
 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 امور سیاسیجزوه 

 ارت کشورسیاسی وز حوزه معاونت درتهیه شده  

 75 از 1 صفحه   

 دفتر سیاسی
 :فهرست مطالب 

 فصل اول :  

 كشور وزارت اصلی ماموريتهاي و وظايف سرفصلبخش اول : 

 كشور وزارت برنامه كالن چارچوب.دوم بخش

 كشور وزارت روي پیش بايسته هاي و دولت دوازدهم دستاوردهاي بر مروري :سوم بخش

 كشور وزارت اجرايی راهبردهاي و اولويتهابخش چهارم : 

 سیاسی امور حوزه در اجرایی برنامه های و تهااولوی

  ها تشکل و احزاب سیاسی، مشارکت (9)محور

 سیاسی های آزادی و شهروندی حقوق (2)محور 

 انتخابات(3)محور

 کشوری تقسیمات (. 4محور)

 :فصل دوم 

 شرح وظايف دفتر امور  سیاسی 

 فصل سوم :

 انتصابات  الگوي: بخش اول 

 ممور   579095 شمماره  تصویب نامه موضوع حرفه ای، مدیران انتصاب و انتخاب وةنح اجرایی دستورالعمل -

 اداری عالی شورای 19/14/19

موضموع   بخشمداران،  و فرمانمداران  انتصاب و انتخاب نحوه اختصاصی و عمومی شرایط اجرایی دستورالعمل -

 اداری عالی شورای 19/14/19مور  578606 شماره مصوبه

  بخشداران و فرمانداران انتصاب و انتخاب حوهعمومی ن شرایط -9ماده 

  بخشداران و فرمانداران انتصاب و انتخاب تخصصی نحوه شرایط -2ماده 

 كانون ارزيابی مديران 

 بخش دوم : منشور گفتگوي سیاسی

 چیستی منشور گفتگوی سیاسی

 سامانه پايش مديريت سیاسی استانها: بخش سوم 

  شاخصهای سامانه پایش مدیریت سیاسی
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 75 از 2 صفحه   

 

 :فصل چهارم 

 :انتخابات در نقش احزاب

  قوانین و مقررات احزاب و گروههای سیاسی -

  تعاریف و اصطالحات قانون احزاب -

 قانون احزاب  9و  4ماده  –شرایط متقاضیان تاسیس  -

 فرآیند صدورمجوزاحزاب -

  قانون احزاب 3و2مواد   –اقدامات در زمینه تاسیس حزب و گروه سیاسی  -

  قانون احزاب ۶ماده  –صدور پروانه فعالیت نهایی حزب  شرایط الزم برای -

  صدور پروانه فعالیت دایم و اعتراض متقاضیان به عدم صدورپروانه -

  قانون احزاب1ماده –نظارت بر برگزاری کنگره  و مجامع عمومی احزاب  -

 قانون احزاب 91ماده  -کمیسیون احزاب وگروههای سیاسی   -

  قانون احزاب 99ماده  –احزاب   91ده وظایف و اختیارات کمیسیون ما -

 قانون احزاب 93ماده  -حقوق و امتیازات احزاب وگروههای سیاسی   -

  قانون احزاب 9۱ماده  –مصادیق تخلفات  احزاب و گروههای سیاسی  -

 قانون احزاب 91ماده  –روند رسیدگی به تخلفات  احزاب و گروههای سیاسی  -

  قانون احزاب 21اده م –خاتمه فعالیت یا انحالل  احزاب  -

 قانون احزاب 22ماده  – 19تطبیق وضعیت احزاب با قانون سال  -

  قانون احزاب و گروههای سیاسی 93آیین نامه  اجرایی  ماده  -

 آیین نامه 4و  3مواد  –قانون  احزاب و گروههای سیاسی  93آیین نامه اجرایی ماده  -

  آیین نامه  9ماده  –سیاسی  قانون  احزاب و گروههای 93آیین نامه اجرایی ماده  -

 اقدامات فرمانداری ها در زمینه تاسیس دفاتر احزاب در شرف تاسیس  -

 اقدامات  استانداریها و فرمانداری ها در زمینه تاسیس شعب و  دفاتر احزاب  دارای پروانه فعالیت  -

  ن نامهآیی  99تا  ۶مواد   –قانون  احزاب و گروههای سیاسی  93آیین نامه اجرایی ماده  -

واسییتانداريها درزمینییه  قییانون احییزاب وگروههییاي سیاسییی اقدامات فرمانییداريها   ۳۱آيییین نامییه اجرايییی مییاد    -

 تجمعات(صدورمجوز
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 فصل اول

 كشور وزارت اصلی ماموريتهاي و وظايف سرفصلبخش اول : 

 اممور  در ذیمربط  اههایدستگ بین هماهنگی ایجاد و کشور در آرامش و نظم استقرار و داخلی امنیت حفظ و تامین 

 یامنیت و ونظامی انتظامی

 انتظامی نیروی امور تمشیت 

 و کشمور  قموانین  سایر و اساسی قانون چارچوب در اجتماعی و سیاسی های آزادی توسعه و تحقق جهت در تالش 

 عمومی مشارکت سطح ارتقاء و پایدار اجتماعی و توسعه سیاسی تامین

 آنها فعالیت بر نظارت و نهاد مردم و سیاسی تشکلهای و اباحز مطلوب فعالیت برای زمینه سازی 

 کشوری تقسیمات مطلوب نظام ایجاد 

 دولت برنامه های و عمومی های سیاست تحقق برای استانداران هدایت و هماهنگی 

 خارجی مهاجرین و اتباع به مربوط امور بر نظارت و راهبری ، سیاست گذاری 

 عمرانی و اقتصادی ؛ اجتماعی های برنامه پیشبرد ظورمن به دولت عمومی سیاست های اجرای 

 انتخابات امور انجام بمنظور ریزی برنامه 

 و دهیاری ها و شهرداریها اجرایی-فنی پشتیبانی و هدایت و روستاها و شهرها عمرانی امور توسعه جهت در هماهنگی 

 آنها به مربوط مقررات و قوانین اجرای نظارت بر

 مترقبه غیر سوانح و طبیعی حوادث از ناشی های بحران رفع جهت در مدیریت اعمال و ریزی برنامه 

 ایرانیان هویت تعیین و شناسایی 

 جمهور رئیس سوی از محوله امور اجرای و مدیریت جهت اقدام و ریزی برنامه 

 مقاومتی اقتصاد قرارگاه مصوبات اجرای و مدیریت جهت اقدام و ریزی برنامه 
 

 كشور وزارت برنامه كالن چارچوب: دوم بخش

 باالدستی اسناد .الف
 العالی مدظلهي رهبر معظم مقامو  (علیه اهلل رحمه خمینی امام واالي هاي وانديشه اسالمی انقالب ماندگار گفتمان) 

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 

 چهارساله مهبرنا رویکرد با امید و تدبیر دولت در منتخب جمهور رییس کالن برنامه های و ها اولویت 

 9414 انداز چشم سند 
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 ایران اسالمی جمهوری نظام کلی های سیاست 

 مصوب برنامه های و مقاومتی اقتصاد کلی  های سیاست 

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی توسعه ششم برنامه 

 کشور وزارت های مسئولیت و وظایف حوزه با مرتبط قوانین 

 اصول .ب

 مداری ارزش اصل 

 محوری اخالق اصل 

 محوری عدالت اصل 

 گرایی اعتدال اصل 

 همکاری و هماهنگی اصل 

 شهروندی حقوق رعایت اصل 

 کارآمدی اصل 

 ساالری شایسته اصل 

 ملی پیشرفت سوی به حرکت در تورازن و پایداری ، جامع نگری اصل 

 جمعی مشارکت و پذیری مسئولیت اصل 

 اسالمی انسجام و ملی اتحاد اصل 

 سیاسی ارید امانت اصل 

 محوری قانون و گرایی قانون اصل 

 متعادل و علمی ، منطقی زدایی تمرکز اصل 

 پاسخگویی و نظارت ، شفافیت ، سالمت اصل 

 جامعه در پایدار امنیت و ثبات ، نظم پاسداشت اصل 

 جامعه نخبگانی ظرفیت از استفاده و مشورت اصل 

 اساسی نقانو چارچوب در ملت حقوق و شهروندی حقوق پاسداشت اصل 

 ساالری مردم رعایت اصل 

 ریزی برنامه و سیاستگذاری در واقعگرایی اصل 

 قاطعیت و آمادگی ، هوشیاری اصل 
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 جهادی فرهنگ و مدیریت اصل 

 پذیر آسیب و ضعیف اقشار از ویژه حمایت اصل 
 

 اهداف . ج

 شهروندی حقوق تامین و تقویت 

 بومی و جانبه همه توسعه الگوی تقویت 

 اجتماعی های آسیب بیشتر هرچه کاهش 

 ایرانی – اسالمی سبک زندگی بر مبتنی ، اجتماعی سالمت تقویت 

 پایدار امینت توسعه 

 کشور اجتماعی و سیاسی نشاط و مشارکت تقویت و صیانت 

 کشور داخلی سیاست مدیریت های برنامه ریزی در کاربردی و عملیاتی ابعاد به بخشی اولویت 

 یاجتماع همبستگی و ملی وفاق تقویت 

 اجتماعی سرمایه و عمومی اعتماد تقویت و صیانت 

 کشور مختلف بخش های و مناطق در متوازن و موزون ، جانبه همه پیشرفت برای جدید های زمینه ایجاد 

 ملت و دولت مناسبات بیشتر هرچه تقویت 

 كشور وزارت روي پیش بايسته هاي و دولت دوازدهم دستاوردهاي بر مروري  :سوم بخش

 وردها دستا. الف

 احزاب و مردم باالی مشارکت با و سالم ایمن، فضایی در انتخابات برگزاری جهت  ریزی برنامه 

 حزب  ۶ برای سیاسی تشکلهای فعالیت پروانه صدور وحزب  93برای  تأسیس مجوز صدور 

  کنگره برگزار شده  احزاب  994نظارت بر 

  احزاب  شهرستانیدفتر  22۱تاسیس تعداد 

  ستانی احزاب شعبه ا22تاسیس 

  جلسه کمیسیون دانشجویی در مرکز  24برگزاری 

  جلسه کمیسیون دانشجویی در استان ها  2۱1برگزاری 

  جلسه کمیسیون کارگری در مرکز  ۶۱برگزاری 

  جلسه کمیسیون کارگری در استان ها  391برگزاری 

 انجمنهای اقلیتهای دینی پروانه مورد 9۱ صدور و تمدید   
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 تخصصی و صنفی تشکلهای فعالیت نحوه نونقا نویس پیش تهیه 

  وزیر محترم کشور  طرفمنشور گفتگوی سیاسی از ابالغ بخشنامه 

 ارزيابی عملکرد حوز  سیاسی استانها جهت را  اندازي سامانه پايش مديريت سیاسی استانها 

 میمان  از هما  شهرسمتان  رد ادارات رؤسمای  و بخشمدار  فرمانمدار،  معاون ،فرماندار مدیرکل، استاندار، معاون انتصاب 

 قومی و مذهبی اقلیت های هموطنان

 مانند هایی درزمینه بویژه اساسی قانون سوم فصل به مستند ملت حقوق بیشتر هرچه تحقق جهت مستمر و موثر اقدام 

 .تجمعات ایمن  قانونی وبرگزاری قانونی های وگروه ها وانجمن احزاب از حمایت مردم، ازکرامت صیانت حقوق زنان،

 ها بايسته .ب

 انتخابات برگزاری فرآیند خصوص در مردم اطمینان ضریب افزایش برای تالش 

 درخواستی لوایح رسمی ابالغ و رسیدن نتیجه به ی برا الزم های پیگیری انجام 

 راهپیمایی ها و اجتماعات برگزاری الیحه مانند مانده باقی ضروری لوایح تهیه به اهتمام 

 نها استا در سیاسی مدیران عملکرد از مستمر بازرسی و ایشپ ، نظارت الگوی ارتقای 

 سیاسی امور حوز  كشور در وزارت اجرايی راهبردهاي و اولويتهابخش چهارم : 

 : شامل ؛ ها تشکل و احزاب سیاسی، مشاركت (۳ محور

 احزاب قانون اصالح الیحه قانونی فرایند انجام پیگیری و تدوین 

 کشور سنواتی های بودجه در احزاب ژهوی ارانه تخصیصی شدن اجرایی 

 ا.ا.ج اساس قانون 22 اصل مطابق ها راهپیمایی و اجتماعات برگزاری الیحه تدوین 

 انتخابات در احزاب نقش کردن نهادینه 

 حزبی فعالیتهای بر قانونی هوشمند و نرم نظارت طریق از سیاسی فضای در احزاب حضور بیشتر هرچه سازی واقعی 

 ارتقماء  منظمور  به وتخصصی صنفی تشکلهای قانون واحده ماده تصویب قانونی فرایند انجام جهت پیگیری و تدوین 

 تخصصی و صنفی های تشکل وشفافیت نقش

 استانها سیاسی مدیران عملکرد از مستمر بازرسی و پایش ، نظارت 

 جامعه در سیاسی فرهنگ ارتقاء و تقویت 

 سیاسی هاي آزادي و شهروندي حقوق (2 محور 

 و نظمارت  سمازوکارهای  تعیمین  و شهروندی حقوق منشور های مراحل اجرای جهت ها دستگاه و نهادها از یریپیگ 

 آن منظم ارزیابی
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 سیاسی جرم به منصفانه و عادالنه رسیدگی بسترهای تحقق و تعریف سازی نهایی 

 قانونی گردهمایی های و تجمعات از صیانت 

 مشمارکت  کیفمی  و کمی توسعه و عمومی های آگاهی افزایش طریق از مردم مشارکت بیشتر چه هر کردن نهادینه 

 سیاسی درفعالیت های اجتماعی شهروندان

 در مندرج اصول اساس بر شهروندان حقوق برابری از پاسداری و مذاهب، و اقوام و دولت میان موثر تعامل افزایش 

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون فصل سوم

 اجتماعی و سیاسی های آزادی تحقق میزان با رابطه در ای دوره های سنجی افکار انجام 

 سیاسی رفتارهای کردن مند قاعده و عمومی های آزادی و حقوق به مربوط قوانین سازی شفاف و بازبینی تداوم 

 علیه اهلل رحمه(امام حضرت ای ماده ۱ فرمان اجرای راستای در خصوصی حریم از صیانت( 

 و کشمور  قموانین  سمایر  و اساسی قانون چارچوب در اخالقی و واقعی سالم، سیاسی رقابت توسعه برای تالش تداوم 

 آن لوازم زمینه ها و تمهید

 انتخابات(۱ محور

 کشور سراسر در مکانیزه کامال انتخابات برگزاری برای الزم تمهیدات انجام و ریزی برنامه 

 کشور انتخابات جامع الیحه اجرای و تصویب منظور به پیگیری 

 انتخابات در نامزدها صالحیت بررسی بیشتر کردن مند ضابطه 

 كشوري تقسیمات (. 4 محور

 ایران در طبیعی و حیاتی منابع حفظ و روستایی ساختار تقویت هدف با جمعیتی نقاط شناسایی 

 بخمش  تممایز  و کممی  و کیفمی  همای  شماخ   بررسمی  همدف  بما  کشموری  تقسیمات های واحد عناصر بندی درجه 

 تقسیماتی

 کشوری تقسیمات نظام گذاری نام حوزه در منطقه ای و ملی ، تمدنی دستاوردهای از صیانت 

 کشوری تقسیمات حوزه در سیاسی و اجتماعی های تنش کاهش و ها حساسیت به توجه 
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 فصل دوم
 

 : مقدمه

  :شرح وظايف دفتر امور سیاسی 

  همای   ها با سیاست دولت و ارائه پیشنهادات و طمرح سیاسی کشور و تطبیق آن رویدادهایبررسی، مطالعه و تحلیل مسائل و

  .الزم در این زمینه به مقامات و مسئولین ذیربط

 هماهنگی وزارت امور خارجه و  بررسی، تحلیل و پیگیری امور و مسائل سیاسی خارجی مرتبط با سیاست داخلی کشور با

 . های ذیربط سایر ارگان

 ها. هاي قانونی الزم در مورد تشکل ور در زمینه قانون احزاب و اعمال نظارتفراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كش  

 های دینی، مذهبی، فرق و اقوام ایرانی طبق قمانون   فراهم نمودن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور درخصوص اقلیت

  .های مربوطه و آئین نامه

 های غیر رسمی  های سیاسی رسمی وگروه انجمن ها و بررسی و شناخت ماهیت عملکرد و مسائل سیاسی احزاب، جمعیت

 . های الزم و عناصر ذی نفوذ سیاسی و ارائه تحلیل

 های سیاسی و نظارت،اخذگزارش و  ها درخصوص نحوة تعامل وزارت کشور با احزاب و گروه بررسی و تعیین خط مشی

  .طهجمع بندی و ارزیابی عملکرد آنها در چارچوب قانون ومقررات و اساسنامه مربو

 های کارگری و دانشجویی شاك انجام وظایف مربوط به دبیرخانه کمیسیون.  

 گیمری و ابمالغ    قانون احزاب برای تصمیم 91ها و ارائه نظریه به کمیسیون ماده  بررسی درخواست صدور مجوز راهپیمایی

 . های متقاضی تصمیم متخذه به گروه

  گیرنده و ارائه نظرات به مراجع تصمیمبررسی درخواست صدور مجوز تجمعات در اماکن عمومی . 

 همما، تجمعممات و  همما در حسممن انجممام وظممایف محولممه در خصمموص برگممزاری راهپیمممایی  نظممارت برعملکممرد اسممتانداری

 . های قانونی و تهیة گزارشات الزم در این زمینه سخنرانی

 ر فضمای سیاسمی وارائمه تحلیمل بمه      های داخلی و خارجی وارزیابی اثمرات آن بم   بررسی ماهیت، عملکرد و محتوای رسانه

  .مراجع و مسئولین ذی ربط

    همای   اجرای وظایف وزارت کشور در خصوص تاسیس، انجام تغییرات، نظارت و ارزیابی وسایر امور مربموط بمه انجممن

  .های غیرسیاسیبراساس قانون احزاب ها و جمعیت صنفی، علمی، تخصصی، اتحادیه

 های دولتی ذیربط بمرای اتخماذ خمط مشمی الزم در برخمورد بما جریانمات و         و ارگان هماهنگی با نهادهای انقالب اسالمی

  ها هر استان و پیگیری امور مربوط به حل معضالت استان مسائل سیاسی
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 هاو ثبت موارد مربوط در سوابق برای  بررسی و انجام اقدامات الزم به منظور اطالع رسانی و ارزیابی مدیران سیاسی استان

  .ینده وتعیین توانایی آنانانتصابات آ

 همای آنهما و تهیمه و ارائمه      هما و نظمارت بمر عملکمرد و ارزیمابی فعالیمت       ایجاد ارتباط منظم با واحدهای سیاسی استانداری

 . های الزم برای مقامات و مسئولین ذیربط گزارش

 انمی براسماس اصمول منمدرج در     های دینی و مذهبی، فرق و اقوام ایر تهیه وتنظیم خط مشی وزارت کشور در مورد اقلیت

 . ها و نظارت بر حسن اجرای آنها قانون اساسی و ابالغ مراتب به استانداری

  ،به مراجع ذی ربط( سه گانه)هماهنگی و پیگیری مسائل سیاسی جزایر ایرانی بررسی.  

 قانون گذر نامه 9۶ ماده 2اعالم نظر در خصوص رسیدگی به پرونده تخلف اتباع ایرانی در خارج از کشور موضوع بند.  

 های  های ملی و سیاست های دینی و مذهبی و فرق در اجرای برنامه همکاری مطلوب اقلیت فراهم نمودن زمینه مشارکت و

  .عمومی دولت

 های مسئول با نهادهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی  ها و سازمان منظور ایجاد ارتباط میان دستگاه هماهنگی واقدام الزم به

 . های دینی، مذهبی درجهت تقویت انسجام و وحدت ملی اقلیت

    همای   همای دینمی و ممذهبی و فمرق در مطبوعمات و رسمانه       همای داخلمی در ممورد اقلیمت     ارزیابی بازتماب اعممال سیاسمت

  .داخلی،خارجی و مجامع بین المللی

 ر با مراکز دینمی و فرهنگمی داخمل    های دینی ایرانی مقیم خارج از کشو فراهم نمودن موجبات برقراری ارتباط میان اقلیت

 . کشور و ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی حقوق شهروندی

 همای   ها به مراجع ذیمربط و نظمارت بمر حسمن اجمرای سیاسمت       بررسی وتحقیق درخصوص مسائل مختلف سیاسی قومیت

 . ها متخذه توسط استانداری

 همای محلمی و اوضماع     منظمور شمناخت ویژگمی     مسمتمر بمه   ها به طور جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطالعات سیاسی استان

  هر استان وارزیابی آنها و تهیه گزارشات مختلف مورد نیاز عمومی

 ها وموانع، مسائل ومشکالت آن و ارائه گزارشات و  بررسی، محاسبه و سنجش میزان رضایتمندی مردم از دولت در استان

  .کننده  مندی و رفع عوامل تضعیفپیشنهادات برای تحکیم وحدت ملی و افزایش رضایت

 های الزم بمه   های سیاسی دولت و ارائه پیشنهادات و راهنمایی ها در تدوین خط مشی همکاری و مشارکت با سایر دستگاه

  .ها، نظارت بر حسن اجرای آنها و ارزیابی نتایج اقدامات استانداری

 همای سیاسمی ومختصمات اقلیممی،     ممدیران وفعمالین وجریمان    هر استان مشتمل بر اطالعات مربوط به تهیه شناسنامه سیاسی 

  .مذهبی موثر بر مسائل سیاسی استانها دینی و قومی،
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 فصل سوم

 انتصابات  الگوي: بخش اول 

 نصب میديران  و وعزل ارتقاء شیو  و ها معیار كردن روحانی جهت نظامند دكتردر راستاي برنامه اعالم شد  

انتصابات سیاسی بر پايه الگوي مصوب شوراي عالی اداري بیه   مديريتی وتوان تجربه تخصص، ، شايستگی؛تعهد برپايه

  . شرح ذيل صورت می پذيرد

 انتخاب گرو گزینش و در جمله از کشور وزارت اصلی های ماموریت از یکی عنوان به داخلی سیاست امور تمشیت

 ارتقمای  مسمتمردر  نظارت و ( وبخشداری فرمانداری ، استانداری) مناطق سیاسی مدیریت برای توانمند و شایسته مدیران

 نممودن  اجرایمی  در سیاسمی  حموزه  خطیمر  وظیفمه  هممین راسمتا   در و باشد می ها ضعف و ها کاستی رفع و ها توانمندی

 دولت عالی مدیریت عرصه.دارد دولت محترم های برنامه و ها کلی سیاست سرنوشت در نقش مضاعفی مذکور ماموریت

 ها برنامه و ها سیاست اجرای در توفیق و بوده دولت محترم عمومی های برنامه و ها پیشبرد سیاست بستر اصوال درمناطق

 و وقموانین  دستی باال اسناد به استناد با کشور وزارت. باشد می سیاسی حوزه در ماموریت مذکور مطلوب گرو انجام در

 ارتقمای  شمیوه همای مشخصمی را در    و وکارها ساز یت،عقالن و اعتدال راهبرد و مشی داشتن ملحوظ با موضوعه مقررات

 .  است نموده اجرایی و طراحی مناطق سیاسی مدیران توان و ظرفیت

 579095 شیمار   نامه تصويب موضوع اي، حرفه مديران انتصاب و انتخاب نحوة اجرايی دستورالعمل

 اداري عالی شوراي 1۳/14/59 مورخ

 عمومی شرايط

 های مدیریتی سمت احراز عمومی ستگیشای گواهینامه بودن دارا -

 های مدیریتی سمت احراز شایستگی دارای افراد اطالعات بانک در انتصاب، از قبل فرد مشخصات ثبت -

 شرایط احراز در مندرج های تحصیلی رشته و مقاطع از یکی در لیسانس حداقل تحصیلی مدرك بودن دارا -

 مربوط مدیریتی سطح های آموزشی دوره طی -

 انتصاب به منتهی سال دو در عملکرد ارزیابی امتیاز کل درصد 85 لحداق کسب -

 ذیربط مراجع از مدیریتی، سطوح از یکی در انتصاب برای نامزد فرد رفتاری و اخالقی صالحیت احراز -

 مدیریت قانون ( 32 ) ماده تبصره سقف در کارمعین قرارداد یا پیمانی رسمی، استخدامی رابطه بودن دارا -

 یکشور خدمات -

 پایه های مدیریت سمت به انتصاب برای مرتبط دولتی خدمت تجربه سال 4 حداقل -

های  سمت انتصاب در برای پایه مدیریتی سمت در تجربه سال 3 حداقل و مرتبط دولتی خدمت تجربه سال 6 حداقل -

 میانی مدیریت
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 ها، ماموریت با متناسب را آنها احراز سازوکار و مدیران تخصصی های شایستگی و شرایط موظفند اجرایی های دستگاه

 .برسانند دستگاه مدیریت توسعه راهبری شورای تصویب به اختصاصی مشاغل وظایف ماهیت و ها ویژگی

 بخشیداران،  و فرمانیداران  انتصیاب  و انتخیاب  نحو  اختصاصی و عمومی شرايط اجرايی دستورالعمل

 يادار عالی شوراي 1۳/14/59مورخ 578606 شمار  مصوبه موضوع

 بخشداران و فرمانداران انتصاب و انتخاب نحو  عمومی شرايط -۳ماد  

 عمومی شرايط

 همای تحصمیلی مشماغل    رشمته  از یکمی  در دکتری و لیسانس فوق ترجیحاً و لیسانس تحصیلی مدرك حداقل داشتن -

 کشوری خدمات مدیریت قانون ( 70 )ماده اختصاصی

 انتصاب ماقبل سال (2 ) در عملکرد ارزیابی امتیاز % 85 میانگین کسب -

 گذشته تجربیات بررسی و های پیشنهادی برنامه ارائه -

 .گردد می اجرا کشور وزارت توسط ای که برنامه اساس بر فرمانداران توجیهی های آموزشی دوره -

 :سازمانی درون افراد كارشناسی و مديريتی سابقه

 1 )درجه و ویژه فرماندار) کشور وزارت در سرپرستی و مدیریتی مشاغل در تجربه سال( 10 ) حداقل -9

 2 )درجه فرمانداری ) کشور وزارت در سرپرستی و مدیریتی مشاغل در تجربه سال (7 ) حداقل -2

 3 )درجه فرمانداری ) کشور وزارت در سرپرستی و مدیریتی مشاغل در تجربه سال (5 ) حداقل -3

 4 ) درجه فرمانداری ) کشور وزارت در سرپرستی و مدیریتی مشاغل در تجربه سال (3 ) حداقل -4

 (بخشدار)کشور وزارت در کارشناسی تجربه سال (5 ) حداقل -9

 :سازمانی برون افراد كارشناسی و مديريتی سابقه

 1 )درجه و ویژه فرماندار)باشد باال به میانی مدیریت پستهای در آن سال ( 10 ) حداقل که سابقه سال( 15 ) حداقل -9

 و (2 )درجه و ویژه فرماندار)باشد باال به میانی مدیریت های پست در آن سال (5 ) حداقل که سابقه سال( 15 ) حداقل -2

 4 ) و (3 )

 (بخشدار ) باشد باال به پایه های مدیریت پست در آن سال (5 ) حداقل که سابقه سال( 10 ) حداقل -3

 بخشداران و فرمانداران انتصاب و انتخاب تخصصی نحو  شرايط -2ماده 

 ماموریت محل منطقه اختصاصی های ویژگی و ماهیت با متناسب بخشداران و فرمانداران تخصصی های شایستگی احراز

 .گردد می تعیین کشور وزارت توسط

وزارت كشور موظف است به منظور احراز شايستگی هاي مذكور، اقدام بیه تشیکیل كیانون    : تبصر   **

 . شد  در اين زمینه ،استفاد  نمايدهاي ارزيابی نمود  و يا از كانون هاي ارزيابی تايید صالحیت 
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 : فرایند اجرایی و انتصاب فرمانداران و بخشداران  -3ماده 

 ۶12/92مصموبه شمماره    ۶و9معرفی فرد پیشنهادی برای تصدی پست فرماندار و بخشدار توسط استاندار، بر اسماس ممواد    -9

 شورای عالی اداری.  31/2/22مور  

 سعه مدیریت و منابع وزارت کشور .احراز شرایط عمومی توسط معاونت تو -2

احراز شایستگی های فرمانداران و بخشداران متناسب با ماهیت و ویژگی های اختصاصی منطثه محمل ماموریمت ، توسمط     -3

 وزارت کشور و از طریق کانون های ارزیابی تخصصی صورت می پذیرد. 

 اخذ استعالم های الزم از مراجع قانونی ذیربط.  -4

نتصاب و انتخاب )در صورت تطابق کامل مستندات فرد معرفی شده با مفاد این دسمتورالعمل ( طبمق   تهیه و صدور حکم ا -9

 مقررات مربوط. 

. سال می باشد  4خدمت در پست های فرماندار و بخشدار  دوره -۶

همیه   تبصیر   چنید  افیزودن  بیا   ۱1/19/59مورخ  1351824 شمار  مصوبه طی اداري عالی شوراي **

 .نمود مديريتی مناصب در جوانان و زنان ظرفیت از استفاد  موظف به ار اداري دستگاههاي

 : كانون ارزيابی مديران 

  92۱۶1۶مصوبه شماره ( 2)شورای عالی اداری و ماده  19/14/9319مور   921119مصوبه شماره ( ۶)به استناد مفاد ماده 

ای اصی از جمله شرایط انتخاب و انتصاب مدیران حرفمه آن شورا، دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی و اختص 19/9319مور  

سازمان  14/99/931۶مور   9۶923۶3بخشنامه شماره ( 2)از سوی دیگر به موجب بند . و فرمانداران و بخشداران تعیین شده است

بمر اسماس شمرایط    های عمومی مدیریتی کارمنمدان و ممدیران را   های اجرایی موظفند شایستگیاداری و استخدامی کشور، دستگاه

 19/11/9313ممور    99۱99/13/21۶های اجرایی موضوع مصوبه شمماره  مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه

 .شورای عالی اداری، قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بعدی مدیریتی از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند

 مقرر شده است،  وزارت کشور  مدیریت و منابع معاونت توسعه 11/19/931۱مور   12122ره بر این اساس برابر نامه شما

 .معاونت سیاسی نسبت به معرفی فرمانداران پیشنهادی به کانون یادشده جهت بررسی و اظهارنظر شرایط اداری انتصاب اقدام نماید

  مورد ارزیابی قرار گرفتند  1۱سال مرداد ماه  92و 9۶مرحله اول معرفی شدگان به کانون در تاریخ های . 

 بخش دوم : منشور گفتگوي سیاسی

 چیستی منشور گفتگوي سیاسی

با توجه به تحوالت چشمگیر در جامعه ایران امروز و پایان دهه چهارم انقالب اسالمی و احساس نیاز بیش از پیش بمه نهادینمه   

الیق مختلمف سیاسمی از سمویی و میمان دولمت و ملمت از سموی        شدن فرهنگ گفتگو ، باالخ  در بین جریان ها و تشکل ها و س
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دیگر، و نیز عزم جدی دولت یازدهم و دوازدهم در به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی و استفاده از تممامی  

اسی طی  بخشنامه شماره ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم ساالری دینی ، منشور گفتگوی سی

 بند ابالغ گردید.  1به استانداران سراسر کشور طی  12/92/1۶وزیر محترم کشور در تاریخ  211341

 منشور گفتگوي سیاسی: 

 در استان. « خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد»تأسیس و تقویت  .9

 لیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی. آسیب شناسی و اصالح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعا .2

تمهید ساز و کارهایی برای تعامل پایدار ومؤثرِ مدیریت عالی اسمتان بما اصمحاب جرایمد و مطبوعمات، صمنوف،        .3

احزاب، تشکل ها و جریان های سیاسیِ قانونی و شناسنامه دار و دریافت نظرات آنها درباره تمشیت امور استان و طرح در 

 یم ساز. مراجع قانونی تصم

مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل های مصمرحح در اصمل بیسمت و ششمم قمانون اساسمی از طریمق         .4

  برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی.

بسترسازی برای تقویِت ارتباط و گفتگوی سازنده میمان جریمان همای مختلمف سیاسمی و صمنفی و ایجماد زمینمه          .9

 و در نهایت موضع گیری های مشترك درباره اصول کلی نظام و امنیت و منافع ملی.  مفاهمه، همدلی، همکاری

جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین ناممه   .۶

 های داخلی . 

پاسخگویی از سوی دولت و نهادینه سازی فرهنگ انتقاد مؤثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل ها و پذیرش و  .2

 اجتناب از تخریب های ناصواب و ناروا. 

استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن همای صمنفی در راسمتای امیمدآفرینی و تقویمت وفماق اجتمماعی و         .۱

 انسجام ملی. 

 تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسیِ قانونی و نظارت  و تأمین امنیت آنها.  .1
 

 

 ه پايش مديريت سیاسی استانهاسامان: بخش سوم 

با را  اندازي سامانه پايش مديريت سیاسی استانها و شروع بکار آن از ابتداي مهر سیالجاري، ارزيیابی عملکیرد    

شاخص ارزيیابی عملکیرد كیه مبتنیی بیر شیرح وظیايف حیوز  سیاسیی           22محور و  29حوز  سیاسی استانها حول 

ق انجام می شود كه بر اسیا   قابلییت هیاي سیامانه امکیان میديريت       استانداريها احصاء گرديد  است از اين طري

عملکرد استانها از حالت سنتی و غیر شفاف خارج و كارشنا  سامانه هر لحظه با  بررسی اطالعات وارد شد  و تطابق 

 .  مستندات بارگذاري شد  با شاخص هاي ارزيابی عملکرد به رصد عملکرد حوز  مربوطه در استانها می پردازد
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 امور سیاسیجزوه 

 ارت کشورسیاسی وز حوزه معاونت درتهیه شده  

 75 از 14 صفحه   

 
 

 شاخص محور

 پویا سازی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

 گردهمایی احزاب و گروه های سیاسی

 برگزاری مجامع عمومی احزاب

 استقرار فراگیر شعب و دفاتر احزاب

 مجوز های صادر شده برای شعب احزاب درجه یک

 3و 2مجوز های صادر شده برای شعب احزاب درجه 

 تأسیس خانه احزاب

 مجوز های صادر شده برای دفاتر شهرستانی احزاب

تعامل و هم اندیشی با احزاب و گروه های سیاسمی  

 و اجتماعی

 تعداد جلسات منجر به موضع گیری و اقدام از سوی احزاب درجه یک

 تعداد جلسات منجر به موضع گیری واقدام از سوی احزاب درجه دو و سه

 سوی گروه های اجتماعی فعالتعداد جلسات منجر به اقدام از 

 گسترش فضای آزاد رسانه ای

 تعداد اقدام حمایتی از رسانه مستقل در سطح ملی

 (در سطح استان)تعداد اقدام حمایتی از رسانه مستقل در سطح محلی 

 حمایت از حقوق شهروندی

 برگزاری جلسات آموزشی برای مسؤولین

 ق رسانه های عمومیبرگزاری جلسات آموزشی برای مردم از طری

 تعداد اقدامات انجام شده در جهت پیگیری و استیفای حقوق شهروندان

ایجمماد نشمماط سیاسممی بمما برگممزاری اجتماعممات و    

 جلسات سخنرانی

 تعداد مراسم سیاسی لغو شده پس از اخذ مجوز

 تجمع یا مراسم سیاسی برگزار شده با اخذ مجوز و موافقت قانونی

 فی برگزار شده با اخذ مجوز و موافقت قانونیتجمع یا مراسم صن
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 امور سیاسیجزوه 

 ارت کشورسیاسی وز حوزه معاونت درتهیه شده  

 75 از 17 صفحه   

 شاخص محور

 شایسته ساالری در انتخاب فرمانداران و بخشداران

 تعداد منصوبین دارای سوابق اجرایی مرتبط

 تعداد منصوبین دارای تحصیالت عالی مرتبط

 تعداد منصوبین دارای بهترین ارزیابی عملکرد

 دولتتعداد منصوبین دارای سالیق سیاسی همسو با 

برقراری توازن جنسیتی در انتصاب مدیران سیاسمی  

 و اجرایی استان

 تعداد بانوان منصوب شده به سمت معاون یا مشاور استاندار

 تعداد بانوان منصوب شده به سمت فرماندار

 تعداد بانوان منصوب شده به سمت بخشدار

 مدیران کل استانداریتعداد بانوان منصوب شده به سمت مدیران کل اجرایی استان و 

 تعداد بانوان منصوب شده به سمت مدیران اجرایی شهرستان

 افزایش احساس امنیت عمومی

 تعداد اقداماتی که در سطح ملی انعکاس داشته است

 تعداد اقداماتی که در سطح استان انعکاس داشته است

 جامعه تعداد اقدامات انجام شده در جهت افزایش احساس امنیت عمومی در

 ارتقاء رضایتمندی سیاسی

 تعداد اقداماتی که در سطح ملی انعکاس داشته است

 تعداد اقداماتی که در سطح استان انعکاس داشته است

 تعداد اقدامات در جهت افزایش رضایتمندی سیاسی
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 شاخص محور

تقویت و همگرایی قومی و مذهبی و ارتقاء انسمجام  

 ملحی

 منصوب شده به سمت معاون یا مشاور استاندار تعداد افراد اهل سنت و اقلیت دینی

 تعداد افراد اهل سنت و اقلیت دینی منصوب شده به سمت فرماندار

 تعداد افراد اهل سنت و اقلیت دینی منصوب شده به سمت بخشدار

 ریتعداد افراد اهل سنت و اقلیت دینی منصوب شده به سمت مدیران کل اجرایی استان و مدیران کل استاندا

 تعداد افراد اهل سنت و اقلیت دینی منصوب شده به سمت مدیران اجرایی شهرستان

زمینه سازی فعالیت تشکل های دانشجویی وتقویت 

 آنها

 تعداد جلسات برگزار شده با رئوسای دانشگاه

 تعداد تشکل هایی که پروانه تأسیس دریافت کرده اند

 لیتعداد همایش های دانشجویی با سخنرانی م

 تعداد همایش های دانشجویی با سخنران استانی

 شفاف سازی و تقویت نقش رسانه ها

 تعداد جلسات تشکیل شده

 تعداد جلسات با حضور خبرنگاران بیش از ده نفر

 تعداد جلسات با زمان برگزاری بیش از یک ساعت

 .ه باشدتعداد جلسات به منظور شفاف سازی یک موضوع خاص که انعکاس ملی داشت

زمینه سازی فعالیمت تشمکل همای صمنفی و انجممن      

 های تخصصی و کانون های بازنشستگی

 تعداد مجوز ها و پروانه های صادر شده

 تعداد شرکت در مجامع

 تعداد پروانه های تمدید شده
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 75 از 15 صفحه   

 شاخص محور

ظرفیممت سممازی و بمماالبردن تمموان علمممی و عملممی   

 فرمانداران و بخشداران

 ی فرمانداران و بخشدارانتعداد برگزاری کارگاه آموزش

 تعداد برگزاری دوره آموزشی با اساتید ملی

 تعداد برگزاری دوره آموزشی با اساتید استانی

بهره برداری از تنوع قومی در جهت تقویت انسجام 

 ملی

 تعداد جشنواره بین المللی

 تعداد جشنواره داخلی

 استقرار نظام شایسته ساالری با انتصماب ممدیرانی از  

 میان جوانان و نخبگان شایسته

 (سمت های مدیر کل و باالتر ) تعداد نخبگان منصوب شده 

 (سمت های مدیر کل و باالتر ) تعداد جوانان شایسته کمتر از سی سال منصوب شده 

افزایش ظرفیت و مشارکت تشمکل همای سیاسمی و    

 صنفی و اقلیت های قومی ودینی

 ا اساتید ملیتعداد کارگاه های آموزشی سیاسی ب

 تعداد کارگاه های آموزشی سیاسی با اساتید مجرب استان

 تعداد کارگاه های آموزشی اقلیت های قومی ودینی

 تعداد کارگاه های آموزشی صنفی

 پیشگیری از وقوع تنش های سیاسی ومدیریت آنها

 اقداماتی که از تنش های سیاسی پیشگیری کرده است

 ر سطح ملی مطرح گردیده استمدیریت تنش هایی که د

 مدیریت تنش های سیاسی بوجود آمده در استان

 استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه ها

 تعداد مالقات با اساتید ورؤسای دانشگاه ها و جلسات تشکیل شده

 تعداد پروژه های تحقیقات علمی در زمینه معضالت سیاسی واجتماعی

 پیشنهادی برای رفع معضالت فوق تعداد پایان نامه ها با موضوعات
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 75 از 18 صفحه   

 شاخص محور

تعامل مثبت با اشخاص و مسئولین سیاسی یا مذهبی 

 مؤثر در استان

 تعداد مالقات ها و جلسات جهت طرح موضوعات مورد مشارکت

 تعداد مشارکت صورت گرفته از سوی نماینده ولی فقیه در استان

 رهبریتعداد مشارکت صورت گرفته ازسوی نمایندگان مجلس وخبرگان 

 تعداد مشارکت صورت گرفته از سوی ائمه جمعه و جماعات

همکمماری دوجانبممه بمما ارگممان همما و نهمماد هممای غیممر 

 دولتی

 تعداد جلسات جهت استفاده و بهره برداری از پتانسیل ارگان ها و نهادها

 انیتعداد همکاری های خاص ارگان ها در بکارگیری توان و پتانسیل برای هم سویی در خدمت رس

 تعداد همکاری ارگان ها در بکارگیری توان و پتانسیل برای همسویی در خدمت رسانی

 تعامل برون مرزی

 تعداد مالقات با رؤسا و مسؤولین طراز اول کشور مقابل

 تعداد مالقاتهای منجر به امضاء تفاهم نامه دوطرفه

 میلیون دالر 21تعداد جذب سرمایه گذاری بیش از 

 سات انجمن های دوستی یا کمیسیون های فرهنگی و اقتصادی مشتركتعداد جل

 مدیریت برگزاری انتخابات قانونمند

 تعداد اقدامات در دفاع از وظایف قانونی هیئت های اجرائی و صیانت از حقوق کاندیداها

 تعداد تعامل با هیئت های نظارت و رفع مشکالت پیش آمده

 برگزاری انتخاباتتعداد مشکالت رفع شده در حین 

 تعداد پاسخگویی و شفاف سازی در حین یا پس از برگزاری انتخابات

زمینه سازی افزایش نشاط فرهنگمی و اجتمماعی در   

 جامعه

 تعداد مراسم و برنامه های برگزار شده

 تعداد مراسم و برنامه های لغو شده
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 امور سیاسیجزوه 

 ارت کشورسیاسی وز حوزه معاونت درتهیه شده  

 75 از 19 صفحه   

 شاخص محور

 اقدامات فرا بخشی

 ساد اداری اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با ف

 نحوه و نوع فعالیت آن استانداری برای مقابله با تحریم  

تعداد سفرهای شهرستانی در سطح استان به منظور اجرای برنامه دولت و پاسخگویی به نیازهمای ممردم و نتمایج    

 آن 

 ه کشور  ارائه پیشنهادات و طرح های سازنده در زمینه رفع مشکالت موجود و امید آفرینی نسبت به آیند
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 ارت کشورسیاسی وز حوزه معاونت درتهیه شده  

 75 از 21 صفحه   

 فصل چهارم
 

 انتخابات در نقش احزاب

  قوانین و مقررات احزاب و گروههاي سیاسی

  تعاريف و اصطالحات قانون احزاب
 

 انتخابات در نقش احزاب

 : هستند دار عهده را زیر نقش محوری انتخابات در احزاب

 شهروندان سیاسی آموزش و تربیت  -9

 آزاد اتاطالع گردش تقویت   -2

 جامعه به انها معرفی و سیاسی مستعد نیروهای شناسایی -3

 دار شناسنامه سیاسی فعالیت تقویت -4

 جامعه سیاسی بانی دیده -9

  قوانین و مقررات احزاب و گروههاي سیاسی

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران 29اصل  -

مجلمس  9314/99/4)مصموب   9319/۱/22ممور    22/۶341۶شمماره   –قانون نحوه فعالیت احمزاب و گروههمای سیاسمی     -

 شورای اسالمی(

 هیات وزیران 9312/2/21تصویب نامه مور    -قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی  93آیین نامه اجرایی ماده  -

مممور   211۱۱شممماره   دسممتورالعمل نحمموه تاسممیس شممعب و دفمماتر اسممتانی و شهرسممتانی احممزاب و گروههممای سیاسممی   -

 وزیرکشور 931۶/2/22

بخشنامه نحوه اقدام فرمانداران در زمینه تاسیس شعب ودفاتر نمایندگی احزاب و گروههای سیاسمی درشمرف اخذپروانمه     -

 معاون سیاسی وزیرکشور 931۶/۶/99مور   1999۱شماره  –دایم 

میسمیون  قانون احزاب و گروههای سیاسی در مورد انتخاب نمایندگان احزاب در ک 91ماده  3بصره دستورالعمل اجرایی ت -

 وزیرکشور22/3/1۶مور 4۶399شماره  –احزاب  91ماده 

 وزیر کشور 931۶/92/2مور   211341بخشنامه شماره  –منشور گفتگوی سیاسی  -

آیین نامه چگمونگی تمامین امنیمت اجتماعمات و      –هیات وزیران   2/2/۱9ه مور  29194/ت 32421تصویب نامه  شماره  -

 راهپیمایی های قانونی
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 75 از 21 صفحه   

وزیرکشور درمورد تفویض اختیار صدورمجوز برگزاری تجمعمات   93۱1/91/92مور   9/4/43/919294بخشنامه شماره  -

 به استانداران

مممور   49122شممماره  –دسممتورالعمل اجرایممی تممامین نظممم و امنیممت درمراسممم اجتماعممات و راهپیمممایی هممای قممانونی     -

 شورای امنیت کشور 9319/99/31

 ن درزمینه تعیین محل های مناسب برای تجمع گروههای مختلف مردمیهیات وزیرا 9312/3/21تصویب نامه مور   -

 شورای امنیت کشور در زمینه تشکیل کمیسیون کارگری 93۶2/92/29مور   991۶3بخشنامه شماره  -

/ش مور  ۶/4/11۱1شماره  –کشور و شورای تامین استانها شورای امنیت  شرح وظایف و آیین نامه کمیسیون دانشجویی -

 ورای امنیت کشورش 93۱2/9/21

  تعاريف و اصطالحات قانون احزاب

تشکیالتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخ  در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسمی و   :حزب -9

نقد و اصالح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود 

تواند تحت عناوین دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و  حزب می.کند ا استانی فعالیت میدر سطح ملی ی

 .سازمان سیاسی فعالیت کند

هایی است که در جهت کسب و مشارکت در  ( قانون مذکور، شامل همه فعالیت93موضوع بند )الف( ماده ) فعالیت سیاسی

 شود. یقدرت سیاسی و نقد و اصالح آن انجام م

ائتالفی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخ  است که با اطالع کمیسیون احزاب موضوع : جبهه -2

 .گیرد ( این قانون شکل می91)ماده 

داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهمدات و  : عضو حزب -3

 .باشد بق اساسنامه حزب میحقوق حزبی مطا

 اعضای هیأت مؤسس، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسؤوالن شعب استانی: عضو مؤثر حزب -4

هیأت مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و مسؤول شمعب اسمتانی طبمق اساسمنامه     : ارکان حزب -9

 .شوند ارکان حزب محسوب می

ند که امور مربوط به تأسیس و وظایف ممرتبط را پیگیمری نمموده و بمرای دریافمت      باش اشخاص حقیقی می: هیأت مؤسس -۶

 .نمایند مجوز تأسیس و پروانه فعالیت اقدام می

 .شود باالترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می: مجمع عمومی -2
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کمه طبمق مرامناممه و اساسمنامه بمه نماینمدگی از مجممع،         متشکل از افمراد منتخمب مجممع عممومی اسمت     : شورای مرکزی -۱

 .مسؤولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارند

 .باشد ترین مقام اجرائی حزب است که منتخب مجمع عمومی یا شورای مرکزی طبق اساسنامه می عالی: دبیرکل -1

لکمرد شمورای مرکمزی، دبیرکمل و سمایر ارکمان       باشند که برای نظارت بمر عم  اشخاص آشنا به امور بازرسی می: بازرسان -91

 .شوند حزب از سوی مجمع عمومی انتخاب می

های نیمل   ها، مبانی فکری و عقیدتی و خط و مشی کننده اهداف، آرمان سند مصوب مجمع عمومی است که بیان: مرامنامه -99

 .باشد به اهداف حزب می

تشکیالتی و ارکان و حدود وظایف و اختیمارات، نحموه    کننده ساختار سند مصوب مجمع عمومی است که بیان: اساسنامه -92

تعیین و تغییر اعضاء ، شرایط تغییر و اصالح مرامنامه و اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحموه  

 .باشد انحالل حزب و سایر موارد مصرح در این قانون می

 .نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی است نکمیسیون موضوع ماده قانو: کمیسیون احزاب -93

مجوز موقتی است که جهت تحصیل شرایط الزم برای صدور پروانه فعالیت نهائی حزب ، توسمط کمیسمیون   : مجوز اولیه -94

 .شود احزاب صادر می

همارچوب  مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا براسماس مرامناممه و اساسمنامه و در چ   : پروانه فعالیت نهائی -99

 .قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی ایران فعالیت کند

 .کنممد باشممد کممه زیممر نظممر کمیسممیون انجممام وظیفممه مممی  تشممکیالت اجرائممی کمیسممیون احممزاب مممی: دبیرخانممه کمیسممیون -9۶

( قانون اساسی، تشکیالتی مرکب از اعضای داوطلب هممان  93)های دینی موضوع اصل سیزدهم  تبصره م تشکلهای اقلیت 

باشند که هدف آنها حل مشکالت و بررسی مسائل دینمی، فرهنگمی، اجتمماعی و رفماهی ویمژه آن اقلیمت        قلیت دینی میا

 .است

 قانون احزاب  9و  4ماد   –شرايط متقاضیان تاسیس 

 :ی متقاضیان تأسیس حزب و عضويت در آن بايد داراي شرايط زير باشند4ماد 

 الف ی شرايط هیأت مؤسس:

 تزام عملی به قانون اساسی و والیت مطلقه فقیه( اعتقاد و ال9

 ( داشتن تابعیت ایرانی2

 ( داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام3

 ( داشتن حداقل مدرك کارشناسی یا معادل آن4
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 ( عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر9

 ب ی شرايط ساير اعضاء

 ( اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و والیت مطلقه فقیه9

 داشتن تابعیت ایرانی (2

 ( داشتن سن حداقل هجده سال تمام3

 ( عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر4

 

 ی اشییییخار زيییییر از حییییق تأسیییییس حییییزب يییییا عضییییويت در آن محرومنیییید:      9مییییاد 
 ها، وزرای مجالس شورای ملی یا سنا، اعضای مؤثر رژیم سابق و . الف م کلیه اعضای ساواك منحله، فراماسون

کشمور، مظنونمان بمه جاسوسمی حسمب تشمخی  وزارت اطالعمات یما         ائم ضد امنیت داخلی و خمارجی  ب م محکومان به جر 

 سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح

 امیت م متجمماهران بممه فسممق و فجممور، مشممهوران بممه فسمماد و قاچاق یممان بمما اسممتعالم از دسممتگاه قضممائی و نیممروی انتظمم          

 اند. ث م کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاهها از حقوق اجتماعی محروم شده

ای که در زمان انحالل عضو مؤثر باشند و انحمالل حزبشمان بمه حکمم دادگماه و بمه دلیمل         ج م اعضای مؤثر احزاب منحل شده 

 ارتکاب جرم بوده است، به مدت پنج سال

اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هم نین پرسمنل شماغل در نیروهمای    های  چ م قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه 

 شوند. نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکلهای سیاسی محروم شده یا می

 

 فرآيند صدورمجوزاحزاب

  درخواست تاسیس

احمزاب و گروههمای    91رخواست تاسیس به کمیسیون مماده  نفر برای تاسیس حزب و ارایه د 99اعالم آمادگی حداقل  •

  قابل ارایه است . www.moi.irدرخواست از طریق سایت  –سیاسی 

 تکمیل مرامنامه ، اساسنامه ،فهرست اسامی و امضای موسسین  •

  احراز شرايط

اسی  جهت احراز شرایط و ابالغ مصوبه کمیسیون بمه هیمات   احزاب و گروههای سی 91طرح موضوع در کمیسیون ماده  •

  موسس حزب

http://www.moi.ir/
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ماه درخصوص ثبت و صدور مجوز اولیه تاسیس اقدام  کنمد . ایمن فرصمت بمرای     3کمیسیون موظف است ظرف مدت  •

 ماه قابل تمدید است.2یکبار به مدت 

 مجوزاولیه تاسیس 

  زاباح 91صدور مجوز اولیه تاسیس حزب  از سوی کمیسیون ماده  •

 نفر  311برگزاری مجمع عمومی موسسین با حضور حداقل  •

 و اساسنامه  تصویب مرامنامه  •

ماه انجام دهد . ایمن فرصمت بما درخواسمت موسسمین و       ۶هیات موسس موظف است اقدامات مذکوررا حداکثر ظرف  •

  ماه قابل تمدیداست3موافقت کمیسیون برای 

 حزب ملی 

  نفر در بیش از نیمی از استانهای کشور311با حضور حداقل ارایه اسناد برگزاری مجمع موسسین  •

  ارایه اسنادتاسیس دفاتررسمی حزب در حداقل یک سوم مراکز استانهای کشور •

 قانون  9۱عدم ارتکاب تخلفات ماده  •

  حزب استانی

  :ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس مطابق یکی از موارد زیر •

  های استان با جمعیت تا یک و نیم میلیون نفر عضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستانبا حضور حداقل یکصد نفر از ا  •

  های استان با جمعیت تا سه میلیون نفر با حضور حداقل یکصد و پنجاه نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی ازشهرستان  •

  استان با جمعیت بیش از سه میلیون نفرهای  با حضور حداقل دویست نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان  •

  های استان سوم از شهرستان ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یک •

  ( این قانون9۱)عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده  •

 پروانه نهايی 

 .کنداعالم نظرمی حزب   احزاب در صورت احراز شرایط فوق، درمورد صدور یا عدم صدور پروانه فعالیت 91کمیسیون ماده  •

  پروانه فعالیت حزب با امضای وزیر کشورصادر می شود •

 .پس از صدور پروانه فعالیت، مرامنامه، اساسنامه و اعضای شورای مرکزی در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود •

  قانون احزاب ۱و2مواد   –اقدامات در زمینه تاسیس حزب و گرو  سیاسی  
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 اقدامات موسسین حزب : 

 بمممه کمیسمممیون احمممزاب مممم تقاضمممای صممممدور مجممموز اولیمممه تأسیممممس حمممزب توسمممط هیمممأت مؤسممممس،     2مممماده

 تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی مرامنامه، اساسنامه، اسامی و امضای حداقل پانزده نفر از هیأت مؤسس باشد. -

 مرامنامه حزب باید متضمن مطالب زیر باشد: -

 در چهارچوب موازین اسالم بینی، مبانی فکری و عقیدتی الف م جهان

 شده ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین ها و برنامه ب م اهداف، راهبردهای کالن و سیاست

 پ م رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اجرائی و حقوقی کشور

 

 اقدامات كمیسیون :

یافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجموز اولیمه   احزاب موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان درکمیسیون 

 تأسیس را ثبت و صادر نماید.

( ایمن  ۶اندازی آن و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیمت مطمابق مماده )    م مجوز اولیه تأسیس حزب جهت راه3ماده

 ر دیگری ندارد.قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه بوده و اعتبا

م هیأت مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت بمه تشمکیل مجممع عممومی     9تبصره

 شود. مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه اقدام نماید در غیر این صورت مجوز اولیه تأسیس باطل می

تأیید کمیسیون احزاب این مهلت را تنها برای یک بار تواند در صورت وجود دالیل موجه و با  م هیأت مؤسس می2تبصره

 به مدت سه ماه تمدید کند.

 اند حق فعالیت حزبی ندارند. م تا زمانی که احزاب پروانه فعالیت نهائی را دریافت نکرده3تبصره

  قانون احزاب 9ماد   –شرايط الزم براي صدور پروانه فعالیت نهايی حزب  

گردد كه حیائز شیرايط    ی براي احزاب ملی يا استانی در صورتی صادر میی پروانه فعالیت نهائ  9ماد 

 :زير باشند

 الف ی شرايط احزاب ملی:

 های کشور سیصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استانم ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس با حضور حداقل ۳

 های کشور مراکز استان از سوم م ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یک2

 قانون( این 9۱م عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده )3

 ب ی شرايط احزاب استانی:
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 م ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس مطابق یکی از موارد زیر:۳

 یلیون نفرهای استان با جمعیت تا یک و نیم م یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستانم با حضور حداقل 

 های استان با جمعیت تا سه میلیون نفر م با حضور حداقل یکصد و پنجاه نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان

 های استان با جمعیت بیش از سه میلیون نفر م با حضور حداقل دویست نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان

 

 های استان سوم از شهرستان ی حداقل در یکم ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسم2

 ( این قانون9۱م عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده )3

توانمد بمه صمورت     عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی نمدارد ولمی همیخ شخصمی نممی      تبصر  ی 

 .همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد

 

 و اعتراض متقاضیان به عدم صدورپروانه صدور پروانه فعالیت دايم  

( حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ ارائه ۶م کمیسیون احزاب موظف است پس از بررسی شرایط موضوع ماده )2ماده

 درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعالم نظر کند.

 شود. کشور صادرمیاحراز شرایط، به امضای وزیر عالمپروانه فعالیت احزاب ملی یااستانی ظرف مدت یک ماه از زمان ا 

م در صورتی که این کمیسیون در مدت مقرر اعالم نظر نکند وزیر کشور موظف است ظرف مدت یک ماه پمس  9تبصره

 از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را صادر کند.

 شود. متقاضیان حزب اعالم میبه  م در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مراتب کتبا2ًتبصره

توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم نظر به تصمیم کمیسیون اعتراض نمایند. در صورت  متقاضیان پروانه فعالیت می

( موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسمیدگی و  91اعتراض، کمیسیون ماده )

 اعالم نظر کند.

شمود و هیمأت مؤسمس حمق      م در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل می3رهتبص

 گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد. هیخ

م پس از صدور پروانه، مرامنامه و اساسنامه حزب باید از طریق کمیسیون احزاب به هزینه حزب در روزنامه رسمی 4تبصره

 چاپ و منتشر گردد.

  حزابقانون ا5ماد  –نظارت بر برگزاري كنگر   و مجامع عمومی احزاب  
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م کلیه احزاب موظفند تغییرات مربوط به مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکمزی، دبیرکمل و بازرسمان و صورتجلسمات     1ماده

 های خود را به کمیسیون احزاب اعالم نمایند. برگزاری کنگره

های خود، دو هفته قبل از برگزاری، مراتمب را   موظفند برای شرکت نماینده کمیسیون احزاب در کنگرهم احزاب 9تبصره

 به اطالع کمیسیون برسانند. عدم حضور نماینده کمیسیون مانع برگزاری کنگره نخواهد بود.

زی یما بیسمت   سوم از اعضای شورای مرک م پس از برگزاری اولین مجمع عمومی مؤسس در صورت تقاضای یک2تبصره

ای جهمت نظمارت بمر انتخابمات شمورای       ( اعضای مجمع عمومی حزب، کمیسیون احزاب موظف اسمت نماینمده  21۲درصد )

 مرکزی معرفی کند.

( شود یما  2( ماده )9م چنان ه تغییرات اعالم شده در این ماده موجب مغایرت مرامنامه یا اساسنامه حزب با تبصره )3تبصره

( گردد، کمیسمیون ضممن دادن تمذکر کتبمی مراتمب را حمداکثر       9رای مرکزی مشمول حکم ماده )تغییر بعضی از اعضای شو

کند. حزب موظف اسمت ظمرف ممدت سمه مماه اصمالحات الزم را انجمام دهمد و نظمر           ظرف مدت سه ماه به حزب اعالم می

دد و رفمع توقیمف پروانمه    گمر  کمیسیون را تأمین کند. در صورت عدم تأمین نظر کمیسیون، پروانه فعالیمت حمزب توقیمف ممی    

 .شود ( اقدام می21( ماده )3باشد در غیر این صورت مطابق بند ) فعالیت منوط به انجام اصالحات مورد نیاز از سوی حزب می

توانمد بمه دیموان عمدالت      م ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ توقیف پروانه توسط کمیسیون احزاب، حزب می4تبصره

 اداری شکایت کند.
 

 قانون احزاب ۳1ماد   -یون احزاب وگروههاي سیاسی كمیس  

همای دینمی و انجمام     های اقلیمت  م به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن91ماده

 شود: وظایف تصریح شده در این قانون، کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می

 شورم نماینده دادستان کل ک9

 م نماینده رئیس قوه قضائیه2

م یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون 3

 حق رأی

 م معاون سیاسی وزارت کشور4

 م دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسالمی از بین نمایندگان داوطلب 9

یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل چهمارنفر از اعضماء معتبمر     ن با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت میم جلسات کمیسیو

 باشد. می
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شود. دبیر کمیسیون به پیشنهاد  م معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس کمیسیون است و نایب رئیس از میان اعضاء انتخاب می

دبیر از میان اعضاء نباشمد، بمدون حمق رأی در جلسمات کمیسمیون       گردد. چنان ه رئیس کمیسیون و با رأی اعضاء انتخاب می

 کند. شرکت می

 

 

 

  قانون احزاب  ۳۱ماد   -حقوق و امتیازات احزاب وگروههاي سیاسی 

م احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و برابر مفماد ایمن قمانون از    93ماده

 زیر برخوردارند:حقوق و امتیازات 

 الف م فعالیت سیاسی

( قانون اساسمی در چهمار چموب قموانین و     ۱ب م انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم ) 

 مقررات

 پ م اظهار نظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب 

 تمام انتخابات ت م معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در

 ائتالف با دیگر احزاب  ث م 

تبصره م احزاب میتوانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احمزاب دارای پروانمه فعالیمت در ممورد نمامزد یما نامزدهمای         

ع کمیسمیون  انتخاباتی یا موارد دیگر ائتالف نمایند و در صورت ائتالف، کلیه مسؤولیت آن را پذیرا باشند و مراتب را به اطمال 

 احزاب برسانند.

 ها ها و شهرستان ج م دایر نمودن شعب و دفاتر در استان

هما   هما و شهرسمتان   م احزاب می توانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در اسمتان 9تبصره

 ربط برسانند. اقدام کنند و موضوع را به اطالع استانداری و فرمانداری ذی

 باشد. م تأسیس هرگونه دفتر و یا شعبه خارج از کشور ممنوع می2تبصره

 چ م انتشار روزنامه، نشریه و تأسیس پایگاه اطالع رسانی در فضای مجازی

توانند درخواسمت خمود را بمه وزارت     تبصره م احزاب واجد شرایط این قانون و متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می 

دور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است پس از دریافت تقاضما  فرهنگ و ارشاد اسالمی برای ص
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حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقمدام کنمد. در صمورت    

 عدم صدور مجوز در مدت مقرر، احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

 ح م برخورداری از کمکها ویارانه های موضوع این قانون

ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطالع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت    م برگزاری راهپیمایی

 ( قانون اساسی22( این قانون و اصل بیست و هفتم )99( ماده )۶بند )

هما مراتمب را بمه     هفتاد و دو ساعت قبل از برگمزاری اجتماعمات و راهپیممایی   م دبیران کل احزاب موظفند حداقل 9تبصره

 اطالع مسؤوالن ذی ربط برسانند.

نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت سه ماه بعد از الزم االجراء شدن ایمن قمانون توسمط وزارت کشمور تهیمه       م آیین2تبصره

 رسد. وزیران می شود و به تصویب هیأت می

 اع در کمیسیون احزاب موضوع این قانون قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضائید م حق حضور و دف
 

  قانون احزاب ۳2ماد   –مصاديق تخلفات  احزاب و گروههاي سیاسی  

موضوع این قانون در انجمام فعالیتهمای خمود در چهمارچوب قموانین و مقمررات       های   ها و ائتالف م احزاب و جبهه9۱ماده

های  قانونی،  صالح، حسب مورد عالوه بر مجازات آزادند و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخی  توسط مراجع ذی

 شود: ( این قانون با آنها برخورد می91طبق ماده)

 فعالیت علیه موازین اسالمی الف م نقض مبانی دین مبین اسالم و تبلیغ و

هما،   هما، نماینمدگی   ب م اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی از جمله هرنوع ارتباط، مبادله اطالعات و تبانی با سمفارتخانه  

های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و بمه هرصمورت کمه مخمل آزادی،  اسمتقالل، تمامیمت ارضمی و         ارگان

باشد و نیمز هرگونمه اقمدام بمه عملیمات خرابکارانمه و        و مصالح جمهوری اسالمی ایران و نظم عمومی وحدت ملی، منافع ملی 

براندازانه و حمایت از گروههای تروریستی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و 

همای    د اختالف  میمان صمفوف ملمت  بما اسمتفاده از زمینمه      المللی و تالش برای ایجاد و تشدی های بین دولتهای بیگانه و سازمان

همای    متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در کشور ایران و نیز دعوت به انجام اقدامات مذکور یما حضمور در راهپیممایی   

 غیرقانونی

رهای خمارجی را بما   های دولتمی و احمزاب کشمو    ها، نمایندگی ارگان تبصره م احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه 

 اطالع وزارت کشور و مجوز وزارت امور خارجه در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند.

 پراکنی، آموزش و ترویج خشونت پ م اعمال خالف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء شایعه 

 ت م تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب
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م انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقمدام بمه واردات و     ث

 صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی که ذیل قانون تجارت قرار گیرد.
 

  قانون احزاب  ۳5ماد   –روند رسیدگی به تخلفات  احزاب و گروههاي سیاسی 

شوند، ( 9۱)که دارای پروانه فعالیت نهائی هستند در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در ماده م احزاب سیاسی 91ماده

 :کند کمیسیون احزاب متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می

 م تذکر شفاهی9

 م تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه2

 ها هم اخطار و اعالن از رسان3

 ها و کمکهای دولتی م محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه4

 م تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه9

 سال م توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک۶

 م توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحالل از دادگاه2

این مماده از نماینمده حمزب    ( 2)تا  (3) م کمیسیون احزاب موظف است قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص بندهای9تبصره

 .مربوط برای ارائه توضیح دعوت کرده و زمان کافی را برای این کار در نظر بگیرد

روز پس از ابمالغ بمه حمزب، قابمل       ظرف مدت سی( 2)م تصمیم کمیسیون احزاب به جز تقاضای انحالل در بند2تبصره

 .شکایت در دیوان عدالت اداری است

در . گیمرد  این ماده و تقاضای انحالل در دادگاه صمالح صمورت ممی   ( 2)ه تخلفات منجر به اعمال بند م رسیدگی ب3تبصره

مواردی که جرم مربوطه عنوان جرم سیاسی داشته باشد، این رسیدگی با حضور هیأت منصفه موضوع اصل یکصدوشصمت و  

 .پذیرد قانون اساسی صورت می( 9۶۱)هشتم 

این قانون توسط احزابی که مجوز اولیه تأسیس حزب را دریافت ( 9۱)موضوع ماده  م ارتکاب هر یک از تخلفات4تبصره

 شود نمایند، سبب ابطال این مجوز می می

 

  قانون احزاب 21ماد   –خاتمه فعالیت يا انحالل  احزاب  

 يابد: ی فعالیت احزاب در موارد زير خاتمه می21ماد 

 رم انحالل طبق اساسنامه و اعالم به وزارت کشو۳

 م حکم دادگاه صالح مبنی بر انحالل2
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 صالح جهت انحالل: م توقیف پروانه فعالیت احزاب از سوی کمیسیون احزاب در موارد زیر و معرفی آنها به دادگاه ذی3

 (1( ماده )3الف م عدم انجام اصالحات مورد نظر کمیسیون مطابق تبصره )

 در طول مدت دو سال متوالیب م عدم اجرای اساسنامه حزب برای تشکیل ارکان حزب 

م با ابالغ تصمیم مقامات صالحیتدار حزب یا رأی نهائی دادگاه مبنی بر انحالل حزب، وزارت کشور موضموع را  9تبصره

 کند. در روزنامه رسمی آگهی می

تقرار م در صورت انحالل حزب، امور مربوط به تصفیه اموال آن، با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل اس2تبصره

 شود. دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل، براساس اساسنامه انجام می

م پس از انحالل حزب، هر نوع فعالیت با عنوان حزب مذکور ممنوع است و مرتکب به مجازات شش ماه تما یمک   29ماده

 شود. سال حبس محکوم می
 

  قانون احزاب  22د  ما – 59تطبیق وضعیت احزاب با قانون سال 

االجراء شدن این قانون وضعیت خود را  م احزاب دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ الزم22ماده

با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تأیید اقمدامات حمزب   

 شود. نه فعالیت حزب تمدید میاز سوی کمیسیون احزاب، پروا

م کمیسیون در صورت وجود دالیل موجه، مهلت تطبیق با شرایط مندرج در ایمن قمانون را حمداکثر تما شمش مماه       9تبصره

 کند. تمدید می

شود. این  م در صورت عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون توسط احزاب مزبور، مراتب کتباً به آنها اعالم می2تبصره

( موظمف  91توانند ظرف مدت یک ماه به تصمیم کمیسیون اعتراض کنند. در صورت اعتمراض، کمیسمیون مماده )    یاحزاب م

است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض آنها رسیدگی و اعالم نظر کند. اعالم نظر کمیسیون در ایمن رابطمه قطعمی    

 است.

نماینمد، فعالیمت آنهما     رایط مندرج در این قانون تطبیق ممی م در طول مدت مزبور که احزاب وضعیت خود را با ش 3تبصره

قانونی بوده اما در صورت اعالم نظر قطعی کمیسیون مبنی بر عدم تحصیل شرایط مندرج در ایمن قمانون، پروانمه فعالیمت ایمن      

 احزاب ملغی گردیده و هرگونه فعالیت حزبی آنها غیرقانونی است.

 اقدامات در زمینه تطبیق وضعیت :

 بیق مرامنامه و اساسنامه حزبتط -

 قانون احزاب ۶برگزاری مجمع عمومی با رعایت حدنصاب مقرر در ماده  -

 قانون احزاب ۶اسناد تأسیس دفاتر رسمی با رعایت مقرراتماده ارائه  -
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   قانون احزاب و گروههاي سیاسی ۳۱آيین نامه  اجرايی  ماد  

   مه آيین نا 4و  ۱مواد  –ههاي سیاسی قانون  احزاب و گرو ۳۱آيین نامه اجرايی ماد 

 تشکیل و عضویت در ائتالف :

( قمانون کمه در ممورد    93کمل احمزاب متقاضمی تشمکیل و عضمویت در ائمتالف موضموع بنمد )ث( مماده )          م دبیمران 3ماده

، بمه   یونشود، باید موضوع را جهمت اطمالع کمیسم    گیری و فعالیت در موضوعات ملی انجام می های انتخاباتی یا موضع فعالیت

 دبیرخانه کمیسیون اعالم کنند.

های حزبی نیست و احزاب عضو ائتالف باید از هرگونه اقمدامی کمه    تبصره م عضویت در ائتالف، موجب سلب مسئولیت 

 ( قانون است، خودداری کنند.9۱مصداق بندهای ماده )

های  ها و شهرستان ئتالف، در هر یک از استانعنوان ا  توانند تحت کنند، می می که در سطح کشور فعالیت  م  احزابی 4ماده

 مورد نظر فعالیت کنند.

  کننمد، درصمورت داشمتن شمعبه     استانی و شهرستانی می  فعالیت که  هایی  دهنده آن دسته از ائتالف تبصره م احزاب تشکیل 

ر غیر این صمورت، تنهما مجماز بمه     توانند تحت عنوان ائتالف از عنوان حزب نیز استفاده کنند و د استانی و دفتر شهرستانی، می

 استفاده از عنوان ائتالف مربوط هستند.

   آيین نامه  9ماد   –قانون  احزاب و گروههاي سیاسی  ۳۱آيین نامه اجرايی ماد  

 ایجاد شعب و دفاتر در استان و شهرستان:

 تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی :

 معاون سیاسی وزیر کشور 931۶/۶/99مور   1999۱نامه شمارهدر بدو تاسیس حزب؛ تحت عنوان دفاتر رسمی:  بخش -9

ممور    211۱۱پس از دریافت پروانه فعالیت حزب ؛  تحت عنوان شعبه استانی و دفتر شهرستان  : دستورالعمل شماره  -2

 وزیرکشور 931۶/2/22

 شمممود ممممی شمممعبه، واحمممد فرعمممی حمممزب، در اسمممتان اسمممت کمممه مطمممابق اساسمممنامه حمممزب تاسمممیس        - 9 مممماده

 شممممود مممممی دفتممممر، واحممممد فرعممممی حممممزب در شهرسممممتان اسممممت کممممه مطممممابق اساسممممنامه حممممزب تاسممممیس           

دبیران کل احزاب، با تنظیم کاربرگ مربوط، موضوع تاسیس شعبه یا دفتر حزب متبوع را بارعایت شرایط زیر، حسب ممورد   

 دهند: به استانداری، در مورد شعبه استانی یا فرمانداری، در مورد دفتر شهرستانی اطالع می

 الف م عنوان حزبی شعبه و دفتر، باید دقیقاً مطابق عنوان مندرج در پروانه فعالیت حزب باشد.

 توانند در محدوده استان مربوط، دفتر تأسیس کنند. ب م احزاب دارای پروانه فعالیت استانی، تنها می

 تواند همزمان مسئول شعبه یا دفتر بیش از یک حزب باشد. پ م یک نفر نمی
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صمورت کتبمی،    صره م در صورت تغییر نشانی شعبه یا دفتر، مسئوالن شعب و دفاتر احزاب، تغییرات را جهت اطالع، به  تب

 کنند. حسب مورد به استانداری یا فرمانداری مربوط اعالم می

 برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای تاسیس شعبه و دفتر الزامی است -

 مدارك :

 با امضای دبیرکل و مهر حزبتکمیل فرم  -

 تصویر پروانه فعالیت حزب -

 تصویر اساسنامه و مرامنامه درج شده درروزنامه رسمی کشور -

 تکمیل فرم مشخصات فردی مسئول شعب و دفاتر -

 

  اقدامات فرمانداري ها در زمینه تاسیس دفاتر احزاب در شرف تاسیس 

 ز اسمممممممتانهای کشممممممموراحمممممممزاب ملمممممممی : تاسمممممممیس دفتمممممممر در حمممممممداقل یمممممممک سممممممموم مراکممممممم   

 احزاب استانی : تاسیس دفتر در یک سوم از شهرستانهای استان 

 مدارکی که می بایست  از نماینده هیات موسس حزب در شرف تاسیس اخذ گردد :

 تقاضای تاسیس دفتر باامضای نماینده هیات موسس حزب -

 احزاب در مورد تاسیس حزب 91تصویر موافقت کمیسیون ماده  -

 رم گزارش هیات رئیسه مجمع عمومی موسسین حزبتصویر ف -

 تکمیل فرم مشخصات فردی مسئول دفتر حزب -

 نشانی دقیق دفتر حزب -

فرماندارموظف است پس از دریافت و احراز صحت مدارك مذکور ، تاییدیه رسمی تاسیس را یه مسئول دفتر حمزب   -

 یدیه به معاونت سیاسمی اسمتانداری و رونوشمت بمه وزارت کشمور      در شهرستان مورد تقاضا اعالم نماید. ارسال نسخه ای از تای

درصورت نق  مدارك ، فراندار موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول تقاضا، مدارك را  جهت نکمیل بمه   -

 نماینده هیات موسس حزب عودت نماید.

دیمه صمادره بمرای تاسمیس دفتمر      درصورت عدم صدور پروانه فعالیت نهمایی حمزب از سموی کمیسمیون احمزاب ، تایی      -

 شهرستان لغو می گردد.

  استانهااقدامات  استانداريها و فرمانداري ها در 

 برای تاسیس شعبه : ارایه درخواست تاسیس توسط دبیرکل حزب به استاندار

 برای تاسیس دفتر : ارایه درخواست تاسیس توسط دبیرکل حزب  به فرماندار
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 کل حزب ارایه گردد : مدارکی که می بایست  توسط دبیر

 تکمیل فرم  تاسیس شعبه یا دفتر باامضای دبیرکل و مهر حزب  -

 تصویر پروانه فعالیت معتبر حزب -

 تصویر مرامنامه و اساسنامه حزب مندرج در روزنامه رسمی کشور  -

 تکمیل فرم مشخصات فردی مسئول شعبه یا  دفتر حزب -

 نشانی دقیق شعبه /دفتر حزب -

 سیس دفتر :درمورد تا

فرمانداری موظف است پس از دریافت و احراز صحت مدارك مذکور ، تاییدیمه رسممی تاسمیس را یمه مسمئول دفتمر        -

 حزب اعالم نماید. )کل فرآیند یک هفته(

 ارسمممممال نسمممممخه ای از تاییدیمممممه بمممممه معاونمممممت سیاسمممممی اسمممممتانداری و رونوشمممممت بمممممه وزارت کشمممممور      

 درمورد تاسیس شعبه:

ست پس از دریافت و احراز صحت مدارك ممذکور ، درخصموص اسمتعالم سموابق مسمئول شمعبه       استانداری موظف ا -

 91روز به همراه نظریه جهت رسیدگی به کمیسیون مماده   31ازمراجع قانونی اقدام نماید و نتیجه استعالم حداکثر ظرف مدت 

 احزاب ارسال نماید.

 و مصمموبه کمیسممیون را بممه اسممتانداری ابممالغ مممی نمایممد.دبیرخانممه کمیسممیون پرونممده را در نوبممت رسممیدگی قممرارداده  -

استانداری موظف است حداکثر ظرف یک هفته  پس از دریافت مصوبه کمیسیون، تاییدیه رسمی تاسیس را به مسئول شعبه  -

 حزب  اعالم نماید.)کل فرآیند یک هفته( .

 ارسال نسخه ای از تاییدیه به وزارت کشور      

، استاندار / فرماندار موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول تقاضما، ممدارك را    درصورت نق  مدارك  -

 جهت تکمیل به دبیرکل حزب عودت نماید.
 

   آيین نامه  ۳۳تا  9مواد   –قانون  احزاب و گروههاي سیاسی  ۳۱آيین نامه اجرايی ماد 

 برگزاری تجمعات و راهپیمایی :

هپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خمود را در قالمب تکمیمل کماربرگ     م برای برگزاری تجمع یا را  ۶ماده

 فرمانداری یا استانداری ارایه کنند: از زمان برگزاری، به   مربوط که متضمن موارد زیر است، حداقل سه روز کاری قبل

 الف م  اعالم موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی.

 یا سخنرانان.ب م  اعالم اسامی سخنران 
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م برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواسمت خمود را بمرای    9تبصره

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قوانین و مقررات موضموعه، بمه وزارت کشمور    22رسیدگی کمیسیون براساس اصل )

 ارایه کنند.

شود، با اطالع قبلی به فرمانداری مربوط و اعالم  ی که درمکان محصور یامسقف انجام میم برگزاری مراسم عموم2تبصره

 اسامی سخنران یاسخنرانان وقبول مسئولیت نظم درون مکان اعالم شده توسط احزاب متقاضی،مشمول حکم این ماده نیست.

   قانون  احزاب و گروههاي سیاسی  ۳۱آيین نامه اجرايی ماد 

 یها و استانداریها در زمینه صدورمجوز تجمعات اقدامات فرماندار

کند و  را به استانداری ارسال  نامه، آن ( این آیین۶محض دریافت تقاضای موضوع ماده) م فرمانداری موظف است به2ماده

بمه   استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون، نسبت

شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و درصورت عدم صمدور مجموز، دالیمل آن را در مهلمت     

 مقرر به حزب متقاضی اعالم کند.

العاده  ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوق است تقاضای موضوع این  کمیسیون موظف  تبصره م دبیرخانه 

( ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعالم و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشمتر  92دهد و حداکثر ظرف )کمیسیون قرار 

 از سه روز کاری باشد.

م صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترك بنا به درخواست مشترك، برای چند حزب یا جبهه بالممانع اسمت لکمن      ۱ماده

ع در یک زممان و یمک محمل، هم نمین صمدور مجموز همزممان بمرای دو یما چنمد           صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجم

 راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.

ها و فضای مجازی از سوی برگزارکننمدگان   م تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه1ماده

 گیرد، باید در چهارچوب مجوز صادرشده باشد. ت میهایی که پس از صدور مجوز صور ممنوع است و فراخوان

م پس از صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی، احزاب متقاضی باید هرگونه تغییر احتمالی در زممان، مکمان و موضموع    91ماده

 تجمع یا راهپیمایی را برای رسیدگی مجدد، به فرمانداری یا استانداری اعالم کنند.

  ها، تحمت  های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه ها و راهپیمایی عم مسئول تأمین امنیت تجم99ماده

 های مذکور، ممنوع است. ها و راهپیمایی عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع

شود مراسم در  می ند و سعی کن می  های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین تبصره م  شوراهای تأمین، محل 

های دیگمر آن، بمه وسمیله دبیرخانمه شمورای       شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگی های تعیین ها برگزار شود. محل این محل

تموان   شود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضمی و تأییمد شمورای تمأمین، ممی      امنیت کشور به شوراهای تأمین اعالم می

 دیگری برگزار کرد. تجمع را در محل
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 دفتر انتخابات
 اصل ششم قانون اساسی:

جمهمور،    ریمیس   ، انتخماب  انتخابمات   شمود؛ از راه   اداره  اتکما آرا عممومی    امور کشور باید بمه   ایران  اسالمی  در جمهوری

  قانون  دیگر این  اصول در  که  اردیدر مو  پرسی همه  ها یا از راهشوراها و نظایر این  ، اعضای اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان

 .گردد  می  معین

 

 (۳۱59مهرما   24ابالغی مقام معظم رهبري   هاي كلی انتخابات سیاست

ناپمذیر   های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی بر مبنمای جمعیمت و مقتضمیات اجتنماب     تعیین حوزه -9

 .هم نین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و گونه به

ای در صورت عمدم کسمب نصماب قمانونی در مرحلمه       م برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت دو مرحله2

 .اول

مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما  م بهره3

 .ها و امکانات دولتی و عمومی کشور و فضای مجازی و دیگر رسانه

همای انتخابماتی داوطلبمان و     سازی منمابع و هزینمه   ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف م تعیین حدود و نوع هزینه4

 .ی برخورد با تخلفات مالیصالح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگ های سیاسی و اعالم به مراجع ذی تشکل

های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغمایر امنیمت    م ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده9

 .ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی

موقمع   نامزدهما و احمزاب و برخمورد بمه    م ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط ۶

 .ربط های ذی دستگاه

م پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسمیدگی  2

 .اوطلبانویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد د سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به

های عمومی و ترویج هنجارهای انتخابماتی و نهادینمه کمردن آن در فرهنمگ      م ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش۱

عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک بمه  

 .انتخاب اصلح

های سیاسی و اشمخاص حقیقمی در    الزم برای فعالیت قانونمند و مسؤوالنه احزاب و تشکلها و قواعد  م تعیین چارچوب1

همای انتخابماتی منجمر بمه افمزایش       عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی ایمران بمه نحموی کمه رقابمت     

 .مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود
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در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران و دارای  -سازی مناسب همراه با زمینه-گزینی  م ارتقاء شایسته91

 :هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق ویژگی

ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قمانون اساسمی بما تأکیمد بمر       م تعیین دقیق معیارها و شاخ 91م9

های مربوط و تعهد به اسالم، انقالب و نظام اسالمی و قانون اساسی  ستگی متناسب با مسؤولیتکارآمدی علمی، جسمی و شای

 .اقتصادی -ویژه التزام به والیت فقیه و سالمت اخالقی  به

 .های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات نام به شیوه م شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت91م2

بینی زمان کافی در چارچوب قانون همر انتخابمات    م بررسی دقیق و احراز شرایط الزم برای صالحیت نامزدها با پیش91م3

 .موقع آنها صالح و پاسخگویی مسؤوالنه و به از طریق استعالم از مراجع ذی

 .م اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل91م4

یف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخی  رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهمای ریاسمت   م تعر91م9

 .جمهوری توسط شورای نگهبان

م نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاسمت جمهموری، مجلمس شمورای اسمالمی و مجلمس       99

ت داوطلبان، رسیدگی به شمکایات و تأییمد یما ابطمال انتخابمات بمه منظمور تمأمین         خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صالحی

 :دهندگان با سالمت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی

بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یما نماینمدگان آنهما در     شده و اطمینان بندی م تعیین سازوکارهای شفاف، زمان99م9

 .راحلتمام م

 .م پاسخگویی مکتوب در خصوص دالیل ابطال انتخابات و رد صالحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان99م2

های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سالمت در اخذ و شممارش آراء و اعمالم    گیری از فناوری م بهره92

 .نتایج

نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی  گی، رعایت قسمم تعیین سازوکار الزم برای حسن اجرای وظایف نمایند93

 .و اخالقی و انجام اقدامات الزم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان

های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با  م ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست94

 .تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب

النماس در   عنموان حمق   م پاسداری از آزادی و سالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افمراد و صمیانت از آراء ممردم بمه    99

 .طیانطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خا گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی قانون
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همای اطالعماتی و    های تابعه آنها، دستگاه ها و دستگاه گانه اعم از وزارتخانه م ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه9۶

های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از  بندی های دولتی و نهادهای عمومی در دسته ها، نهادها و شرکت امنیتی، سازمان

 .داوطلبان

بات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسمالمی، مجلمس خبرگمان رهبمری و شموراهای اسمالمی شمهر و        م اجرای انتخا92

روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظمایف  

 .کند میهای اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخ   آن و هم نین ترکیب و وظایف هیأت

ای که فاصله برگمزاری آنهما حمدود دو سمال باشمد و       گونه های عمومی به م تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات9۱

 .مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد

 وظايف دفتر انتخابات

 وظايف مقدماتی -9

 اي اسالمی به منظور برگزاري انتخابات هماهنگی با نهاد رهبري، شوراي نگهبان و مجلس شور -9-9

 مجلس خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری 

 ریاست جمهوری با شورای نگهبان 

 مجلس شورای اسالمی با شورای نگهبان 

 شوراهای اسالمی شهر و روستا با مجلس شورای اسالمی 

 همه پرسی با مقام معظم رهبری 

 تشکیل ستاد انتخابات در وزارت كشور و استانها -۳-2

 ستاد انتخابات کشور: با حکم وزیر کشور 

 ستاد انتخابات استان: با حکم استاندار 

تهیه شناسنامه انتخاباتی استانها، شهرسیتانها و بخشیها بیه منظیور شناسیايی دقییق منیاطق بیراي          -۳-۱

 برگزاري انتخابات.

 چاپ و تکثیر قوانین و دستورالعملهاي انتخاباتی -۳-4

 وظايف تحلیلی و مطالعاتی -2

 ها در پیرامون سه دسته طالعات و تجزيه و تحلیلجمع آوري ا -2-۳

 مسائل اقلیمی و جغرافیایی مناطق 

 مسائل سیاسی و اجتماعی مناطق 

 مسائل قومی و اقلیتهای مذهبی مناطق 
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 مطالعه و بررسی در زمینه شناخت عوامل موثر براي مشاركت مردم در انتخابات -2-2

قیوانین و مقیررات انتخابیات داخلیی و      مطالعه و بررسی و تجزيه و تحلیل اطالعات، تجربیات، -2-۱

 خارجی

مطالعه و بررسی گزارشات مامورين اجرايی انتخابات و استخراج نواقص و تنگناهاي مربوط بیه   -2-4

 انتخابات

 جمع آوري اطالعات آماري و ارقام مربوط به هر انتخابات و تجزيه و تحلیل آنها -2-9

 وظايف اجرايی -۱

 ل و خارج از كشور:برنامه ريزي براي انجام انتخابات در داخ -۱-۳

 حوزه انتخابیه ریاست جمهوری: داخل و خارج ایران 

 :استان     حوزه انتخابیه مجلس خبرگان 

 حوزه انتخابیه مجلس شورای اسالمی: یک یا چند شهرستان 

 حوزه انتخابیه شوراها: تمامی شهرها و روستاها 

 تهیه و تنظیم تقويم زمانی انتخابات بر اسا  قوانین و مقررات -۱-2

 انتخابات برگزاري وين دستور شروعتد -۱-۱

 انتخاباتجهت برگزاري برآورد اعتبارات، نیروي انسانی و لوازم  -۱-4

 طراحی اوراق راي و تعرفه و مهرهاي انتخاباتی -۱-9

 تعیین ضوابط براي توزيع و تقسیم نیروي انسانی، ابزار كار و اعتبارات مصوب -۱-9

 ثبت نام از داوطلبان جهت انتخابات مختلف -۱-7

 بررسی صالحیت داوطلبان از مراجع ذيربط استعالم براي -۱-2

 تکمیل پروند  هاي انتخاباتی و ارسال آنها به مراجع ذيربط -۱-5

 آرشیو و مستندسازي اطالعات كلیه انتخابات ها -۱-۳1

 نظارت بر حسن اجراي انتخابات و راهنمايی و هدايت مجريان -۱-۳۳

 جمع بندي نتايج و آمار انتخابات -۱-۳2

 ات كشور با استانداريها، فرمانداريها و بخشداريهاتامین شبکه ارتباطی ستاد انتخاب-۱-۳۱

 تهیه متون آموزشی براي آموزش مجريان انتخابات -۱-۳4

 وظايف اطالع رسانی -4

 انتشار اخبار و اطالعات انتخابات از قبیل تولید خبر، مصاحبه و ... -4-۳

 انتشار و اعالم نتايج انتخابات حوز  هاي انتخابیه از طريق رسانه هاي گروهی -4-2
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 یوظايف حقوق -9

 تهیه و تدوين لوايح، آيین نامه ها و دستورالعمل هاي انتخاباتی -9-۳

 بررسی مطالب و صورت مذاكرات و سواالت نمايندگان مجلس در رابطه با انتخابات -9-2

 راهکارهاي مؤثر جهت مشاركت حداكثري -9

 حوز  بستر سازي و سیاست گذاري -9-۳

 مزدهای انتخاباتی و گروه های سیاسیرعایت اصل بی طرفی از سوی مسئولین اجرایی و نظارتی در قبال نا 

 جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از امکانات دولتی درایام انتخابات 

 پرهیز از ایجاد هرگونه تنش سیاسی درحوزه انتخابیه 

 .نظارت و تأکید  بر رعایت اصول اخالقی و قانونی در رقابت های انتخاباتی از سوی نامزدها و حامیان آنها 

 ه ریزی جهت حضور فعاالنه، عادالنه و مبتنی بر قانون احزاب سیاسی جهمت معرفمی هرچمه بهتمر نامزدهمای      برنام

 کارآمد به مردم.

 عملکرد صحیح و مبتنی بر اخالق و قانون عوامل اجرایی درایام انتخابات 

 و ضروری برای  جلوگیری ازایجاد نارضایتی عمومی و اطالع اخالل در روند اجرای طرح ها و پروژه های حیاتی

 منطقه از طریق نظارت و پی گیری مستمر موضوع و برخورد با عوامل خاطی.

 افزایش ضریب امنیتی حوزه انتخابیه در ایام انتخابات 

            تعامل و همکاری قانونی و مدبرانه مجریمان و نماظران انتخابمات بمه منظمور پرهیمز از ایجماد شمائبه اخمتالف و یما

 همسویی آنها

 لیغاتحوز  آموزش و تب -9-2

 تبیین نقش و جایگاه مردم و میزان تاثیرگذاری آنان بر سرنوشت کشور به واسطه مشارکت درانتخابات. 

 تبیین نقش اقشار و گروه های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی و صنفی در انتخابات  

 برنامه ریزی جهت خنثی سازی تبلیغات مسموم و فضای یاس و ناامیدی  

 و منویات حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری ترویج تاکیدات و رهنمودها  

 ،ائمه جمعه وجماعات به منظور ترغیب وتشویق مردم به شرکت در انتخابات بهره گیری از پتانسیل مبلغین دینی  

 تعامل و هماهنگی با مطبوعات در رسانه ها جهت ایجاد فضای شورانگیز انتخاباتی  

 هت سخنرانی با هدف تقویت همگرایی ملیدعوت از نخبگان و چهره های برجسته ملی ج  

 استفاده از افراد متخص  و با تجربه در مقابله با جنگ روانی جهت رفع تهدیدات، چالش ها و جنگ روانی  

 اطالع رسانی مؤثر و مستمر در رسانه ها درخصوص فرایند برگزاری سالم انتخابات  
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 .تبلیغ جهت حضور و مشارکت رأی اولی ها در انتخابات  

          برگزاری نشست ها و همایش های موضوعی در ممدارس، دانشمگاهها، مراکمز دولتمی و ... بما همدف تشمویق بمه

  .مشارکت در انتخابات

 بهره گیری از تبلیغات عمومی در سطح حوزه انتخابیه جهت افزایش شور و نشاط انتخاباتی.  

  برگزاری انتخابات آموزشی ویژه آحاد جامعه در خصوص فرایند –تدوین برنامه های توجیهی.  

 حوز  اجرايی

 .بکار گیری  نیروهای کارآمد در برگزاری انتخابات  

 .برخورد قاطع و به موقع با تهدیدهای امنیت  

 .جلوگیری از افزایش ایذایی، تعمدانه و غیر منطقی قیمت ها خصوصاٌ مصادف با ایام انتخابات  

  وگروههای مختلف باشد.توجه به ترکیب هیات اجرایی به نحوی که شامل اقشار  

 دقت در انتخاب نماینده فرماندار  

      ،)برنامه ریزی جهت اخذ رای از پادگان ها، مراکز بهداشتی و درمانی )بیمارسمتان هما، نگهمداری سمالخوردگان

  زندان ها و ...

 انتخابات در جمهوري اسالمی ايران

 انواع انتخابات -۳

انتخابات سراسري اصلی و همه پرسی می باشید كیه   انتخابات در جمهوري اسالمی ايران شامل چهار 

 شامل:

 انتخابات ریاست جمهوری  

  انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

 انتخابات مجلس شورای اسالمی 

 انتخابات شوراهای اسالمی 

 همه پرسی  

 اركان انتخابات شامل سه قسمت می باشد -2

 هیات های اجرایی 

 هیات های نظارت 

 هیات های بازرسی 
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 ط اولین و آخرين انتخابات برگزار شد  در چهار نوع انتخابات و همه پرسیاطالعات مربو -۱

 انتخابات رياست جمهوري -۱-۳

  اولین دور 

  939۱بهمن ماه  9تاریخ برگزاری 

  :نفر 2191139۶43واجدین شرایط 

  :نفر 9499929112تعداد شرکت کننده 

 ۶2942۲: درصد مشارکت 

 نفر 924: تعداد داوطلب 

  دوازدهمین دور 

 931۶اردیبهشت  21: اریخ برگزاریت 

 نفر 9۶94919229: واجدین شرایط 

 نفر 4993۶۶91۱9: تعداد شرکت کننده 

 23933۲: درصد مشارکت 

 نفر 99۶3۶: تعداد داوطلب 

 انتخابات مجلس شوراي اسالمی -۱-2

  اولین دور 

  :939۱اسفندماه  24تاریخ برگزاری 

  :نفر 219۱929319واجدین شرایط 

 نفر 919۱2991۶1ه: تعداد شرکت کنند 

 92994۲: درصد مشارکت 

 نفر 39۶14: تعداد داوطلب 

 نفر 221: نماینده مورد نیاز 

 913: تعداد حوزه انتخابیه  

  دهمین دور 

 9314اسفندماه  2: تاریخ برگزاری 

 نفر 9491999124: واجدین شرایط 

 نفر 339۱429992: تعداد شرکت کننده 
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 ۶99۶4۲: درصد مشارکت 

 نفر 929122: تعداد داوطلب 

 نفر 211: نماینده مورد نیاز 

 212: تعداد حوزه انتخابیه  

 انتخابات مجلس خبرگان رهبري -۱-۱

  اولین دور 

  :93۶9آذرماه  91تاریخ برگزاری 

  :نفر 2392229۱29واجدین شرایط 

  :نفر 9۱919391۶9تعداد شرکت کننده 

 2294۲: درصد مشارکت 

 نفر 9۶۱: تعداد داوطلب 

 نفر ۱2: نماینده مورد نیاز 

 24: تعداد حوزه انتخابیه 

  پنجمین دور 

 9314اسفندماه  2: تاریخ برگزاری 

 نفر 949199914: واجدین شرایط 

 نفر 3394۱1994۱: تعداد شرکت کننده 

 ۶191۶۲: درصد مشارکت 

 نفر 21۶: تعداد داوطلب 

 نفر ۱۱: نماینده مورد نیاز 

 39: تعداد حوزه انتخابیه  

 شهر و روستا انتخابات شوراهاي اسالمی -۱-4

  اولین دور 

  :9322اسفندماه  2تاریخ برگزاری 

  :نفر 3۶923191۱2واجدین شرایط 

  :نفر 239۶۶۱9231تعداد شرکت کننده 

 ۶4942۲: درصد مشارکت 
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 نفر 33۶993۱: تعداد داوطلب 

 نفر 339491:  تعداد حوزه انتخابیه  

  پنجمین دور 

 931۶اردیبهشت  21: تاریخ برگزاری 

  :نفر 9۶94919229واجدین شرایط 

 نفر 3191۶199۶1: تعداد شرکت کننده 

 ۶192۶۲: درصد مشارکت 

 نفر 2۱19۱۱3: تعداد داوطلب 

 3192۱1: تعداد حوزه انتخابیه 

 انتخابات همه پرسی -۱-9

 اولین همه پرسی جمهوري اسالمی ايران 

  :939۱فروردین  99و  91تاریخ برگزاری 

  :نفر 219۱929319واجدین شرایط 

 نفر 219441991۱ننده: تعداد شرکت ک 

 1۱911۲: درصد مشارکت 

 چهارمین همه پرسی بازنگري قانون اساسی 

 93۶۱مردادماه  ۶: تاریخ برگزاری 

 نفر 319931991۱: واجدین شرایط 

 نفر 9۶942۱912۶: تعداد شرکت کننده 

 94999۲: درصد مشارکت 

 فرآيندهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمی

 فرآيند هاي قبل از روز راي -۳

 اهنگی شروع انتخاباتهم 

 ثبت نام داوطلبان و استعالم از مراجع چهارگانه 

 تشکیل هیات های اجرائی 

 رسیدگی به صالحیت داوطلبان 
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 تعیین محل های شعب ثبت نام و اخذ رای 

 انتشار آگهی انتخابات 

 رسیدگی به شکایات انتخاباتی 

 تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای 

  ونیروی خدماتی درشعب اخذرایتعیین نمایندگان فرماندار 

 مدیریت اطالعات اعضای ذخیره شعب، مسئولین مناطق و نواحی و سرگروه رایانه  

 تعیین نمایندگان نامزدهای انتخابات در شعب اخذ رای  

 تعیین ماموران انتظامی تامین نظم و امنیت شعب اخذ رای  

 انصراف داوطلب/نامزد 

 تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان 

 اسامی نامزدهای انتخاباتی انتشار 

 فرآيند هاي قبل از روز راي -2

 ثبت مشخصات و احراز هویت رای دهنده وکنترل رای تکراری با استعالم شماره ملی 

 اخذ رای الکترونیکی در شعب تمام الکترونیکی 

 ثبت و ارسال صورتجلسه قرائت و شمارش آراء 

 تجمیع آراء 

 فرآيندهاي بعد روز از اخذ راي -۱

 شکایات انتخاباتی رسیدگی به 

 صدور اعتبار نامه منتخبین 

 امحای تعرفه و برگهای رای 

 مراحل مهم انتخابات مجلس شوراي اسالمی و خبرگان رهبري:

 روز(  9خبرگان:  -روز  9 مجلس: پس از دستور وزير كشور  هیاتهاي اجرايیتشکیل  .۳

  )نفر( ۱عتمدین )م –ترکیب: اداری )فرماندار/بخشدار + دادستان + رییس ثبت احوال 

  سال سکونت(  3نفر از روحانیون و معتمدین بومی و  31)تعیین معتمدین 

  برای تعییت صالحیت )به هیات نظارت( معرفی معتمدین 

 روز(  7خبرگان:  -روز  7 مجلس: داوطلبان ثبت نام از  .2

  فرمانداریهای مراکز حوزه انتخابیه + وزارت کشور + سفارتخانه ها( محل ثبت نام( 
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  الکترونیک / دستی( امکانات ثبت نام( 

  (2۱داوطلبان مجلس باید حداقل مدرك کارشناسی ارشد داشته باشند. )ماده 

  (2۱سال تمام. )ماده  29سال و حداکثر  31سن داوطلبان مجلس، حداقل 

  رسیدگی به صالحیت داوطلبان .3

 ( روز 99) استعالم از مراجع چهارگانه 

 ز( رو 91) بررسی در هیات اجرایی 

  روز( 2روز +  21روز +  21)بررسی در هیات نظارت  

پیس از تشیکیل هییات     براي مجلس شوراي اسیالمی و مجلیس خبرگیان رهبیري:     تعیین مکان شعب  .4

 ( اجرايی

  پوشش تلفن( –)در دسترس مردم شناسایی مکان شعبه ها  

 بازنمایی مکان شعبه ها 

  خلوت(باشد و نه خیلی  شلوغه شعبه نه خیلی باید به گونه ای انجام پذیرد ک)سطح بندی شعبه ها  

براي خبرگان: پس از تشیکیل   -روز قبل از روز اخذ راي براي مجلس  5 حداكثر عوامل شعب تعیین  .9

 ( هیات اجرايی

  تعیین اعضای شعبه 

  تعیین نماینده فرماندار 

 آموزش افراد  

  نامزدها  .۶

  انتشار اسامی و شناسه نامزدها 

 ها انصراف داوطلب/نامزد 

 تغییر حوزه انتخابیه نامزدها  

  انتخاباتتبلیغات  .7

  ( روز قبل از روز اخذ رای برای خبرگان 99 –روز قبل از روز اخذ رای برای مجلس  ۱)شروع تبلیغات 

  پایان تبلیغات 

 :(21*  91کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر ) آثار تبلیغاتی 

  جریانات سیاسیو  نامزدهافع یا به ضرر اعالم نظر به ن قانون: ۶1ماده  

 سال تمام.  ۳2: سن راي دهند (؛ روز تعطیل رسمی گیري راي  .2
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 صبح جمعه(  ۱)شروع رای گیری  •

 )با اعالم وزیر محترم کشور( پایان رای گیری  •

   مکانیزه( -)دستی امکانات رای گیری  •

 صورتجلسه شعبه .5

 ؛ قبل از رای گیری( شروع)تنظیم صورتجلسه  •

 بعد از شمارش آراء(  ؛پایان )میل و ارسال صورتجلسه تک •

 نتیجه راي گیري .۳1

 )در بخشداریها، در فرمانداریها و در مراکز حوزه انتخابیه( تجمیع آراء  •

 نسخه( 9)صورتجلسه تجمیع آراء  •

 اعالم نتیجه  •

 شکايات .۳۳

 شکایت()در صورت نبودنِ تنظیم صورتجلسه  •

  ت(شکای)در صورتِ بودن رسیدگی به شکایات  •

  تنظیم صورتجلسه نهایی •

 نتیجه نهايی انتخابات .۳2

  درصد کل آرای صحیح( 21رای آوری = )نصاب  تعیین منتخب •

 انتشار آگهی •

  )برای حوزه هایی که نصاب الزم به دست نیامد(مرحله دوم  •

 اعتبارنامه .۳۱

 )مشترك اجرایی و نظارت(تنظیم صورتجلسه نهایی  •

 نسخه( 9)صدور و توزیع اعتبارنامه  •

بارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای  اعضای هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظمارت تنظمیم و صمادر    اعت •

 (24شود. )ماده می

سال از عضویت در  91اگر اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت پس از اعالم نظر شورای نگهبان اعتبارنامه را امضا نکنند تا  •

  روم خواهند شد.هیاتهای اجرایی و نظارت مح

 نکات مهم برگزاري انتخابات -4

 (9هفتاد روز پیش از پایان هر دوره ی مجلس اخذ رای باید انجام شود. )ماده  •
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 (29)ماده وزارت کشور مسئول اجرای قانون انتخابات و حسن جریان آن است.  •

 (21با سازمان اداری و استخدامی است. )ماده  21تشخی  همطرازی مقامات ماده  •

 (99کارت نمایندگان نامزدها بر عهده هیات نظارت است )ماده  صدور •

در صورت عدم شرکت فرماندار و بخشدار در جلسات هیات اجرایی، هیات اجرایی موظف است به مقام اجرایی ممافوق   •

 (34. )ماده اعالم کند

 (32. )ماده سترسمیت جلسات هیات اجرایی با حضور دوسوم اعضاء و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین ا •

تصویب آیین نامه قانون انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری بر عهده هیات وزیران و شورای نگهبان اسمت. )مماده    •

 خبرگان( 1ماده  –قانون مجلس  13
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 دفتر تقسیمات كشوري

 و قوانین مرتبط قانون تعاريف و ضوابط تقسیمات كشوري

 57تابستان بادييکتا شا  آ گردآورند :

 قانون تعاريف و ضوابط تقسیمات كشوري

 فصل اول: تعاريف
 شهرستان و استان.  بخش،  دهستان، شهر،  عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، -۳ماد 

فرهنگمی و    اجتمماعی،   روستا واحد مبداء تقسیمات کشموری اسمت کمه از لحماظ محمیط زیسمتی )وضمع طبیعمی،         -2ماد 

نفر اعم از متمرکز یا  911خانواده یا 21مگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد اقتصادی( ه

پراکنده در آنجاسکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، 

ایی و صید و یا ترکیبمی از ایمن فعالیتهما اشمتغال داشمته باشمند و در عمرف بعنموان         دامداری، باغداری بطور اعم و صنایع روست

 شده است.  دهکده یا قریه نامیده می ده،آبادی،

روستا نبوده و بدو شکل مستقل و تابع شمناخته   مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف، -۳تبصر 

 شود. می

شود که بنا به تعریف روسمتا  نبموده و بیشمتر محمل انجمام فعالیتهمای غیمر کشماورزی          اطالق میای  مکان به نقطه -2تبصر 

 شود. خانه و نظائر آنها( است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته می )کارخانه، ایستگاه، کارگاه، قهوه

کلمی از لحماظ نظمام تقسمیمات     مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا فرعی روستای متبوع خود بموده و بطمور    -۱تبصر 

 شود.  کشوری جزء آن محسوب می

مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحماظ نظاممات اداری زیمر پوشمش      -4تبصر 

 باشد. واحد تقسیماتی مربوطه حسب مورد می

جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوسمتن چنمد   دهستان کوچکترین واحد تقسیات کشوری است که دارای محدوده  -۱ماد 

شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بموده و امکمان    روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می

 نماید.  ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می رسانی و برنامه خدمات

وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سمه درجمه تراکممی بمه شمرح زیمر       حداقل جمعیت دهستان با درنظر گرفتن  -۳تبصر 

 شود:  تقسیم می

 نفر  4111نفر ج: تراكم كم  9111نفر ب: تراكم متوسط  2111الف: تراكم زياد 
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ر قالب موجود باقی و آن دهستانهای موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده د -2تبصر 

 به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.باشند ازطریق تقسیم یا ادغام تعدیل و تانهایی که ازاین لحاظ نامتناسب میدهستعداد از

مرکز دهستان منحصرا روستائی از هممان دهسمتان اسمت کمه مناسمبترین مرکمز خمدمات روسمتائی آن محمدوده           -۱تبصر 

 شود. شناخته می

ر محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت سماختمانی، اشمتغال و   شهر، محلی است با حدود قانونی که د -4ماد 

سایر عوامل، دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت سماکنان دائممی آن در مشماغل کسمب، تجمارت،      

برخوردار و کمانون   صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و ر زمینه خدمات شهری از خودکفائی نسبی

همزار نفمر جمعیمت     مبادالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حمداقل دارای ده 

 باشد. 

 تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.  -۳تبصر 

های مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافمت اجتمماعی سماکنانش خمود را اهمل آن      محله، مجموعه ساختمان -2تبصر 

 های شهرتابع تقسیمات شهرداری خواهد بود. دانند و دارای محدوده معین است حدود محله محل می

 شود.  منطقه، در شهرهای بزرگ از بهم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل می -۱تبصر 

شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قمرار داشمته و از حمدود     ه کلیه نقاطی  اطالق میحوزه شهری، ب -4تبصر 

 ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. 

بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشمداری سمیار مسمئول گمرفتن خمدمات و       -9ماد 

ول مختلف در هر منطقه که اسکان میکنند تابع فرمانداری و استانداری هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فص

 همان منطقه هستند. 

کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چنمد دهسمتان    بخش واحدی است از تقسیمات -9ماد 

اقتصادی و   بیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی،مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل ط  همجوار مشتمل بر چندین مزرعه،

آورد بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها،  سیاسی همگنی را بوجود می

تصادی ریزیهای دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اق نیل به اهداف و برنامه

 آن تسهیل گردد.

حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعیت شمهری بما در نظمر گمرفتن وضمع پراکنمدگی و        -۳تبصر 

 اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شد است:

 هزار نفر  21مناطق با تراكم زياد سی هزار نفر ب: مناطق با تراكم متوسط  -الف
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اط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و جنگلی و کویری با توجمه بمه کلیمه شمرایط اقلیممی، سیاسمی،       در نق -2تبصر 

اقتصادی و اجتماعی تا حداقل دوازه هزار نفر جمعیت با تصویب هیئت وزراء و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت 

 باشد. 9تواند کمتر از میزان تعیین شده در تبصره  بخش می

فرهنگی، اقتصادی و سیاسمی آن    مرکز بخش، روستا یا شهری از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، -۱ر تبص

 شود.       محدوده شناخته می

شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین که از بهم پیوستن چنمد بخمش همجموار     -7ماد  

 اند.  عی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آوردهاجتما که از نظر عوامل طبیعی، 

حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکممی بمه شمرح زیمر      -۳تبصر 

 شود: تقسیم می

 نفر  21111نفر ب: تراكم متوسط  ۳21111الف: تراكم زياد 

تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه شمرایط لقلیممی، سیاسمی، اقتصمادی و      در نقاط کم -2تبصر 

تواند کمتر  هزار نفر با تصویب هیئت وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسالمی می 91اجتماعی تا حداقل 

 هزار نفر باشد. 91از 

ان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مرکز شهرستان یکی از شهرهای هم -۱تبصر 

 شود.  اجتماعی آن محدوده شناخته می

ماه با همکاری سازمان برناممه و بودجمه و مرکمز آممار ایمران درجمات        3وزارت کشور موظف است ظرف مدت  -2ماد 

 تراکم را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند. 

، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرفیائی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار بما  استان -5ماد 

 شود. توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می

ا یما شهرسمتانهای   کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هیئت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشمه  وزارت -۳تبصر 

مجاور، استانها را تعدیل نماید. مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد استان جدید ضروری شمناخته شمود. اسمتان    

 جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد.

رهنگمی، طبیعمی و   مرکز استان یکی از شهرهای همان استان اسمت کمه مناسمبترین کمانون سیاسمی، اقتصمادی، ف       -2تبصر 

 شود. اجتماعی آن استان شناخته می

دولت موظف است به حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به  -۳1ماد 

 د.نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نمای
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شهرستانها و استانهائی که فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با هممان عنموان بماقی میماننمد،      بخشها، شهرها، -۳۳ماد 

 دولت موظف است حتی االمکان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.

 فصل دوم: نظام تقسیمات كشوري 

دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرسمتان تمابع اسمتان و اسمتان تمابع تشمکیالت       از لحاظ نظام اداری  -۳2ماد 

 مرکزی خواهد بود.

ایجاد و ادغمام و نیمز تعیمین و تغییمر مرکزیمت و تغییمر نمام و نامگمذاری واحمدهای           هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل،  -۳۱ماد

 تصویب هیئت وزیران خواهد بود. بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و کشوری،  تقسیمات

رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری )اجرائی و قضائی( و نهادهای  -۳4ماد 

 انقالب اسالمی کشور الزم است. 

د در هر محمدوده  نیروهای نظامی در ارتباط با دستور العملهای شورای عالی دفاع و اجرای وظایف سازمانی خو -۳تبصر 

 با اطالع نماینده سیاسی دولت از این ماده مستثنی خواهد بود.

المکان منطبق بر محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل  های انتخابات مجلس شورا اسالمی حتی حوزه -2تبصر 

 های انتخابات را قانون معین میکند. از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه

همای   ماه از تاریخ تصویب این قمانون الیحمه قمانونی محمدوده حموزه      ۶وزارت کشور موظف است ظرف مدت  -۱تبصر 

 انتخاباتی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایند.

ماه الیحمه قمانونی حمدود وظمایف و اختیمارات مسمئولین واحمدهای         3وزارت کشور موظف است ظرف مدت  -۳9ماد 

 کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.  قسیماتت

همای اجرائمی آنمرا تهیمه و پمس از       ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه ۶وزارت کشور موظف است ظرف  -۳9ماد 

 تصویب هیات دولت به مورد اجرا گذارد.

اجرائی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و براسماس آن ایمن    های نامه دولت موظف است همزمان با تهیه آئین -۳7ماد 

 قانون را اجرا نماید.

 وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دور افتاده و محروم آغاز نماید. -۳2ماد 

صمدو شصمت و   قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و بیست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه یکهمزار و سی 

  به تائید شورای نگهبان رسیده است. 21/4/۶2دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 رئیس مجلس شوراي اسالمی

 اكبر هاشمی                                                                      
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                                                                        27/4/92 

 ۳4ماد   ۱قانون اصالح تبصر     

 قانون تعاريف و ضوابط تقسیمات كشوري  

 و الحاق يک تبصر  به آن
 

 قممانون تعمماریف و ضمموابط تقسممیمات کشمموری و الحمماق یممک تبصممره بممه آن         94ممماده  3قممانون اصممالح تبصممره    

انون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به شمرح زیمر اصمالح و    ق 94ماده 3از تاریخ تصویب این قانون تبصره  -ماده واحده  

 گردد. می به آن الحاق 4تبصره 

وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصمویب ایمن قمانون الیحمه قمانونی محمدوده        - ۱تبصر   

 ی اسالمی تقدیم نماید. و نقشه مربوط تهیه و جهت تصویب به مجلس شورا  های انتخاباتی را همراه با جداول حوزه

ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار  3دولت موظف است ظرف  - 4تبصر   

سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور بر آورد و به وزارت کشور اعالم  جمعیت روستاها را توسط جهاد

شتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجمدهم فمروردین مماه یمک همزار و سیصمد و شصمت و چهمار         قانون فوق م نماید. 

 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. 93۶499929تاریخ  مجلس شورای اسالمی تصویب و در

 

 ريیس مجلس شوراي اسالمی 

 اكبر هاشمی                                                                                 
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 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسیمات كشوري 

 ۳۱92مصوب 

 ۳۱25/۳2/۳7مورخ 24274/225شمار  
و اصمالحات بعمدی آن بمه     99/4/93۶2ضوابط تقسیمات کشوری مصموب   ( قانون تعاریف و4( ماده )9تبصره ) ی  ۳ماد  

 شود: شرح ذیل اصالح می

روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنان ه دارای سه همزار و پانصمد نفمر جمعیمت      ی9تبصر   

 شوند.  باشند شهر شناخته می

 شود: ( قانون مذکور به شرح ذیل اصالح می۶ماده ) ی2ماد  

 گردد: ( به شرح زیر اصالح می۶( ماده )9م تبصره )9 

حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجمه تراکممی بمه     ی۳تبصر   

 شرح زیر تقسیم شده است:

 هزار نفر. الف ی مناطق با تراكم زياد سی 

 فر. ب ی مناطق با تراكم متوسط بیست هزار ن 

 گردد:  ( به شرح زیر اصالح می۶( ماده )2م تبصره )2

کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و هم نین جمعیت جنگلی،جزایری،نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی،در ی2تبصر  

هزار  حداقل دهماعی تااجتاقتصادی وسیاسی،توجه به کلیه شرایط اقلیمی،شش ماه در منطقه حضور دارند باعشایری که بیش از

 تواند کمتر از میزان فوق باشد. نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و درموارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می

گردد: بند الحاقی م کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند بما    ( اضافه می۶م متن زیر به عنوان بند الحاقی به ماده )3 

 گردد. درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق می تشخی  و

 گردد: ( درموارد زیر اصالح می2( ماده )2تبصره ) ی۱ماد   

 شود. اضافه می« یافته )طبق فهرست ساالنه دولت( و نقاط کمتر توسعه» عبارت « کویری» م بعد از کلمه 9 

 .شود حذف می« تا حداقل پنجاه هزار نفر» م عبارت 2 

 تواند درصورت تصویب هر مورد نسبت به تأمین بار مالی آن در بودجه سنواتی اقدام نماید. دولت می ی4ماد   

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مور  چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس  

 ید شورای نگهبان رسید. به تأی 99/92/93۱1شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 علی الريجانی                                                  

 رئیس مجلس شوراي اسالمی                                                         
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 تفويض اختیار تصمیم گیري در مورد تبديل روستا به شهر

 ۳۱92( قانون تعاريف و ضوابط تقسیمات كشوري مصوب 4موضوع ماد   

 اعی هیأت دولتبه وزراي عضو كمیسیون سیاسی دف 
 

و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهموری اسمالمی ایمران     932۱99929هیأت وزیران در جلسه مور   

 تصویب نمود:

مصوب  -( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 4گیری در مورد تبدیل روستا به شهر موضوع ماده ) اختیار تصمیم 

گیمری کمیسمیون مزبمور در     ممالك تصممیم   شمود.   ون سیاسی دفاعی هیأت دولمت تفمویض ممی   کمیسی به وزرای عضو - 93۶2

جمهمور بما    باشد و مصوبات آن در صورت تایید ریمیس  خصوص اختیارات این تصویب نامه موافقت اکثریت وزرای عضو می

 ( آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.91رعایت ماده )

 حسن حبیبی            

 ون اول رئیس جمهورمعا
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 رئیس جمهور  

 تصويب نامه هیأت وزيران

 

 بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد 

 وزارت كشور

بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  3/9/93۱۶هیئت وزیران در جلسه مور  

 جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود: 

نظور ارایه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیتهای دستگاههای اجرایی در شهرستانهای بزرگ، وزارت کشور م به م9

مکلف است بدون ایجاد هرگونه بار مالی در شهرستانهایی کمه واجمد تممامی شاخصمهای زیمر باشمند نسمبت بمه دایمر نممودن           

 اقدام نماید:  "فرمانداری ویژه"

 هزار نفر  (291) الف م جمعیت شهرستان

 ( هزار نفر929) ب م جمعیت مرکز شهرستان

 ( کیلومتر 929) ج م فاصله شهرستان از مرکز استان

( را دارا باشمند  9تبصره م دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستانهایی که دو شاخ  از سمه شماخ  یماد شمده در بنمد )      

 منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود. 

کلف است در شهرستانهای شاهرود، آبادان، خموی، مراغمه، سمیرجان، مهابماد، زابمل، دزفمول، تربمت        م وزارت کشور م2

 حیدریه، ایرانشهر و مهاباد نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. 

 های مسکن شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پمرورش، راه و ترابمری،  م سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه3

-امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و اطالعات در شهرستانهای دارای فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل ارتقاء می

 یابد. 

تبصره م ارتقاء سطح مدیران سایر دستگاهها با نظر وزیر کشور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسمانی ریمیس جمهمور     

 انجام خواهد شد. 

 پرويز داودي

 معاون اول رئیس جمهور        

 

 



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 امور سیاسیجزوه 

 ارت کشورسیاسی وز حوزه معاونت درتهیه شده  

 75 از 75 صفحه   

 رئیس جمهور 

 تصويب نامه هیأت وزيران

 

 بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد 

 وزارت كشور

 

بنا به پیشنهاد وزارت کشمور و بمه اسمتناد اصمل یکصمد و سمی و هشمتم قمانون          29/9/93۱۶هیئت وزیران در جلسه مور  

 اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود:  

 به شرح زیر اصالح می گردد:  1/9/93۱۶هم مور  32194/ت22291نامه شماره  تصویب

 شود: ( اضافه می9الف م متن زیر به عنوان ردیفهای )د( و )هم( به بند )

 ( سال91) ب م قدمت شهرستان

 ( هزار کیلومتر مربع 91) ج م وسعت شهرستان

 اصالح می گردد.  "و پنج "چهار "به  به ترتیب "سه"و   "دو"( واژه های 9م در تبصره بند )2

 

 پرويز داودي       

 معاون اول رئیس جمهور

 
 
 


