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  حاکمیتی جمهوري اسالمی ایرانآشنایی با مباحث 
  )ویژه دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت (

  جلد اول
  

  
  :زیر نظر

  دکتر حسین مبارکی
  
  
  
  

  :تهیه و تدوین 
  زهرا حاتمی –مرادي ... سیف ا

  ربابه موسی قلیزاده-دکترکامبیز مرادزاده  
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م ن ا   م ا ا
 1351,زهرا, حاتمی  : سرشناسه 

... هللا مرادي ا تهیه و تدوین سیف/ آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران  :  عنوان و نام پدیدآور
  .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی] به سفارش[؛ زیرنظر حسین مبارکی ؛ ] ودیگران[

  .1391،   انتشارات زیویه: سنندج : مشخصات نشر 
  .جدول:   . ص84  ت،   : مشخصات ظاهري 
  .1؛  ویژه دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت : فروست 
  2-3-93449-600-978  : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 
 .زاده قلی اهللا مرادي، زهرا حاتمی، کامبیز مرادزاده، ربابه موسی تهیه و تدوین سیف : یادداشت 
  مدیریت-- ایران --هاي دولتی  سازمان : موضوع 
  ایران--قوه مجریه  : موضوع 
  ایران--دولت  : موضوع 
 )اسالمی جمهوري ( قانون اساسی --ایران  : موضوع 
 رظ نا  - 1343  مبارکی، حسین،  : شناسه افزوده 
 گردآورنده- 1347  اهللا،  مرادي، سیف : شناسه افزوده 
  شناسه افزوده 

 شناسه افزوده
:  
: 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ایران

  1391 5آ/ JQ1786      : رده بندي کنگره 
 351/55      : رده بندي دیویی 
  3000066   : شماره کتابشناسی ملی 

  
  

  08713236629- کوچه یاس-رستوران مروارید روبروي - خیابان شهید نمکی-سنندج        
  آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران    :               عنــوان           

  )ویژه دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت(                                          
  ربابه موسی قلیزاده- دکترکامبیز مرادزاده  -زهرا حاتمی –مرادي ... سیف ا  :                  تهیه و تدوین 

  ردستان   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ک           :  به سفارش            
 با همکاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی                                   

   زیویه : انتشارات                       
  1391/ اول: نوبت چاپ                    
   نسخه1000: تیراژ                              
  مدينسرین مح: حروفچینی                     
  نور: لیتوگرافی                      
  0871-3245942-3236629-سهراب چاپ کردستان : مجري چاپ و صحافی   

  .کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محفوظ است



 ت 

  

     

   فهرست مطالب    
 ۱  مقدمه
 ۳  کلیات

 ۷  هوري اسالمی ایرانجم شنایی با سازمان کار و مدیریتآ
 ۱۲  در قانون اساسی) در مفهوم حاکمیت( آشنایی با ساختار دولت

 ۲۹  درقانون اساسی) درمفهوم حکومت( آشنایی با ساختار اجرایی دولت
 ۳۳  آشنایی با سازمان کار وتشکیالت اداري واجرایی دولت جمهوري اسالمی ایران

 ۴۹  می ایرانآشنایی با نظام هاي مدیریتی در جمهوري اسال
 ۶۸  منابع

   و دانشگاه گزارش شناخت کارمندان از شغل -ضمائم
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  مقدمه

 تخصصی و اي، هاي مختلف حرفه عرصه مجریان در حاضر، با گذشت زمان نیازهاي مدیران و عصر در

توجه به  هاي موفق با سازمان. گردد تر می اهمیت توجه به این موضوع نمایان شده و دانشگري جدیدتر
براي  کلیه سطوح افزایش دهند و در هاي منابع انسانی خود را توانمندي سعی دارند تا ین نکته مهم،ا

هم  و) عالئق نظیر توجه به ضریب انگیزشی درك نیازها و(نیل به این هدف عالی هم در بعد خواستن 
 رنامه آموزش وبه صورت همه جانبه ب) هاي علمی روش ها و تکنیک ها، توسعه مهارت(توانستن  بعد در

هاي سوم، چهارم و پنجم  در تمامی برنامه. خود قرارداده اند کار دستور در توانمندسازي منابع انسانی را
توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به اهمیت و ضرورت آموزش ضمن 

هاي   ها و دورهخدمت پرداخته شده است پس ضروري است که آموزش ضمن خدمت به صورت برنامه
پیامدهاي مناسب، اثربخش  آموزشی سازماندهی شده و هماهنگ به مرحله اجرا درآید تا بتواند نتایج و

هایی که نیاز به اجراي همسان آن در میان کلیه شاغلین یک دستگاه  از جمله دوره. و کارا داشته باشد
ن مورد تأکید قرار گرفته است، دوره نیز برگزاري آ ها ا و دستورالعمل نامه در آیین ضروري بوده و

این دوره به دلیل نقش بسزاي آن که در آشنا نمودن کارمند با . آموزشی توجیهی بدو خدمت می باشد
برگزاري  هماهنگی در. باشد قوانین و مقررات نظام اداري، شایسته توجه و اهتمام خاص می محیط،

مجموعه حاضر به . شود از و همسان به شاغلین میدوره با محتواي یکسان باعث عرضه اطالعات مورد نی
 دستورالعمل آموزش و توانمندسازي باهمکاري همکاران دانشگاه علوم پزشکی و 23استناد ماده 

هاي مختلف وزارت متبوع در  خدمات بهداشتی درمانی کردستان و با اخذ نظرات کارشناسی از بخش
به انضمام یک نسخه گزارش شناخت دانشگاه و  کتاب آموزشی 3هاي مشخص در قالب  قالب سر فصل

هاي  االستخدام دانشگاه شغل تدوین و شده و بصورت یک دوره الزامی براي تمامی کارمندان جدید
هاي مشمول مصوبات هیات امناء تصویب  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و سازمان

  .  گردیده است

  

ی بار ن  ر   د

عاو ل شاور د  ی و  ی و  سا ع ا نا   ل 
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  دیباچه
از اساتید، مدیران، کارشناسان و واحدهاي ذیل که به نوعی با همراهی، همفکري، مشارکت و تعـامالت      

  . گزاري می نماییم اند، تشکر و سپاس آوري و تدوین مجموعه فوق مشارکت نموده سازنده خود در جمع
را حاتمی، آقاي دکترکامبیز مـرادزاده، آقـاي دکترشـعبان سـپهر،        مرادي، خانم زه  ... جناب آقاي سیف ا   

آقاي دکترمحمود کالهدوزان، خانم رقیه خلیل نژاد، خانم ربابه موسـی قلیـزاده، خـانم مهدیـه موسـوي،           
  خانم فهیمه ربانی خواه و سایر همکاران 

ي و ایجـاد دانـش و نگـرش    گذار ارتباط سالم کارمند بـا نظـام ادار      امیدآن است این مجموعه  بتواند پایه      
  .مناسب در کارمندان باشد

  
 مستندات قانونی:  

   قانون استخدام کشوري 45 و 44مواد -
نامه اجرایی نظام جدیـد آمـوزش     آیین8ماده (  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران        150 ماده   -

  )کارکنان دولت 
 "د" و بندهاي 54نامه اجرایی ماده  آیین(فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  اجتماعی و برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  قانون 143 و54 مواد-
  )143ماده "ه"و
نامه اداري و استخدامی و تشکیالتی کارمندان غیر هیئت   فصل پنجم آیین39موضوع  ماده     دستورالعمل اجرایی نظام آموزش کارمندان     - 

درمان  موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، و نشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدا /دانشگاه  علمی
   هیئت امناآموزش پزشکی مصوب و
  1389فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوري    از58،59،60،61،62،63مواد– 

  هوري اسالمی ایران فرهنگی جم اجتماعی و  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي،20 ماده -
 1390فصل هشتم آیین نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی -
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  کلیات 

هـاي نظـام آمـوزش و      بخـش چهـارم دسـتورالعمل     23هاي آموزشـی کـه در مـاده           ی از دوره  یک
توانمندسازي کارکنان به آن پرداخته شده است دوره آموزشی توجیهی بدو خـدمت اسـت کـه            

در نظـر گرفتـه   ) رسـمی، پیمـانی و قـراردادي   (به صورت یک دوره الزامی جهت کلیه کارکنان        
گـردد کـه در بـدو خـدمت بـه افـراد        هایی اطـالق مـی    آموزششده است که به لحاظ تعریف به    

  :گردد جدیداالستخدام در راستاي موارد زیر ارائه می
هـا، قـوانین و    آشنا ساختن کارکنـان جدیـد بـا اهـداف و وظـایف سـازمان محـل خـدمت آن             -1

مقررات استخدامی، حقوق فردي و شغلی، محیط کـار، قـانون اساسـی نظـام جمهـوري اسـالمی         
  .و نظام اداري استایران 

مورد نیاز براي کارمندان جدیداالسـتخدام  ) دانش، مهارت و نگرش(هاي شغلی     ایجاد توانایی -2
 . جهت تصدي شغل مربوط) رسمی، پیمانی و قراردادي(

  :اهدافی که از طراحی و اجراي این دوره مدنظر است به لحاظ قانونی عبارت است از
 با نظام اداري و دانشگاهی که فرد کار خـود را در آن آغـاز       گذاري ارتباط سالم کارمند      پایه -1

  .کند می
 ایجاد دانش، مهارت و نگرش شغلی اولیه در کارمندان جهت تصدي شغل در بدو خدمت یا    -2

 .تغییر شغل

هاي عمـومی در زمینـه نظـام جمهـوري اسـالمی            محتواي دوره نیز شامل مواردي از قبیل آگاهی       
ري اسالمی ایران، تشکیالت دولت، نظام اداري و اصـول راهبردهـا و           ایران، قانون اساسی جمهو   

نامــه اداري اســتخدامی  اهــداف حــاکم بــر آن، قــوانین و مقــررات اســتخدامی، آشــنایی بــا آیــین
هاي حاکم بر آن، آشـنایی بـا وظـایف،     دانشگاه، آشنایی با برنامه هاي توسعه و اصول و سیاست       

 قرار است در آن مشغول به کار شود، اخالق کـارگزاري  مسئولیتها، حقوق و محیطی که کارمند  
و روابط انسانی در محیط کار و دانش، مهارت و نگرش تخصصی مورد نیاز براي انجام وظایف         

  .شغلی در بدو خدمت مد نظر قرار گرفته است
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این دوره به عنوان دوره الزامی براي کارمندان محسوب شده و کارمندان موظفند طی شـش مـاه          
  .استخدام نسبت به گذرندان این دوره اقدام نماینداول 

 بخـش بـه انـضمام  فـرم گـزارش شـناخت شـغل و        5این مجموعه در قالب سه جلد کتاب و در          
  .هاي مشخص ذیل تدوین گردیده است دانشگاه طراحی شده و با سرفصل

  
  

  سرفصل ها و ساعات مباحث بسته آموزشی توجیهی بدو خدمت
   ساعتمدت به  سرفصل ها  ر دیف
   ساعت١٢   حاکمیتی جمهوري اسالمی ایرانآشنایی با مباحث  ١
  ساعت١٢  هاي عمومی آشنایی با مباحث تکمیلی و توانمندي  ٢
   ساعت٣٦  هاي سازمانی آشنایی با برخی مفاهیم و ارزش  ٣
   ساعت٢٤  پزشکی هاي علوم هاي اختصاصی دانشگاه نامه ها وآیین آشنایی با دستورالعمل  ٤
   ساعت١٦  هاي عمومی کشور نامه ی با برخی قوانین وآیینآشنای  ٥
  گزارش شناخت کارمندان از شغل و دانشگاه   ٦

  
  

  سرفصل هاي مربوط به جلد  اول مباحث بسته آموزشی توجیهی بدو خدمت

  
  

   حاکمیتی جمهوري اسالمی ایرانآشنایی با مباحث: جلد اول 
   عنوان    

   مقدمه
   کلیات

  جمهوري اسالمی ایران ن کار و مدیریتشنایی با سازماآ

   در قانون اساسی) در مفهوم حاکمیت (آشنایی با ساختار دولت 

   درقانون اساسی) درمفهوم حکومت(آشنایی با ساختار اجرایی دولت 
   آشنایی با سازمان کار و تشکیالت اداري و اجرایی دولت جمهوري اسالمی ایران

   در جمهوري اسالمی ایرانهاي مدیریتی  آشنایی با نظام
    منابع

     گزارش شناخت کارمندان از شغل و دانشگاه -ضمائم
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  هاي مربوط به جلد دوم مباحث بسته آموزشی توجیهی بدو خدمت سرفصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي سازمانی هاي عمومی، مفاهیم و ارزش آشنایی با مباحث توانمندي: جلد دوم   
  عنوان

   هاي عمومی یلی و توانمنديآشنایی با مباحث تکم: بخش اول
   مقدمه

   هاي اداري شناخت نامه
   علم تجوید قرآن کریم
   فلسفه حجاب و عفاف

    امربه معروف و نهی ازمنکر
    هاي سازمانی آشنایی با برخی مفاهیم و ارزش: بخش دوم

    مدیریت اخالقی
   شهروندمداري

    طرح تکریم ارباب رجوع
    فرهنگ سازمانی

     ارتباطات سازمانیمدیریت و
    اصول کار تیمی

    حل مسئله
    منابع
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  هاي مربوط به جلد سوم مباحث بسته آموزشی توجیهی بدو خدمت سرفصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي اختصاصی دانشگاه هاي علوم پزشکی نامه ها وآیین آشنایی با دستورالعمل: جلد سوم 
  عنوان

  هاي علوم پزشکی هاي اختصاصی دانشگاه نامه ها وآیین آشنایی با دستورالعمل: بخش اول
  مقدمه
   نامه اداري استخدامی و تشکیالتی کارمندان غیر هیئت علمی آیین

   دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي منابع انسانی 
   آیین نامه مالی ومعامالتی

    ها آیین نامه ضوابط اجرایی طرح  نظام نوین اداره امور بیمارستان
   شنایی با حاکمیت بالینیآ

    برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و شهري
    هاي عمومی کشور نامه آشنایی با برخی قوانین وآیین: بخش دوم

    مقدمه
    قانون رسیدگی به تخلفات اداري

    نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري آیین
    آشنایی با قانون گزینش کشور

    رایی قانون گزینش کشورنامه اج آیین
    منــابع
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  آشنایی با سازمان کار و مدیریت جمهوري اسالمی ایران
 

  : اهداف رفتاري
  :رود  در پایان مطالعه این فصل تعاریف و مبانی نظري، از فراگیر انتظار می

  .اهمیت و ضرورت شناخت سازمان کار و ارکان نظام اداري دولت را شرح دهد
  .ت را دو مفهوم حاکمیت و حکومت تعریف کند و هر یک را شرح دهدواژه دول

  .سازمان و ساختار را تعریف کند و براي آنها مثال بزند
  .مدیریت را تعریف کند و اصول آن را شرح دهد

  .مدیریت دولتی را تعریف و روند تاریخی آن را بازگو کند
  .ه اختصار شرح دهدویژگی هاي نظام سازمانی و مدیریتی صحیح و مطلوب را ب

 
  

       تعاریف و مبانی نظري

سازمان کاراجرایی و مدیریتی دولت، یکی از ارکان توسعه جوامع به        : شناخت ارکان توسعه  
هـا   تواند درقوام بخشیدن به سایر ارکان توسعه، یعنی تنظیم حکیمانه سیاست آید و می   حساب می 

کانات موجود جامعه، نقش داشته باشـد و جامعـه   گیري به موقع از منابع و ام ها و بهره مشی و خط 
  .اي رهنمون سازد را در نیل به اهداف توسعه

  
دولـت در مفهـوم نخـست دولـت        .  واژه دولت یا جامعه سیاسی داراي دو مفهـوم اسـت           :دولت

سکونت داشته و بر مردمانی معین ) کشور(عبارت است از گروهی از مردم که در سرزمین معین     
آن گروه، از نظر داخلی نگهبـان نظـم بـه    . تسلط پایدار دارند ) قانون(ل منظم   ، تحت اصو  ) ملت(

شمار می آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت ارضی و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش            
گـذاري، قـوه    دولت در این مفهوم شامل مقام رهبري و هر سه رکن جامعه یعنی قوه قانون      . است

ونیزعناصرثابت و پایدار حاکمیت یعنی جمعیـت، سـرزمین و قـدرت    قضایی و قوه اجرایی است   
  . گیرد عالی سیاسی را در بر می
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.  به معنـاي حکومـت و فرمـان رانـدن اسـت     Governmentدولت در مفهوم دوم، معادل کلمه    
از حاکمیت محدودتر و مبین قـدرت اجرایـی یـاقوه مجریـه در     ) رژیم(دولت درمعناي حکومت  

البته گاهی هم به معنی کل دستگاه و نهادهاي حاکم نیز آمده اسـت، ماننـد   . ستبرابر قوه مقننه ا   
، )حاکمیــت(دولــت و عناصــر وابــسته بــه آن در مفهــوم نخــست  . دولــت مــصدق ســقوط کــرد

بزرگترین نهاد سیاسی کشور و دارنده بیشترین و کاملترین امکانات و قدرت فـشارهاي مـادي و                
 دولـت و عناصـر وابـسته بـه آن در ایـن مفهـوم از       ;  استمعنوي در مفهوم گستردن آن بر مردم

، یکـی از  )حکومـت (دولت در مفهـوم دوم      . ویژگبهاي ایستادگی و پایداري نیز برخوردار است      
از : توانـد توسـط سـایر نهادهـا کنتـرل شـود و تغییـر کنـد                نهادهاي سیاسی جامعه اسـت کـه مـی        

  .هاي دولت در این مفهوم ناپایدار بودن آن است ویژگی
  

 وسیله ارتباط و ترکیب منابع مادي و انسانی بـراي تولیـد و توزیـع کـاال و خـدمات در         :سازمان
بـصورت کـار    ) منـابع انـسانی   (به عبارت دیگر، به ترکیب و تلفیق ارتباطـات افـراد            . جامعه است 

در جهـت تهیـه و توزیـع کاالهـا و خـدمات      ) منـابع مـادي  (اداري با استفاده از تکنولوژي خاص   
  .شود نیاز افراد جامعه، سازمان گفته میمورد 

مترادف است، مانند سازمان رسـمی و روابـط رسـمی، یـا        » روابط«سازمان در این کتاب با کلمه       
  .سازمان غیررسمی و روابط غیر رسمی

  
بـه مجموعـه   .  سازمان از تعامل دو مجموعه اصلی یـا دو بعـد مهـم تـشکیل شـده اسـت        :ساختار

هـا ماننـد قـانون و مقـررات،      شـود کـه شـامل شـاخص       ن گفتـه مـی    نخست ابعاد ساختاري سـازما    
مجموعـه دوم را ابعـاد    . ها و تمرکز است     ها، مبانی تقسیم کار، سلسله مراتب، پیچیدگی        تخصص

. دهـد  محتوایی سازمان یعنی اندازه، هدف و استراتژي، فرهنگ تکنولـوژي و محـیط شـکل مـی               
اسـت کـه سـایر اجـزاي     ) به عنوان یک سیـستم   ( ساختار آن جزء اصلی و مهم سازمان یا جامعه          

اند و تحت تـأثیر آن قـرار    به آن وابسته ... سازمان یعنی اهداف و استراتژي، محیط، تکنولوژي و         
  .دارند 

» فرایند انجام کارها به طور اثـر بخـش و کـار آمـد بـه دسـت دیگـران              «  مدیریت را    :مدیریت
علـم و هنـر بـه کـارگیري اصـول      : ریت عبارت ازمدی: برخی دیگر اعتقاد دارند. اند تعریف کرده 
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هـاي افـراد    ریزي، سازماندهی، هدایت، و کنترل منـابع، امکانـات، و فعالیـت      مدیریت یعنی برنامه  
  . اي اثر بخش و کار آمد است هاي خاص مؤسسه به گونه براي رسیدن به هدف

  
لتـی متـرادف اسـت و     واژه مدیریت دولتی تقریباً بـا لفـظ دیـوان سـاالري دو     :مدیریت دولتی 

داننـد کـه شـامل هنـر و علـم روش         اي از اداره امـور عمـومی مـی          برخی دانشمندان آن را شـاخه     
ریزي و تخصیص منابع در  شناختی کاربردي در زمینه طراحی امور اداري، تجدید سازمان، برنامه    

زشـیابی  بنـدي، مـدیریت مـالی، مـدیریت منـابع انـسانی و ار       هـاي بودجـه    ها از طریـق نظـام       دولت
  .عملکرد و برنامه هاست

بـر برخــی  » گرایـی  مـدیریت «  تـاکنون، رویکـرد مـدیریت دولتـی نـوین یـا       1970از اواخـر دهـه   
هـاي عمـده مـدیریت     ارزش. شـود  هاي جدید و سنتی مدیریت دولتـی، هـر دو تأکیـد مـی        ارزش

ش دولتـی،  هـاي بخـ   توجه به کاهش اندازة دولت، محدود بودن فعالیـت        : دولتی نوین عبارتند از   
نفی تمرکز گرایی در سازمان، معرفی ساز و کارهاي مبتنی بر بازار، اجراي مدیریت عملکـردي،    
اسـتخدام بـر اسـاس قراردادهـاي مـدت دار، پرداخـت براسـاس عملکـرد، بوروکراسـی زدایــی،          

گیري دموکراتیک، استاندارد سازي، مشتري مداري، شهروند محـوري، ارتقـاي کیفیـت               تصمیم
 است که چگـونگی مزایـاي   "عدالت اجتماعی"و از همه مهمتر . ریم ارباب رجوع  خدمات و تک  

نظریه مـدیریت دولتـی   : توان گفت اي یکسان در جامعه توزیع شود و می        خدمات دولتی به گونه   
  . است» عصر علم«نوین، نظریه غالب مدیریتی و ساختار سازمانی در قرن بیست و یکم یا 

  
تـوان   ریزي، هدایت و کنترل سازمانی که می بارتند از برنامه اصول مدیریت ع   :اصول مدیریت 
هاي توحید، نبوت و معاد در اصول دین یا اصـول مـدیریت در نظـام اسـالمی              آنها را معادل واژه   

دانست و به این نتیجه دست یافت که اصول مدیریت غربی از اصول ادیان الهی مخصوصاً اسالم       
  .نشئت گرفته است
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  م سازمانی و مدیریتی مطلوب در جامعه اسالمی هاي نظا ویژگی
 بند بیان داشـته  16اصل سوم قانون اساسی، و ظایف اساسی دولت جمهوري اسالمی ایران را در        

بـر ایـن اسـاس، الزم اسـت بـا      . و دربند دهم بـر ایجـاد نظـام اداري صـحیح تأکیـد کـرده اسـت                 
اري مطلوب بر اساس قانون اساسی    هاي نظام اد    ویژگی. هاي نظام اداري صحیح آشنا شد       ویژگی

  : ایران، دیدگاه بوروکراسی منطقی، نظریه مدیریت اقتضایی و احتیاجات میهن اساسی عبارتند از
هـایی بـا    هـدف پـرورش انـسان   ) با الهام از فرامین الهـی ( در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب  -1

ه تـشکیل امـت واحـد جهـانی بـا       در را ) اسـوه (هاي واالي اسالمی و ایجـاد جامعـه نمونـه             ارزش
  . استفاده از اهرم آموزش مستمر است

نهد،  نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب، براي کارکنان هویت قائل است، تفکر آنان را ارج می        -2
بـه عبـارت   . و سعی در تغییر و جهت دهی به تفکر و رفتار آنان به سـوي اهـداف سـازمانی دارد           

 .م مدیریت دانایی استدیگر، نظام مدیریتی مطلوب، نظا

هاي  گیري بر شورا استوار است و مکانیزم در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب، فرآیند تصمیم    -3
شورا ابزار تحقق حاکمیت مردمی  . گیري گروهی و مدیریت مشارکتی رجحان دارد        اخذ تصمیم 

 .در نظام جمهوري اسالمی ایران است

 ترکیب بهینـه ابعـاد سـاختاري و محتـوایی سـازمان و           در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب، به      -4
 . شود هماهنگی و یکپارچه سازي آن ابعاد توجه می

کوشد در طراحی سـازمان از سـاختار ماتریـسی یـا سـایر          نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب می     -5
هاي متفاوت مدیران متخصـصان سـود    با استفاده از گروه ) ویژه(نمودهاي ساختاري ادهوکراسی    

برد تا روح کار آفرینی، خالقیت و اجراي کار جمعـی، در کارکنـان سـازمان ایجـاد و تقویـت                 ب
 .شود

در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب، شایسته ساالري یعنی انتخاب افراد بر اساس صـالحیت،             -6
استعداد، و کارآمدي جریان دارد و صالحان عهده دار حکومت و اداره نهادها و بنیـاد اجتمـاعی      

 . ندهست

ریزي و تغییر، نقش مردم، و رویکرد تفکـر     در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب بر نظام برنامه        -7
 .شود سیستمی، سه محور شفاف سازي اداري تأکید می
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 داراي سیـستم مـنظم نگهـداري سـوابق اسـت، از فنـاوري       –نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب   -8
 . گیرد گیري صورت می اطالعات حداکثر بهره

نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب داراي روابـط سلـسله مراتـب اسـت، یعنـی اعمـال قـدرت و         -9
توانـد   اختیارات در سازمان، در مسیر سالمت و شفافیت اداري جریان دارد و با روشی منطقی می     

 .به کار گرفته شود یا تغییر یابد

سـخ گـویی، سـازمان یـاد      در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب بر مدیریت کیفیـت، نظـام پا           -10
 . شود پذیري پایدار در فضاي جهانی تأکید می دهنده و یادگیرنده ، و رقابت

 در سازماندهی نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب بر اساس شـرایط محیطـی و تکنولـوژي، از     -11
 .شود تا بتوان اثر بخشی سازمانی را بهبود بخشید هاي ارگانیکی استفاده می مدل سازمان

هـا   نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب داراي ساختاري است که بر حسب شـرایط و موقعیـت            -12
 .انعطاف پذیري قابلیت اصالح را داراست

هـا، عملکـرد کارکنـان در      در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب با تأکیـد بـر کرامـت انـسان            -13
 . داند ترلی میشود اما بهترین نوع کنترل و ارزیابی را خود کن سازمان ارزیابی می

 در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب به مفاهیم توسعه و توانمندسازي نیروي انسانی در تغییر      -14
گرایـی بـه هـدف محـوري و ارزش مـداري تأکیـد        رویکـرد و ماهیـت مـدیریت از دسـتورالعمل    

 .شود می

رایی بیـشتري   در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب بر نظام اجرایـی کـه بـا هزینـه کمتـر، کـا            -15
داشته باشد و بـر رویکـرد مـدیریت دولتـی نـوین، منطقـی، و حـساب شـده اسـتوار باشـد تاکیـد             

 .شود می

هـا و مـسائل مـدیریت      در برنامه تحول در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب همـواره چـالش            -16
شود، برنامه حل مشکالت بر اسـاس تجـارب بـشري و تجزیـه و تحلیـل       دولتی آسیب شناسی می  

 . شود ها نیز با توجه به فضاي رقابتی جهانی طراحی می سیستم

 در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب تولید محـوري بـه شـهروند محـوري تبـدیل و ارتقـاي                    -17
سطح نگرش و بینش به جاي دانش، با رعایت کنترل درونی و دموکراسی صنعتی مـد نظـر قـرار        

  .گیرد می
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  در قانون اساسی) حاکمیتدر مفهوم (آشنایی با ساختاردولت 
  

  :اهداف رفتاري
  : رود پس از مطالعه این فصل از فراگیر انتظار می

  . هاي حاکمیت دولت جمهوري اسالمی ایران را ذکر کند پایه
  . را در قانون اساسی بیان کند) جمهوریت(و حاکمیت مردمی ) اسالمیت(حاکمیت الهی 

  . وضیح دهدچگونگی تحقق حاکمیت را در قانون اساسی را ت
  . اختیارات رهبري را بنویسد

  . شرایط تشکیل شوراي موقت رهبري را بنویسید
  . وظایف مجلس شوراي اسالمی را شرح دهد

  . هاي مجلس را شرح دهد وظایف کمیسیون
  . تشکیالت دیوان محاسبات کشور و وظایفش را توضیح دهد

  .تشکیالت شوراي نگهبان و وظایفش را توضیح دهد
  .و وظایف قوه قضاییه را معرفی کندتشکیالت 

  .دیوان عدالت اداري را بازگو کند
هاي شناختی در کارکنان جدیداالستخدام دولت، نسبت به مفاهیم حاکمیت و انـواع             ایجاد زمینه 

گانـه در نظـام اداري    هاي دو گانه و تشکیالت سازمانی قواي سـه       آن، چگونگی تحقق حاکمیت   
  .ایران
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   الهی و مردمی در قانون اساسی  حاکمیت-1-1 
و ) رهبري(والیت فقیه : در مقدمه قانون اساسی، حاکمیت دولت را در جامعه اسالمی بر دو پایه           

شیوه حکومت « مقدمه قانون همچنین در بخش   . داند  ها می   گیري  مشارکت فعال مردم در تصمیم    
هـایی بـا    ن را پـرورش انـسان  پـردازد و هـدف آ   هاي جامعه اسالمی مـی  به بیان ویژگی  » در اسالم 

براي مستضعفان جهان در راه تشکیل امت ) اسوه(هاي واالي اسالمی و ایجاد جامعه نمونه      ارزش
  : در مقدمه قانون اساسی آمده است. کند واحد جهانی قلمداد می

بنـا کنـد و در   ) اسـوه (و اکنون قانون اساسی بر آن است که بـا مـوازین اسـالمی، جامعـه نمونـه        «
  » ...کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند  ش روابط بین المللی میگستر

جامعـه اسـالمی    : مقدمه قانون اساسی در خصوص چگونگی تشکیل جامعه اسالمی معتقد اسـت           
دار حکومت و اداره، آن  بر پایه ایجاد نهادها و بنیادهاي سیاسی تشکیل می شود و صالحان عهده  

بر مدار قـرآن   » هاي مدیریت اجتماعی است     قانونگذاري که مبین ضابطه   «. تندنهادها و بنیادها هس   
و سنت در جامعه جریان دارد و قانون اساسی ضمن تأکید بـر حاکمیـت خداونـد، بـر حاکمیـت           
مــردم نیــز از طریــق مــشارکت فعــال و گــسترده تمــامی عناصــر اجتمــاع در تمــام مراحــل           

بنا براین، بر اساس اصـل یکـم قـانون،       .  تام دارد  ساز، توجه   هاي سیاسی و سرنوشت     گیري  تصمیم
پایـه نخـست،   . نظام جمهوري اسالمی ایران داراي دو پایه اساسـی یـا دو گونـه حاکمیـت اسـت           

بخشد و پایه دوم، حاکمیت مردم  حاکمیت خداوند است که نظام سیاسی ایران را مشروعیت می        
  . دهد است که به نظام سیاسی مقبولیت عامه می
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   چگونگی تحقق حاکمیت در قانون اساسی و در نظام اداري -1-2
   تحقق حاکمیت در قانون اساسی–یکم 
  ) 5و 4اصول )                                   (اسالمیت( تحقق حاکمیت الهی یا مشرو عیت نظام –الف 

ارد و بیـانگر  لفظ اسالمی در نظام سیاسی جمهوري اسالمی ایران بر حاکمیت خداونـد داللـت د     
اصولی از قانون اساسی چگونگی تحقق حاکمیت الهـی را      . محتواي نظام و مشرو عیت آن است      

  :دهد که عبارت اند از در تدوین و اجراي ساختار نظام نشان می
 تطبیق کلیه قوانین موضوعه با قوانین الهی و اسالمی نشانگر حاکمیت قانون الهی است که در  -1

باید براساس ... کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و : اصل چهارم«است  اصل چهارم بیان شده     
  ».موازین اسالمی باشد

اصـل  .  تعیین حاکم و ولی امر فقیه براي اجراي قانون نیز نشانگر حاکمیت قـانون الهـی اسـت      -2
والیت امـر و امامـت امـت بـر     ) ... عج ( در زمان غیبت حضرت ولی عصر  « پنجم مقرر می دارد     

 » ه فقیه عادل و با  تقوي و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است عهد

  ) 7 و 6اصول )                                   (جمهوریت(تحقق حاکمیت مردمی یا مقبولیت نظام :  ب
لفظ جمهوري در نظام سیاسی جمهوري اسالمی ایران بر حاکمیت مردمی داللت دارد و بیـانگر           

اصـولی از قـانون اساسـی، چگـونگی تحقـق حاکمیـت         . لیت مردمی آن اسـت    شکل نظام و مقبو   
  : اند از دهد که عبارت مردمی را در تدوین و اجراي ساختار نظام نشان می

ریاسـت جمهـوري، نماینـدگان مجلـس، اعـضا شـوراها و اعـضا مجلـس           ( از طریق انتخابات     -1
  )6اصل                                       ()        خبرگان رهبري، یا همه پرسی در مسایل حیاتی کشور

هـاي مهـم ماننـد     گیـري   اداره امور کشور با استفاده از امر شورا و مشارکت مـردم در تـصمیم            -2
 )7اصل (ها، شوراي شهر، شوراي ده                                   شوراي اسالمی، شوراي عالی استان

  ي جمهوري اسالمی ایران  تحقق حاکمیت در نظام ادار–دوم 
در نظام اداري جمهوري اسالمی ایران نیز دو حاکمیت وجود دارد که هر یک با سازمان کـار و        

و ) رهبـري (تحقق حاکمیت الهـی از طریـق والیـت فقیـه     . کند مدیریت خاص کشور را اداره می 
 اختـصار  تحقق حاکمیت مردمی از طریق استقرار نهادها و قواي سه گانه اسـت کـه هـر یـک بـه      

  . شود تشریح می
  



  آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران 

- ١٥ - 

   آشنایی با نقش مقام رهبري در قانون اساسی -1-3
  )تحقق حاکمیت الهی (

بـه مبحـث رهبـري اختـصاص دارد و در اصـول         ) 112 تـا    107اصول  ( فصل هشتم قانون اساسی     
  . سایر وظایف رهبري مشخص شده است177-176-131دیگر مانند 

  
  )107اصل                                                        (           شیوه گزینش رهبر                    

خبرگـان رهبـري   . قانون اساسی، تعیین رهبري را بر عهده خبرگان منتخب مردم قـرار داده اسـت   
کننـد و بـا    بررسـی و مـشورت مـی   ) 109و5منـدرج در اصـول      (درباره همه فقهاي واجـد شـرایط      

  : آن شرایط عبارتند از.کنند ها، یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب میرعایت آن شرایط و مالك 
  ) اعلمیت در فقه( صالحیت علمی براي افتا در ابواب مختلف فقه -1 

   عدالت و تقواي الزم براي رهبري -2
   صالحیت علمی در مسایل سیاسی و اجتماعی-3
   مقبولیت عامه -4
 تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی براي      برجستگی خاص در موضوعات باال یا صفات       -5

  » رهبري
 –هاي باال، عامل اعلمیت در بیـنش فقهـی و صـالحیت علمـی در مـسایل سیاسـی         از بین ویژگی  

  .اجتماعی بر سایر ویژگی ها مقدم است
  

  )110اصل    (                                                                         وظایف و اختیارات رهبري
هاي کلی نظام جمهـوري اسـالمی ایـران پـس از مـشورت بـا مجمـع تـشخیص           تعیین سیاست  -1

  مصلحت نظام 
 هاي کلی نظام  نظارت بر حسن اجراي سیاست-2

 فرمان همه پرسی -3

 فرماندهی کل نیرو هاي مسلح -4

 اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها -5

  : نصب و عزل و قبول استعفاي-6
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   عالی ترین مقام قوه قضاییه           -قهاي شوراي نگهبان                       ب  ف-الف
   رئیس ستاد مشترك    - رئیس سازمان صدا و سیما                   د- ج
   فرماندهان عالی نیروهاي نظامی و انتظامی - فرمانده کل سپاه پاسداران                    و- هـ
  نظیم روابط قواي سه گانه حل اختالف و ت-7
 حل معضالت نظام که از طریق عادي قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام -8

 امضاي حکم ریاست جمهوري پس از انتخاب مردم -9

عـالی کـشور     عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از صدور حکم دیـوان    -10
ا راي مجلس شوراي اسالمی به عدم کفایت وي بر اساس مبنی بر تخلف وي از وظایف قانونی ی   

 . قانون اساس89اصل 

 عفـو یـا تخفیـف مجـازات محکومـان در حــدود مـوازین اسـالمی پـس از پیـشنهاد رئــیس          - 11
 قضاییه قوه

  . پذیرد  سامان می" دفتر مقام رهبري "هاي فوق در نهادي با نام  فعالیت
  

  )111اصل                                                                   (                   شوراي موقت رهبري
، )به تشخیص مجلس خبرگان رهبري(، بر کناري   )استعفا(هرگاه بنا به دالیل فوت، کناره گیري        

بیماري، یا حادثه اي، رهبر از ایفاي نقش خود نـاتوان شـود، شـوراي موقـت رهبـري مرکـب از                 
قضاییه و یکی از فقهاي شوراي نگهبان به انتخـاب مجمـع تـشخیص             س قوه رئیس جمهوري، رئی  

خبرگان . گیرد شود و همه وظایف رهبري را به طور موقت بر عهده می مصلحت نظام تشکیل می   
گیري، یا عزل رهبر، در اسـرع وقـت نـسبت بـه تعیـین       اند در صورت فوت، کناره   رهبري موظف 

  .رهبر جدید اقدام کنند
  

 ) 91اصل                                                                                    (وراي نگهبانآشنایی با ش

. شـود   سال تشکیل می6 نفري فقیهان وحقوقدانان براي مدت  6شوراي نگهبان از تجمع دوگروه      
کنـد وشـش    یشش نفرفقیه عادل وآگاه به مقتضیات زمان ومسایل روز رامقام رهبري انتخاب مـ          

کنـد وبـا رأي مجلـس     نفر حقوقدان را رئیس قوة قضاییه به مجلس شـوراي اسـالمی معرفـی مـی         
  . شوند انتخاب می
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  ) 96-99اصول                                                                               (وظایف شوراي نگهبان
از احکـام اسـالم وقـانون اساسـی از طریـق تطـابق       به اعتبار قانون اساسـی و بـه منظـور پاسـداري      

مصوبات مجلس شوراي اسالمی و هیئت دولت با آنها شوراي نگهبـان بـا وظـایف زیـر تـشکیل              
  : شود می

 تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمی با احکام اسالمی کـه ایـن تـشخیص              -1
  ) 96اصل                                                 (.                        برعهدة فقهاي شوراي نگهبان است

 تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شوراي اسالمی بـا قـانون اساسـی کـه ایـن تـشخیص            -2
  ) 97اصل .                                                        (برعهدة اکثریت اعضاي شوراي  نگهبان است

  ) 98اصل .                                              (ر عهده شوراي نگهبان است تفسیر قانون اساسی ب-3
 نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبري، ریاست جمهـوري، مجلـس شـوراي اسـالمی، و               -4

)                                                                                                                                   99ل اص.                                                                 (همه پرسی بر عهده شوراي نگهبان است
  

به شوراي نگهبان فرستاده ) به غیر از اعتبارنامه نمایندگان   (کلیه مصوبات مجلس شوراي اسالمی      
مـورد بررسـی   ) بـاال  ( 2و1وز مصوبه را مطـابق بنـدهاي   شود و شورا موظف است ظرف ده ر     می

قرار دهد و چنانچه مصوبه را مغایر با احکام اسالم یا قانون اساسی تـشخیص دهـد بـراي تجدیـد          
هاي شوراي نگهبان را رعایت کند، مصوبه بـه     هرگاه مجلس دیدگاه  . نظر به مجلس عودت دهد    

. شـود  مع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میآید و گرنه براي داوري به مج     صورت قانون در می   
  .شود شوراي نگهبان داراي دبیرخانه است که زیر نظر دبیر شوراي نگهبان اداره می

  
  )112اصل                                                                         (مجمع تشخیص مصلحت نظام

ر رهبري مرکب از اعضاي ثابت و متغیـر  مجلس مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستو       
نامه مصوب خـود هیئـت مـشخص     شود و چگونگی ترکیب را آیین  تشکیل می ) به انتخاب رهبر  (

  . کند می
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  وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام 
یکـم، مـشاوره در   . مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفـه عمـده زیـر نظـر مقـام رهبـري دارد            

حل که پس از تأییـد رهبـري    دهد و تنظیم را ه   مجمع ارجاع می   مسایل و مشکالتی که رهبري به     
دوم، در مواردي که مصوبه مجلس شـوراي اسـالمی را شـوراي نگهبـان خـالف             . قابل اجراست 

موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس نظر شوراي نگهبان را تـأمین نکنـد مـصوبه مجلـس                  
  .ه در این حالت نظر مجمع قابل اجراستشود ک براي اخذ تصمیم نهایی به مجمع ارسال می
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   آشنایی با تشکیالت اداري قواي سه گانه -1-4
هاي گونـاگون شـده اسـت     بندي از نهادهاي کشور یا تشکیالت اداري در مفهوم حاکمیت، طبقه     

قـه بنـدي   مانند نهادهاي سیاسی و نهادهاي سیاسی و نهادهاي اجرایی، ولی نامـدارترین آنهـا، طب            
نهادهاي کشور به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که آن را ارسطو در کتاب سیاست مطرح        

تبیین و تـشریح کـرد و اغلـب    )  م174( و سپس منتسکیو متفکر فرانسوي در کتاب روح القوانین  
ل اصـ (انـد   کشورهاي جهان از جمله مهین اسالمی براي تنظیم قوانین اساسی خود آن را پذیرفتـه      

اکنون در جهت آشنایی بیشتر با سازمان کار و مدیریت دولت در مفهوم حاکمیت سـازمان        ). 57
  .شود کار و تشکیالت رسمی قواي سه گانه بر اساس قانون اساسی معرفی می

  
  ) 62-99اصول                            (سازمان کار و مدیریت قوه مقننه و وظایف آن: الف

 مربوط به قوه مقننـه اسـت کـه از دو رکـن مجلـس شـوراي اسـالمی و             فصل ششم قانون اساسی   
قوه مقننه نیز مانند سایر قوا زیر نظر مقام رهبري انجـام وظیفـه        . شوراي نگهبان تشکیل شده است    

می کند و از نظر قانون اساسی مظهر قدرت و حاکمیت مردم و تبلور دموکراسـی اسـت و سـایر            
  .کنند قوا مصوبات آن را اجرا می

  
  )62-90اصول                                                             (آشنایی با مجلس شوراي اسالمی

  بر اساس قانون اساسی ، اعمال قوه مقننه یعنی قانونگذاري در مهین اسالمی به دو طریق صـورت        
تـشکل از  نخست از طریق دموکراسی غیر مستقیم از طریـق مجلـس شـوراي اسـالمی م             : گیرد  می

و دوم  از طریـق  . شـوند  نمایندگان منتخب مردم که به طور مستقیم و با راي مخفـی انتخـاب مـی         
به عبارت دیگر، هر دو . دموکراسی مستقیم، از طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراي مردم         

نون قـوه مقننـه در قـا   . دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم در قوانین میهن اسالمی دیده شـده اسـت        
اساسی داراي نظام پارلمانی یک مجلسی است و شوراي نگهبان مسئولیت تطبیق قوانین موضوعه   

ها و واحـدهاي   مجلس از لحاظ ساختاري مشتمل بر جلسات عمومی، کمیسیون   . را بر عهده دارد   
هـاي مجلـس    هاي دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش اداري است و دو مؤسسه مرتبط به نام       

  . شوند ضیح داده میدارد که تو
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 نفر نماینده ملت است که به طور مستقیم و با راي   290مجلس شوراي اسالمی، نهادي مرکب از       
یکم، وضـع،  . مجلس داراي دو وظیفه مهم است  . مخفی براي مدت چهار سال انتخاب می شوند       

وظیفـه بـه   این دو . ها تهذیب و لغو قوانین و دوم، نظارت بر صالحیت مجریان و عملکرد سازمان    
  .شوند اختصار توضیح داده می

  
  )71اصل                                            ( وضع قانون: وظیفه یکم مجلس شوراي اسالمی

در زمینه وظیفه تقنینی مجلس شـوراي اسـالمی، همـواره ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه در نظـام                       
م قـوانین ضـروري را اعـالم     جمهوري اسالمی که حاکمیت از آن خداونـد اسـت و خداونـد هـ              

نهـاد قانونگـذاري   : شود اند پس از قانونگذاري مجلس چه نقشی دارد؟ در پاسخ گفته می        فرموده
تواند در زمینه استنباط قوانین و کشف احکـام الهـی و مطابقـت مـسایل          در جمهوري اسالمی می   

رد نـسبت بـه چگـونگی    فعالیت داشـته باشـد و مـسئولیت دا      ) احکام و عناوین ثانویه   (روز با آنها    
  .اجراي احکام کلی، مقرراتی مناسب وضع کند

  
  نظارت بر صالحیت مجریان و اجراي وظایف آنان : وظیفه دوم

جمهـور، هیئـت وزیـران و وزرا     مجلس در دو موقعیت می تواند بر ارکان قوه مجریه یعنی رئیس       
ت که به آن راي اعتمـاد  قبل از آغاز خدمت هئیت وزیران اس     : موقعیت یکم . نظارت داشته باشد  

جمهور پس از تـشکیل هیئـت وزیـران         رئیس) 87اصل  ( به موجب   . شود  قبل از خدمت گفته می    
شود و ضمن اعالم اسامی اعضاي کابینه، براي مجموع وزرا نیـز بایـد بـراي     در مجلس حاضر می   

  . کند) قبل از خدمت(اخذ راي اعتماد فردي، خود را به مجلس معرفی و تقاضاي راي اعتماد 
توانـد راجـع بـه عملکـرد      مجلس مـی . موقعیت دوم، در دوران تصدي رئیس جمهور و وزراست     

پـس از ابـالغ سـوال و استیـضاح، رئـیس        . رئیس جمهور و وزرا سوال یا آنان را استیـضاح کنـد           
دهند و پـس از استیـضاح    شوند و جواب می  جمهور یا وزرا در مهلت مقرر در مجلس حاضر می         

هرگاه مجلس راي اعتماد نداد رئیس جمهور، یـا هیئـت     . عتماد خواهند خواست  از مجلس راي ا   
به دلیل اهمیت مـسئله، دو طریقـه سـوال و استیـضاح        . شوند  وزیران و یا هر یک از وزرا عزل می        

  . شود تشریح می
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  )88اصل          (                                                               سوال از رئیس جمهور و وزرا 
هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یـا هـر یـک از نماینـدگان از              
وزیر مسئول درباره وظایفشان سوال کنند رئیس جمهور یا وزیـر موظـف اسـت در مهلـت زمـان            

  .مشخص در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد
  

  ) 89اصل                       (یک ازوزیراناستیضاح رئیس جمهور ، هیئت وزیران یا هر 
  توانند رئیس جمهور، یا حداقل ده نفـر از نماینـدگان    حداقل یک سوم کل نمایندگان مجلس می 

توانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را درباره وظـایف مـدیریتی و اجرایـی شـان استیـضاح        می
ر مجلس حاضـر شـود و پاسـخ دهـد و     در این صورت رئیس جمهور باید ظرف یک ماه د . کنند

عـزل  ( ق ا 110گاه دو سوم نمایندگان راي به عـدم کفایـت او دهنـد، او بـراي اجـراي اصـل             هر
  .شود به رهبري معرفی می) رئیس جمهور

هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف ده روز در مجلس حاضر شوند و پاسـخ دهنـد و       
  . شود س راي اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر مربوط عزل میهر گاه مجل. راي اعتماد بخواهند

در خصوص وظیفه نظارتی مجلس شوراي اسالمی می توان گفت که مجلس مجاز بـه تحقیـق و     
 قـانون اساسـی نیـز هـر کـس      90تفحص در تمام امور کشور است و عالوه بر آن به استناد اصل          

یه شکایتی داشته باشد، می تواند شکایت خـود  نسبت به طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضای     
مجلـس بـه دلیـل اهمیـت ایـن موضـوع، یکـی از        . را کتباً به مجلس شوراي اسالمی عرضـه کنـد   

  . کمیسیون هاي داخلی خود را به این اصل اختصاص داده است
  

  آشنایی با جلسات عمومی مجلس 
گیـري در موضـوعاتی کـه از     به نشست همگانی یا نشست اکثریت نمایندگان براي بحـث و رأي         

  . تواند علنی یا غیر علنی باشد شود که می قبل مشخص شده است جلسه عمومی گفته می
  

  هاي مجلس  آشنایی با کمیسیون
هاي پیشنهادي نمایندگان  به منظور بررسی و کنکاش بیشتر در جهت اصالح لوایح دولت و طرح    

هـاي تخصـصی بـا حـضور      ی مجلس، تـشکل ها و انجام دیگر وظایف قانون      و شوراي عالی استان   
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هـا را   بینی شده است که آن تـشکل  تعدادي از نمایندگان بر اساس آیین نامه داخلی مجلس پیش        
تعـداد، وظـایف و عنـاوین کمیـسیون هـا بـر اسـاس آیـین نامـه          . نامند می» هاي مجلس   کمیسیون«

 و 7ا حـداقل  هـ   تعـداد اعـضاي کمیـسیون     . داخلی و تصویب هیئـت رئیـسه مجلـس خواهـد بـود            
 نفـر  31 قـانون اساسـی کـه حـداکثر     90 و88،  76 نفر است مگر کمیسیون هاي اصل        11حداکثر  

هاي دائمی ویژة مجلس برعهده  تشخیص صالحیت نمایندگان براي عضویت در کمیسیون   . است
هیئت رئیسۀ مجلس است کـه ایـن کـار بـا در نظـر گـرفتن سـوابق کـاري میـزان تحـصیل رشـتۀ              

ــی  مطالعــاتی و عال ــدگان انجــام م ــق شخــصی نماین ــرد ی ــده در یکــی از  . گی ــر نماین عــضویت ه
 قـانون  90برخی کمیسیون دائمی هستند مانند کمیسیون اصـل         . هاي دائمی الزامی است     کمیسیون

  . اساسی و برخی موقتی مانند کمیسیون تلفیق بودجه
.  هم استفاده کننـد توانند از کارشناسان خارج از مجلس     ها هنگام مشورت و رایزنی می       کمیسیون
  : هاي دائمی مجلس عبارت اند از کمیسیون

    کمیسیون عمران - کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات                  -
   کمیسیون اجتماعی - کمیسیون انرژي                                                 -
   کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی -     کمیسیون آموزش و تحقیقات                        -
    کمیسیون بهداشت و درمان - کمیسیون اقتصادي                                             -
   کمیسیون فرهنگ - کمیسیون کشاورزي آب و منابع طبیعی              -
  میسیون قضایی و حقوق  ک- کمیسیون صنایع ومعادن                                     -
  تحقیق و (قانون اساسی76 کمیسیون اصل-)        شکایات( قانون اساسی 90 کمیسیون اصل -

  )                                                                                 تفحص
                   )                              سؤاالت( قانون اساسی 88 کمیسیون اصل -
  

  آشنایی با دیوان محاسبات کشور 
زیـر نظـر مـستقیم مجلـس شـوراي      ) 54و 55اصـل  ) (دیوان محاسبات کـشور  (برابر قانون اساسی    
هاي دولتـی و دیگـر    ها مؤسسات شرکت هاي وزارتخانه کند و به کلیۀ حساب    اسالمی فعالیت می  

رسـیدگی یـا از آنهــا   .کننـد   تفاده مـی هـایی کـه بـه نحـوي از انحـا از بودجــۀ کـشور اسـ        دسـتگاه 
آوري و  هـا و اسـناد و مـدارك مـالی را برابـر قـانون جمـع               حـساب "ضـمنا . کنـد     حسابررسی می 
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کنـد تـا    گزارش تفریغ بودجه هر سال را همراه نظرات خود به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می          
  . در اختیار عموم قرار گیرد

  
  اسالمی هاي مجلس شوراي  آشنایی با مرکز پژوهش

هاي مجلس شوراي اسالمی که هدف آن تـامین نیازهـاي اطالعـاتی نماینـدگان و       مرکز پژوهش 
بـرداري از اطالعـات و    هاي ارائه شده به مجلس و همچنین بهره      مطالعۀ کارشناسانۀ لوایح و طرح    

 تاسیس شـد و سـه رکـن هیئـت امنـاء      1374تحقیقات کار آمد در امر قانونگذاري است در سال  
  : توان موارد زیر را بیان داشت از وظایف مرکز می. مرکز و شوراي پژوهشی داردرئیس 

  ها ونمایندگان  هاي موردي برحسب تقاضاي هیئت رئیسه کمیسیون  انجام دادن پژوهش-
   بررسی وپژوهش نسبت به حسن اجراي قوانین وارائه پیشنهادات مناسب براي رفع مشکالت  -
  ها ونمایندگان مجلس  میسیون تامین نیازهاي اطالعاتی ک-
  بررسی وپژوهش همه جانبه درمورد نیازهاي جامعه از نظر قانونگذاري-

   )56-174اصول                (          سازمان کار و مدیریت قوه قضاییه                                 :  ب
قل اسـت و رئـیس آن را    قوه قضاییه مـست   . فصل یازدهم قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه است        

  . کند رهبري منصوب می
  

) 156اصـل  (وظایف قوه قضاییه                                                                                                   
دار وظـایف زیـر    قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مـسئول تحقـق عـدالت و عهـده    

  : است
  ین نظارت بر حسن اجراي قوان-1
   کشف جرم و تعقیب مجرمان و اجراي حدود و تعزیرات -2
 رسیدگی به دعاوي، احقاق حق و صدور حکم -3 

  هاي مشروع گسترش عدل و آزادي-4
  اقدام الزم براي پیشگیري از وقوع جرائم در جامعه -5

  تشکیالت قوه قضاییه 
  : اند از رت بخش زیر تشکل یافته است که عبا5قوه قضاییه به استناد قانون از 
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  )157اصل                                                                (رئیس قوه قضاییه         ) 1
به منظور اجراي وظایف قوه قضاییه، مقام رهبري یک نفر مجتهد عادل، آگـاه بـه امـور قـضائی،        

کنـد رئـیس قـوه     مدیر و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئـیس قـوه قـضاییه منـصوب مـی               
  )158اصل :                                          (قضاییه مسئولیت اجراي وظایف زیر را دارا است 

  هاي قوه قضاییه  ایجاد تشکیالت الزم دردادگستري به منظور اجري مسئولیت-1
 تهیه لوایح قضایی و ارائه به قوه مقننه -2

ییر محل خـدمت  و اجـراي امـور اداري آنـان طبـق         استخدام قضاوت عادل، عزل و نصب، تغ      -3
 قانون 

  )159اصل                                              ( دادگستري جمهوري اسالمی ایران ) 2
دادگـستري در  . دادگستري جمهوري اسالمی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات مردم است   

  .امر قضا دو سازمان کار دادسرا و دادگاه دارد
تشکیالتی است که تحقیق مقدماتی جرایم را بر عهده دارد و نهادي است که وظیفه اش    : دسرادا

یکـی از  . حفظ حقوق عامه مردم، تعقیـب بزهکـاران و اجـراي قـوانین حقـوقی و جزایـی اسـت                    
. شـود  هاي با جرایم باالست که بـه دادگـاه فرسـتاده مـی       وظایف دادسراها، تهیه و تکمیل پرونده     

ها و دادیارهـا زیـر نظـر دادسـتان روي           است و بازپرس  ) مدعی العموم (بادادستان  ریاست دادسرا   
ها بـه دو نـوع دادسـراي عمـومی و اختـصاصی       دادسراها بر اساس دادگاه  . کنند  ها کار می    پرونده

  . کند  سال انتخاب می5دادستان کل را رئیس قوه قضاییه براي مدت . تقسیم می شوند
رآن قاضـی براسـاس محتویـات پرونـده و اصـل شـده ازدادسـرا و                 تشکیالتی است که د   : دادگاه

هـاي   کنـد و بـر اسـاس نـوع جـرائم بـه دادگـاه        قوانین و مقررات قضائی، حکم الزم را صادر می     
  . شود هاي کیفري تقسیم می هاي حقوقی و دادگاه حقوقی و دادگاه

  
  )160اصل (                   وزیر دادگستري                                                   ) 3

کنـد انتخـاب    جمهور پیشنهاد مـی  وزیر دادگستري از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس  «
را بـه  ) غیـر قـضات   (تواند اختیارات اداري و مـالی و اسـتخدامی    رئیس قوه قضاییه می   . گردد  می

ضاییه با قوه مجریه و قوه مقننـه  او مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه ق . وزیر تفویض کند  
  » .را بر عهده دارد
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عالی کشور                                                                       دیوان )4
 )161اصل(

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجراي صحیح قوانین در محاکم و ایجـاد وحـدت رویـه       « 
گـردد    واگذار شده از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل مـی هاي قضائی   قضایی و اجراي مسئولیت   

عالی کشور دو وظیفه نظارت بر اجـراي   بنابر این دیوان  » .هاي کشور است    و در راس همه دادگاه    
  .صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد

 قـضائی باشـند و   عالی کشور و دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور         رئیس دیوان 
 سـال منـصوب   5عـالی کـشور، آنهـا را بـراي مـدت       رئیس قوه قضاییه با مشورت قـضات دیـوان      

  )162اصل (کند                         می
  

  :هاي مرتبط و زیر نظر قوه قضاییه سازمان )5
  )173اصل               (یکم دیوان عدالت اداري                                                                

  ) 174اصل (سازمان بازرسی کل کشور                                                                    : دوم
  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور : سوم

  ها و اقدامات تاًمینی و تربیتی کشور  سازمان زندان: چهارم
  روزنامۀ رسمی کشور : پنجم

  : هاي آن عبارت است از شود و هدف  مزبور زیر نظر رئیس قوة قضاییه اداره میشرکت دولتی
   چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور -
 هاي مورد نیاز دادگستري و محاکم   چاپ برگه-

  چاپ و انتشار مذاکرات مجلس شوراي اسالمی -

 ها در روزنامه رسمی کشور  آوري قوانین و چاپ و انتشارات آن  گرد-

  سازمان پزشکی قانونی کشور : ششم
  سازمان قضائی نیروهاي مسلح : هفتم
  دانشگاه علوم قضائی : هشتم

  سازمان کار و مدیریت قوة مجریه و وظایف آن : پ
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قوة مجریه در نظام جمهوري اسـالمی ایـران، همانگونـه کـه گفتـه شـد، درقالـب هـر دو مفهـوم            
یت کـه مفهـومی وسـیع تـر اسـت          دولت در مفهوم حاکم   . حاکمیت و حکومت موجودیت دارد    

در ایـن  . شامل قواي سه گانه و مقام رهبري است و از ثبات وپایداري بیـشتري برخـوردار اسـت                
ریـزي و   وضعیت دولت داراي وظـایف متنـوعی اسـت کـه بیـشتر جنبـه تـدوین سـاختار، برنامـه                   

یف قانونی گذاري دارد و اجراي آنها براي نیل به اهداف نظام ضروري است مانند وظا            مشی  خط
  . و شانزده گانه دولت جمهوري اسالمی ایران مندرج در اصل سوم قانون اساسی

دولت در مفهوم حکومت و به عنوان یکی از قواي سه گانه، زیر نظر مقام رهبري، توسط رئـیس    
ترین مقام رسـمی کـشور اسـت و      شود پس از مقام رهبري، رئیس جمهور عالی         جمهور اداره می  

انون اساسی و ریاست قوة مجریه راجز در اموري که مستقیماً به رهبري مربوط  مسئولیت اجراي ق  
بنابراین رئیس جمهور رئیس قوة مجریه و مدیر دولت جمهوري اسـالمی          . شود، برعهده دارد    می

  . کند ایران است و در نهاد ریاست جمهوري فعالیت می
نقش مدیریت دولت، ایجاد ترین چالش رئیس جمهور در اجراي وظایف قانونی خود در          بزرگ

بخشی هزینه است که بتواند مـسئولیت سـنگین اجـراي     ساختار نظام اداري مبتنی بر نوآوري و اثر 
  .مصوبات قانون را در جامعه برعهده گیرد

  .تشکیالت وسیع اداري قوه مجریه یا نظام اداري دولت در فصلهاي بعدي معرفی خواهد شد
  

  )145اصل                                     (قانون اساسی درآشنایی به جایگاه نیروهاي مسلح 
از سه دسته نیروهاي مسلح مشخص یعنی ارتـش، نیروهـاي          ) 151 تا 143اصول  (قانون اساسی در    

انتظامی، و سپاه نام برده و آنها را مسئول پاسداري از اسـتقالل، تمامیـت ارضـی، انقـالب و نظـم            
  . است داخلی مملکت اسالمی معرفی کرده

  
   ) 175اصل                                       (آشنایی با جایگاه صدا و سیما در قانون اساسی

نصب وعزل رئیس سازمان صداوسیما، بامقام رهبري است و شورایی مرکب از نمایندگان قـواي    
ن رسانه چگونگی اداره نظارت ای. بر این سازمان نظارت خواهد داشت ) هرکدام دونفر (سه گانه   

  . سازد عظیم را قانون مشخص می
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  ) 176اصل                            (آشنایی با شوراي عالی امنیت ملی در قانون اساسی  
گیـري از   شوراي عالی امنیت ملی در جهت تأمین منـافع ملـی وحاکمیـت ملـی وبـه منظـور بهـره        

 امنیتـی و  -هاي دفـاعی  یین سیاستامکانات کشور براي مقابله با تهدیدهاي خارجی و داخلی، تع   
جمهور با وظـایف   به ریاست رئیس... هاي سیاسی، اجتماعی، اطالعاتی و هماهنگ کردن فعالیت  

مصوبات شوراي عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبري قابل اجـرا  . شود  زیر تشکیل می  
  . است

  
  : اعضاي شورا عبارتند از

-مسئول امور برنامه و بودجه-د فرماندهی کل نیروهاي مسلحرئیس ستا- رؤساي قواي سه گانه  -
 حـسب مـورد وزیـر    - وزراي امور خارجه، کـشور، و اطـال عـات          -دو نماینده به انتخاب رهبري    

شوراي عالی امنیت ملـی بـه تناسـب وظـایف خـود شـوراهاي فرعـی از قبیـل دفـاع و           **مربوط  
قـانون معـین    ف شـوراهاي فرعـی را  وظـای  دهد، حدود اختیار و شوراي امنیت کشور تشکیل می

  .کند  می
  

  ) 177اصل                                                                               (قانون اساسی  بازنگري در
پـس از   قانون اساسی را الزم تشخیص دهـد  قانون اساسی، هرگاه مقام رهبري بازنگري در برابر

لحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصالح یا    مشورت با مجمع تشخیص مص    
تاییـد مقـام    مـصوبات شـورا پـس از   . نمایـد  متمم قانون اساسی را به شوراي بازنگري پیشنهاد می

  . همه پرسی برسد کنندگان در رهبري باید از طریق همه پرسی به تصویب اکثریت مطلق شرکت
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  :ترکیب شوراي بازنگري قانون اساسی
  اعضاي شوراي نگهبان . 1
  روساي سه قوه  . 2
  اعضاي ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام  . 3
  پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري  . 4
  سه نفر از هیئت وزیران  . 5
  ده نفر نمایندگان رهبري  . 6
  سه نفر از قوة قضاییه  . 7
  ده نفر از نمایندگان شوراي اسالمی  . 8
  سه نفراز دانشگاهیان  . 9
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  قانون اساسی در) مفهوم حکومت در(اختار اجرایی دولت آشنایی با س
  

  : اهداف رفتاري
  : اساس قانون اساسی رود بر پس از مطالعه این فصل از فراگیر انتظار می

  . وظایف قانونی رئیس جمهور، هیئت وزیران و هریک از وزیران را شرح دهد
  .  کندسفیران جمهوري اسالمی ایران را تبیین ارتباط قانون اساسی و

  .نقش شوراها را در استقرار حاکمیت مردمی و در جامعه را توضیح دهد
 
 

برخی  شوراها و کارکنان جدید االستخدام دولت نسبت به قوة مجریه،  هاي شناختی در ایجاد زمینه
  .ها که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است سازمان

  
  ارکان قوه مجریه -2-1 

دهنـد کـه    تشکیل مـی  اصطالح اداري ارکان قوة مجریه را ن و وزرا دررئیس جمهور، هیئت وزیرا
  .شود کدام تشریح می تشکیالتی اداري هر درحد اختصار، وظایف قانونی و

  
  مسئولیت هاي ایشان  وظایف قانونی رئیس جمهور و  آشنایی با-2-2

انون اساسـی  ترین مقـام رسـمی کـشور و مـسئول اجـراي قـ       جمهور عالی پس از مقام رهبري، رئیس    
 سال 4که با رأي مستقیم مردم و اکثریت مطلق آراي شرکت کنندگان براي مدت           )113اصل  (است

رئیس جمهورباید ایرانی االصل، مدیر، مدبر، متقی، مـومن، داراي حـسن سـابقه و     . شود  انتخاب می 
  . معتقد به جمهور ي اسالمی باشد

تـرین وظیفـۀ او    ی مـسئول اسـت و مهـم     رئیس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسـالم          
امضاي مصوبات مجلس یا نتیجـۀ همـه پرسـی و ابـال غ آن بـه مـسئوالن کـشور در جهـت اجـراي                    

  ).123اصل ( مصوبات و نظارت بر اجراي کارهاست 
. دهنـد  جمهوري یـاري مـی   جمهور، او را در اجراي وظایف ریاست معاونان، وزرا و مشاوران رئیس    

هـا را   ر با موافقت او ادارة هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتمعاون اول رئیس جمهو  
  ).124اصل (جمهور جانشین اوست داراست و در غیاب رئیس
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  : اند از جمهور عبارت دیگر وظایف رئیس
هـا همچنـین    ها و قراردادهاي دولت با سایر دولت ها، موافقت نامه ها، ومقاوله نامه  امضاي عهدنامه -

  ) 125اصل (هاي بین المللی باتصویب مجلس                            هاي مربوط به اتحادیه یمانامضاي پ
 ) 126اصل .            (جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداري کشور را داراست  رئیس-

ن بـا تـصویب    تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیار ات مـشخص بـراي اجـراي کارهـاي معـی              -
 ) 127اصل (                              هیئت وزیران                                                                     

رئـیس جمهـور   . شـوند  سفیران به پیشنهاد وزیر امورخارجه و تـصویب رئـیس جمهـور تعیـین مـی         -
 )128اصل   (. پذیرد ۀ سفیران کشورهاي دیگر را میکند و استوارنام استوارنامۀ سفیران را امضاء می

 ) 129اصل                                                    (    اعطاي نشان هاي دولتی و انجام امور تشریفاتی-

 ) 133اصل ( تعیین وزرا ومعرفی آنان به مجلس براي اخذ راي اعتماد                                          -

 ) 134اصل ( ریاست هیئت وزیران ، تنظیم خط مشی دولت واجراي قوانین                                 -

ء                                                                                                   -   )36اصل  ( عزل وزرا
  ) 70اصل (سؤال و استیضاح نمایندگان                              حضور در مجلس براي ارائه پاسخ به -
 
  هاي قانون معاون اول رئیس جمهور   وظایف و مسئولیت-2-3

ها و ادارة امور هیئـت   معاون اول با انتخاب رئیس جمهور تعیین و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت      
  ) 124اصل                                                                 (.                            وزیران را بر عهده دارد

جمهور را در شـوراي سـه    تواند اختیارات رئیس  معاون اول در موارد خاص با موافقت رهبري می  -
.                            جمهـــور، همــراه رئـــیس مجلـــس و رئــیس قـــوة قــضاییه اعمـــال کنـــد    نفــرة جانـــشین رئــیس  

  ) 131اصل (
  
  
  
  هاي قانونی هیئت وزیران   آشنایی با وظایف و مسئولیت-2-4
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ــیس   ــه ریاســت رئ ــران مجموعــۀ وزرا ب ــه منظــور تــدوین برنامــه . جمهــور اســت هیئــت وزی هــا و  ب
اول هاي دولت، اجراي قوانین و هماهنگی تصمیمات وزرا اداره هیئت وزیـران بـا معـاون            مشی  خط

  : هیئت وزیران وظایف خاصی به شرح زیردارد. جمهوراست رئیس
  ) 74اصل ( تصویب لوایح قانونی براي ارسال به مجلس شوراي اسالمی                                   -1
  ) 127ل اص( تصویب وتایید نمایندگان ویژة رئیس جمهور                                                       -2
  ) 134اصل (هاي دولتی                    اظهار نظر در موارد اختالف نظر یا تداخل وظایف دستگاه-3
  هاي دولتی   نامه به منظور انجام وظایف اداري و منظم سازمان نامه و آیین  وضع تصویب-4

)                                                                                                    138اصل      (                                                                        
   تصویب صلح دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوري-5

  ) 139اصل                           (
   هاي قانونی وزرا  وظایف و مسئولیت-2-5
  ) 69اصل .                          ( هر وزیري حق تقاضاي تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را داراست-1
  ) 70اصل .                                        ( هروزیري حق دارد درجلسات علنی مجلس شرکت کند-2
  ) 74اصل .        (ت هروزیري حق تقدیم الیحه رابه مجلس پس از تصویب هیئت وزیران داراس-3
  ) 138اصل .             (  هر وزیري حق شرکت در هیئت وزیران و تصویب آیین نامه را داراست -4

آنان در برابـر مجلـس   . جمهور مسئول اجراي وظایف خود در وزارتخانه هستند وزرا در برابر رئیس  
ي عمومی کشور مـسئولیت جـرائم   ها نیز مسئولیت ارائۀ پاسخ به سؤال و استیضاح و در برابر دادگاه     

  . احتمالی اعمال خود را دارا هستند
  

  آشنایی با قانون اساسی درباره امور اداري و استخدامی و برنامه و بودجه
  ) 126اصل (

جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامی کشور را مـستقیماً بـر عهـده          رئیس
فکر تلفیق دو سازمان چند سال قبـل از وقـوع     . را به دیگري واگذار کند    تواند ادارة آنها      دارد و می  

 126اصــل . انقــالب اســالمی مطــرح بــوده و قــانون اساســی نیــز آنهــا را در کنــار هــم دیــده اســت 
جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداري و اسـتخدامی کـشور را مـستقیماً برعهـده          رئیس

  .  را به عهده دیگري بگذاردتواند اداره آنها دارد و می
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  ) 7 و فصل7اصل                                                    (آشنایی با قانون اساسی درباره شوراها

گیري و اداره امور کشورند که در اصل هفتم و فصل هفـتم قـانون اساسـی     شوراها از ارکان تصمیم 
در قبل گفته شد کـه شـوراها در نظـام سیاسـی         . دربارة آنها صحبت شده است    ) 106تا  100اصول  (

جمهوري اسالمی، ابزار تحقق حاکمیت مردمی در کنار حاکمیت خداونـد هـستند یعنـی از طریـق              
گیرهایی مربوط به اداره  شوراها، حاکمیت مردمی در جامعه و همچنین مشارکت مردمی در تصمیم  

  . یابد امور کشور تحقق می
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  ا سازمان کار و تشکیالت اداري و اجرایی جمهوري اسالمی ایرانآشنایی ب
  

  :اهداف رفتاري
  : پس از مطالعۀ این فصل، از فراگیر انتظار می رود

  ) هر سه قوه(اشکال سازمانی و قالب هاي حقوقی در سازماندهی نظام اداري ایران را نام ببرد 
  . دي کندبن واحد سازمانی وزارتخانه را تعریف و آنها را طبقه

  . مؤ سسه دولتی را در نظام اداري تشریح نماید
  . نهاد انقالبی را تعریف کند و انواع آنرا بنویسید

  . در سطح کالن را شرح دهد) قوة مجریه(اشکال سازمانی نظام اداري
  . دستگاه هاي دولتی زیر نظر رئیس جمهور را نام ببرد و وظایف آنها را توضیح دهد

 نظر سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کـشور را نـام ببـرد و وظـایف آنهـا را              مؤ سسات دولتی زیر   
  . بنویسد

  .وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی را توضیح دهد
  .اهداف وزارت بهداشت را تشریح نماید

  .وظایف دانشگاه هاي علوم پزشکی را بازگو نماید
   .کمیسیون هیئت وزیران را معرفی کند و وظایف آنها را بنویسد

  . هاي موجود را نام ببرد و یک مورد از وظایف هر کدام را توضیح دهد وزارتخانه
  . هاي دولتی مربوط به هر وزارتخانه را نام ببرد و تا حدودي شرح دهد مؤسسات مستقل و شرکت

االستخدام دولت نسبت به مفاهیم تـشکیالتی و سـازمان    هاي شناختی در کارکنان جدید   ایجاد زمینه 
  . اداري دولت جمهوري اسالمی ایراندر نظام 

  
  ) حاکمیت( طراحی و سازماندهی نظام اداري دولت -3-1

 شـامل مجلـس شـوراي اسـالمی وشـوراي نگهبـان اسـت و            :سازمان کار دولت در قوة مقننه     : الف  
  . دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش مجلس از سازمان هاي وابسته آن هستند

رئـیس قـوة قـضاییه،    : انـد از   حوزه است که عبـارت 5 داراي :  قضاییهسازمان کار دولت در قوة  : ب
ــران   ــوان ،)ســراها و دادگــاه شــامل داد(دادگــستري جمهــوري اســالمی ای ــر    دی عــالی کــشور، وزی
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دیـوان عـدالت   : انـد از  هـا عبـارت   هاي وابسته به حوزة قضاییه که ایـن سـازمان        دادگستري وسازمان 
ها و اقدامات تـأمینی   ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان زنداناداري، بازرسی کل کشور، سازمان   

  . و تربیتی کشور، روزنامۀ رسمی کشور، دانشکده علوم قضائی و خدمات اداري
قوة مجریه نهاد سیاسی و اجرایـی دولـت اسـت         : تشکیالت و سازمان کار دولت در قوة مجریه       : پ

در نقـش حاکمیـت بـه عنـوان یکـی از      قوة مجریـه  . که در دو بعد حاکمیت و حکومت نقش دارد       
قواي سه گانه مسئولیت اجراي قانون اساسی را بر عهده دارد و در نقش حکومت، مسئولیت اجراي 

  . شود بر عهده دارد خدمات عمومی مملکت را به جز در امور اجرایی که به مقام رهبري مربوط می
  .گردد  بند پ تشریح میتشکیالت بندهاي الف و ب قبال توضیح داده شده است و اکنون

  
  در سطح کالن ) قوه مجریه( طراحی و سازماندهی نظام اداري و اجرایی-3-2

 قـانون محاسـبات عمـومی در چهـار     130 طبق مادة  ها و نهادهاي دولتی زیر نظر قوة مجریه،  سازمان
سـسات   قالب حقوقی و تشکیالتی وزارتخانه، مؤ سسه دولتی، شرکت دولتی، نهادهاي انقالبی و مؤ    

  .و نهادهاي عمومی غیر دولتی طراحی شده است
  

 واحد سازمانی مشخصی است که بـه موجـب قـانون بـه ایـن عنـوان سـازمانی            :وزارتخانه)   الف
وزارتخانه ).  قانون استخدام کشوري1بند ت، ماده  ( شود و در رأس آن وزیر قرار دارد           شناخته می 

هاي اداري اجرایی مملکت است کـه   ی باالترین دستگاه  ترین و از نظر قانون      از نظر سازمانی، بزرگ   
آیـد و در راس آن وزیـر قـرار دارد     با قصد تحقق یک یا چند هدف از اهداف جامعه به وجود می             

  . که در برابر رئیس جمهور و مجلس پاسخگوست
  

در اصطالح اداري، مؤ سسه دولتـی واحـد سـازمانی مـشخص اسـت کـه بـر           : مؤسسۀ دولتی ) ب
کنـد   ن و به منظور اجراي بخشی از اهداف دولت ایجاد می شود و دولت آن را اداره میاساس قانو 

هـدف دولـت تاًسـیس مؤسـسه دولتـی، اجـراي تکـالیف        ).  قانون استخدام کـشوري  1بند ث ماده    (
  .گري دولت به صورت فنی یاتخصصی در جامعه و ارائۀ خدمت است حاکمیت و تصدي

  
  



  آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران 

- ٣٥ - 

  : اند  و وابسته نیزتقسیم بندي شدهمؤسسات دولتی بر دو دسته مستقل
واحد سازمانی مشخصی است که بر اساس قانون بـراي اجـراي وظـایفی           : مؤسسه دولتی مستقل  

خـدمات ایـن مؤسـسات غیـر انتفـاعی اسـت       . خاص ایجاد می شود و دولـت آن را اداره مـی کنـد         
مـالی و اسـتخدامی   ایـن مؤسـسات از اسـتقالل اداري،    .وظایف آنها با سایرسازمان هـا تفـاوت دارد        

  . ریزي مانند مؤ سسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه. برخوردارند
  

هاي آن   واحد سازمانی مشخص و غیر انتفاعی است که وظایف و فعالیت    :مؤسسه دولتی وابسته  
بـین اهـداف ووظـایف ایـن      . هاي و وظایف وزارتخانه یا سازمانی مـشخص اسـت           بخشی از فعالیت  

مؤسسه دولتی وابسته ضـمن اینکـه داراي اسـتقالل    . زمان متبوع وابستگی وجود دارد مؤسسات با سا  
رئیس مؤسـسه را  . مالی است، به لحاظ شرایط خاص جداي ازسازمان متبوع سازماندهی شده است         

آمـوزي و وزارت آمـوزش و     کند، مانند نهضت سـواد      وزیر یا رئیس کل سازمان متبوع انتخاب می       
  .پرورش

  
شـود کـه ماننـد مؤسـسات      به آن نوع از مؤسسات عمومی کـشور گفتـه مـی    : یشرکت دولت ) پ

 درصد از سرمایه آن متعلـق  50دولتی با اجازه قانون ولی به صورت شرکت تأسیس یافته و بیش از      
شرکت دولتی تابع قانون تجارت و داراي مجـامع عمـومی، هیئـت مـدیره و مـدیر              «. به دولت است  

هـا کـه داراي شخـصیت حقـوقی،      ظارت بر ادارة امور ایـن شـرکت    مسئولیت نهائی و ن   . عامل است 
  » .بودجه مستقل و اساسنامه هستند با وزراء است

 نهـاد، تـشکل سـازمانی مـستقلی اسـت کـه در        :مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی     ) ت
آید وظایف نهـاد را کـه جنبـه عمـومی دارد، قـانون مـشخص         شرایط خاص در جامعه به وجود می      

 هـ ش، شرایطی خـاص  1357پس از پیروزي انقالب و تاسیس جمهوري اسالمی در سال . دساز  می
اي  هـاي مختلـف و بـه گونـه     در جامعۀ ایران به وجود آمد که موجب شد نهادهاي انقالبی در زمینه  

هـاي مـردم و    خود جوش به منظور ارضاي نیازهاي شرایط حاصل شـده و پاسـخگویی بـه خواسـته          
  .الب به وجود آیند، مانند نهاد شوراي انقالب و نهاد ریاست جمهوريهاي رهبر انق آرمان

در حال حاضر نهادها در نظام اداري به دو گونه نهادهاي عمـومی و انقالبـی دولتـی و مؤسـسات و         
  .نهادهاي عمومی غیر دولتی فعالیت دارند
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   طراحی و سازماندهی نظام اداري و اجرایی دولت در سطح خرد -3-3 
   )ها  داخلی سازمانواحدهاي( 

در طراحی سازمان کار و مدیریت قوة مجریۀ جمهوري اسالمی ایـران گفتـه شـد کـه ایـن کـار دو         
در . گیرد؛ که سازمان کار و مدیریت در سـطح کـالن تعریـف شـد        سطح کالن و خرد صورت می     

تـوان گفـت کـه     سازماندهی تشکیالت دولت در سطح خرد یا سطح واحدهاي درون سازمانی مـی        
اند و  هاي دولتی در سه سطح مدیریتی و یک سطح اجرایی به صورت زیر سازماندهی شده           تگاهدس

  .اند ها، درون آن سطوح را پر کرده واحدهاي داخلی سازمان
  
   سطوح مدیریت و اجرا -3-4

 سطح مدیریت عالی یا باال، بر حسب دستگاه شامل وزیر یا مدیر عامل، مدیر کـل یـا رئـیس،       :یکم
هـا و   مـشی  هاي شرکت براي تنظـیم خـط   در این منطقه، استراتژي   . مشاوران سازمان است  معاونان و   

شود تغییـر و تحـول در ایـن رده،     هاي استراتژیک سازمان که جنبه بلند مدت دارد تدوین می       برنامه
  . بیشتر جنبۀ سیاسی دارد

  
ز، مـدیریت، اداره   سطح مدیریت میانی، در این منطقه، واحـدهاي اداري از قبیـل دفتـر، مرکـ     :دوم

مـدیران ایـن   . کننـد  فعالیـت مـی  ....  کل قرارداد و مدیران آنها با عناوین مدیر کـل و مـدیر امـور و      
برنـد   منطقه از استراتژي کسب وکار براي تنظیم برنامه هاي استرا تژیک و دوربرد سازمان سود مـی    

 پرورنـد و بـه سـطوح بـاالتر     گیرنـد، مـی   و با همکاري معاونان خود، اطالعات را از رده پـایین مـی    
گیرند و پـس از اجرایـی کـردن تـصمیمات،      ها را از رده باال می     مشی   خط "ضمنا. دهند  گزارش می 

  . کنند ابالغ می) عملکردي (آنها را به ردة مدیریت سرپرستی 
  

سطح مدیریت سرپرستی در این سطح واحدهاي اداري از قبیل اداره، گروه و دایره قـرارداد         : سوم
واحـدهاي  . شوند وسط روساي قسمت ها، روساي ادارات یا سرپرست کارگاه ها مدیریت می          که ت 

اداري ایــن ســطح، مــسئول حــسن اجــراي وظــایف و عملیــات کارکنــان ســطح عملیــات هــستند و  
کارکنان شاغل در سه سطح باال را کارکنان سـتادي  . استراتژي هاي عملکردي را به کار می گیرند    

  . نیز گویند
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ح عملیات، در سطح عملیات، اغلب کارشناسان، دبیران، متـصدیان، حـسابداران قـرار         سط :چهارم
وظیفـه ایـن   . هاي آنان نام مخصوص دارد مانند معلم، پرسـتار و ممیـز مالیـاتی     دارند و معموالً پست   

بـه کارکنـان شـاغل در    . دسته افراد، اجراي عملیات سازمان است مانند بازاریابی، حسابرسی، مـالی      
واحدهاي اداري داخلی یا تشکیالت حـوزة صـف   . شود ، کارکنان ردة صف نیز گفته می این سطح 

هـاي   هـا و سـازمان     واحدهاي اداري داخلی یا تشکیالت حوزة مرکزي وزارتخانه       . شود  نیز گفته می  
ریـزي    سـازمان مـدیریت و برنامـه   25/2/81جمهور کـه بـه اسـتناد بخـشنامه      مستقل تحت نظر رئیس   
 در چهــار حــوزه بــه شــرح زیــر "ح چهارگانــه بــاال فعالیــت دارنــد معمــوالکــشور در درون ســطو

  : اند سازماندهی شده
  

وزیر یا رئیس یا مدیر عامل و دفتـر مخـصوص آنـان و          در این حوزه،    : حوزه وزارت یا ریاست   
ها بعضی از واحـدهاي اداري اسـتراتژیک ماننـد روابـط      مشاوران مدیر قرار دارند در برخی سازمان      

 شوراي عالی سازمان، حراست، ارزیابی، عملکـرد و گـزینش نیـز در ایـن حـوزه       الملل، ینعمومی ب 
  . اند واقع شده

  
هاي اجرایی دولت، پس از حوزه وزارت یا     در طراحی داخلی تشکیالت دستگاه     :حوزة معاونت 

ریاست دستگاه، حوزة معاونت قرارداد که اجراي یک یا چند وظیفۀ اساسـی دسـتگاه را بـر عهـده         
 واحـد  4 معاونت دارنـد کـه هـر معاونـت از حـداقل             5 دستگاه هاي مشمول ضوابط      "معموال. دارد

ماننـد حـوزة معاونـت راهنمـایی و     . سازمانی در سطح مرکز، دفتر یا اداره کـل تـشکیل شـده اسـت      
  . رانندگی

  
رار در این حوزه، دفاتر، مراکز و ادارات کل سازمان قـ    :  مرکز، دفتر و اداره کل     :حوزة مدیریت 

  . دار اجراي یک یا چند فعالیت از حوزة معاونت هستند دارند که عهده
  
دار اجراي یـک یـا     واحد سازمانی است که در راًس آن مدیرکل قرار دارد و عهده          : ادارة کل  -

یابد و داراي عملیات اجرایی  ادارة کل از چند اداره تشکیل می. چند فعالیت از حوزة معاونت است  
  . است
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هــاي آن  احـد سـازمانی اســت کـه در راس آن مـدیر کـل قــراردارد و معمـوالً فعالیـت       و:  دفتـر -
وظـایف دفتـر   .  پست کارشناسـی وجـود دارد  25در هر دفتر . آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی است  

ریـزي وزارت   مانند مـدیر کـل دفتـر امـور پژوهـشی و برنامـه       . شود  سازماندهی می » گروه«در قالب   
  . علوم

 
دار اجـراي یـک یـا چنـد فعالیـت        واحد سازمانی است که عهـده     : یا مدیریت امور   مدیریت   -

در راس آن مـدیر یـا مـدیر    . تواند مطالعاتی، تحقیقاتی یا اجرایـی باشـد    ازحوزة معاونت است و می    
امـور بـه اصـلی و فرعـی     . تواند اداره، قسمت یا گـروه باشـد        امور قراردارد و واحدهاي تابع آن می      

ود مانند امور تولیدي که اصلی است و کشاورزي و منابع طبیعی و معـدن کـه امـور    ش بندي می  طبقه
  . فرعی آن هستند

 
معموالً مرکز اجراي یـک  . قرار دارد»  رئیس مرکز« واحد سازمانی است که در راس آن    : مرکز -

طح ملی یا چند فعالیت از حوزة معاونت در زمینۀ اجرایی، مطالعاتی، تحقیقاتی، یا آموزشی را در س  
بر عهده دارد و از تعدادي گروه، مدیریت و اداره سازمان یافته است مانند مرکز توسـعۀ فنـاوري و          

مرکز، نسبت بـه اداره کـل یـا دفتـر، معمـوالً داراي اختیـارات               . نوسازي اداري در سازمان مدیریت    
  . بیشتري است

 
م اداره، گـروه، امـور   در این حوزه واحدهاي اداري تحت نا     : حوزة واحدهاي گروه، اداره    -

 . و بخش قراردارد

هاي حـوزه ادارة   واحد سازمانی است که عهده دار اجراي یک یا چند فعالیت از فعالیت         :  اداره -
هاي پشتیبانی و اصـلی او   در راس اداره، رئیس قرار دارد که معاونت      . کل یا مدیریت یا مرکز است     

 . اجرایی استهاي اداره، وجه غالب فعالیت. کنند را همراهی می

 واحد سازمانی اسـت کـه در راس آن رئـیس گـروه قـرار دارد و عهـده دار اجـراي چنـد          :گروه-
 . هاي دفتر یا مدیریت است که جنبۀ مطالعاتی یا تحقیقاتی دارد فعالیت از فعالیت

شود که در یک یـا چنـد واحـد سـازمانی توزیـع        به یک سلسله وظایف متجانس گفته می    : امور -
 . هاي امور فنی یا عمرانی شود مانند وزارتخانه بندي می  امور به اصلی و فرعی طبقهشده باشد؛
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 CCUشود که تقریباً معادل اداره است مانند بخش   به واحد سازمانی تخصصی گفته می  : بخش -
 .ها در بیمارستان

  
 سازمان استان 

ایی و ایجـاد تـشکیالت    به منظور حرکت به سمت تمرکز زد29/3/80 شورایعالی اداري درتاریخ   -
هاي کشور، واحد سـازمانی   مناسب براي اجراي فعالیت هاي وزارتخانه ومؤسسات مستقل در استان    

 استان تاًسیس کرد؛ مانند سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان » سازمان«به نام 

ارتخانـه و  هاسـت کـه کلیـۀ وظـایف آن وز      سازمان استان واحد سازمانی تابع وزارتخانه در استان -
. انتخاب رئیس سازمان استان با وزیر واستاندار است. دهد هاي تابع آن را در استان انجام می  سازمان

  . تر است ضمناً سطح رئیس سازمان استان از مدیر کل باالتر و از معاون وزیر پایین
  
  آشنایی بیشتر با تشکیالت اجرایی دولت ایران -3-5 

، )قوة مجریـه (ی و سازماندهی نظام اداري و تشکیالتی دولت ایران        پس از آشنایی مختصر با طراح     
هاي دولتی ایران مرتبط بـا قـوة مجریـه، براسـاس         اکنون به تفصیل نظام اداري وسازماندهی دستگاه      

 . قانون اساسی قانون اساسی، قوانین محاسبات عمومی و بودجه معرفی می شود

ها، مؤسسات  نهادها، سازمان(یرنظر رئیس جمهوري دستگاه هاي اجرائی و شوراهاي عالی ز       - یکم
 ) دولتی و شوراهاي عالی

 ) هاي هیئت وزیران کمیسیون( تشکیالت مربوط به هیئت وزیران – دوم

 ) هاي دولتی ها، مؤسسات و شرکت وزارتخانه(هاي اجرائی زیر نظر وزرا   دستگاه– سوم

    نهادهاي انقالبی و نهادهاي عمومی غیر دولتی- چهارم
  

 جمهوري هاي اجرائی و شوراهاي عالی زیر نظر رئیس دستگاه: یکم 
هـا و مؤسـسات دولتـی و چنـدین شـوراهاي عـالی زیرنظـر رئـیس              نهاد ریاست جمهوري، سـازمان    

 .شود جمهور فعالیت دارند که مواردي مهم آنها معرفی می

 خـاص در  نهاد، تـشکل سـازمانی مـستقلی اسـت کـه در شـرایط            : نهاد ریاست جمهوري  : الف
دار انجام وظایفی است که پویایی و تحرك بیشتري   آید و بر اساس قانون عهده      جامعه به وجود می   
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کنـد،   را می طلبد و به همین دلیل در برخی موارد مـستثنی از تـشریفات معمـول اداري فعالیـت مـی              
 .مانند نهاد ریاست جمهوري یا بنیاد پانزده خرداد

در اصطالح اداري، کلمـۀ سـازمان بـه مفهـوم     : جمهور ي سازمان هاي زیر نظر ریاست      : ب
مشخص کننده ماهیت قانونی، سیاسی و تشکیالتی واحدهاي اداري خاصـی اسـت کـه بـر      » خاص«

هـا، واحـدهاي اداري و اجرایـی     ایـن گونـه سـازمان   . اساس قانون با ایـن عنـوان نامیـده شـده اسـت      
هـا   ه با هیچ یک از وظایف وزارتخانهمشخص و پر اهمیتی هستند که براي اجراي وظایفی خاص ک  

ریـزي    سـازمان مـدیریت و برنامـه    –سـازمان انـرژي اتمـی     : اند مانند   مشابهت ندارد سازماندهی شده   
  . شوند جمهور نیز محسوب می ها معاون رئیس رئیس این سازمان. کشور

  شوراهاي عالی زیر نظر ریاست جمهور: پ
دسته یکـم، شـوراهایی کـه    . وان به دو دسته تقسیم کردت شوراها عالی زیر نظر رئیس جمهور را می       

مشی قوت دارد مانند شوراي عالی انقـالب فرهنگـی،    در آنها جنبه تدوین ساختار، استراتژي و خط 
هـاي   شوراهایی هستند که به عنوان بـازوي مـدیریت، جنبـه اجرایـی و نظـارتی سیاسـت              : دسته دوم 

ماننـد  . پردازنـد  ها نیز به تدوین راهبردهـا هـم مـی    آنکه  گو این. مصوب در آنها قوت بیشتري دارد 
از شـوراهاي عـالی زیـر نظـر     . ریـزي کـشور   عالی اداري مستقر در سازمان مدیریت و برنامـه      شوراي
توان به شوراي عالی انقالب فرهنگـی، شـوراي عـالی اطالعـات رسـانی، شـوراي        جمهور می  رئیس

  . کاربردي و شوراي عالی اداري اشاره کردهاي عالی تحقیقات و فناوري، شوراي عالی آموزش
  

  آشنایی با تاریخچه شوراي عالی انقالب فرهنگی
پس از فروپاشی نظام پهلوي، نهادهاي مختلف یکی پس از دیگري پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم     

هـا، مـسأله    بر نهادهاي جامعه مخصوصا نهادهاي فراگیـري ماننـد آمـوزش و پـرورش و دانـشگاه       
از طـرف دیگـر   . که بتوان در کوتاه مدت، تحـوالت الزم را در آنهـا بوجـود آورد     اي نبود     ساده

در اوایـل انقـالب،   . ها به همان شکل سابق بـه صـالح جامعـه نبـود      ها بویژه دانشگاه   ادامه کار آن  
ها را عرصه تاخت و تاز خود ساخته و روند تحصیل و تدریس را      هاي مختلف دانشگاه    گروهک

هـاي تـدریس و    هـا و شـیوه   ه این مسائل ضرورت تغییـر بنیـادین در برنامـه        هم. مختل کرده بودند  
هـا،   نمود؛ در نتیجه خصوصا با توجه به جو حـاکم بـر دانـشگاه    تربیت و اهداف آن را ایجاب می  

هاي کشور تعطیل شد و به فرمان امام خمینی ستاد انقالب فرهنگی به منظـور           مدتی تمام دانشگاه  
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هـا، فعالیـت سـتاد     با بازگشایی دانشگاه. ها تشکیل شد دارس و دانشگاه ساماندهی امور فرهنگی م   
انقالب فرهنگی ادامه یافت و ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد ایجاب کرد که در نوزدهم        

رؤساي سه قوه و تعداد دیگـري از اندیـشمندان فرهنگـی کـشور را بـه             م  ، حضرت اما  1364آذر  
تاد انقالب فرهنگـی بـا ترکیـب جدیـد خـود، تحـت عنـوان            اعضاي آن بیفزایند و بدین شکل س      

   .شوراي عالی انقالب فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود
ها و راهبردهاي نظام آموزشـی و فرهنگـی در    ماموریت شوراي انقالب فرهنگی، تدوین سیاست     

  .کشور است
  

  وظایف مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی 
هـاي   جهـت برنامـه   تعیین اهداف و  م جمهوري اسالمی در   تدوین اصول سیاست فرهنگی نظا     -1

  .پژوهشی و علمی فرهنگی،آموزشی،
  هاي فرهنگی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی ـ تعیین مراجع براي طرح و تدوین برنامه2 
  رهاي مهم و اساس مراکز علمی و فرهنگی، آموزش و پژوهشی کشو نامه ـ تصویب آیین3 

 هـا و  فرهنگـستان  تحقیقـاتی و  فرهنگـی و  علمـی و   مراکـز  هـا   ـ تصویب ضوابط تأسیس مؤسسه    4
   عالی آموزش مراکز ها و دانشگاه

هاي الزم جهت بسیج و مشارکت همه جانبـه   ها براي ایجاد زمینه نامه ـ تهیه طرح و تدوین آیین     5 
  مردم

  ها و مراکز آموزشی ـ تدوین ضوابط براي گزینش استادان و معلمان دانشگاه6 
  بر کلیه مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگیـ نظارت 7 
  .کند ها پیشنهاد می ـ تأیید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رییس دانشگاه8 
هـاي مربـوط بـه توسـعه روابـط علمـی و فرهنگـی بـا            ـ تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست       9 

  کشورهاي دیگر
  هاي درسی  ـ نظارت بر امور کتاب10 

ملــزم بـود کـه در برخــورد بـا مـسایل دانــشگاهی     ) ره( انقـالب فرهنگـی طبــق فرمـان امـام     سـتاد 
ــ تربیـت اسـتاد و گـزینش افـراد شایـسته بـراي        1: هاي خود را بر چند محور متمرکز کند    فعالیت
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هـاي   هـا و تغییـر برنامـه     ـ اسالمی کردن جـو دانـشگاه  3ـ گزینش دانشجو 2ها   تدریس در دانشگاه  
  . ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گیرد اهآموزشی دانشگ

  
 ) هاي هیئت وزیران کمیسیون(تشکیالت مربوط به هیئت وزیران :  دوم

 هیئت وزیران، که از مجموعۀ معاون اول رئیس جمهور و وزراء تحت نظر رئیس جمهور تشکیل    -
وارد مربـوط بـه وظـایف خـود را بـه       ق ا، تصویب برخی از مـ 138تواند براساس اصل      شود، می   می

گفتـه  » هاي هیئـت وزیـران    کمیسیون«ها  هایی متشکل از چند وزیر واگذار کند که به آن        کمیسیون
اقتصاد امور زیربنـایی و صـنعت،   : اند از هاي هیئت وزیران در حال حاضر عبارت   کمیسیون. شود  می

هـا در محـدوده قـوانین      این کمیـسیون مصوبات.  و رفاه اجتماعی، فرهنگی، لوایح، دفاع، و سیاسی      
 . پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست

هـاي هیئـت     امور اداري واجرایی کمیسیون هاي مشترك هیئت وزیران و تنظیم موضـوعات جلـسه             
به عهده دارد که » دبیرهیئت دولت« آیین نامۀ داخلی هیئت دولت را  20 و 19وزیران بر اساس مواد     

ئیس جمهور فعالیـت مـی کنـد و بـه همـین دلیـل در تـشکیالت نهـاد ریاسـت          زیر نظر معاون اول ر 
شـده و تاًسـیس یافتـه اسـت کـه موجـب        بینی پیش» دفتر هیئت دولت«جمهوري واحد اداري به نام      

جمهـور و وضـع     قـانون اساسـی، یعنـی وظـایف نماینـدگان رئـیس            138 و   127استقرار بهتر اصـول     
  . شود هاي اداري می نامه آیین

 
 هاي اجرائی زیر نظر وزرا   دستگاه:سوم

در ) 1366(هاي دولتی زیر نظر وزرا، بر اساس قانون برنامه و بودجـه و محاسـبات عمـومی         دستگاه
هـر یـک از   . اشکال سازمانی وزارت خانه، مؤ سسه دولتی، وشرکت دولتی سازماندهی شده اسـت      

 نظـام اداري دولـت و قـوة مجریـه بـه      ها در ارتباط است و جزئی از بدنـۀ    ها با دیگر دستگاه     دستگاه
 . آید حساب می

 وزارتخانه باتعدادي زیادي مؤسسه و شرکت دولتی مرتبط زیر نظر وزرا مشغول           21 درحال حاضر   
تـرین واحـد اجرایـی کـشور      ها به عنـوان بـاال     از وزارتخانه . شوند  به کارند که به اختصار معرفی می      

ش اقتــصادي، سیاســی، عمرانــی، آموزشــی، صــنعتی، هــاي بخــ هــایی ماننــد وزارتخانــه بنــدي طبقــه
  . کشاورزي، و اجتماعی شده است
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ش . هــ  1299الصحه دولتی، نخستین سازمان مسئول بهداشت عمومی کشور در سـال              مجلس حفظ 
 بـه  1320 بـه اداره کـل بهـداري و در سـال     1305به صحیه کل مملکتی تغییر نـام یافـت و در سـال      

 هــ ش بـه وزارت   1366ن وزارتخانه بعد از تحـوالت بـسیار در سـال        ای. وزارت بهداري تبدیل شد   
  . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وظایف جدید تغییر نام یافت

  
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کـشور از طریـق تعمـیم و         :مأموریت
  . مانی و آموزشیگسترش خدمات بهداشتی، در

  :بهداشت) الف :اهداف 
  ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور . 1
  هاي جسمی و روانی توسعه اقدامات پیشگیري از بروز معلولیت. 2
  هاي سالمت کشور افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکه. 3
 توســعه و تــشدید کنتــرل بهداشــتی امــاکن عمــومی و مراکــز تهیــه و توزیــع و فــروش و . 4

  نگهداري مواد غذایی
  توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها . 5
  هاي مربوط به تأمین آب آشامیدنی سالم در روستاها  توسعه فعالیت. 6
  پزشکی در مناطق شهري و روستایی  توسعه خدمات دندان. 7
  بهبود تغذیه مادران باردار و زنان شیرده و کنترل رشد کودکان . 8
  اي کشور  ذیهارتقاء کیفیت تغ. 9

  :درمان) ب
  افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی . 1
  ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی کشور . 2
  رویه دارو  جلوگیري از مصرف بی. 3
  تأمین موجبات ارتقاء سطح علمی و تخصص پزشکان و بازآموزي جامعه پزشکی . 4
  ها و منابع انسانی  یی مراکز درمان شیري و استفاده بهینه از ظرفیتافزایش کارا. 5
  ها  گذاري تأمین موجبات و مشارکت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایه. 6
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  :آموزش و پژوهش پزشکی) ج
  هاي فرهنگی دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزش اسالمی در آنان  تقویت جنبه. 1
  وسعه آموزش و پژوهش افزایش مشارکت مردم در ت. 2
هـاي مختلـف آموزشـی بـا نیازهـاي جامعـه و           هـاي درسـی رشـته      انطباق محتـواي برنامـه    . 3

  مقتضیات ناشی از توسعه علوم و فناوري 
هـاي کارشناسـی ارشـد و     هاي کیفی و کمی آموزش به ویـژه در آمـوزش   بهبود شاخص . 4

  باالتر 
  طلبان مستعد به آموزش هاي یکسان براي دسترسی داو فراهم نمودن فرصت. 5
ها و مؤسـسات آموزشـی و پژوهـشی     هاي امناء دانشگاه توسعه وظایف و اختیارات هیأت    . 6

  دولتی 
  توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزشی . 7
  هاي کیفی و کمی تحقیقات  بهبود شاخص. 8

  :شر ح وظایف 
هـاي مربـوط بـه      ریزي براي فعالیت   ها و برنامه   مشی ها، تعیین خط   تدوین و ارائه سیاست    -

درمـانی، دارویـی،   -تربیت نیروي انسانی گروه پزشـکی، پژوهـشی، خـدمات بهداشـتی     
  بهزیستی و تأمین اجتماعی 

هــاي بهداشــتی،  تــأمین بهداشــت عمــومی و ارتقــاء ســطح آن از طریــق اجــراي برنامــه  -
خانواده، سـالمت   ها، تغذیه و تنظیم      خصوصاً در زمینه سالمت محیط، مبارزه با بیماري       

دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار، بهداشت مدارس و شاغلین بـا      
هاي بهداشتی اولیه، بـه ویـژه بهداشـت مـادران و کودکـان بـا         تأکید بر اولویت مراقبت   

  هاي ذیربط  همکاري و هماهنگی دستگاه
تلفیقـی  ایجاد نظام هماهنگ بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و گـسترش شـبکه            -

  بهداشت و درمان 
ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور جهت تصویب شوراي عـالی انقـالب              تعیین رشته  -

هـاي تربیـت نیـروي انـسانی گـروه پزشـکی در جهـت نیـل بـه           برنامه فرهنگی و اجراي 
  خودکفائی 
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هاي پزشکی و زمینه هاي بهداشتی و       انجام تحقیقات بنیادي و کاربردي در جمیع رشته        -
ی و نیـز ایجـاد گـسترش مؤسـسات و واحـدهاي پـژوهش پزشـکی و نظـارت بـر           درمان

  هاي مؤسسات تحقیقات پزشکی  ها و هماهنگ ساختن برنامه پژوهش
آمـوزش  (ریزي به منظور توزیع متناسب و عادالنه نیروي انسانی و سایر امکانـات    برنامه -

هاي بهداشـتی   نامهکشور با تأکید بر اولویت بر) پزشکی و تسهیالت بهداشتی و درمانی     
  و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند 

فراهم نمودن تسهیالت الزم براي برخورداري همگـان از خـدمات درمـانی در حـدود                 -
امکانات از طریق ایجـاد و گـسترش مراکـز درمـانی دولتـی و بهبـود اسـتاندارد آنهـا و               

  رمانی هاي د استفاده از همکاري مؤسسات خیریه و بخش خصوصی و انواع بیمه
گیري از اعتبارات مردمی، حق بیمـه، درآمـدهاي اختـصاصی و     تأمین منابع مالی با بهره    -

  ها و مشارکت مردمی  کمک
تأمین و ارائه خـدمات الزم بـه معلـولین جـسمی، ذهنـی و اجتمـاعی و انجـام اقـدامات           -

ــراد        ــانواده و اف ــالمندان و خ ــستان و س ــل از دب ــنین قب ــان در س ــراي کودک ــایتی ب حم
رست نیازمند و تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسـسات خـصوصی جهـت ارائـه               سرپ بی

  خدمات مذکور 
  : تعیین و اعالم استانداردهاي مربوط به -

o خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی، داروئی -الف   
o مواد داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایـشی و آزمایـشگاهی،       -ب 

  شکی و توانبخشی تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پز
o تولیدي مربوط به خدمات - بهداشت کلیه مؤسسات و واحدهاي خدماتی     -ج

  و مواد مذکور 
تعیین مبانی محاسبه هزینـه خـدمات تشخیـصی و درمـانی، داروئـی، بهزیـستی و تعیـین            -

هاي غیررسمی و  هاي مربوط در بخش دولتی و غیردولتی و تعیین شهریه آموزش     تعرفه
  ختلف علوم پزشکی هاي م آزاد در زمینه
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هـا و خـدمات واحــدها و    تعیـین ضـوابط مربـوط بــه ارزیـابی، نظـارت و کنتـرل برنامــه       -
مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور براسـاس      

  استانداردهاي مربوطه 
تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مـواد اولیـه       -

بیولوژیــک مخــدر، خــوراکی، آشــامیدنی، بهداشــتی، آرایــشی و آزمایــشگاهی و       
هاي داروئی و تجهیزات و ملزومات و مـواد مـصرفی پزشـکی و توانبخـشی و                فرآورده

  ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور 
نجام پژوهش در زمینه طب سنتی و بررسی و تحقیق در زمینه خواص داروئی گیاهـان       ا -

هیه و استفاده از داروهاي گیاهی و آموزش صحیح در زمینـه هـاي فـوق و      و امکانات ت  
  ایجاد مراکز مناسب براي طب سنتی 

دانشگاههاي علوم پزشکی سراسـر کـشور، شـرکت سـهامی دارویـی کـشور ، انـستیتو                  -
پاستور ایران ، شرکت سهامی تجهیزات پزشکی ایران و سازمان انتقـال خـون ایـران از              

  . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستندهاي مرتبط با سازمان
  

  هاي علوم پزشکی  دانشگاه
تـأمین، حفـظ و ارتقـا    پدید در جهـت   علم و تبدیل دست آوردهاي دانش نو تولید: مأموریت

 انجـام  - از طریق آموزش نیروي انسانی کارآمد موردنیاز جامعه پزشکی       –سطح سالمت جامعه    
  . ارائه خدمات سالمتی-اي در سطح ملی و منطقه وسعه کاربردي و ت هاي بنیادي، پژوهش
  :اهداف

، اجتماعی و روحی،روانی جهـت  هاي میدانی براي شناخت مشکالت بهداشتی انجام پژوهش .1
    سالمت جامعهارتقا

  هاي مختلف پزشکی ایجاد فضا و بستر مناسب جهت آموزش و پژوهش کارکنان گروه.2
  پزشکیعلوم مختلف ي ها در عرصهعلم و فناوري  تولید .3
  گسترش ارتباط بین بخشی با ارگان هاي مختلف  .4
  هاي کالن حوزه سالمت و پیگیري و هماهنگی اجراي آنها تدوین سیاست و برنامه .5
  ارائه خدمات سالمت جسمی، روانی و اجتماعی به شاغلین و دانشجویان .6
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برنامه ریزي و اجـرا وهمکـاري باسـایر    استفاده از توان علمی و مدیریتی کارکنان دانشگاه در           .7
     ها   سازمان

   
  مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی : چهارم
معادل کلمه انستیتو، تشکل سازمانی مستقل و قانونی است که در شرایط خاص در جامعه بـر       نهاد ، 

 آید و پس از رفـع شـرایط خـاص بـه نظـام تبـدیل یـا خـذف              ها و نیاز به وجود می       اساس ضرورت 
. شود مانند نهاد جهاد سازندگی که امروزه در قالب نظام وزارت جهاد کـشاورزي فعالیـت دارد     می

نهادهاي انقالبـی ماننـد نهـاد ریاسـت      : الف. شوند  نهادها در نظام اداري ایران بر دو دسته تقسیم می         
ه بـر  هاي اداري مستقل از دولت هستند و کـ     نهاد هاي عمومی غیر دولتی که واحد      : جمهوري و ب  

شوند و هر سال از در آمد دولت براي رسیدن به اهداف خـود در صـورت            اساس قانون تشکیل می   
  . شود هر کدام از نهادها توضیح داده می. ها داري کنند مانند هالل احمر یا شهر ضرورت استفاده می

  
   آشنایی با نهادهاي انقالبی –الف 

هـا،   عـث شـد کـه تغییـرات تـدریجی در ارزش      وقوع انقالب یا تحـول فراگیـر سیاسـی در ایـران با            
هاي افراد به وجود آید و ساختارها و تأسیسات جامعه دگرگون شود کـه از آن         هنجارها، و نگرش  

نهادهاي انقالبی « . توان به تأثیرات انقالب بر قانون اساسی و بوروکراسی ایران اشاره کرد جمله می 
د آمـوزي، و بنیـاد مـسکن انقـالب اسـالمی و      از قبیل جهـاد سـازندگی، بنیـاد شـهید، نهـضت سـوا         

شود که بنا بـر نیـاز دوران، بعـد از     هایی اطالق می کارکنان آنها مشمول قانون کار نبوده و به ارگان 
  » انقالب اسالمی ایران با تصویب مراجع قانونگذاري به وجود آمده اند

موزشـی و سیاسـی بـه گونـه     نهاد انقالبی میهن اسالمی در زمینه هـاي مختلـف رفـاهی، عمرانـی، آ            
  مستقل فعالیت دارند

  
  آشنایی با مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی : ب

منـد   هاي انقالب با مؤسسات مشابه، دولت به منظور قانون هاي موازي نهاد    همزمان با کاهش فعالیت   
 مؤسـسات و ) 1366سـال  ( قـانون محاسـبات عمـومی    5هـاي کلیـه نهادهـا، در مـاده            کردن فعالیـت  

  : نهادهاي عمومی را چنین تعریف کرده است
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مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی، واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که بر اساس قـانون و   « 
ذکر نام، به منظور انجام وظایف و خدماتی جنبه عمومی دارد تشکیل گردیده و دولت متناسـب بـا          

اي عمـومی بـه آن مؤسـسات از طریـق     حجم کار آنها و امکانات خود هر سـاله از محـل در آمـده          
  » ها کند مانند شهرداري بودجه کمک می
دار وظایفی عمومی و ملی در جامعـه هـستند و    ها عهده ها و نهادها مانند شهرداري     این گونه مؤسسه  

ها و نهادهاي عمومی غیردولتی، برابر اساسنامه  مؤسسه. شوند مند می   عامه مردم از خدمات آنها بهره     
گیري آنها را هیئت امنا با شوراهاي خاص بـه عهـده    کنند و اداره امور، کنترل، و تصمیم   فعالیت می 

پذیري و سالمت و دقت بیـشتري فعالیـت کننـد؛          بر اساس، این گونه نهادها قادرند با انعطاف       . دارد
  : برخی از آنها عبارتند از

  ها  جهاد دانشگاهی دانشگاه -1
 ها  شهرداري -2

 ). قانون محاسبات عمومی5ماده (کمیته ملی المپیک  -3
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  هاي مدیریتی جمهوري اسالمی ایران آشنایی با نظام
  

  : اهداف رفتاري 
  : رود در پایان مطالعه این فصل از فراگیر انتظار می

  .سیستم را تعریف کند و ابعاد آن را نام ببرد
  .گیري را توضیح دهد فرایند نظام تصمیم سازي و تصمیم

  . ا را درقانون اساسی نام ببردانواع شوراه
  .  نقش شوراها و برخی شوراهاي عالی را در اداره امور کشور بازگو کند

  . قوانین هما هنگی خانم فالت را شرح دهد
  . راه کارهاي هما هنگی در نظام اداري ایران را شرح دهد

  . مقامات و دستگاههاي هماهنگ کننده در نظام اداري ایران را توضیح دهد
  . کل روش هاي اثر بخش سازي هماهنگی در سازمان را تشریح کندش

  .فرایند سیر تکوینی برنامه ریزي و بودجه را در ایران قبل و بعد از انقالب بیان کند
  .انواع برنامه ریزي را شرح دهد
  . فرآیند تنظیم برنامه را بنویسد

  . تحوالت سه گانه و مهم فرآیند برنامه ریزي را شرح دهد
  .شوراي اقتصاد را در بودجه بنویسدنقش 

  مفهوم نظارت و انواع آن را توضیح دهد
  .نظام نظارت و بازرسی را تشریح کند

  . مراحل چهار گانه نظارت و بازرسی را از دیدگاه علوم اداري نام ببرد
  .انواع نظارت را شرح دهد

  . رابطۀ برنامه ریزي و کنترل را ترسیم نماید
  .  کارکنان، چهار مورد را بیان کندعوامل مؤ ثر برعملکرد

  .مسئولیت مدیران اجرایی را عالوه بر وظایف قبلی، بر اساس عقیده جان، کاتر شرح دهد
  . ریشه ها و علل ضعف نظام اداري را شرح دهد

  .ویژگی هاي نظام اداري در وضع وجود و در وضعیت مطلوب را شرح دهد
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  .ز مدیریت دولتی را شرح دهدچهار مورد از نکات مورد لزوم در چشم اندا
  .آسیب شناسی مدیریت دولتی در نظام اداري ایران را بیان کند

  .هاي هفتگانه تحول در نظام اداري را بنویسد برنامه
  . مرکز نوسازي و تحول اداري و وظایف آن راشرح دهد

ی در نظـام  هاي شناختی در کارکنان جدیداالستخدام دولت، نـسبت بـه مفـاهیم مـدیریت          ایجاد زمینه 
گیـري، همـاهنگی    هاي تصمیم سازي و تصمیم اداري دولت جمهوري اسالمی ایران مشتمل بر نظام  

و یکپارچــه ســازي، برنامــه ریــزي و بودجــه ریــزي، نظــارت و بازرســی، چــالش هــا، مــشکالت و  
  .هاي تحول در مدیریت دولتی ایران است برنامه

  
  هاي سازمانی ومدیریتی  تشریح ابعاد و نظام

هرنظام یا سیستمی از دو . شود  مجموعه اجزاي به هم پیوسته ومتعامل، سیستم یا نظام گفته می            به
تشکیل یافتـه اسـت کـه در    ) وظیفه(دسته مجموعه اجزاي به هم پیوسته و متعامل ساختار ومحتوا    

  . مجموع یک کل را به وجود می آورند
ها، نیروهـاي انـسانی،    ستانداردها، مهارت ابعاد ساختاري سیستم مشتمل بر قوانین، نهادها، ا     : یکم

  . هاي سازمانی هر سیستم را شکل می دهند و تکنولوژي که در واقع نظام
گیري، تعیین هدف هـا،   ابعاد محتوایی یا کار کردي سیستم مشتمل بر برنامه ریزي، تصمیم : دوم

  .تدوین استراتژي ها که در واقع نظامهاي مدیریتی هر سیستم را شکل می دهند
 
   نظامهاي تصمیم سازي و تصمیم گیري -4-1

ــد و معتقــد اســت     ــی دان ــد مــدیریت م ــادي فرآین ــصمیم گیــري را بخــش بنی ــارد، ت : چــستر بارن
گیــري انتخــاب یــک راه از بــین راه هاســت، کــه بــه تــصمیم گیــري فــردي و ســازمانی   تــصمیم

تـر و عقالنـی تـر     یگیري فـردي منطقـ     گیري سازمانی از تصمیم     شود، البته تصمیم    بندي می   تقسیم
  . است

گیري اداري بـا تـصمیمات دربـاره مـسایل      تصمیم: برخی اندیشمندان دیگر مدیریت اعتقاد دارند   
گیري اداري، فرایندي است که در سازمان بـه منظـور تحقـق              تصمیم. روزانه تفاوت ماهوي دارد   
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معـه اتخـاذ   تکالیف محول شده جریان دارد و ضمن اینکـه شـمول عـام دارد در جهـت منـافع جا      
  .این گونه تصمیمات به دو نوع مدیریتی و سیاسی تقسیم بندي می شود. شود می

سـازي تـصمیم      هـا چـه در مرحلـه آمـاده          گیـري   ایـن نـوع تـصمیم     : گیـري مـدیریتی     تصمیم
تـابع قـوانین و مقـررات عمـومی     ) تصمیم گیـري (و چه در مرحله اجراي تصمیم       ) سازي  تصمیم(

معین اجتماعی اتخاذ می شود و در جهت حرکت منطقی و سالم    است و به منظور تحقق اهداف       
امور جامعه با استفاده از ارتباطات ملمـوس اجتمـاعی و ضـابطه هـاي مـشخص، توسـط مـدیر یـا           

  .رئیس به اجرا در می آید
  

این نوع تصمیم گیریها هاي مدیریتی، به منـافع کلـی و عمـومی جامعـه      : گیري سیاسی  تصمیم
ل وجود فشارهاي خارجی و به تبع آن جانبـداري، خـالف تـصمیم گیریهـاي      اما به دلی  . نظر دارد 

مدیریتی به ارتباطات ملموس اجتماعی یا واقعیـات و ضـوابط موجـود در جامعـه توجـه ندارنـد،              
صحت و دقت ندارند، افکار عمومی جامعه نسبت به این گونه تصمیم گیـري هـا بـسیار حـساس          

 دولتمردان سیاسـی بیـشتر مایلنـد تـصمیماتی بگیرنـد کـه            بنابراین،. است و بازتاب نشان می دهد     
  .حساسیتی در بین مردم جامعه ایجاد نکند تا وجاهت سیاسی حفظ شود

هربرت سایمون نظریه پرداز، روان شـناس سـازما نـی و برنـدة جـایزه نوبـل کـه تئـوري تـصمیم                    
  رچـشمه  هـر تـصمیمی دو بخـش دارد کـه از مبـانی مختلقـی س           : منسوب به اوسـت معتقـد اسـت       

بخش یکم تصمیم سازي است که از مبناي واقعیت ناشی می شود و بخش دوم یعنـی            . می گیرد 
  . »تصمیم گیري، بر مبناي ارزش و اعتقاد استوار است

واقعیت، مبناي فرایندتصمیم سازي است یعنی کارشناسان و متخصصان برمبناي واقعیت هـا و بـر    
 نفوذ ارزش ها، به بررسی تنگناها و مـشکالت  اساس تجارب علمی و موازین تخصصی و دور از 

تـشخیص مـشکل،   : مسئلۀ مورد تصمیم می پردازند به عبارت دیگر، فرآیند تصمیم سازي شا مل        
  . تعیین راه حل هاي ممکن و بررسی و پیش بینی نتایج حاصل ازهر راه حل است

ر اساس بررسی ها و ارزش، مبناي فرایند تصمیم گیري است یعنی مدیران و تصمیم گیرند گان ب       
مراحل یک، دو و سه با در نظـر گـرفتن عوامـل        (یا فته هاي کارشناسان در فرایند تصمیم سازي         

محیطی یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتـصادي و سـرانجام بـا توجـه بـه ارزش هـا و            
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تـر،  اعتقادات شخص سعی می کند راه حل ها را ارزیابی و یکی از آنها را کـه رضـایت بخـش                 
  . مناسب تر، کارسازتروسودمندتر به نظرشان برسد انتخاب کنند

تـصمیم گیـري    در دولت و در نهادهاي اجرایی ایران نیز همواره فرآینـد هـاي تـصمیم سـازي و    
مدل سایمون را رعایت مبانی دوگانه واقعیت و ارزش جریان دارد مانند فراینـد اخـذ تـصمیم در         

سایل مهم و استراتژیک را بررسـی و راه حـل هـا را مـشخص     ها، که ابتدا هیئت مدیره، م      شرکت
و پس از آن مراتب براي تصمیم گیري نهائی به مجامع عمومی شرکت  ) تصمیم سازي (سازد    می

  . براي اجرا به هیئت عامل ارجاع خواهد شد) تصمیم گیري(احاله می شود و پس از تصویب 
: تـوان گفـت   و مثـال هـاي ارائـه شـده مـی     ) هاشـورا (بنابراین با توجه به فصل هفتم قانون اساسی      

شـوراها ارکـان تـصمیم     فرایند مجاز اخذ تصمیم در جمهـوري اسـالمی ایـران شـورایی اسـت و     
مانند مجلـس شـوراي اسـالمی،    . دولت جمهوري اسالمی ایران هستند گیري در تصمیم سازي و

  . شوراي موقت رهبري، شوراي نگهبان و شوراي اداري استان یا شهرستان
  

  انواع شوراها در قانون اساسی 
  :چهار گونه شورایی در اصول قانون اساسی به چشم می خورد که عبارت اند از

شوراهایی که با عنـوان نهادهـاي قـانونی در امـور اداري، تقنینـی و قـضایی                -1
شوراي عالی امنیت ملی، مجلس شوراي اسالمی، شوراي نگهبان، دیوان عـالی            : فعالیت دارند 

  کشور 
  شوراي اسالمی محلی -2
  شوراي عالی استان ها -3
  شوراهاي صنفی -4
  

عالوه بر شوراهاي قا نونی که در بـاال      : شورا در نظام اجرایی کشور و چند شوراي مهم        
به آنها اشاره شد و در اکثر آنها موضوع تدوین سیاستها و خط مشی ها از جمله اجرایی قوي تـر       

شورا در سطح بخشی بـه   38ورا در سطح بین بخشی و ش17 شورا در سطح ملی، 10است حدود 
فعالیـت  . عنوان بازوي کمکی مدیریت در نظام تصمیم گیري و اجرایی دولت ایران نقش دارنـد          
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این گونه شوراها جنبه ستادي، هما هنگی و اجرایی دارد و اغلب با مصوبۀ هیئت دولت به وجود  
  : می آیند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود

 با تصویب هیئت وزیران در سـازمان  1340 شوراي عالی اداري در سال      :شوراي عالی اداري  
هدف آن سازگار کـردن تـشکیالت و نظـام اداري بـا سـیر تکـا مـل         . نخست وزیري تشکیل شد   

مالی، بهبود آیین نامه هـا و   –اجتماعی و همچنین بهبود روش هاي کار اداري و تشریفات اداري          
پـس از  .  استخدام و نیز آموزش ضمن خـدمت کارمنـدان دولـت بـوده اسـت     مقررا ت مربوط به  

پیروزي ا نقالب و جنگ تحمیلی، دولـت وقـت تـشکیل مجـدد شـورایعالی اداري را بـه منظـور             
ایجاد نظام اداري صحیح و حـذف تـشکیالت غیـر    « اصل دوم قانون اساسی یعنی      10اجراي  بند    

ست قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتما و ایجاد تحول در نظام اداري در پیو» ضرور
وظـایف و اختیـارات شـوراي عـالی     . پـیش بینـی و تـصویب کـرد    ) 1369(عی و فرهنگی کشور    
  : اداري عبارت است از

  . ادغام دستگاه هایی که داراي وظایف متداخل و مشابه هستند - 
 . ود باشدا نحالل سازما ن هاي اقماري که حجم عملیات آنها نازل و محد - 

تحدید تشکیالت دولت با رعایت تجانس وظایف و عدم تکرار و تداخل و هـم چنـین     - 
توسعه اختیارات نهادهاي تـصمیم گیـري محلـی و     تقویت واحدهاي خارج از مرکز و

 . منطقه اي

ها، از طریق  هاي اجرایی کشور به استثناي وزارتخا نه        اصالح ساختار تشکیالت دستگاه    - 
 . ها به خارج از مرکز نتقال مؤسسات و سازمانادغام، انحالل و ا

 متناسب ساختن وظایف استا نداران و سایر مقامات دولتی در استان با اختیارات آنان  - 

 روشن ساختن نحوة ارزیابی عملکرد کارکنان دولت - 

تعیین نحوة ارتباطات مقام مرکزي با مقامات دولتی در استان هـا و چگـونگی نـصب و        - 
 عزل آنان

  
  الی تحقیقات و فناوري شوراي ع

این شورا با هدف انسجام بخشیدن به امور اجرایـی وسیاسـتگذاري در نظـام علمـی، تحقیقـاتی و        
فناوري و هماهنگ کردن همۀ قابلیت هـاي کـشور بـراي رسـاندن ایـران بـه جایگـاه اول منطقـه             
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ملی پژوهـشی  این شورا که به عنوان عالی ترین نهاد براي تعیین اولویت هاي         . تشکیل شده است  
سعی دارد مزایاي نسبی کشور را در زمینۀ تحقیقات و علوم جدیـد ماننـد         . و فناوري کشور است   

  . نانو تکنولوژي و بیولوژي ارتقا بخشد
  

  شوراي عالی آموزش هاي کاربردي 
این شوراي عالی که وظایف را هبردي سیاستگذاري و برنامه ریزي آ موزش هـاي فنـی و حرفـه     

سمی و غیر رسمی بر عهده دارد، در جهت اجـراي برنامـۀ اول توسـعۀ اقتـصادي،          اي را اعم از ر    
از ادغـام دو شـوراي عـالی همـاهنگی آمـوزش فنـی و حرفـه اي کـشور و                . اجتماعی و فرهنگی  

ریاسـت عالیـه شـورا     . بـه وجـود آمـد      1372شوراي عالی آموزش هاي علمی کاربردي در سـال          
 جمهور، رئیس اداره شوراست و وزراي آمـوزش  برعهده رئیس جمهورا ست؛ معاون اول رئیس 

ــاوري، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، کــار و امــور    و پــرورش، علــوم، تحقیقــات و فن
اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت، وزیر ذي ربط و یک نفر صـاحبنظر از بخـش غیـر دولتـی بـه                

  .انتخاب شور، اعضاي شوراي عالی هستند
  

  شوراي عالی کار
 قـانون کـار در زمینـۀ تنظـیم حقـوق و تکـالیف       167جـراي تکـالیف محولـه مـارة         این شورا در ا   

  دولت، کارگر، کارفرما و تشکل هاي آنـان در وزارت کـار و امـور اجتمـاعی تـشکیل                   ) روابط(
 سـال  2ریاست شورا با وزیر کار اسـت و اعـضاي آن، غیـر از وزیـر کـار بـراي مـدت          . می شود 

   :انتخاب می شوند، عبارت اند از
   وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورا :لف ا

   دو نفر از افرد و بصیر و مطلع به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران :ب
  سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهاي اسالمی کار : پ
   سه نفر از نمایندگان کار فرمایان به انتخاب کارفرمایان:ت
  

  جامع عمومی شرکت ها در تصمیم گیري نقش م
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. یکی از انواع دستگا ه هاي اجرایی با ساختار مـدیریت مـشارکتی، شـرکت هـاي دولتـی هـستند       
ساختار . شرکت ها از دید قانون اساسی بر سه دسته خصوصی، تعاونی و دولتی، تقسیم می شوند   

 یعنی مجامع عمـومی، هیئـت   شرکت ها از قانون تجارت الهام می گیرد و همۀ آنها داراي ارکان      
  . مدیره، بازرسان، و مدیرعامل یا هیئت عامل هستند

فرایند اخذ تصمیم در مجامع عمـومی و جلـسات هیئـت مـدیره شـرکتها کـه شخـصیتی حقـوقی             
هستند شورایی است، به گونه اي که می توان گفت اصیل تـرین نـوع مـشارکت کارکنـان را در        

می شود و می تواند الگویی بی نظیـر بـراي تنظـیم سـاختار     فرایند تصمیم گیري در شرکت دیده   
  . باشد) بوروکراسی(مشارکتی نظام اداري 

  
   نظام هاي هماهنگی و یکپارچه سازي -4-2

در کلمۀ هماهنگی، پیشوندي است که معنی شـباهت و همکـاري دارد، همـاهنگی در    » هم«لفظ  
ح مـدیریت معـادل کلمـه انگلیـسی     لغت به معنی هم قصدي، اتحاد و همراهی است و در اصطال       

Coordinate         درحـال  .  به معنی موزون ساختن، متناسب کردن و تعدیل کردن به کار مـی رود
حاضر لفظ هماهنگی در اصطالح اداري ایران به تدریج به مفهـوم سـازمان دادن، نظـم بخـشیدن         

ربرد یافتـه   غربـی اسـت کـا   Coordinationبه امور و تنظیم فعالیت گروه، که همان ریـشه اي        
  . است

فقط یک جریان نهائی نیست بلکه شما باید سازما نی داشته باشید کـه اخـتالط و در          » هماهنگی«
  .هم آمیختن را در تمام زوایا و تار و پود خط ارتباط اجازه دهد

با رعایت دستور العمل اجرایی چهار گا نۀ خانم فالت در سازمان        : توان گفت   به طور خالصه می   
د جو برخورد خالق و سازندة افراد در سازمان، توجه به دیدگاه هاي خبرگـان در دل          ایجا: یعنی

ــرل       ــري و کنت ــصمیم گی ــه جــاي ت ــی ب ــرل جمع ــري و کنت ــصمیم گی ــان، ت ــاي همگ ــدگاه ه دی
و سرانجام اطاعت افـراد از قـانون موقعیـت مـی تـوان بـه گونـه اي               ) مقامات عالی سازمان  (نهایی

قـانون  .  اسـت ) مشارکتی(هماهنگی جوهرة مدیریت نوین . عملی وظایف افراد را هماهنگ کرد 
موقعیت را می توان از طریق تشکیل جلسات بحث و گفتگو کنفـرانس هـا، ایجـاد مـراوده هـاي          
مختلف، تفکر و اندیشه، مطالعه و تحقیق، توجه عقاید خبرگان در جلسات تخصصی ومشارکت      

  . ردهمگان در فرآیند تصمیم گیري هاي سازمانی به دست آو
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یکی از بهترین روش هاي ایجاد هما هنگـی در اکثـر جوامـع ایـن اسـت کـه وزارتخـا نـه هـا یـا                 
ماننـد وزارت نفـت، وزارت   . باالترین نهاد اجرایی جامعه با نام خرده نظام مربـوط تاسـیس شـود       

ادغـام و  «هما هنگی عبارت از : الرنس و لورش عقیده دارند. کشاورزي، وزارت صنایع و معادن  
چه سازي فعالیت نظامهاي مختلف و تقسیم کار کارکنان بر اساس تخصص آنان و اهداف        یکپار

هما هنگی، که گاهی از  . و رسالت هاي متعددسازمان که کار بس مشکل و درخور تعمیق است           
ابزارهاي کنترل در مدیریت وگاهی معادل کلمۀ مدیریت بـه کـار مـی رود بـه طبیعـت، ماهیـت                 

بـه عبـارت دیگـر، اینکـه     . فعالیت هـاي مختلـف سـازمانی بـستگی دارد         ومیزان نیازهاي ارتباطی    
فعالیت هاي سازمان چقدر با یکدیگر ارتباط دارد، میزان نیاز واحدهاي مختلـف سـازمانی را بـه             

بنا براین ارتباطات ابزار اصلی و کلیـد همـا هنـگ اسـت و وظیفـۀ          . هما هنگی مشخص می سازد    
هرچه افراد از « گالبرایت اعتقاد دارد،   .  اطالعات است  هماهنگی، گرد آوري، پردازش و ارسال     

صحت فعالیت سازمانی خود اطمینان کمتري داشته باشند به همـان انـدازه بـه اطالعـات بیـشتري          
می توان آن را عامل پردازش » هماهنگی«بنابراین با حفظ اعتبار کلمه     . براي هماهنگی نیاز دارند   

ت کم کردن نیاز به هماهنگی سازمان ها دو طریق پیشنهاد        گالبرایت در جه  . »اطالعات هم نامید  
). دایـم و موقـت  (ایجاد واحـدهاي مـستقل همـاهنگی اداري     -2ایجاد منابع اضافی و     -1: می کند 

بنـابراین همـاهنگی و   . دفت، نیز براي ایجاد هماهنگی مؤ ثر درسازمان سه راه پیـشنهاد مـی کنـد           
 هاي سازمان و فعالیت هاي افراد و واحـدهاي    یکپارچه سازي فرآیندي است که طی آن، هدف       

  . مختلف آن سازمان همسو می شوند و وحدت می یابند تا هدف هاي کلی سازمان تحقق یابد
  

  : هاي ایجاد هما هنگی در نظام اداري کشور شیوه
در سازمان هاي کوچک که تعدادکارکنان کم است هما هنگـی و همـسو سـازي فعالیـت هـاي               

اما در سازمان هاي بزرگ به دلیل تنوع وظایف، تخصصی شـدن          . کل نیست کارکنان چندان مش  
ها و وجود تغییرات و تحوالت مـستمر همـا هنـگ سـازي و هـم جهـت سـاختن اهـداف               فعالیت

هـاي ایجـاد همـاهنگی در ایـن گونـه       شـیوه . هاي افراد کاري بس مشکل اسـت      سازمان و فعالیت  
  : اند ها دو دسته سازمان

  ي، بیشتر روي راهکارها، استراتژي ها و تدابیر سازمانی تأکید دارند وبرخی از شیوه ها-1
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برخی شیوه ها، افراد، مقامات و دستگاه هاي هما هنگ کننده را مدنظر دارند که بـه آنهـا        -2 
  . اشاره می شود

  
   ایجاد هما هنگی در نظام اداري با به کارگیري راهکارها -1

، تقسیم کـار  ) عمودي وافقی(ا استراتژي ها، ارتباطات، برنامه ریزي و تنظیم طرح هاي، هدف ه      
ها  بر اساس الگوي منطقی، گردش مطلوب اطالعات در بین واحدهاي اداري، تهیۀ دستور العمل         

و آیین نامه هاي اجراي مقـررات، ایجـاد روش هـاي بهینـۀ اجـراي کـار طراحـی حیطـه نظـارت           
 منـا سـب تقـسیم کـار، انتخـاب       منطقی، حـذف نگـرش بخـشی نگـري مـدیران، انتخـاب مبـانی              

سازماندهی انعطاف پذیر و استاندارد سازي عملیـات، از راهکارهـاي هـستند کـه مـی تواننـد بـا                     
درنظر گرفتن سایر شرایط موجب هماهنگی و یکپارچگی سـازي در اجـراي وظـایف کارکنـان            

 عمـل و  رعایت را هکارهاي هما هنگـی، بـه کارمنـدان امکـان خـوا هـد داد تـا بـا آزادي           . شوند
سرعت بیشتري کارها را به انجام برسانند  و به مدیران فرصـت خواهـد داد کـه بـه فعالیـت هـاي         

ز   اصالح بخش دولت در یک تعریـف کلـی، عبـارت اسـت ا           . اصالحی تازه و استثنایی بپردازند    
  »تغییرات در سازمان هاي بخش دولتی به منظور بهبود کارایی واثر بخشی«

  
 نظام اداري از طریق مقامـات و دسـتگاه هـاي هماهنـگ      ایجاد هماهنگی در -2

  کننده 
ایجاد هماهنگی در نظام اداري ایران از طریق مقامات و دستگاههاي هماهنگ کننـده، در قـانون         

  : اساسی و در چند مورد توصیه شده است که عبارتند از
  

ابیر الزم به هماهنگ  رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تد 134 در اصل     :یکم  
  .ساختن تصمیمات وزیران و هیأت دولت می پردازد

  
معـاون اول رئـیس   «: ، قـانون اساسـی دربـاره وظـایف معـاون اول مـی گویـد       124در اصل  : دوم

با موافقت وي اداره هئیت وزیران و مسئولیت همـاهنگی سـایر معاونـت هـا را بـر عهـده              جمهور
  »خواهد داشت
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این شورا بـه منظـور تـامین منـافع ملـی،      » شوراي عالی امنیت ملی«ط به  مربو176اصل  در: سوم

سه وظیفـه عمـده دارد    حاکمیت ملی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود و تمامیت ارضی و
که هما هنگ کردن فعالیتهاي سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگـی و اقتـصادي در ارتبـاط بـا               

در نظام اداري ایران  هماهنگی بیـشتر     . مهم این شورا است   امنیتی یکی از وظایف     –تدابیر دفاعی 
از طریق تشکیل سازمان هاي هماهنگ کننده، جلسات هماهنگی، تعیین مقـام هماهنـگ کننـده،      
تنظــیم دســتور العمــل هــاي همــاهنگی، تأکیــد بــر رعایــت سلــسله مراتــب ســازمانی، اســتفاده از  

زمانی، تشکیل کمیته ها یا سـتادهاي مـشورتی   بین المللی در فعالیت هاي سا استانداردهاي ملی و
  . تشکیل شورها صورت می گیرد و

وزارت کشور مهـم تـرین سـازمان هـاي هماهنـگ کننـده نظـام اداري         نهاد ریاست جمهوري و
 اکثر وظایف معاونت هاي پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور و وزرا، ایجاد هما هنگی در. هستند

برتـرین وظیفـۀ اسـتانداران،    . پارلمـان و قـوة قـضاییه اسـت     بـا  بین واحدهاي اداري با یکدیگر و
فرمانداران، و بخشداران که نمایندگان رئـیس جمهـور ووزیـر کـشور در منـاطق هـستند، ایجـاد                   
هماهنگی در بـین سـازمان هـاي اداري اسـت وتـالش مـی کننـد کـارایی و اثـر بخـشی فعالیـت                      

ستاد مقابله . مردم را فراهم سازند اب رجوع ورضایت ارب کارکنان را ارتقا بخشند و ها و سازمان
نکتۀ مهم . با بحران، شورایعالی جوانان و شورایعالی اشتغال همگی از ستادهاي هما هنگی هستند       

این است کـه همـاهنگی بایـد از درون سـازمان هـا بجوشـد وهـر گـاه از بیـرون نظـام بـه شـکل                   
درمـان    تـسکین بخـش خواهـد بـود و    هاي اخذ شده به ستادها وشوراها تحمیل شود فقط تصمیم

  .ناهماهنگی نیست
  
   نظام هاي برنامه ریزي و بودجه ریزي -4-3

پژوهشگران، از برنامه ریزي تعاریف مختلفی ارائه کرده اند کـه در همـۀ آن تعـاریف بـه عنـصر          
برنامه ریزي، عبارت است . توجه شده است» هدف ها«آینده نگري براي رسیدن به  پیش بینی و

موعۀ اقداماتی مشتمل بر شناخت وضع موجود، پیش بینی هدف ها، تعیین خـط مـشی هـا،      از مج 
  .رویه ها، و روش هاي انجام کار در قالب قوانین مالی و تاًمین بودجه
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  انواع برنامه ریزي هاي توسعه اي و نقش دستگا ه هاي پشتیبانی کننده 
شـود   ها براي آن مناطق تهیه می  ه برنامه براساس دورة زمانی و مناطقی ک     "هاي معموال   ریزي  برنامه

  : شود بندي می هاي زیر طبقه به گونه
 برنامـه هـاي دورنگـر،       " معمـوال  ):بلند مـدت  (برنامه ریزي استراتژیک یا دورنگر      : الف

مـسایلی اسـت    برنامه ریزي دورنگر، تحلیلی راهبردي از. در برگیرد دوره هاي ده تا سی ساله را
بـه عبــارت دیگــر، در برنامــه ریــزي  . کـشور بــا آن رو بــه رو باشــد کـه ممکــن اســت در آینــده  

شـود کـه    استراتژیک، رسالت ها، ماًموریت ها، سیاست هاي کلی سازمان یا جامعـه تـدوین مـی            
هاي  در برنامه ریزي. چشم انداز برنامه ریزي دورنگر هستند زمینه ساز جهت گیري هاي آینده و

رنامه ریزي استراتژیک به منزلـه مفروضـات پذیرفتـه مـی     کوتاه مدت، باالجبار مصوبات ب ملی و
  .شوند

  
  ):میان مدت(برنامه ریزي ملی یا کالن : ب

در ایـن گونـه   . گیرنـد  معموالً برنامه هاي میان مدت، دوره هاي سـه تـا هفـت سـال را در بـر مـی        
 اجتمـاعی و –هـاي بلنـد مـدت یـا میـان مـدت اقتـصادي        ها سعی دارند بـه هـدف     ها، دولت   برنامه

ایـن  .  سـاله ایـران  5هـاي عمرانـی      ماننـد برنامـه   . هاي معین دست یابند     فرهنگی مشخصی در زمان   
ها و بـر آوردهـاي دقیـق بـه عمـل       بینی ها باید چنان باشند که در چارجوب آنها بتوان پیش           برنامه

. هـاي سـرمایه اي اطمینـان حاصـل کـرد       آورد و با درجه معقولی از قطعیت نسبت به تداوم طرح          
زیـرا  . مه ریزي میان مدت در راستاي برنامه ریزي استراتژیک و پشتیبان اصلی آن برنامه است برنا

هـا غالبـاً بـر حـسب      این گونه برنامـه .بینی درست رویدادها در میان مدت امکان پذیرتراست       پیش
  .شوند اي تنظیم می هاي فرابخشی، بخشی، و ناحیه بندي طبقه

 توسط سازمان مـدیریت و  سطوح مختلف و در معموالً وراي کش توسعه هاي ملی و ریزي برنامه

  . دوره آن تهیه و تنظیم شده است8که تا کنون . شود انجام می ریزي کشور برنامه
  
در این سطح، هدف کلی مانند کیفیت رشد توسعه مـورد  :  برنامه ریزي در سطح کلیات -1

  . توجه است
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کـشور را کارشناسـان بـا اسـتفاده از     هاي اقتـصادي   فعالیت:  برنامه ریزي در سطح بخش    -2
کنند و توسـط   تقسیم می) زیر بخش(تجارب جهانی به تعداد مناسبی بخش اصلی و بخش فرعی   

ها و مؤسسات مختلف بـراي کلیـه منـاطق کـشور برنامـه ریـزي مـی شـود و سـپس بـه             وزارتخانه
  .تصویب می رسد

پـایین تـرین سـطح برنامـه     طرح یـا پـروژه   ): پروژه ها ( برنامه ریزي در سطح طرح ها        -3
طرح، واحد مستقل کار اجرایی است کـه از مجموعـه عملیـات شـکل مـی گیـرد و       . ریزي است 

ماننـد طـرح سـد سـازي در برنامـه توسـعه       . بخش خصوصی هم معموالً در اجراي آن نقش دارد   
  کشاورزي 

  
  :برنامه ریزي کوتاه مدت: پ

 ساالنه یا کوتاه مدت نیز تنظیم شود تاآن را بـه    توام با تدوین برنامه میان مدت، الزم است برنامه        
برنامه کوتاه مدت، به دولت این امکان را می دهد که در برابر محـیط و  . صورت عملی در آورد 

) ملی(اوضاع متغیر اقتصادي جهان به موقع واکنش نشان دهد و اجراي به موقع برنامه میان مدت         
الی ساالنه دولـت اسـت و در آن میـزان در آمـدها و        مانند برنامه بودجه که سندم    . را قطعی سازد  

  . شود هر سال مشخص می) جاري و عمرانی(مخارج 
  

برنامـه ریـزي منطقـه اي جریـان اسـت کـه در آن       ):ناحیـه اي (برنامه ریزي منطقه اي   : ت
امکانات منـاطق مختلـف هماهنـگ مـی شـود،       اجتماعی توسعه یا نیازها و–برنامه هاي اقتصادي

 براسـاس برداشـت از   ایـن گونـه برنامـه هـا    . مناطق مرزي کشور صنایع صادراتی درمانند ایجاد 

  .روستایی اجرا شود سطح محلی ممکن است به صورت برنامه ریزي استانی، شهري یا
  
   نظام هاي نظارت و بازرسی -4-4

ه برنامه مقایس عملیات پیش بینی شده در نظارت فعالیتی است که ضمن آن عملیات انجام شده با
  صــورت مــشاهدة ا نحــراف نــسبت بــه تــصحیح عملیــات انجــام شــده اقــدام  در و مــی شــود
بازرسی در می یابد که آیا فعالیتهاي سـازمان مطـابق برنامـه یـا      مدیر از طریق نظارت و. می شود

  قوا نین و مقررات کشوري پیش می رود یا خیر؟ 
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 یـا  تمر، عملکـرد جـاري فـرد   طریـق آن بـه گونـه اي مـس     جریانی است که از  نظارت، کنترل یا

یا سازمان چقدر در جهت حـصول   عملکرد فرد سازمان اندازه گیري می شود تا مشخص گردد
  . هاي سازمان یا قوانین کشوري بوده است به هدف

نظـام کنتـرل کـه الزم و ملـزوم      ریـزي و  امروزه در گردآوري اطالعات براي تنظیم نظـام برنامـه  
برنامـه   بـه همـین دلیـل از    و شـود  زار هاي مدیریتی نوین استفاده مـی نرم اف یکدیگرند از رایانه و

ریزي به عنوان نوعی نظارت قبل از عملیات نیز نام برده می شـود وبرخـی مـدیران بـا اسـتفاده از       
) Pert(بــازنگري برنامــه  تکنیــک ارزیــابی و ، و)Cpm(روش هــاي گانــت، مــسیر بحرانــی  

  . پس کنترل می کنندس هاي سازمان را برنامه ریزي و فعالیت
بازرسی همگانی در تعالیم اسالمی با مفاهیم امر به معروف و نهی از منکـر همـراه    نظام نظارت و

  . است که بنا به فرامین اسالمی باید از طریق رهبران آغاز شود 
هدف اصلی کنترل ، نظارت ، بازرسـی ، وارزشـیابی ، تحقیـق هـدف یـا اهـداف تعیـین شـده و                    

  . الزم یا انجام دادن هر گونه اقدامات اصالحی در مواقع مقتضی استتجدید نظرهاي 
 بازرسی در سازمان هاي اداري ایران کـه از تکنولـوژي مکـانیکی سـاده اداري و     نظام نظارت و

با استفاده ازا بزارهایی چـون چـک لیـست، فهرسـت      اطالعاتی برخوردار است، به گونه سنتی و
 تـشکیل جلـسات در   اتفـاقی،  ، مـشاهدات دوره اي و گـزارش هـاي دوره اي مختلـف    کنتـرل، 

چون این گونه روش هـا   دستورالعمل ها انجام می گیرد و صدور بخشنامه و واحدهاي مختلف،
کنترل فراهم کند بنابراین تا زمـانی کـه سـازمان هـاي      نمی تواند اطالعات زیادي براي نظارت و

ی دیده می شـوند بـه تکنولـوژي پیـشرفته     اداري ایران به آن اندازه که در برخی کشورهاي صنعت    
مجهز نشود یـا بـه عبـارت دیگـر     ) بازرسی( در نظام برنامه ریزي و نظارت  "اطالعاتی، مخصوصا 

تازمانی که دولت الکترونیک ایجاد نشود تصمیم گیري هـاي مـدیران اغلـب داراي درصـدي از      
  .عدم اطمینان خواهد بود

  
  : دستگاه هاي نظارت و بازرسی و انواع آن

قانون اساسی در هشت اصل موضوع نظارت و بازرسی برحسن اداره امور اجراي صحیح قوا نین            
را با به کار گیري لفظ نظارت و در چند مورد دیگر بدون لفظ نظارت مطرح کـرده اسـت روي          
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بر اساس قوانین سه نوع نظارت سیاسی، اداري، و قضایی در نظام اداري : هم رفته می توان گفت    
  .شود ود دارد که به اختصار تشریح میایران وج

   نظارت سیاسی –الف
  نظارت مدیریتی پارلمان  -1

نمایندگان مجلس شوراي اسالمی حق دارند بر ادارة امور سازمان هاي دولتی، چگونگی استفاده 
 نظـارت کننـد و در صـورت کـشف     "از وجوه بیت المال، و دریافـت و پرداخـت دولـت دا ئمـا        

 89سـؤال نماینـدگان از رئـیس جمهـور و وزرا و        (88تـی طبـق اصـول       تخلفات بـا مـسئوالن دول     
  . قانون اساسی رفتار کنند) استیضاح وزرا یا رئیس جمهور(

  
   نظارت مالی پارلمان -2

 ماه اول سال 6مجلس از طریق تصویب بودجه قبل از آغاز هر سال و تصویب تفریغ بودجه در 
گاه هاي اجرایی مبادرت می کند که به نحوي از بعد، به نظارت قبل و بعد از خروج کلیۀ دست

 حساب به .  مجریه بر قوة قوة مقننه   نظارت  می کنند، که در حقیقت  استفاده  انحا از بودجه

آید دیوان محاسبات کشور و کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسالمی در این  می 
  . فرآیند نقش دارند

  
   نظارت عامه پارلمان -3

 ق ا، هر کس از قواي سه گانه شکا یت داشته باشد می توا ند مراتب را به مجلـس        90اصل  طبق  
شوراي اسالمی عرضه کند و مجلس موظف است موضوع را تا اخذ پاسخ نهایی پیگیـري نمایـد     

اهمیـت ایـن گونـه نظـارت تـا حـدي اسـت کـه مجلـس             . و نتیجه را بـه اطـالع ذي نفـع برسـاند           
  .  تاًسیس کرده است90اصل کمیسیونی به نام کمیسیون 

  
   نظارت شوراي نگهبان -4

 ق الف، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات و همه پرسـی را بـر عهـده دارد و ایـن            99طبق اصل   
وظیفه عالوه بر وظیفۀ تفسیر قانون اساسی و تطبیـق قـوانین مـصوب مجلـس شـوراي اسـالمی بـا          

  . موازین اسالم و قانون اساسی است
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  اري  نظارت اد-ب
    نظارت مقام رهبري -1

 قانون اساسی، مقام رهبري اختیار دارد بر حسن اجراي سیاسـت هـاي کلـی نظـام         110طبق اصل   
ایـشان  . که آنها را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیـین نمـوده اسـت، نظـارت نمایـد             

صدا و سـیما،  همچنین با نصب و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، رئیس قوة قضاییه، رئیس         
رئیس ستاد مشترك، فرماندهان سپاه ، نیروهاي نظامی و انتظامی، وتنظیم روابـط بـین قـواي سـه                

عـالی   گانه، امضاي حکم رئیس جمهور پس از انتخـاب مـردم و عـزل وي پـس از حکـم دیـوان         
  .کشور یا راي مجلس شوراي اسالمی بر فعالیت آن مقامات و دستگاه هاي نظارت دارند

  
   رئیس جمهور  نظارت-2

 قانون اساسی، ریاست قوة مجریه و هیئت وزیران را بر عهـده دارد       134رئیس جمهور طبق اصل     
نصب و عزل وزرا، معاونان، و مشاوران رئـیس جمهـور بـا ایـشان     . و بر کار آنان نظارت می کند   

ممیـزي  رئیس جمهور با تهیۀ و تنظیم برنامه هاي بلند مدت، میان مدت، الیحـۀ بودجـه، و       . است
حساب هاي دولتی توسط وزارت امور اقتصادي و دارایـی بـر فعالیـت مـالی واحـدهاي اجرایـی               

  ).قبل و حین خرج(نظارت دارد
رئیس جمهور می تواند از طریق تصویب آیین نامه، کلیۀ فعالیت هاي قوة مجریۀ را نیز نظارت و       

دریافــت گــزارش هــا و کنتـرل کنــد و گــاهی ایــن عمــل را از طریــق تعیـین نماینــدگان ویــژه و   
حسابرسی هاي آنان انجام می دهد، مانند انتخاب دو نفر نمایندة رئیس جمهور در هیئت نظارت              

که با نمایندگان قوا، آن سازمان را ) 175اصل (بر سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران       
  . نظارت می کنند

  
  :  نظارت وزرا-3

ت وزیران و هر یک از وزرا در وظایف خـود حـق دارنـد       قانون اساسی، هیئ   138به ا ستناد اصل     
  به منظور اجراي قوانین و وظـایف اداري و تنظـیم سـازمان هـاي اداري بـه وضـع تـصویب نامـه،            
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 کمیسیون هـاي هیئـت وزیـران نیـز بـا تاییـد رئـیس جمهـور         "ضمنا. نامه و بخشنامه بپردازند    آیین
  .جرایی کشور تهیه کنندتوانند مصوبات قانونی براي نظارت بر امور ا می
  
   نظارت سازمان هاي دولتی ناظر -4

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور که از سازمان هاي تابع ریاست جمهوري اسـت بـا تهیـه و     
تنظیم برنامه ها و پیش نویس بودجه و ارائه آن به هئیت دولت، در واقع نوعی نظارت اداري قبل    

 بـه گونـه اي     قانون محاسـبات عمـومی،  90ر اساس ماده از خرج انجام می دهد و موظف است ب       
مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت هاي دستگا ه هاي اجرایی بازدید و آنهـا را بازرسـی کنـد و          
گزارش پیشرفت عملیات طرح ها را در مقاطع شش ماهـه بـه رئـیس جمهـور و کمیـسیون هـاي              

  . مجلس ارائه دهد
حسابان به نظارت   براساس قانون محاسبات عمومی از طریق ذينیز: وزارت امور اقتصاد و دارایی

هـاي   رونـد پرداخـت قـانونی هزینـه    . پـردازد  هـاي دولتـی مـی    قبل از خرج و حین خـرج دسـتگاه     
هــاي دولتــی پــس از طــی مراحــل تــشخیص، تــأمین اعتبــار، تعهــد، تــسجیل، حوالــه، و   دســتگاه

 قبـل از خـرج گفتـه مـی شـود و بـه        درخواست وجه، نوع نظارت قانونی است که به آن نظارت         
هنگام صدور چک در وجـه ذي نفـع نظـارت حـین          ) نماینده وزارت دارایی  (حساب    نظارت ذي 

بر این اساس، نظارت اداري، مالی دولت و رسیدگی و ممیزي حساب هـاي        . شود  خرج گفته می  
 و سـازمان  دولتی دستگاه اجرایی به عهدة وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق ذي حـساب هـا      

گیـرد و نظـارت و        حسابرسی است؛ حـسابرسی خـارجی توسـط دیـوان محاسـبات صـورت مـی               
  . ریزي کشور است ها به عهدة سازمان مدیریت و برنامه ارزشیابی عملکرد سازمان

 هیئـت وزیـران، ارزیـابی    28/10/81 بـه اسـتناد مـصوبه    24/12/81در تـاریخ  : شـورا یعـالی اداري  
ریـزي بـا    هـاي اجرایـی را تـصویب کـرد و سـازمان مـدیریت و برنامـه              عملکرد هر ساله دستگاه     

هاي عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکـرد        همکاري دستگاه هاي اجرایی نسبت به تهیۀ شاخص       
هاي اجرایی نمونه براي  هاي ساالنه موجب انتخاب دستگاه    نتایج بررسی . دستگاه هاي اقدام نمود   

  . دشرکت در جشنواره شهید رجائی خواهد ش
  

   نظارت قضایی -پ 
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  نظارت دیوان محاسبات کشور -1
 قـانون اساسـی، دیـوان محاسـبات کـشور موظـف اسـت کلیـۀ حـساب هـاي             55به اسـتناد اصـل      

هاي دولتی را حـسابرسی و رسـیدگی و گـزارش تفریـغ هـر سـال را بـه مجلـس شـوراي            دستگاه
 پـس از افتتـاح هـر دوره      دیوان زیـر نظـر مجلـس فعالیـت دارد و رئـیس آن             . اسالمی تسلیم کند  

قانونگذاري بـه پیـشنهاد کمیـسیون دیـوان محاسـبات و بودجـه  مجلـس و تـصویب  نماینـدگان                
 هیئـت مستـشاري و   4 هئیت مستشاري و یک دادسرا در تهران و 4دیوان داراي   . شود  انتخاب می 

کـه  دادیار مقیم در چهار منطقه کشور است و هر هیئت مستشاري مرکـب از سـه مستـشار اسـت          
دادسراي دیوان نیز از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و   . یکی از آنها رئیس هیئت خواهد بود      

مستشاران دیوان را کمیـسیون دیـوان محاسـبات و بودجـه مجلـس بـه            . شود  یک دفتر تشکیل می   
  .پیشنهاد رئیس دیوان انتخاب می کند

ت احراز وقوع جرم با تخلـف  هاي مستشاري پس از رسیدگی به موارد ارجاعی و در صور      هیئت
از ناحیه مسئول یا مسئوالن، ضمن اعالم رأي پرونده را در جهت صدور حکم بـه مراجـع صـالح          

می فرستد و به همین دلیل کـه رأي صـادر مـی شـود، بـه نظـارت دیـوان          ) دستگاههاي عمومی   (
یی هم گفته صورت می گیرد نظارت قضا) بر قوه مجریه(محاسبات کشور که به وسیله قوه مقننه 

  .می شود
  
   نظارت قوه قضاییه -2

  . قانون اساسی، قوه قضاییه بر حسن اجراي قوانین نظارت دارد156به استناد اصل 
  
  عالی کشور   نظارت دیوان-3

عالی کشور بر اجراي صحیح قوانین در محـاکم نظـارت        قانون اساسی، دیوان   161به استناد اصل    
رئـیس دیـوان و دادسـتان    . یی را در محـاکم برقـرار سـازد   کند وحدت رویه قضا دارد و سعی می 

  .کند دیوان را رئیس قوه قضاییه انتخاب می
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   نظارت سازمان بازرسی کل کشور-4
 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، زیر نظر رئـیس قـوه قـضاییه قـرار     174 به استناد اصل   

ر و اجراي صحیح قوانین در دستگاه هاي دارد و به منظور نظارت قوه قضاییه بر حسن جریان امو      
سازمان بازرسی کل کشور به منزله چشم قوه قضاییه اسـت کـه همـواره             . اداري تشکیل می شود   

سـازمان بازرسـی کـل کـشور     . قوه مجریه را از نظر حسن اجراي قـوانین و مقـررات زیرنظـردارد     
سـازمان  . بـت و موقـت اسـت   داراي دو گونه بازرسی مستمر و فوق العاده و دو دسته بازرسـان ثا       

هـاي   تواند در کلیه سازمان ها و نهاد ها نمایندگی داشـته باشـد و از نزدیـک فعالیـت            بازرسی می 
هـا و نهادهـاي    سازمان بازرسی در صورت مـشاهده تخلـف در وزارتخانـه      . اداري را نظارت کند   

در موسـسات و  دارد و در خصوص مشاهده تخلـف   انقالبی، موارد را به رئیس جمهور اعالم می       
هـا بـه وزیـر کـشور و در ادارات      هاي دولتی، مراتب را به وزیـر مربوطـه و در شـهرداري         شرکت

دادگستري به رئیس قوه قضاییه و در موسسات عمومی غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیـر     
هـاي   کند و می تواند در صـورت لـزوم بـه موجـب رأي هیئـت      امور اقتصادي و دارایی اعالم می     

  .زرسی، از دادستانی درخواست کیفر کندبا
  هاي اجرایی گامی به سوي تعالی و جهانی شدن ارزیابی عملکرد دستگاه

گذاري، و قضاوت و نیـز عملکـرد را      ارزیابی را فرآیند سنجش، ارزش81هیئت وزیران در سال 
هیئـت وزیـران هـدف    . هـا در سـازمان تعریـف کـرده اسـت      چگونگی انجام وظـایف، و فعالیـت   

هـاي اجرایـی کـشور بـر اسـاس قـوانین و مقـررات مربـوط بــا          رزیـابی عملکـرد سـاالنه دسـتگاه    ا
  . هاي اثر بخشی و کارایی اقتصاد و اخالقی به منظور ارتقاي کیفیت خدمت دانسته است رویکرد

عملکرد دستگاه هاي اجرایی بر اساس تصویب نامه مربوط در دو بعد عمومی و اختصاصی و بـا           
بعد عمومی شامل نظام مـدیریتی  . شود مربوط به هر یک از دو بعد، ارزیابی می  دو گونه شاخص    

هاي اداري، شهروند محوري، و برآوردن انتظارات     ها و روش    شناخت نیازها، بهبود سیستم   : مانند
هاي توسعه  هاي کلی برنامه  بعد اختصاصی نیز شامل تحقق اهداف و سیاست       . ارباب رجوع است  

  .هاي عمرانی است یا میزان موفقیت طرح) برنامه سوم توسعه(
هاي مدیریت دولتی نوین، حصول به این وضعیت و رسیدن به تعالی، موفقیت و  بر اساس دیدگاه  

. بهبود سازمانی فقط در پناه اجراي مستمر سنجش و ارزیـابی عملکـرد انجـام پـذیر خواهـد بـود                
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د مـدیریت دولتـی نـوین بایـد بـا      هـا در رویکـر   فرایند سنجش و ارزیابی عملکرد افراد و سـازمان   
  .هاي روشن و عینی صورت گیرد استفاده از شاخص

درنظام جمهـوري  (اندازهاي مدیریت دولتی  هاي تحول و چشم ها، مشکالت، برنامه  چالش -4-5
  )اسالمی ایران
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:ضمائم  
گاهگزارش شناخت شغل و دانش 

  
ت ھد ی اوزات  وزش  مان وآ   ش، 

  
  گزارش شناخت دوره توجیهی بدوخدمت

  )دیپلم و پایینتر‘ویژه دارندگان مدارك تحصیلی فوق دیپلم(
  
  

  :  نام ونام خانوادگی تهیه کننده 

  :عنوان پست سازمانی 

  : نام واحد اجرایی معرفی کننده

  )13:     /   /        خاتمه 13  /    :   /شروع ( تاریخ تحویل دفترچه شناخت دستگاه 

  ...دانشگاه علوم پزشکی/  دانشکده 



  آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران 

- ٧٢ - 

  مقدمه

  ;       محتـواي دوره آمـوزش تـوجیهی بدوخــدمت کارکنـان دولـت شـامل دو بخــش       

بخش اول مباحث نظري شناخت کارکنان از دستگاه متبوع خـود و بخـش دوم تکمیـل       

یران در بخش اول مبتنی بر محتـواي       ارزشیابی فراگ . دفترچه شناخت دستگاه می باشد    

از کـل نمـره   % 60دوره بر اساس آزمون خواهد بود و قبولی منوط به کسب حداقل          

چـارچوب  (خواهد بود  و ارزشـیابی بخـش دوم بـر اسـاس ارائـه گـزارش شـناخت             

است که داوطلبان از دستگاه متبوع تحویل گرفته و پس از تکمیـل کـردن       )  پیوست

  .تحویل می دهند

 آموزش و توانمندسـازي نیـروي انـسانی بـراي ایجادیکپـارچگی درتنظـیم وتـدوین                 گروه

مطالب ونیز وحـدت رویـه در روشـهاي ارزشـیابی وقـضاوت، نـسبت بـه طراحـی وتنظـیم                 

پس از طی دوره تا ده روز پس ازبرگـزاري   . چارچوب گزارش شناخت اقدام نموده است     

ــون  ــی    ‘ آزم ــارچوب تکمیل ــست چ ــی بای ــده م ــرکت کنن ــرد ش ــوزش  ف ــروه آم ــه گ را ب

درصـورت عـدم تحویـل چـارچوب تکمیلـی      .وتوانمندسازي نیروي انسانی تحویـل نمایـد     

  .مربوطه گواهی پایان دوره صادرنخواهدشد

  .......دانشگاه علوم پزشکی/ دانشکده 
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  :آشنایی کارکنان با دستگاه اجرایی مربوطه -1

  :اداري دستگاه مربوطه/پیشینه سازمانی: 1/1

  

  

  

  

سطر بیان 10، اهداف و وظابف اساسی دستگاه مربوطه را در) مأموریت ( ت  رسال-2/1

  .نمایید

  

  

  

  

  . ارزشهاي  محوري دستگاه مربوطه را فهرست نمایید-3/1
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  : آشنایی کارکنان با محل خدمت-2

 نقش وجایگاه سازمانی واحدمحل خدمت راتشریح نموده ، وظـایف اساسـی         -1/2

  .آن را بیان نمائید

  

  

  

 ضمن ترسیم فرایند ساختار درونی واحدمربوطه ، فرایند هاي اساسی منجربـه             -2/2

  .ارائه خدمت را فهرست نمائید

  

  

  

هــاي کــاري حــاکم بــر واحــد ذیــربط را توضــیح داده، مشخــصات     ویژگــی-3/2

  .هاي سازمانی فهرست نمائید همکاران را متناظر با پست
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   آشنایی کارکنان با شغل موردتصدي خود-3

  .مسئولیتها واختیارات شغل موردتصدي رابیان نمائید/ مهمترین وظائف -1/3

  

  

  

ــا شــغل موردتــصدي   -2/3  روش پاســخگویی ، همکــاري وهمــاهنگی در رابطــه ب

  .راتوضیح دهید

  

  

  

  

  . شرایط احراز ومسیرارتقاء شغلی درشغل موردتصدي راتوضیح دهید-3/3
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ه است؟ آثار وپیامـدهاي    روش ارزیابی عملکردشغل مورد تصدي شما چگون       -4/3

  .ارزیابی را توضیح دهید

  

  

  

  . مهارتهاي  اصلی موردنیاز در انجام  وظائف خود را بیان نمایید-5/3

  

  

  

  

  . مهمترین نیازهاي شغلی موردتصدي رافهرست نمائید-6/3
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  همکار محترم

خت برنامه آموزش  شناخت کارکنان از دستگاه متبوع ، براسـاس فـرم ذیـل گـزارش شـنا                

بدیهی است ارائه گزارش شناخت ازدستگاه متبـوع امتیـازي          . همکاران  ارزیابی می گردد    

  .نداردولی به عنوان شرط الزم براي صدورگواهینامه مربوطه ضروري است

  فرم ارزشیابی گزارش شناخت

  امتیاز

ف  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
ردی

  

  گویه

5  4  3  2  1  
            مطالب ومحتواي بخش تئوريچگونگی برداشت از   1
            چگونگی تحلیل وابتکار شخصی  2
            میزان صحت اطالعات گردآوري شده درخصوص دستگاه متبوع  3
            کیفیت تنظیم مطالب درخصوص دستگاه  4
            میزان صحت اطالعات گرد آوري شده درخصوص واحدمحل خدمت  5
            خدمتکیفیت تنظیم مطالب درخصوص واحدمحل   6
            میزان صحت اطالعات گردآوري شده درخصوص شغل موردتصدي  7
            کیفیت مطالب درخصوص شغل موردتصدي  8

            میانگین امتیازات
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آن دسته از گزارشاتی که درحد خیلی ضعیف وضعیت ارزیـابی شـده انـد مـی                 : تذکر
  .رددبایست جهت اصالح وبازبینی به فراگیر در مجموع عودت گ
  میانگین امتیاز کسب شده 

  نمره به حروف  نمره به عدد

    

  

  :                                                                              نام ونام خانوادگی ارزیابی کننده 

 :عنوان پست سازمانی
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ت ھد ی اوزات  وزش  مان وآ   ش، 

  
  ه توجیهی بدوخدمتگزارش شناخت دور

  )ویژه دارندگان مدارك تحصیلی لیسانس و باالتر(
  
  

  :  نام ونام خانوادگی تهیه کننده 

  :عنوان شغل مورد تصدي 

  : نام واحد اجرایی معرفی کننده

  )13:     /   /        خاتمه 13:   /  /    شروع ( تاریخ تحویل دفترچه شناخت دستگاه 

  ........زشکیدانشگاه علوم پ/  دانشکده 
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  مقدمه

  بخـش  ;       محتواي دوره آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان دولت شـامل دو بخـش    

اول مباحث نظري شناخت کارکنان از دستگاه متبـوع خـود و بخـش دوم تکمیـل دفترچـه       

ارزشیابی فراگیران در بخش اول مبتنـی بـر محتـواي دوره بـر         . شناخت دستگاه می باشد   

از کل نمره خواهـد بـود    % 60ود و قبولی منوط به کسب حداقل اساس آزمون خواهد ب  

اسـت کـه    )  چارچوب پیوسـت  (و ارزشیابی بخش دوم بر اساس ارائه گزارش شناخت          

  .داوطلبان از دستگاه متبوع تحویل گرفته و پس از تکمیل کردن تحویل می دهند

یم وتـدوین   گروه آموزش و توانمندسـازي نیـروي انـسانی بـراي ایجادیکپـارچگی درتنظـ              

مطالب ونیز وحـدت رویـه در روشـهاي ارزشـیابی وقـضاوت، نـسبت بـه طراحـی وتنظـیم                 

پس از طی دوره تا ده روز پس ازبرگـزاري   . چارچوب گزارش شناخت اقدام نموده است     

ــون  ــوزش      ‘ آزم ــروه آم ــه گ ــی را ب ــارچوب تکمیل ــست چ ــی بای ــده م ــرکت کنن ــرد ش ف

ورت عـدم تحویـل چـارچوب تکمیلـی     درصـ .وتوانمندسازي نیروي انسانی تحویـل نمایـد     

  .مربوطه گواهی پایان دوره صادرنخواهدشد

  .......دانشگاه علوم پزشکی/ دانشکده 
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 .عنوان شغل و قلمرو حرفه اي خود را تعریف کنید-1

برخی – ‘  (what)یک فعل اصلی بیانگر عملکرد قابل مشاهده–   ‘  (who)یک عنوان ویژه:راهنما- 

 (why)یک بیانیه در رابطه با هدف –‘   (How)روشها وفنون 

  

  

  

  

  .وظایف اصلی شغل و قلمرو حرفه اي خود را تدوین نمایید-2

  .در این قسمت چند تکلیف یا فعالیت مجزا را بنویسید:راهنما-

  

  

  

  

  

  

  .تکالیف و وظایف فرعی شغل و قلمرو حرفه اي خود را بنویسید-3

 داراي یک برونداد معین و معنی دار است را شامل کوچکترین واحد یک فعالیت شغلی را که:راهنما-

داراي یک نقطه –. خدمت یا تصمیم می شوندو قابل واگذاري است‘ می شود که منجر به یک محصول 

می توان آن را در یک دوره زمانی کوتاه -. قابل مشاهده و اندازه گیري است–آغاز و پایان است 

  .ستانجام داد و مشتمل بر دو یا چند مرحله ا
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 مرحلـه مربـوط بـه تکـالیف و وظـایف فرعـی شـغل و قلمـرو                   –وظیفه   -4

  .اي خود را بنویسید حرفه

  

ابزارها و   استانداردها  مراحل

  مواد

دانش و مهارتهاي   ایمنی

  مرتبط

نگرشها 

  ویژگیها/

روندهاي 

  آینده

  

  

  

            

  

  

  

  

  



  آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران 

- ٨٣ - 

  همکار محترم

، براسـاس فـرم ذیـل گـزارش شـناخت         برنامه آموزش  شناخت کارکنان از دستگاه متبوع         

بدیهی است ارائه گزارش شناخت ازدستگاه متبـوع امتیـازي          . همکاران  ارزیابی می گردد    

  .نداردولی به عنوان شرط الزم براي صدورگواهینامه مربوطه ضروري است

  فرم ارزشیابی گزارش شناخت

  امتیاز

خیلی 
خیلی   ضعیف  متوسط  خوب  خوب

ف  ضعیف
ردی

  

  گویه

5  4  3  2  1  
            چگونگی برداشت از مطالب ومحتواي بخش تئوري  1
            چگونگی تحلیل وابتکار شخصی  2
            میزان صحت اطالعات گردآوري شده درخصوص دستگاه متبوع  3
            کیفیت تنظیم مطالب درخصوص دستگاه  4
            دمیزان صحت اطالعات گرد آوري شده درخصوص عنوان شغل و قلمرو حرفه اي خو  5
            کیفیت تنظیم مطالب درخصوص وظایف اصلی شغل و قلمرو حرفه اي خود  6
میزان صحت اطالعات گردآوري شده درخصوص تکالیف و وظایف فرعی شغل و قلمرو   7

            حرفه اي خود
             مرحله مربوط به تکالیف و وظایف فرعی شغل–کیفیت مطالب درخصوص وظیفه   8

            میانگین امتیازات
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  آن دسته از گزارشاتی کـه درحـد خیلـی ضـعیف وضـعیت ارزیـابی شـده انـد               : تذکر
  .می بایست جهت اصالح وبازبینی به فراگیر در مجموع عودت گردد

  میانگین امتیاز کسب شده 

  

  نمره به حروف  نمره به عدد

    

  

                                             :                                 نام ونام خانوادگی ارزیابی کننده 

 :عنوان پست سازمانی


  
  
  
  


