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 ن دادگسترییاز قوان یقانون اصالح پاره ا
 

  1356.3.25مصوب 
  : نینخست یدادگاه هاوحدت  -فصل اول 

که  یو امور یحقوق یه دعاوین به کلینخست یدگیشود و رسیحذف م یدادگستر ییدادگاه بخش از سازمان قضا - 1ماده 

 شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.  یدادگاه هابخش بوده به عهده  یدادگاه هات یدر صالحن قانونیا یتا قبل از اجرا

بخش  یدادگاه ها، ییقضا یهادر حوزه ید نظر مقتضین امکانات و تجدیج با تأمیبه تدر یوزارت دادگستر - 1تبصره 

 ل خواهد کرد. یشهرستان تبدز به دادگاهیرا ن مستقل

ک از شعب را در حدود یشعب متعدد است هر  یکه دادگاه شهرستان دارا یتواند در نقاطیم یوزارت دادگستر - 2تبصره 

 اختصاص دهد.  ینیو امور مع یبه دعاو یدگیرس یشهرستان برا ت دادگاهیصالح

ن قانون صادر شده باشد با دادگاه استان یا یبخش که قبل از اجرا یها دادگاه نسبت به آراء یپژوهش یدگیرس - 2ماده 

ن قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان یا یمذکور که قبل از اجرا یها از آراء دادگاه یپژوهش یدگیرس یاست ول

شود به عهده ین قانون منحل میا یکه با اجرا بخش یها مطروحه در دادگاه یبه دعاو یدگیز رسیافت و نیدادگاه ادامه خواهد 

 .دادگاه شهرستان است

ب مزبور خواهد یشده کماکان مشمول ترتیم یدگیرس یب اختصارین قانون به ترتیب ایکه قبل از تصو یدعاو - 3ماده 

 بود. 

 ی.و فرجام یپژوهش یدگیو اسقاط حق درخواست رس یپژوهش یدگیرس -فصل دوم 
 استان است.  یدادگاه هات ین در صالحینخست یدادگاه ها ینسبت به آراء قابل پژوهش یپژوهش یدگیرس - 4ماده 

ا فرجام خود را در یپس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش  ین دعویاز طرف یکیهر گاه  یحقوق یدر دعاو - 5ماده 

 دهد. یل میتا نصف تقل ینسبت به خسارت دادرست او را یگر محکومید دادگاه با موافقت طرف دیساقط نما تیصورت محکوم
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ا فرجام نخواسته باشد یکه دادستان از حکم صادر شده پژوهش  یدر صورت یاجنحه یهاتیه محکومیدر کل - 6ماده 

د ا استردای، یا فرجامی یت پژوهشیبه دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکا تواند با رجوعیه میعلمحکوم

 ف در مجازات خود را تقاضا کند. یآن تخف

ک ربع از مجازات مندرج در یکند و تا یم یدگیالعاده با حضور دادستان به موضوع رسن صورت دادگاه در وقت فوقیدر ا

ت یرا با رعا یچ مجازات حبسیدر هر حال ه یاست. ول یقطع ین رأیدهد و ایف میتخف ینقد یا جزایحکم را اعم از حبس 

 ل نمود. یتبد ینقد یتوان به جزاین ماده نمیف مندرج در ایخفت

ز یفر مقرر در حکم نیبوده و ک ینقد یکه مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزا یاحکام صادر شده درباره جرائم - 7ماده 

ست یبه خواسته به مبلغ تا دو یاحکام حضور یحقوق یر قابل پژوهش و فرجام است. در دعاوینکند غ ال تجاوزیاز پنجاه هزار ر

فقط قابل  یمدن ین دادرسییآ 174ر ماده یبودن طبق قسمت اخ یابیصورت غر قابل پژوهش و فرجام است و دریال غیهزار ر

 اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است.

  : دادگاه هاالعاده ارات فوقیاخت -فصل سوم 
ن ییهمان است که در قانون آ یاصحاب دعو یل برایارزش و موعد اقامه دال یقحقو یه دعاویبه کل یدگیدر رس - 8ماده 

که  یکشف واقع به عمل آورد. در موارد یرا برا یا اقدامیق و یتواند هر گونه تحقیدادگاه م یشده ول ینیبشیپ یمدن یدادرس

ب اثر دادن آن یتواند با استدالل از ترتیست دادگاه مین مؤثر در اثبات ادعا نیطرفاز یکی یا تقاضایبر دادگاه معلوم باشد استناد 

 کند.  یخوددار

شود دادگاه  یمنته یب قطعیتعق یا قرار موقوفیو  یدر دادگاه به صدور حکم برائت قطع ییجزا یهر گاه دعو - 9ماده 

به آن را به دادگاه  یدگیدهد واال رسیم یو رأ یدگیرس یخصوص یآماده بودن پرونده به دعو در صورت یصادرکننده رأ

 خواهد کرد.  یدگیمجدد رس ینه دادرسیبدون پرداخت هز یخصوص یمدعر به دادخواستیدارد و دادگاه اخیتدار محول میصالح

ن قانون یب ایکه قبل از تصو یمدن ین دادرسییآ 675موارد مندرج در ماده  یبه استثنا یحقوق یدر هر دعو - 10ماده 

ا ین ین که در مرحله نخستیده اعم از ایشتر به طول انجامیا بیبه آن پنج سال  یدگین قانون رسیا یاجرا خیاقامه شده و تا تار

 یاعالم نشده باشد حل و فصل دعو یکه ختم دادرس یتواند در صورتیمظرف مدت دو سال یپژوهش مطرح باشد خواهان اصل
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ط فوق دستور یس دادگاه در صورت احراز شراییو رشودیم میگاه تسلن درخواست به دادیکتباً درخواست کند. ا یق داوریرا از طر

ا داوران ین و یالطرف یمرض ن داوریدهد. هر گاه ظرف ده روز از ابالغ درخواست مذکور طرفیم یگر دعویابالغ آن را به طرف د

عدم کند. و در صورتیشده صادر م یرفداوران مع یرا به داور یکنند دادگاه قرار ارجاع دعو یخود و سرداور را معرف یاختصاص

طرف ممتنع و سرداور را به  ین سرداور دادگاه داور اختصاصییا عدم توافق در تعیو  ین دعویاز طرف یکیداور از طرف  یمعرف

ن یق اکه طب ید. در هر حال داورانینمایآنها ارجاع م یرا به داور یانتخاب و دعو یط داوریاشخاص واجد شرانید قرعه از بیق

ن موجد یرد طبق قوانین قرار گیکه مورد توافق طرف ینیا ظرف مدت معیظرف دو ماه  کنند مکلفندیم یدگیرس یماده به دعو

ا داوران و یداور  یا استعفایدادگاه اعالم دارند. در صورت فوت  خود را صادر و به یو رأ یدگیل خواسته رسیار تعدیحق و با اخت

و  یدگیرس یأت داوران برایعنوان ه گر را بهید قرعه سه نفر دین دادگاه به قیبه دادگاه در مدت مع یأم ریا عدم صدور و تسلی

 کند. یانتخاب م یصدور رأ

خود را صادر و  یأت داوران در مهلت مقرر رأیکه ه یز است در صورتید قرعه فقط دو بار جایأت داوران به قیانتخاب ه

 کند.یو حکم صادر م یدگیرأساً رس ین دعویک از طرفیهر  یحسب تقاضا یامر به داور نندهک ند دادگاه ارجاعیم ننمایتسل

ت یت است. مرجع شکایقابل شکا یمدن ین دادرسییآ 666و  665خ ابالغ در حدود مواد یظرف ده روز از تار یداور یرأ

 یدگیداور رس یت از رأیدگاه استان به شکاارجاع شده است. دا یدر حوزه آن به داور یدعو خواهد بود که یدادگاه استان

دادگاه در هر  یدهد. رأیم یو رأ یدگیرس ین ماده به دعویدر ا اصول مذکور ید و در صورت ابطال آن خود بر مبناینمایم

 شود. یداده م یداورکننده قرار ارجاع امر به از طرف دادگاه صادر ین رأیا یاست و دستور اجرا یحال قطع

ن تعداد داوران ییمتعدد باشند و در تع ین دعویا طرفیبوده و  یدگیتوأماً تحت رس یمتعدد یدر هر مورد که دعاو - 1تبصره 

 ن خواهد کرد. ییتع یبه دعو یدگیرس یبرا یداور یأت سه نفریه کیتوافق نشود دادگاه 

به داور تابع کشور خوانده  یدسترس است به علت عدم یا خارجی یا حقوقی یعیکه خوانده آن شخص طب یدعاو - 2تبصره 

 اجرا نخواهد شد.  یموافقت خوانده دعو مقررات فوق بدون

  : کشور و دادستان کل یوان عالیارات دیف و اختیوظا -فصل چهارم 
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 بعد از یدگیکه رس یشود دادگاهیفرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض م یکه رأ یدر موارد - 11ماده 

 کشور است و حق اصرار ندارد.  یوان عالید یت از رأیمکلف به تبع گرددینقض به آن محول م

 است(.  ین ماده مستثنیکشور صادر شده از شمول ا یوان عالین قانون از شعب دیا یخ اجرایکه تا تار ییآرا)

 ست. یشود از جهت مذکور قابل فرجام نیکشور صادر م یوان عالید یت از رأیکه به تبع یدادگاه عال ین موارد رأیدر ا

از نظر  یبوده ول ین قانونیخواسته منطبق با مواز ا قرار فرجامیجه حکم یهر گاه اساس و نت یحقوق یدر دعاو - 12ماده 

شور ک یوان عالیح نباشد دیفرجام خواسته صح یرأ یق موضوع با ماده قانونیا تطبیو  یاسباب موجه رأ ا ذکرینحوه استدالل و 

 د. ینمایح و ابرام میفرجام خواسته را تصح یرأ

ن ین مشخصات طرفییا تعیا خسارات یفرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به  یهر گاه رأ یحقوق یدر دعاو - 13ماده 

تباه را رفع و کشور اش یوان عالیا قرار لطمه وارد نسازد. دیباشد که به اساس حکم  یآن متضمن اشتباهرینظ یا نقائصیو  یدعو

 را ابرام خواهد کرد.  یرأ

حق و قانون صادر شده است  خواسته برخالف  فرجام یص دهد که رأیکشور تشخ یوانعالیهرگاه د یمدن یدعاو در-14

نصورت ضمن یر ایدر غ، دینمایم یم رأساً مبادرت بصدور رأیاتخاذ تصم یکند و در صورت آماده بودن پرونده برایرا نقض م یرأ

بآن دادگاه ارجاع شده است  یدگیکه بعد از نقض رس یکند. و دادگاهیرا صادر م یدگیل رسیمشروحاً دستور تکم یرأنقض 

نکه پس از یاست مگر ا یکند قطعیوان مزبور صادر میکه برطبق نظر د ییت کند. رأیکشور تبع یوانعالیمکلف است از نظر د

 د. یب نماجایرا ا یحادث گردد که اعمال نظر فرجام ینقض علت

 یت دعویبه ماه یدگیقابل فرجام و لزوم رس یکشور در مورد نقض قرارها یوان عالید یرأ ییدر امور جزا - 15ماده 

 یکشور سبب قانون یوان عالیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیمکلف به تبع یدگیرس است و دادگاه مرجع یقطع

 حادث شده باشد.  یت دعویه ماهب یدگیعدم امکان رس یبرا یاتازه

گر یت مرجع دیبه اعتبار صالح یت ذاتیدادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صالح یحقوق یدر دعاو - 16ماده 

ا یمرجع صادرکننده قرار  یت برایص صالحیکشور در تشخ یوان عالید یکشور ارسال دارد. رأ یوان عالید ماً بهیپرونده را مستق

 خواهد بود.   االتباع الزم شودیبه آن محول م یدگیرس که یمرجع
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ا فسخ قرار عدم ی یداور یا شورایت خانه انصاف یبه اعتبار صالح دادگاه هات از یدر موارد صدور قرار عدم صالح -تبصره 

انصاف  یهاشود و خانهیمتدار ارسال یبه مرجع صالح یدگیرس یماً پرونده برایمراجع مزبور بالفاصله و مستق ت صادر ازیصالح

 ت خواهند بود. ینه صالحیدر زم دادگاه ها یرأ تیمکلف به رعا یداور یو شوراها

جاد یحسن اجراء قانون و ا یفر نظارت دارد و برایوان کیشهرستان و استان و د یه دادسراهایدادستان کل بر کل - 17ماده 

 دهد. یم یدگسترر دایالزم را به وز یشنهادهایپ ن آنهایب یهماهنگ

ز یفرجام از آن را ن یفرجام خواسته تقاضا یده راجع به رأیتواند ضمن اظهار عقیدادستان کل م ییجزا یدر دعاو - 18ماده 

 الزم نخواهد بود.  ین دعویر طرفیمذکور به سا یابالغ تقاضا ن مواردید. در ایبنما

از آن فرجام  یا متهم در موعد قانونیا دادستان دادگاه یام بوده و ر قابل فرجیغ یهر گاه رأ ییجزا یدر دعاو - 19ماده 

باشد  ین اصلیا قوانیو  یت ذاتین راجع به صالحیصادر شده متضمن نقض مهم قوان یصورت رأ نخواسته باشند و در هر دو

 یوان عالید یأت عمومیاز هبه موضوع را  یدگیرس یخ صدور رأیاز تار ک ماهیتواند ظرف یا دادستان کل می یر دادگستریوز

که مراتب فوق را  یو در صورت یدگیموضوع رس ن تقاضا بهیکشور با وصول ا یوان عالید یأت عمومیکشور درخواست کند. ه

دهد و مرجع مزبور یم تداریبه مرجع صالح یدگید رسیارجاع دستور تجد ر موارد نقض بالیکند و در غیرا لغو م یاحراز کند رأ

 کشور خواهد بود.  یوان عالید یأت عمومیه یتابعت از رأمکلف به م

ا یو  یر دادگستریتواند بنا به اعالم وزیدادستان کل م یمدن ین دادرسییدر موارد مذکور در ماده سوم قانون آ - 20ماده 

وان مذکور ید یومأت عمین صورت هیکشور مطرح کند. در ا یوان عالید یأت عمومیماده را در ه رأساً موضوعات مشمول آن

 یأت عمومیطرح موضوع در ه، صادر خواهد نمود یو رأ یدگیموضوع رسل و نسبت بهیتشک ییه قضایطبق قانون وحدت رو

 باشد. ینم یمدن ین دادرسییماده سوم آ و صدور حکم طبق یدگیدر رس دادگاه هاف یکشور رافع وظا یوان عالید

کشور نسخ و  یوان عالیص در دیتشخ یها أتیارات هیف و اختیص و وظایشخل شعبه تیمقررات راجع به تشک - 21ماده 

 شود. یل میکشور تشک یوان عالید در دیمذکور منحل و سه شعبه جد شش گانه شعبه یها أتیه

ل یکه قبل از تشک ین قانون و مقرراتیص بوده و بر اساس مقررات ایت شعبه تشخیکه در صالح یبه موضوعات یدگیرس

 د. یآیکشور به عمل م یوان عالیشعب د شده دریکور اجرا مشعبه مذ
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  : یدر مراجع دادگستر یب و اعاده دادرسیق تعقیتعل -فصل پنجم 
هر گاه متهم به ارتکاب  یباب دوم قانون مجازات عموم یهاجنحه یه اتهامات از درجه جنحه به استثنایدر کل - 22ماده 

 2و  1 یهات تبصرهیاو را با رعا یفریب کیر تعقیط زیبه احراز شرا ین جلسه دادرسیتواند تا اولیمرأساً  د دادستانیجرم اقرار نما

  : معلق سازد یفر عمومیو ک یفریک ین دادرسیین آیاز قوان یقسمتو اصالح یع دادرسیمکرر قانون تسر 40ماده 

 ات پرونده مقرون به واقع باشد. یاقرار متهم حسب محتو - 1

 مؤثر نداشته باشد.  یفریت کیسابقه محکوممتهم  - 2

 ت خود را استرداد کرده باشد. یا شکاین نبوده یدر ب یخصوص یا مدعی یشاک - 3

که به علت ارتکاب  یر به سود کسیدر موارد ز یمحاکم دادگستر یدر مورد احکام قطع یدرخواست اعاده دادرس - 23ماده 

ا نشده یگذاشته شده   ن که حکم مذکور به موقع اجرایشود. اعم از ایرفته میده پذیت( محکوم گردیجناایاز درجه جنحه جرم )

 باشد. 

که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در  یشخص یبه اتهام قتل بقا یت کسیبر محکوم یکه پس از صدور حکم قطع یوقت - 1

 دا شود. یا آن شخص پیاحراز و  زمان فرض وقوع قتل

حکم بر  یگرید یبه علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطع یت فردیبر محکوم یور حکم قطعکه پس از صد یوقت - 2

که از تعارض و تضاد مفاد و حکم  یصادر شده به طور ییعلت ارتکاب همان جرم از مراجع قضا گر بهیت فرد دیمحکوم

 ه احراز گردد. یعل از دو محکوم یکی یگناهیب

ده به موجب حکم یر شهادت آنها صادر گردیا به علت تأثیت بر اساس یمحکوم یقطع ا گواهان که حکمیکه گواه  یوقت - 3

حکم بوده  یکه مبنا یت اسنادیا جعلیافته و یت یبه حکم مذکور محکوم یمنته یشهادت کذب در دعو به علت ییمراجع قضا

 ده باشد. یبه ثبوت رس

ابراز گردد که  یدیا اسناد جدیا ظاهر شود و یحادث  یدیت واقعه جدیبر محکوم یکه پس از صدور حکم قطع یوقت - 4

 ه باشد. یعل محکوم یگناهیب طبعاً موجب ثبوت

 ر مرتکب نباشد. یفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیدادرسان ک یکه به علت اشتباه اساس یوقت - 5
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 . یقانون مجازات عموم 6ماده  2در مورد بند  - 6

 ست. ین یاز جهات اعاده دادرس یا بعد از صدور حکم قطعیقبل  یخصوص یا مدعی یگذشت شاک -تبصره 

 : دارند یز اعاده دادرسیر حق درخواست تجویو اشخاص ز 24ماده 

که از طرف یا کسانیاو و  یه همسر و وارث قانونیبت محکوم علیا غیاو و در صورت فوت  ینده قانونیه و نمایو محکوم عل 1

 افته اند.یت خاص یمأمور یاده دادرسز اعیدرخواست تجو یاو برا

 و دادستان کل کشور 2

 حاکم با موافقت دادستان کل کشور.  یو دادستان مجر 3

د یت خود صرفنظر نمایت حکم از شکایر قابل گذشت بعد از قطعیدر جرائم غ یخصوص یا مدعی یهر گاه شاک - 25ماده 

د یزان مجازات او تجدیدرخواست کند که در م یز دادگاه صادرکننده حکم قطعت ایاستناد به استرداد شکاتواند بایه میعل محکوم

شود و مجازات را در یل میالعاده با حضور دادستان تشکه در وقت فوقیعل محکوم ن مورد دادگاه به درخواستید. در اینظر نما

 است.  یقطع دادگاه ین رأیف خواهد داد. ایصورت اقتضاء در حدود قانون تخف

  : ینظارت انتظام -صل ششم ف
  : یبازرگان یبه دعاو یدگیرس -فصل هفتم 

صادر  ین دارندگان کارت بازرگانیب یاز معامالت تجار یناش یبازرگان یبه دعاو یدگیتوانند در رسیم دادگاه ها - 28ماده 

 یندگان اتاق بازرگانین منظور نمایانجام ا یرااستفاده کنند. ب یر در امور بازرگانیاز وجود اشخاص بص رانیتدار ایاز مراجع صالح

أت مشتمل یأت که هر هیا چند هیک یع و معادن در شهرستانها یو صنا یبازرگان ران در تهران و شعب اتاقیع و معادن ایو صنا

کن یاست لأت مذکور چهار سال یت در هیمدت عضو باشد انتخاب خواهند کرد. یر در امور بازرگانیبر سه نفر از اشخاص بص

 باشد. ید انتخاب اعضاء آن بالمانع میتجد

را که  یا اشخاصیو  یا متوفی یمستعف یاعضا ن یها و جانشأتینامه مربوط به انتخاب هنییآ یوزارت دادگستر -تبصره 

ه موقع اجرا خواهد ب و بیها نباشند تصو أتیت در هیقادر به ادامه عضو یسال به علت وجود موانع قانونان مدت چهاریقبل از پا

 گذاشت. 
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  : ندیأت مذکور در ماده قبل محول نمایر را به هیف زیتوانند وظایم دادگاه ها 28در موارد مذکور در ماده  - 29ماده 

 باشد.  یأت درباره آن ضروریکه به نظر دادگاه اظهار نظر ه یدر موضوعات یکارشناس - 1

 کرده باشند.  یأت تراضیه یوربه دا ین دعویکه طرف یدر موارد یداور - 2

 د. یکه انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آ یدر موارد یداور - 3

 یهاأتیه یف آنها برایب انجام وظایت افراد مذکور و ترتیث صالحیاز ح یو کارشناس یداور یمقررات کل - 30ماده 

 باشد. یه میالرعا الزم زین ماده نیمذکور در ا

  : لتوکا -فصل هشتم 
آن موقوف  یب قانونیتعق، یکه با گذشت شاک ییجزا یا در دعاویو  یحقوق ید در دعاویبا یدادگستر یوکال - 31ماده 

ا ضمن دفاع یفه را در دادخواست و ین وظیسازش دهند و انجام ا ین دعوین طرفیند بینما یسع یشود قبل از اقامه دعویم

 نه معمول دارند. ین زمیخود را در ا یز مساعین یدگیرس انیو در جر ین بعد از طرح دعویند همچنیح نمایتصر

ت از آرا و دفاع از آنها یز شکایو ن یحقوق یاز دعاو یا بعضیاعالم کند اقامه تمام  یکه وزارت دادگستر یدر نقاط - 32ماده 

 یبرا یل معاضدتین وکیمکلف به تأم یدادگستر یخواهد بود. کانون وکال یل دادگستریبا دخالت وک یدادگستر یدادگاه هادر 

ا عدم یص عدم بضاعت یستند. تشخیل نیالوکاله در موقع انتخاب وک ه حقیتأد است که قادر به یا کسانیبضاعت یاشخاص ب

 یأباشد که ریم یبا دادگاه یت فرجامیو در مورد شکا یبه دعو یدگیالوکاله با دادگاه مرجع رسه حقیتأد یاشخاص برا ییتوانا

 را صادر کرده است. یت فرجامیمورد شکا

در محل محدود  یل معاضدتین وکییل امکان تعیبودن دخالت وک یبه الزام یم وزارت دادگستریهر گاه پس از ابالغ تصم

 نیتواند تا تأمیم یاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستریزان احتیامکانات مذکور با م یدعاو شیا به علت افزایگشته و 

 سازد.  م مزبور را موقوفیتصم یامکانات متناسب اجرا

ف خود اقدام یبخش سابق در مراجع مربوط به وظا یدادگاه هات یدر حدود صالح یدادگستر یان فعلیکارگشا -تبصره 

 ممنوع است.  یین قانون صدور پروانه کارگشایب ایتصو خیخواهند کرد. از تار
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الن رشته حقوق در یالتحصو فارغ یاعم از شاغل و بازنشسته و وکالء دادگستر ییقضادولت و دارندگان رتبه  - 33ماده 

 باشند. یم یل مستثنینه داشتن وکیمقررات فوق در زممربوط به خود از یدعاو

از الوکاله  فاء حقیو است یاز آن به وکالء دادگستر یط پرداخت قسمتیو شرا یل معاضدتیالوکاله وک زان حقیم - 34ماده 

ز انواع یشود و نیبه سازش ختم م یا بعد از اقامه دعویکه قبل  یل در مواردیالوکاله وک حق زانیز میه و نیعل مال محکوم

ب یترت یند و به طور کلیالعاده ابراز نمافوق یبه سازش مساع یختم دعاو یکه برا ییاز وکال یو معنو یر مادیوسائل تقد

کشور سلب  یوان عالیو د دادگاه هابه  م و بدون مانع اشخاصیکه حق تظلم و مراجعه مستق ین فصل به نحویمقررات ا یاجرا

 رسد. یم یب وزارت دادگستریخواهد بود که به تصو یانامهنیینشود طبق آ

 است.  یبه قوت خود باق ییمقررات مربوط به وکالت در امور جزا -تبصره 

  : آموزش -فصل نهم 

وزارت علوم و  یبا همکار یو ادار ییاز اعم از قضاین کادر مورد نیمکلف است به منظور تأم یادگستروزارت د - 35ماده 

ن یرا از ب ید و داوطلبان خدمت در دادگستریاقدام نما یدادگستر یو خدمات ادار ییدانشکده علوم قضاسیبه تأس یآموزش عال

 ن مربوط انتخاب کند. یطبق قوان یت آموزش عالدانشگاهها و مؤسساریالن دانشکده مذکور و سایالتحصفارغ

دانشکده مزبور  یو عمل یو برنامه آموزش یدادگستر یو خدمات ادار ییل و اداره دانشکده علوم قضایب تشکیترت - 36ماده 

  است. یو وزارت علوم و آموزش عال ین قانون مصوب وزارت دادگستریا یینامه اجرانییتابع آ گریبات الزم دیو ترت

 ممنوع است.  یبدون موافقت وزارت دادگستر یر مؤسسات دولتیالن دانشکده مزبور در سایالتحصاشتغال فارغ - 37ماده 

به طور منظم هرساله تعداد  یبردن سطح دانش قضات و کارکنان ادار باال یمکلف است برا یوزارت دادگستر - 38ماده 

ن حداقل سه یهمچن ییو مراجع قضا دادگاه هادر  یمطالعات یهادوره یط یبرا را یو کارکنان ادار ست نفر از قضاتیحداقل ب

به  یعلم باالتر یهاگذراندن دوره یبسپارند و برا یخدمت در دادگستر الن ممتاز رشته حقوق را که تعهدیالتحص نفر از فارغ

 د. یخارج از کشور اعزام نما

 است.  ینامه مصوب وزارت دادگسترنییمربوط به آنها تابع آ یو استخدام یرر مسائل ادایب اعزام و سایط انتخاب و ترتیشرا

  : یو استخدام یامور مال -فصل دهم 
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 ینقد یو جزا یاحکام حقوق یو حق اجرا ینه دادرسیبابت هز یدادگستر یوصول یه درآمدهایپانزده درصد از کل - 39ماده 

ن خانه یو تأم یثبت یها و واحدها یمناسب دادگستر یها ه ساختمانیا تهیاحداث  یره برایو غ یو اجرائ یثبت ینه هایو هز

به آنها و  یوام ضرور یو سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و اعطا یو مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستر یسازمان یها

 ابد. ی یو امالك کشور اختصاص مو سازمان ثبت اسناد  یبهبود امور دادگستر یالزم برا ینه هایل کار هزیز وسایه و تجهیته

سازمان ثبت اسناد و  یل صندو ق تعاون وام ضروریحساب از درآمد مذکور و طرز تشک ینه و نحوه نگهداریت هزیفیک

 برسد.  یب وزارت دادگستریتصوه خواهد بود که ب یینامه ها نیطبق آئ ط وام بریامالك کشور و شرا

 یگریشود در موقع و مقام متناسب دین قانون حذف میا یکه با اجرا ییر پستهااز قضات و کارمندان شاغل د - 40ماده 

جاد یا ید فاصله زمانین قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جدیاالجرا شدن ا خ الزمین تاریگاه باستفاده خواهد شد و هر

 یایه حقوق و مزاین قانون در تأدیا یل با اجراشود و در هر حایآنان محسوب م یا اداری ییشود مدت مزبور جزء خدمات قضا

 شود. یجاد نمیکارکنان مزبور کاهش ا

 است.  ین قانون باشد ملغیرت با مصوبات ایکه مغا ین و مقرراتین قانون قوانیا یخ اجرایاز تار - 41ماده 

خرداد ماه  17شنبه ه روز سهدر جلس یمل یب مجلس شورایک ماده و ده تبصره پس از تصویقانون فوق مشتمل بر چهل و 

 د. یب مجلس سنا رسیبه تصو یو شش شاهنشاه یست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سیچهارشنبه ب. در جلسه روز2536

 

  یامامفیجعفر شر -س مجلس سنا ییر

 

 

 

 

در محاكم  یالن دانشكده علوم قضائیالتحصفارغ فهیوظ خدمت مدت دنیگذران قانون

 ۱۳۷۳مصوب  وركش یقضائ
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ران یا یاسالم یجمهور یوابسته به دادگستر یالن دانشکده علوم قضائیالتحص فارغ، ن قانونیموجب اه ب –ماده واحده 

مسلح در صورت تعهد حداقل ده  یروهایه و موافقت ستاد کل نیشنهاد قوه قضائیاند با پانجام ندادهخود را  یسرباز خدمت که

و  ینظام یدوره آموزش مقدمات یط و بود خواهند برخوردار فهیوظ یایو مزا ه دو سال اول از حقوقه کیقضائ قوه در خدمت سال

 باشند.یم معاف صلح زمان در ضرورت دوره خدمت فاء تعهد از انجامیپس از ا

حسب مورد  طبق مقررات مربوطه یو ادار یقضائ یهان قانون را در سمتیتواند افراد مشمول ایه میقوه قضائ - 1تبصره 

 رد. یگ خدمت به

ا در یند و ینما امتناع تعهد مورد خدمت ن قانون از انجامیه مکلف است چنانچه مشموالن ایقوه قضائ - 2تبصره 

ت به یبه وضع مشمول یدگیبرکنار شوند آنان را بالفاصله جهت رس یدادگستر در خدمت از یبعلل تعهد مدت یط

ه اخذ و به یند توسط قوه قضائینما خدمت امتناع ازکه  یافراد یخارج انجام شده براد. مینما یمعرف یعموم فهیوظ اداره

 ز خواهد شد. یکل وار یدارخزانه

و  یدرمان، یره غذائیج، این قانون اعم از حقوق و مزاین ایمشمول یاو حرفه یدوره آموزش نظام یهانهیه هزیکل - 3تبصره 

 یاف جداگانهیاز را در ردیازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نباشد و سیه میقضائ ره بعهده قوهیغ

 د. ینمان یانه منظور و تأمیح بودجه سالیدر لوا

آنان جزء  ینظام آموزش دوره و خدمت سال ده مدت تمام، ن قانونیدر صورت استخدام مشموالن موضوع ا - 4تبصره 

 . گرددیم محسوب خدمت سنوات

ن قانون بوده و یا یول اجراؤمسلح مس یروهایستاد کل ن یکشور و دفاع با هماهنگ، یدادگستر یهاوزارتخانه - 5تبصره 

 د.یران خواهد رسیأت وزیب هیه و به تصویمذکور ته یهاتوسط وزارتخانهمربوطه  ینامه اجرائنیآئ

رفته یپذ ییحقوق که جهت استخدام در سمت قضا یهاهالن دانشکدیالتحص ه و فارغیعلم یهاطالب حوزه - 6تبصره 

ت طالب شاغل ین وضعین قانون خواهند بود. همچنیاند مشمول مقررات اخود را انجام نداده  یعموم فهیوظ خدمت شوند ویم

 یموعم فهیوظ خدمت اند از لحاظ انجامبه استخدام درآمده یلیتحص تیکه با استفاده از معاف ییقضا یهادر سمت

 گردد.یم محسوب تعهد مدت جزء آنان ییباشند و سوابق قضاین قانون میمشمول مقررات ا،  خدمت تعهد مدت و
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صد و هفتاد و سه یکهزار و سیکشنبه نهم بهمن ماه یروز  یقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علن

 .ده استینگهبان رس ید شوراییأبه ت 12/11/1373خیب و در تاریتصو یاسالم یمجلس شورا

 یاكبر ناطق نوریعل - یاسالم یس مجلس شورایرئ

 

 

 

 فه فارغیدن مدت خدمت وظی( به قانون گذران۶ك تبصره به عنوان تبصره )یقانون الحاق 

 4/9/۱۳۷۷ مصوب كشور ییقضا محاكم در ییقضاعلوم الن دانشكدهیالتحص

 

 در ییقضا علوم الن دانشکدهیالتحصفه فارغ یدن مدت خدمت وظی( به قانون گذران6ر به عنوان تبصره )یمتن ز -ماده واحده 

  : شودیالحاق م9/11/1373 مصوبکشور ییقضا محاکم

رفتوه  یپذ ییقضوا  حقوق که جهوت اسوتخدام در سومت    یهاالن دانشکدهیالتحص ه و فارغیعلم یهاطالب حوزه - 6تبصره 

ت طوالب شواغل   ین وضعین قانون خواهند بود. همچنیاند مشمول مقررات اانجام نداده  خود را یعمومفهیشوند و خدمت وظیم

و مدت تعهد  یفه عمومیاند از لحاظ انجام خدمت وظبه استخدام درآمده  یلیتحص تیکه با استفاده از معاف ییقضا یهادر سمت

 گردد.یتعهد محسوب م جزء مدت آنان ییقضا باشند و سوابقین قانون میمشمول مقررات ا، خدمت 

و هفوت مجلوس    و هفتاد صدیو س هزار کیکشنبه مورخ اول آذر ماه یروز  یقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن

 ده است .ینگهبان رس ید شوراییه تأب4/9/1377 خیب و در تاریتصو یاسالم یشورا

 

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

ن ینسوبت بوه موواز    یمان و عدالت و تعهد عملیا - 1 : شوندیم انتخاب ریز طیشرا ان مردان واجدیاز م قضات -ماده واحده 

  ران.یا یاسالم یبه نظام جمهور یو وفادار یاسالم

  طهارت مولد. - 2

  .یقانون تیفا دارا بودن معایفه یران و انجام خدمت وظیت ایتابع - 3

  اد به مواد مخدر.یانجام کار و عدم اعت یصحت مزاج و توانائ - 4

 یکوه دارا  یبوه کسوان   یقضوائ  یعوال  یا اجازه قضا از جانب شوورا ی یقضائ یعال یص شورایدارا بودن اجتهاد به تشخ - 5

 یا مدرك قضوائ ی یوابسته به دادگستر یو ادار یسانس دانشکده علوم قضائیا لیات رشته منقول یالهسانس یا لی یسانس قضائیل

ق جامعوه  یرا تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضوا را بوا امتحوان و تصود     که سطح یا طالبیقم هستند  یقضائ یاز مدرسه عال

 نباشد.  یعال یشورا اریاخت در طیراالش مجتهد جامع یکه به اندازۀ کاف یده باشند مادامین دیمدرس

ن یو بوه ا  یدگیت شوود و رسو  ید رعایز باین شاغل قضات ذکر شده در مورد یقاض یبرا قانون نیدر ا که یطیشرا - 1تبصره 

واجود   یدگین رسو یو را کوه بور اسواس ا    یقضوات  توانود یم یقضوائ  یعوال  یاسوت. شوورا   یقضوائ  یعوال  یجهت بر عهده شوورا 

 یبرا، وان عدالت را داشته باشندیدر د یاسالم یمصوبه مجلس شورات حقوقدان مشاور طبق یچنانچه صالح، نباشند طیشرا نیا

باشند با سونوات خودمت بازنشسوته کنود و در      ه اگر پانزده سال به باال سابقه خدمت داشتهید و نسبت به بقینما انتخاب مشاورت

ا پرداخوت  سال خدمت بگران را به ازاء هریبگمارد و د یکه واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار ادار ین در صورتیریمورد سا

 شوند. ید میبازخر، نباشند یل به خدمت به کار اداریکه ما یقضات د کندیا بازخریک ماه حقوق و مزای

ن یب از قانون نیو انقالب عالوه بر افراد مذکور در ا یعموم یدادسراها قضات یتواند برایم یقضائ یعالیشورا - 2تبصره 

دوره  یبا ط، نموده باشند یپلم دارند و دروس سطح حوزه را طید ددر حدو یمعلومات عموم ه کهیعلم یهاطالب حوزه

 یعال یل افراد با شوراین قبیا یت علمیص صالحیتشخاستخدام کند. ، دینما ین مییتع یقضائ یعال یکه شورا یکارآموز

 مذکور خواهد بود.  یمنتخب شورا هیأت ا ی یقضائ
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ز بوه  یو انقوالب ن  یدادسراها قضات هیکل مورد در را قانون نیر در ارمق طیشرا موظف است یقضائ یعال یشورا – 3تبصره 

 مورد اجرا بگذارد. 

گموارده   یبوه کوادر ادار   یدادگستر قضات انتخاب طیشرا قانون یکه در اجرا ییه قضایدارندگان پا ییرتبه قضا - 4تبصره 

قرار خواهنود گرفوت    یکشور استخدام قانون یدول حقوقاز ج یاهیگردد و در گروه و پایل میتبد یشوند به رتبه اداریا میشده 

 یلین که با توجه به مدارك تحصیمگر ا، باشد قانون نیاالجرا شدن ا الزم خیآنان در تار ییکه حقوق آن معادل حقوق رتبه قضا

آنهوا   ییق رتبه قضاش از حقویرند که حقوق آن بیگقرار یاهیدر گروه و پا یکشور استخدام قانون و سنوات خدمت طبق ضوابط

 ر به آنها داده خواهد شد.یاخ یه استحقاقیبوده که گروه و پا

باشند یم14/2/1361 مصوب یدادگستر قضات انتخاب را هم که واجد شرائط یتواند بانوانیه میس قوه قضائیرئ - 5تبصره 

ق و دفواتر مطالعوات   یو تحق یقاضو ، اصخو  یمدن یدادگاه ها، یوان عدالت اداریمشاورت د یپستها یتصد جهت یه قضائیبا پا

 یپسوت قضوائ   یکوه دارا  یر اداراتو یو سوا  یاداره حقووق  یصغار و مستشار یسرپرست و اداره ین دادگسترین قوانیو تدو یحقوق

 د.یاستخدام نما، هستند

 یکشوور از هر لحواظ توابع مقوررات اسوتخدام      4ن مذکور در تبصره یمستخدم یبعد یعات و وضع استخدامیترف - 6تبصره 

 خواهد بود.

باشد و پانزده سال تمام به بواال سوابقه خودمت     یچنانچه مستخدم بازنشستگ یبه ادار ییل رتبه قضایپس از تبد - 7تبصره

در  یکوه موقوع بازنشسوتگ    یدر صوورت ، دیو تواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نمایم ییقضا یعال یشورا، ا دارا شودیداشته 

ز یو ن ین مسوتخدم یز شده باشود شوامل چنو   یش از سنوات خدمت تجویبا ب یبازنشستگ احتساب مدت یمقررات استخدام کشور

 خواهد بود.

 مصوب قضات استخدام قانون و یاصالح سازمان دادگستر یقانون حهیکه به موجب ال یکسان یخ بازنشستگیتار - 8تبصره 

خ اول خواهود  یده همان تارید گردییآنان تأ یز بازنشستگین قانون نیمقررات ا یشده و سپس در اجرا بازنشسته 1357 ماه اسفند

 بود.
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آن  یهوواو تبصووره یکشووور اسووتخدام قووانون 14مووذکور در بنوود الووف موواده    یحووداکثر سوون اسووتخدام  - 9تبصووره 

 قابل اجراء است. 22/11/1357 خیتبصره از تار نیمفاد ا، گردد ینم یدادگستر قضات شامل

باشوند و آن قسومت از مواده     یمو  یمسوتثن  یکشوور  اسوتخدام  قوانون  77ز شومول مواده   ا یدادگستر قضات - 10تبصره 

 مصووب  قضوات  و اسوتخدام  یالت دادگسوتر یاصول تشک یقانون حهیاز ال یاصالح قسمتو  یدادگستر سازمان متمم قانون 10

ن آن قسومت از  یمچنو کشوور و ه  یعوال  وانیو د قضوات  یبازنشستگکه راجع است به سن  یو اصالحات بعد 1335ور ماه یشهر

که مربووط   1339بهشت یمصوب ارد یدادگسترالت یح مربوط به اصول تشکیمواد لوا یعنی اصالح به راجع قانون 6تبصره ماده 

 گردد.ید نظر است لغو میو تجد یانتظام یس و اعضاء دادگاه عالیرئ یبه سن بازنشستگ

از ، گرددین حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت میام آخریک سی مأخذ به قضات یمادام که حقوق بازنشستگ - 11تبصره 

اعوم از سوهم کارمنود و    ) یسال سابقه خدمت همچنان شاغل هسوتند کسوور بازنشسوتگ    یبا داشتن سکه  یقضات حقوق ماهانه

 افت نخواهد شد.یدولت( در

صد و شصوت  یهزار و س کیماه بهشت یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردی و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 د. ینگهبان رس ید شوراییب و به تأیتصو یاسالم یک مجلس شورایو 

 یاكبر هاشم - یاسالم یس مجلس شورایرئ

 

 

 ۱۷/2/۱۳۶4یقضائ یعال یشورا به قضات استخدام اجازه قانون

 

ط یشوورا قووانون و یسووااس قووانون کصوود و پنجوواه و هفووتمیاصوول  3بنوود  یدر اجوورا یقضووائ یعالیشووورا -موواده واحووده 

از ین مورد قضات استخدام به زین 1364مجاز است در سال  یاسالم یشورا جلسم14/2/1361 مصوب یدادگستر قضات انتخاب

ب سوابق بعنووان کوارآموز    یو ترت بوه  را یدادگسوتر  یو ادار یعلووم قضوائ  د دانشوکده  یو ان جدین دانشوجو ید و همچنو یاقدام نما

  .کند استخدام یقضائ
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 ن خواهد شد.یتأم 108000ف یرد یبودجه دادگستر 2و  1مذکور از محل مواد  یهاتخدامسا اعتبار

صود و شصوت و چهوار    یهوزار و س  کیو بهشوت مواه   یارد هفودهم  شونبه سوه  روز جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 ده است.یرس نگهبان یشورا دییتأ به17/2/1364 خیدر تار ب ویتصو یاسالم یشورا مجلس

 یاكبر هاشم -یاسالم یشورا س مجلسیرئ

 

 

 

 

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

 
 یاساسو  قوانون  ک صود و پنجواه و هفوتم   یو اصول  ، 3بنود  یشود کوه اجورا  یاجازه داده م یقضائ یعالیبه شورا -ماده واحده 

از و یو ن موورد  قضوات  نسبت به اسوتخدام ، یالماس یمجلس شورا 14/2/1361 مصوب یدادگستر قضات انتخاب طیشرا قانون و

 1از محل موواد   1365مذکور در سال  ید. اعتبار استخدامهایاقدام نما یدادگستر یو ادار ید دانشکده علوم قضائیکارآموزان جد

 خواهد شد. نیتأم 108000ف یرد، رانیا یاسالم یجمهور یبودجه دادگستر 2و 

 یصد و شصت و پنج مجلوس شوورا  یهزار و س کیر ماه یه روز پنجشنبه نوزدهم تجلس در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 ده است. ینگهبان رس ید شوراییبه تأ2/5/1365 خیب و در تاریتصو یاسالم

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

و هفوت هوزار و    یکصد و سو ین اعتبار بالغ بر یر منابع تأمیو ساث درآمدها یح از کشور کل 1375 سال بودجه -ماده واحده 

ال و از یو ( ر137242647323000سوت و سوه هوزار )   یصد و بیون و سیلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیمست و چهل و دویدو

ون یو لیل و هفت مارد و ششصد و چهیلیست و چهل و دو میو هفت هزار و دو یکصد و سیر پرداختها بالغ بریها و سانهیث هزیح

  : ر استیبه شرح زال ی( ر137242647323000ست و سه هزار )یصد و بیو س

ها بالغ بر شصت و  ر پرداختیها و سانهیث هزین اعتبار و از حیر منابع تأمیدولت از لحاظ درآمدها و سا یعموم بودجه -الف 

( 61123786321000ک هوزار ) یو ست و یصد و بیون و سیلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیست و سه میبکصد ویک هزار و ی

  : باشدیر میال به شرح زیر

کصود و هفتواد و   یارد و یو لیک میو ن اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتواد و  یر منابع تأمیو سا یدرآمد عموم - 1

 پرداختها از آن محول مبلوغ پنجواه و پونج    ر یها و سانهیال و هزی( ر55871178593000نود و سه هزار )ون و پانصد ویلیهشت م

  ال.ی( ر55871178593000ون و پانصد و نود و سه هزار )یلیهفتاد و هشت مکصد ویارد و یلیک میهزار و هشتصد و هفتاد و 

ون یو لیارد و ششصد و هفت میلیست و پنجاه و دو میمبلغ پنج هزار و دو یها و مؤسسات دولتوزارتخانه یدرآمد اختصاص - 2

سوت و  یر پرداختها از آن محل مبلوغ پونج هوزار و دو   یها و سانهیال و هزی( ر5252607728000هشت هزار )ست ویهفتصد و ب و

 ال.ی( ر5252607728000ست و هشت هزار )یون و هفتصد و بیلیم ارد و ششصد و هفتیلیپنجاه و دو م

ن اعتبار بالغ بر یر منابع تأمیولت از لحاظ درآمدها و ساوابسته به د یو بانکها و مؤسسات انتفاع یدولت یشرکتها بودجه -ب 

ال و از یو ( ر89078590694000ون و ششصد و نوود و چهوار هوزار )   یلیارد و پانصد و نود میلیو هفتاد و هشت مهشتاد و نه هزار

ون و ششصد و نود و چهار هزار یلیارد و پانصد و نود میلیهشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت مر پرداختها بالغ بریها و سانهیث هزیح

 ال.ی( ر89078590694000)
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ن و مقررات مربوط یت قوانیرعا با را قانون نین اعتبار در قسمت سوم ایر منابع تأمیشود درآمدها و سایبه دولت اجازه داده م

را کوه در جوداول قسومت     یاتر اعتبارین کمکها و سایو همچن یها و مؤسسات دولتوزارتخانه یها نهیهزو وصول 1375 سال در

 شوده  منظور قانون نی( ا1وست شماره )ی( ( و پ2وست شماره )یو ششم مندرج در پپنجم  یقسمتهاچهارم و پنجم و ششم ) یها

ن و مقوررات مربووط و بور اسواس شورح      یت قوانیرعا با 1375 سال ن اعتبار دریر منابع تأمیدرآمدها و سا یوصول حدود در است

منواطق محوروم و    یبه اسوتثنا ، اعتبار صیتخص اساس بر و قانون نیا یهامتبادله و تبصره یهاموافقتنامه یتهایات و فعالیعمل

 د.یتعهد و پرداخت نما، شودیم یافته تلقیص ی( تخص%100که صد درصد ) یبخش کشاورز

 یهوا نوه یهز یبه دولت به استثنا وابسته یو بانکها و مؤسسات انتفاع یدولت یشرکتها یهانهیوصول درآمدها و پرداخت هز

و  یموال  یشوود و مشومول مقوررات عمووم    ین می( تأمیعمران یاعتبارات طرحها) یمحل درآمد عمومکه منابع آن از یاهیسرما

موذکور مجواز    ین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعیر قوانیساها وبر طبق اساسنامه، باشدیدولت م یمعامالت

  واهد بود.خ

 ینیبشیزان پیا فروش ارز نسبت به میاز فروش نفت و  یناش یالیش درآمد ریشود در صورت افزایبه دولت اجازه داد م -ج 

ون یوولیارد و نهصوود و پوونج میوولیهووزار و هشتصوود و پنجوواه و هفووت م کیوومقوواطع ماهانووه تووا مبلووغ  در، قووانون نیووشووده در ا

ات یو ب هیتصوو  و بودجوه  شونهاد سوازمان برناموه و   یپ بوه  بنا قانون نیقسمت دهم اال بر اساس جدول ی( ر1857905000000)

 د.یص اعتبار تعهد و پرداخت نمایبر اساس تخص، رانیوز

 گردد.ین مییال تعی( ر2500000000000ارد )یلیدو هزار و پانصد م، 1375 سال گردان خزانه درسقف تنخواه - 1تبصره 

 

ۀ یو و کل یلیتحصو  یهوا نوه یهز 1375 سوال  ه مکلف است دریقوه قضائ یو خدمات ادار ییدانشکده علوم قضا - 64بصره ت

کوه لغوو تعهود     یه در هر موورد یقوه قضائ بدون عذر موجه و ممتنع از خدمت در یاخراج، یان انصرافیدانشجوخسارات مربوط از

  .دیز نمایقسمت سوم وار 410368ف یرد یدرآمد عمومشود را وصول و به حساب یخدمت م

 108007ف یو محول اعتبوار رد  ال ازیو ( ر500000000ون )یو لیفوق تا مبلغ پانصود م  یزی( مبلغ وار% 100معادل صد درصد )

 رد.یگیار دانشکده مزبور قرار میان در اختیدانشجو ین امکانات رفاهیتام و توسعه جهت قانون نیقسمت چهارم ا
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 گردند.یمند مر دانشگاهها بهرهیار سینظ یاارانهین دانشکده از امکانات یان ایدانشجو

 یناش یۀ درآمدهایوزارت مذکور مکلفند کل یوزارت امور خارجه و مهمانسرا یو پژوهش یآموزش یۀ واحدهایکل - 65تبصره 

ه ند. اجوازه داد یز نمایرا پس از وصول به حساب خزانه دولت وار یقاتیتحق یبانیو پشت یقاتیتحق، یخدمات پژوهش از ارائه هر نوع

جهت گسترش امر  107010ف یال در ردی( ر2000000000ارد )یلیتا سقف دو م یزیمبالغ وار (% 100شود معادل صد درصد )یم

 رد.یار وزارت امور خارجه قرار گیاختدر یبانیو پشت یزیرآموزش و برنامه، قاتیتحق

 یان رشوته تخصصو  یدانشوجو  یبورا  شوود یمو  داده اجوازه  1375 سوال  کشوور در  یقوانون  یبه سازمان پزشوک  - 66تبصره 

ق یو کشوور انتخواب و از طر   یو اسوتخدام  یسوازمان اموور ادار   یو بوا همواهنگ   یآزمون سراسور  قی( که از طریقانون یپزشک)

نه مناسب از محل اعتبوارات  یکمک هز، اخذ تعهد خدمت در سازمان د در قبالینمایت میسراسر کشور ترب یپزشک یهادانشکده

 د.یپرداخت نما 108005 فیفصل چهارم رد

ال از سوود خوالص خوود    یو ( ر20000000000ارد )یو لیسوت م یتابعوه موظفنود مبلوغ ب    یجهاد نصور و شورکتها   - 67تبصره 

 ند.یز نمایوار قانون نیا 595850ف شماره یرد یعموم درآمد به را 1375 سال در

قسومت چهوارم    530305ف یو اعتبوار رد  ال از محول یو ( ر20000000000ارد )یو لیسوت م یفووق توا مبلوغ ب    یزیاز وجوه وار

 ابد.ییاختصاص م ییلومتر راه روستایک هزار کیاحداث و آسفالت  یبرا قانون نیا

ن یان فورورد یو پا توا  حوداکثر  موورد  حسب را قانون نیا یهاتبصره یینامه اجرانییران موظف است آیأت وزیه - 68تبصره 

 سال مصوب یاجرائ یهانامهنییآ، مهلت مذکور یب و ابالغ پس از انقضاید. در صورت عدم تصوینماب و ابالغ یتصو 1375 ماه

 االجرا خواهد بود. الزم قانون نیا یهاتبصره رت با مفادیدر صورت عدم مغا 1374

ازدهم یو روز چهارشونبه موورخ    یوست در جلسوه علنو  یپ جداول و تبصره هشت و شصت و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

نگهبوان   ید شوورا ییو به تأ11/11/1374 خیب و در تاریتصو یاسالم یچهار مجلس شوراصد و هفتاد ویزار و سه کیبهمن ماه 

 ده است.یرس

 یاكبر ناطق نوریعل - یاسالم یس مجلس شورایرئ
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 كل كشور ۱۳۷۶قانون بودجه سال 

کصد و هشتاد و هشت هزار و یبالغ بر  ن اعتباریر منابع تامیث درآمدها و سایکل کشور از ح 1376بودجه سال  -ماده واحده 

ال و از یو ( ر188 622 026 268 000سوت و شصوت و هشوت هوزار )    یون و دویلیست و شش میارد و بیلیمست و دویششصد و ب

ون و یو لیسوت و شوش م  یارد و بیو لیست و دو میهشتاد و هشت هزار و ششصد و بکصد ویر پرداختها بالغ بر یها و سانهیث هزیح

 : ر استیشرح زال بهی( ر188 622 026 268 000و هشت هزار ) ست و شصتیدو

ها بالغ بر هشوتاد و  ر پرداختیها و سانهیث هزین اعتبار و از حیر منابع تامیدولت از لحاظ درآمدها و سا یبودجه عموم -الف 

ال بوه  یو ( ر81 466 401 970 000ون و نهصد و هفتاد هزار )یلیک میارد و چهارصد و یلیشصت و شش مهزار و چهارصد و کی

 : باشدیر میشرح ز

ارد و هفتصود و هشوتاد و هشوت    یو لین اعتبار مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشوت م یر منابع تامیو سا یدرآمد عموم -1

 ج هوزار و شصوت و  ر پرداختها از آن محل مبلغ هفتاد و پون یها و سانهیال و هزی( ر75 068 788 300 000صد هزار)یون و سیلیم

 ال.ی( ر75 068 788 300 000صد هزار )یون و سیلیمارد و هفتصد و هشتاد و هشتیلیهشت م

ون یلیزده میارد و ششصد و سیلیصد و نود و هفت میمبلغ شش هزار و س یها و موسسات دولتوزارتخانه یدرآمد اختصاص -2

صود و نوود و   یتها از آن محل مبلغ شش هوزار و س ر پرداخیها و سانهیال و هزی( ر6 397 613 670 000هزار )و ششصد و هفتاد

 ال.ی( ر6 397 613 670 000ششصد و هفتاد هزار )ون ویلیزده میارد و ششصد و سیلیهفت م

ن اعتبار بالغ بر یر منابع تامیوابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سا یو بانکها و موسسات انتفاع یدولت یبودجه شرکتها -ب 

 796 198 000کصد و نود و هشت هوزار ) یون و یلیارد و هفتصد و نود و شش میلیششصد و چهل و پنج مو کصد و هجده هزاری

ارد و هفتصود و نوود   یلیکصد و هجده هزار و ششصد و چهل و پنج میر پرداختها بالغ بریها و سانهیث هزیال و از حی( ر118 645

ر منوابع  یشود درآمودها و سوا  یم داده اجازه دولت به الی( ر118 645 796 198 000کصد و نود و هشت هزار )یون و یلیشش مو

هوا و  وزارتخانوه  یهوا نوه یهزوصول و 1376ن و مقررات مربوط در سال یت قوانین قانون را با رعاین اعتبار در قسمت سوم ایتام
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( 2وسوت شوماره)  ی( و پ1) وست شمارهیچهارم و پ یرا که در جداول قسمتها یر اعتباراتین کمکها و سایو همچن یموسسات دولت

ن و مقررات مربوط یت قوانیبا رعا 1376ن اعتبار در سال یر منابع تامیدرآمدها و سا ین قانون منظور شده است در حدود وصولیا

 یبوه اسوتثنا  ، ص اعتبوار ین قانون و براسواس تخصو  یا یهامتبادله و تبصره یهاموافقتنامه یتهایات و فعالیعمل و براساس شرح

  د.یتعهد و پرداخت نما، شودیم یافته تلقیص ی( تخص%100درصد )که صد یحروم و بخش کشاورزمناطق م

 یهوا نوه یهز یوابسته به دولت به استثنا یو بانکها و موسسات انتفاع یدولت یشرکتها یهانهیوصول درآمدها و پرداخت هز

و  یموال  یشوود و مشومول مقوررات عمووم    ین می( تامینعمرا یاعتبارات طرحها) یمحل درآمد عمومکه منابع آن از یاهیسرما

موذکور مجواز    ین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفواع یقوانریها و ساباشد برطبق اساسنامهیدولت م یمعامالت

 خواهد بود.

 گردد.ین مییل تعای( ر3 000 000 000 000ارد )یلیسه هزار م 1376سقف تنخواه گردان خزانه در سال  - 1تبصره 

 

 - 17تبصره 

ر فرهنوگ و  یو د وزییو مربووط و تا  یامنوا  یها اتیشنهاد هیال اعتبار بنا به پی( ر30 000 000 000ارد )یلیم یمبلغ س -الف 

ن و بوه سوقف اعتبوار    یوی ( تع یو پژوهشو  یها و موسسات آموزش عال از دانشگاهیاعتبار مورد ن) 503072 فیدر رد یآموزش عال

ارشود و دکتورا و    یکارشناسو  یهاجهت توسعه دوره یتا از محل اعتبارات جار شودیک از موسسات مزبور اضافه میمصوب هر 

ت یو ن رشوته و تقو یو استادان ا یخارج از کشور و بازآموزدر داخل و یات فارسیزبان و ادب یجاد کرسیا و ایاح، یلیالت تکمیتحص

اعتبوارات دانشوگاهها و    ین کسور یو همچنو  یت بودن یو فوق برناموه و ترب ،  یفرهنگ یتهایفعال، یفرهنگستان زبان و ادب فارس

  ع خواهد شد.یتوز یو پژوهش یموسسات آموزش عال

و  یرات اساسو یو تعم 31208476از محل اعتبار طرح شوماره   یو پژوهش یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالیسهم هر

ن قوانون براسواس   یو ( ا1وست شماره )یمنظور در پ یو پژوهش یوزش عالسات دانشگاهها و موسسات آمیتاسل ساختمانها ویتکم

گوردد . دانشوگاهها و   ین مو یوی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تع یآموزش عالن وزارت فرهنگ ویبکه یاموافقتنامه
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افوت و در  یخزانوه در اسوتان در   ینودگ یاا نمین شده را از خزانه و ییتع هیالذکر سهمموسسات مذکور براساس ابالغ وزارتخانه فوق

 ن بند به مصرف خواهند رساند.یالذکر در اات موافقتنامه فوقیقالب شرح عمل

ف یو رد یال اعتبوار جوار  یو ( ر6 122 400 000)  ون و چهارصود هوزار  یو لیسوت و دو م یکصد و بیارد و یلیمبلغ شش م -ب 

 یهوا جهوت توسوعه دوره   اسوتانها(  یدرمان یخدمات بهداشت،  یزشکپ معلو یهادانشکده از دانشگاهها ویاعتبار مورد ن) 503104

 آموزش یت بدنیفوق برنامه و ترب یلیالت تکمیتحص یفرهنگ یتهایفعال،  یو فوق تخصص یتخصص یارشد و دکترا یکارشناس

درموان و  ، ارت بهداشوت د وزییو مربوط و تا یامنا یهااتیشنهاد هیاعتبارات دانشگاهها به پ ین کسرینگر و همچنجامع یپزشک

  ع خواهود شود.  یو اسوتانها توز  یو درموان  یخودمات بهداشوت  ، یپزشوک  علووم  یهوا دانشوکده  دانشوگاهها و نیبو  یآموزش پزشک

اسوتانها از محول اعتبوار طورح شوماره       یو درموان  یخودمات بهداشوت  ، یپزشوک  علووم  یهادانشکده وک از دانشگاهها یهر سهم

منظور در  یو خدمات درمان یپزشک علوم یهادانشکده وسات دانشگاهها یساختمانها و تاسل یو تکمیرات اساسیتعم 31208477

و سازمان برناموه و بودجوه    یدرمان و آموزش پزشک، ن وزارت بهداشتیکه ب یاموافقتنامهن قانون براساسی( ا1وست شماره )یپ

ن شوده  ییه تعیالذکر سهمساس ابالغ اعتبار وزارتخانه فوقبرا مذکور یهادانشکده وگردد. دانشگاهها ین مییمبادله خواهد شد تع

ن بند بوه مصورف خواهنود    یالذکر در ا فوق ات موافقتنامهیافت و در قالب شرح عملیخزانه در استان در یندگیا نمایرا از خزانه و 

 رساند.

و  ینو ید علوم و طالب مدارس هادانشگاه انیدانشجو ازاعم  ییدانشجو یبه منظور رفع تنگناها و مشکالت خوابگاهها -ج 

 000 000ارد )یو لیکصد و هفتاد میران مکلف است مبلغ یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز، انیدانشجو رفاه یکمک به صندوقها

الحسونه و   ت قرضیبا اولو، یر عقود اسالمیا مشارکت و سایالحسنه  بصورت قرض کشور یق نظام بانکیال از طری( ر170 000

ل آن بوه  ید سواختمان و تبود  یو خر، ییدانشوجو  یخوابگاههوا  ل و احوداث یو جهوت تکم ، دولت یاده از اعتبارات عمرانبدون استف

ار یو و بواالتر( در اخت  یکواردان )یعوال  آمووزش  موسسوات  و دانشوگاهها  انیدانشوجو  بهن کمک یو همچن ییدانشجو یخوابگاهها

  د.یو نماین مو یق سازمان برنامه و بودجوه تضوم  یرا دولت از طر الت مزبوریمربوط قرار دهد. بازپرداخت اقساط تسه یدستگاهها

 یهوا و باالتر( به وزارتخانوه  یکاردان) یردولتیو غ یدولت آموزش موسسات و دانشگاهها و انیدانشجو رفاه یهاصندوق به کمک
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اختصواص   یردولتو یغو  یدولتو  یو آموزش و پرورش و دانشوگاهها  یدرمان و آموزش پزشک، و بهداشتیفرهنگ و آموزش عال

  شود.یداده م

 یدانشوگاهها  انیدانشجو ن بند به صورت وام بهیال از اعتبارات مربوط به ای( ر33 000 000 000ارد )یلیو سه م یحداقل س

از یران مکلف است منابع مورد نیا یاسالم یجمهور یابد. بانک مرکزییام نور اختصاص میشاهد و پ یها و دانشگاه یرانتفاعیغ

  د.ین نمایتام1376ور ماه سال یان شهرین بند را حداکثر تا پایا

ار دانشوگاه قراردهنود   یو متعلق به دانشوگاهها خوابگواه بسوازند و در اخت    یکه عالقمند هستند در اراض یو حقوق یقیافراد حق

 ند.یاستفاده نمان بندیالت ایتوانند از تسهیم

، وزارت بهداشوت  ،  یوزارت فرهنوگ و آمووزش عوال   ، یکن و شهرسازوزارت مس یها فیل ردیذ یدانشگاه یطرحها -د 

و  یوزارت فرهنوگ و آمووزش عوال    یدانشوگاهها  یعمران یطرحها یاجرا یالت قانونیمشمول تسه،  یدرمان و آموزش پزشک

 باشد.یم یدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت

نوه از  یبوه منظوور اسوتفاده به    1376شوود در سوال   یه مو اجوازه داد  یو پژوهشو  یبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال -ه 

 یر نامطلوبید و تاثیوارد ننما یاآنها لطمه یف مستمر و جاریها و وظاتیخود مشروط بر آنکه بر فعال ساختمانها و امکانات موجود

مت عادالنه یرسد به قیم رانیات وزیب هیکه به تصو یانامهنییبراساس آ، یحقوقو یقیصورت موقت به اشخاص حقبه، نگذارد

 331100و  331000 یهوا فیو کول موضووع رد  یدار نزد خزانه ین امر به حساب درآمد عمومیروز اجاره دهند. درآمد حاصل از ا

ال و هشتصد ی( ر500 000 000ون )یلیم تا مبالغ پانصد بیفوق به ترت یزیشود. معادل وجوه واریز مین قانون واریقسمت سوم ا

 یهوا وزارتخانوه  ارین قانون در اختیقسمت چهارم ا 503209و  503208 یهافیال از محل اعتبار ردی( ر800 000 000ون )یلیم

ها و امکانوات   ز ساختمانیو تجه یرد تا درجهت نگهداریگیقرار م یدرمان و آموزش پزشک، و بهداشت یفرهنگ و آموزش عال

 ند.ینه نمایهز موجود

د تعهود و  یخر یشود که برایاجازه داده م یدرمان و آموزش پزشک، و بهداشت ینگ و آموزش عالفره یهابه وزارتخانه -و 

، انود کرده یتعهدات خوددار یفایکه از ا یا اعزامیو  هیبورس انیدانشجو یه ثبتیین صدور اجرایق همچنیوثا آزاد نمودن مدارك و
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افوت  یرا از آنها در ینرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبل یالیفاوت رالت جمله معادل مابهجهت جبران تعهدات و خسارات مربوط از

  د.یز نمایوار، ن قانونیقسمت سوم ا410360ف یموضوع رد، کشور یو به حساب درآمد عموم

ال و هفتصد و چهل و دو ی( ر1 500 000 000) ونیلیارد و پانصد میلیک میتا مبالغ  یزی( مبالغ وار%100معادل صد درصد )

فرهنوگ و   یهاوزارتخانه اریب در اختیبه ترت 129091و  113504 یهافیال از محل ردی( ر742 500 000ون و پانصد هزار)یلیم

داخول کشوور و    یتخصصو  یهوا ت دورهیو شوود توا جهوت تقو   یقورار داده مو   یدرمان و آموزش پزشک، و بهداشت یآموزش عال

 لبات به مصرف برسد.وصول مطا یاجرا یهانهی( جهت هز%10درصد )دهحداکثر

 30202285فاقود مسوجد و شوماره     یهوا  ل مساجد دانشگاهیساخت و تکم 30202283شماره  یعمران یاعتبار طرحها -ز 

ل و توسوعه مسواجد   یو صورف تکم ن قانون ی( ا1وست شماره )یمندرج در پ، وزارت بهداشت یها مساجد دانشگاهلیساخت و تکم

 گردد. یندگان مقام معظم رهبریبانظارت دفتر نما، فاقد مسجد یههادانشگادانشگاهها و ساخت مساجد در

منود  ر دانشوگاهها بهوره  یر سوا یو نظ یاارانوه یه از امکانات ییقضا قوه یادار خدمات و ییقضا علوم دانشکده انیدانشجو -ح 

 گردند.یم

توه اموداد حضورت اموام     یمان تحت پوشش کیمددجو 1376موظف هستند در سال  یرانتفاعیغ یردولتیغ یدانشگاهها -ط 

ت آن یو ( در ظرف%2حوداکثر دو درصود )  مزبور را ) یدر کنکور دانشگاهها یقبول یستیه و سازمان بهزیعلیرضوان ا... تعال ینیخم

 .ندیه معاف نمایدانشگاه( از پرداخت شهر

 

 1376ن مواه  یان فورورد یو پارا حسب موورد حوداکثر توا    قانون ن یا یینامه اجرانییران موظف است آیات وزیه - 69تبصره 

در  1375 سوال مصوب  ییاجرا یهانامهنییآ، مهلت مذکور یب و ابالغ پس از انقضایدر صورت عدم تصود.یب و ابالغ نمایتصو

 االجرا خواهد بود.الزم قانوننیا یهارت با مفاد تبصرهیصورت عدم مغا

 محروم کشورر توسط دفتر امور مناطق یگانه زن ششیک عناوین بند به تفکیع سهم هر استان از محل اعتبارات ایجدول توز

 است. منظور شده ن قانونیا( 2وست شماره )یده و در پیگردمیاست جمهور تنظیر -

 متمرکز(. مهیو مدارس ن یروزت مراکز شبانهیبا اولو) یآموزش یفضاها - 1
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 . یو آبرسان یبهداشت - 2

 .  ییراه مناسب روستا - 3

 .  ییتابرق روس - 4

 روستا.  یو بهساز ییط روستایمح یسامانده - 5

 .  ییروستا یو مخابرات یپست یساختمان یو فضاها یو اماکن مناسب ورزش ییزاامور اشتغال - 6

 یاز روسوتاها یو ت و نیو بوه نسوبت محروم  ن فووق ) یک عناویتفک ن بند بهین سهم هر شهرستان از اعتبارات اییت تعیولؤمس

برناموه و   کول ران یت روسوا و مود  یاست استاندار و با عضوو یامور مناطق محروم استان که به ر ژهیون ویسیکممحروم( بر عهده 

، عیصونا ، یعلوم پزشوک  یهادانشگاه، آموزش و پرورش، یراه و ترابر، یکشاورز، یجهاد سازندگ، ییو دارا یامور اقتصاد، بودجه

که منظموا هور    یریو امور عشا یت بدنیترب، یاجتماعکار و امور، مسکن ادیبن، مدارس ینوساز، پست و مخابرات، یابرق منطقه

مشوخص   یهوا شهرستان به پوروهه باشد. اعتبار هریم، گرددیل میتشک ییاجرا یک بار به منظور نظارت و هماهنگیماه حداقل 

خواهود  شهرسوتان  یزیره برنامهتیب کمیمحروم به تصو یدر روستاها ییدستگاه اجرا یق محل اجرا و معرفیبا ذکر دق، ییروستا

که فقط از منابع مختلف  ییهاپروههتمام )مهیمشخص ن یهال پروههین تکمید و همچنیمشخص جد یهاد تا در قالب پروههیرس

 ابد. یاختصاص  یریمحروم و نقاط عشا یقبل آغاز شده باشد( در روستاها یاسالهمناطق محروم در  یعمران اعتبارات

نودگان منواطق محوروم اسوتان و     یشهرسوتان از نما  یزیو رتوه برناموه  یژه مناطق محروم استان و کمیون ویسیدر جلسات کم

ص یر دسوتگاهها حسوب موورد و تشوخ    ین سوا یانتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچنو  به، یاسالمیشهرستان در مجلس شورا

ن و ییون مزبور تعیسیر کمیاستاندار به عنوان دب یاند. معاونت عمریآیم ل جلسه دعوت به عملیک هفته قبل از تشکی، رخانهیدب

د. مصورف هرگونوه اعتبوار    یو نمایو نظارت م یریگیپ محروم استان را یامور عمران روستاها، یون در استانداریسیرخانه کمیدب

نگونوه مووارد و   یه و اممنوع بود ن بندیاز محل اعتبارات ا ینه جاریا هرگونه هزیمناطق محروم  یعمران یهاجهت مطالعه پروهه

 ن گردد. یست تامیبایمربوطه م ییتوسط دستگاه اجرا یر منابع استانیاز محل سا یعمران یهامطالعه پروهه

ن ییبا تع 1376ن ماه سال یان فروردیسال و حداکثر تا پا ین بند تماما در ابتدایکل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات ا

 ن مدت مبادله خواهد شد. یا یز طیده و موافقتنامه مربوطه نیع گردیوزت مشخص مربوطه یهاپروهه
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 یاجتمواع ، ی( قوانون برناموه دوم توسوعه اقتصواد    11ن تبصره براسواس مفواد بنود ب تبصوره )    یمحروم موضوع ا یروستاها

ق صوندوق  یو روسوت ازط یپ ن بنود طبوق جودول   یو ک ششم کل اعتبارات این خواهد شد. ییران تعیا یاسالم یجمهور یوفرهنگ

 گردد. یمحروم پرداخت م یدر روستاها یاشتغال خود یبه طرحها یشغل یهات از فرصتیالحسنه حماقرض

کهوزار و  یکشونبه موورخ چهواردهم بهمون مواه      یروز  یفوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و نه تبصره در جلسه علنقانون 

 ده است.  ینگهبان رس ید شوراییبه تا 1375.11.14خ یب و در تاریتصو یاسالم یشوراصد و هفتاد و پنج مجلسیس

  یاسالم یس مجلس شوراییر - یاكبر ناطق نوریعل

 

 

 

 

 

 كل كشور ۱۳84قانون متمم قانون بودجه سال 

 

، پرداخت بوه هنگوام حقووق و مزایوا     های اجرایی در زمینه ای دستگاه به منظور تأمین کسری اعتبارات هزینه -ماده واحده 

هوا و سوایر   کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و تأمین کسری یارانوه  های پرسنلی ن سالهای گذشته و سایر هزینهدیو، عیدی

 : ها و جداول زیر انجام گیردقانون اجازه داده میشود اقدامهای الزم در قالب تبصره موارد مندرج در این

و »عبوارت  ، «الحسواب مالیوات علوی  » بعد از عبوارت ، ورکل کش 1384( قانون بودجه سال 2در بند )ب( تبصره ) - 1تبصره 

 اضافه میشود. «1384الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال علی

 : اصالح میگردد (1کل کشور به شرح جدول شماره ) 1384درآمدهای مندرج در قانون بودجه سال  - 2تبصره 

 ( ارقام به میلیون ریال1جدول شماره )
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 ۱۳84جمع سال  پیشنهاد جدید 1384سال  برآوردعنوان 

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

 

000 ۱98 ۱0 

 

 پنج درصد مالیات عملكرد

 (۱۱)موضوع بند )د( تبصره )

 كل كشور( ۱۳84قانون بودجه سال 

 

400 ۱25 ۱8 000 ۷44 ۱۳ 400 8۶9 ۳۱ 

 الحساب سودمنابع موضوع علی

 - سهم دولت

 ( قانون بودجه(۱۱)بند )د( تبصره )

 000 ۶82 28 000 ۶82 28 

 4۶ 824 000 2۳ 925 400 جمع

 

400 ۷49 ۷0 
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دستگاههای اجرایی ملی و استانی به شرح  های پرسنلی و مطالبات شاغلین و بازنشستگانبه منظور تأمین هزینه - 3تبصره 

( ریوال و  35 851 000 000 000ر و هشتصود و پنجواه و یوک میلیوارد )    ( پیوست این قانون مبلغ سی وپنج هزا2جدول شماره )

 تأمین کسری

 000 000 000و هفتاد و سه میلیارد ) ( پیوست این قانون مبلغ ده هزار و نهصد3های مورد نیاز به شرح جدول شماره )یارانه

کل کشور اضوافه   1384انون بودجه سال های مربوط به ق کشور به ردیف ( ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی10 973

 مربوط هزینه شود. میشود تا وفق مقررات

کول   1384ای قانون بودجه سال هزینه ( ریال از کسری اعتبارات6 000 000 000 000مبلغ شش هزار میلیارد ) - 4تبصره 

 تأمین خواهد شد. های مالی قانون یاد شده تملک دارایی ای وکشور از محل جابجایی سایر اعتبارات هزینه

ای و و روسوتایی و منطقوه   به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود بدهی شورکتهای آب و فاضوالب شوهری    - 5تبصره 

 000 000 000به دولت جمعا به مبلوغ دو هوزار و سوه میلیوارد )     ای و توانیر و شرکتهای گاز سراسر کشورشرکتهای برق منطقه

 را از محول ردیوف درآمودی    10/12/1351( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 32ضوع ماده )مو های ( ریال بابت طرح2 003

نیروهای نظامی و انتظامی معادل رقم  کل کشور و متقابال بدهی 1384منظور در قسمت سوم )الف( قانون بودجه سال  310402

کل کشور به صورت جمعی  1384بودجه سال قسمت چهارم )ب( قانون  503822 الذکر را از محل ردیف فوق به شرکتهای فوق

 نماید. خرجی تسویه -

سوهامی سوازمان آب و بورق     شورکت ، کل کشوور  1384( قانون بودجه سال 11در اجرای مفاد بند )پ( تبصره ) - 6تبصره 

بوه صوورت    1384موورد پرداخوت مالیوات عملکورد سوال       ( قانون مزبوور در 1خوزستان مشمول حکم موضوع بند )ت( تبصره )

 مصوب( نمیشود. الحساب )هر ماه یک دوازدهم رقمعلی

کمیته برنامه » : زیر اصالح میشود کل کشور به شرح 1384( قانون بودجه سال 2پاراگراف هفتم بند )ه( تبصره ) - 7تبصره 

مر اختصواص  های شهرستان را به این ا تملک دارایی ( از سرجمع اعتبار%15ریزی شهرستان مکلف است حد اقل پانزده درصد )

 های همان شهرستان اختصاص مییابد.به سایر پروهه در صورت عدم جذب مابقی اعتبار« دهد.
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( 49کل کشور حکم مواده )  1384 ( پیوست قانون بودجه سال10مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به جدول شماره ) - 8تبصره 

 می ایران اضافه میگردد.جمهوری اسال اجتماعی و فرهنگی، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی

جودول اعتبوارات    503285ردیوف   از محل 1384( قانون بودجه سال 12سقف اعتبار مذکور در بند )ث( تبصره ) - 9تبصره 

 ( ریال تغییر مییابد. 500 000 000 000هزار و پانصد میلیارد ) کل کشور به دو 1384استانی قسمت چهارم قانون بودجه سال 

بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و  شنبه مورخ چهارمر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز سهقانون فوق مشتمل ب

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 12/11/1384چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 عادل حداد غالمعلی –رئیس مجلس شورای اسالمی 

 

 

 (2جدول شماره )

 (3ه )کسری اعتبارات موضوع تبصر

 

 2500 دانشگاه های علوم پزشکی

 2250 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

 2200 صندوق بازنشستگی کشوری

 2800 صندوق بازنشستگی لشگری

 2600 مابه التفاوت مسترمی زنان و کودکان بی سرپرست

 390 بیمه درمان )بهزیستی( کمیته امام خمینی نیروهای مسلح و طالب

 9532 سپاه و نیروی انتظامیارتش 

 800 افزایش حقوق قضات
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 16565 آموزش و پرورش استانها

 3000 بنیاد شهید و ایثارگران )استان(

 3024 سایر کسریهای ملی و استانی

 45661 جمع

 

 1383جمع معوقه  )میلیون ریال(1384و کسری  1383جمع معوقه  نام دستگاه اجرایی نام دستگاه اجرایی شماره طبقه بندی شماره طبقه بندی

 )میلیون ریال(1384و کسری  

 59585958 دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ایی و خدمات اداریدانشکده علوم قض 108006108006

 

 

 

 مقررات -ب 
 

دانشكده علوم  یأت علمیت در هیجهت عضو ینفر در مشاغل آموزش 5اجازه استخدام 

  یو خدمات ادار ییقضا

 

 یاسوالم  یجمهور یدادگستر 14/8/1365 مورخ 1873/15شنهاد شماره یبنا به پ 16/9/1365ران در جلسه مورخ یوز هیأت 

 1364قوانون بودجوه سوال     60کشور و باستناد بند الوف تبصوره    یو استخدام یسازمان امور ادار/د 3259ماره ه شیدییران و تأیا

  : ب نمودندیتصو
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أت یو ت در هیجهت عضوو  ی( نفر در مشاغل آموزش5ران مجاز است نسبت به استخدام پنج )یا یاسالم یجمهور یدادگستر

 د. یجود اعتبار اقدام نمابشرط و یخدمات ادارو یدانشکده علوم قضائ یعلم

 ر یوزنخست - ین موسویرحسیم

 

 

 

 یرویل نیقانون نحوه تعد 4مقرر در ماده  یت نسبتهایبا رعا یجاد چهل پست سازمانیا

وابسته  یو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا ۱۳۶۶مصوب  یدولت یدستگاهها یانسان

 یوزارت دادگستر

 
مصوب  یدولت یدستگاهها یانسان یرویل نیقانون نحوه تعد 4مقرر در ماده  یهات نسبتیبا رعا یسازمان چهل پستجاد یا

  یوابسته وزارت دادگستر یو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا 1366

موضوع  یضیارات تفویبا توجه به اخت2/12/1388 أت دولت در جلسه مورخیه یون رفاه اجتماعیسیت وزراء عضو کمیاکثر

سازمان  1368/10/26 /د مورخ51135 شنهاد شمارهیبنا به پ، رانیأت وزیه 4/9/1368 مورخ 756ت/ 68694ۂشمار ۂبنامیتصو

 1366مصوب  یدولت یهادستگاه یانسان یرویل نیقانون نحوه تعد 4ماده  2استناد تبصره کشور و به یو استخدام یامور ادار

  : ب نمودندیتصو

مصوب  یدولت یها دستگاه یانسان یرویل نی( قانون نحوه تعد4ماده ) مقرر در یت نسبتهایبا رعا ی( پست سازمان40چهل )

 جاد گردد. یا یوابسته به وزارت دادگستر یو خدمات ادار یقضائدر دانشکده علوم  1366

 ده است. یاست جمهور رسید مقام محترم ریبه تائ19/12/1368 خیبنامه در تارین تصویا

 معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
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 نفر توسط  ۳9ه استخدام اجاز

  یو خدمات ادار ییدانشكده علوم قضا

 

ات یو ه یضو یارات تفویو با توجه بوه اخت  1369/ 7/9 ات دولت در جلسه مورخیه یون رفاه اجتماعیسیعضو کم یت وزرایاکثر

و خودمات   یبنا به درخواسوت دانشوکده علووم قضوائ    ، ( 7/10/1368 مورخ 890/ ت  92066بنامه شماره یران ) موضوع تصویوز

(  60کشور و به استناد بند ) الف ( تبصره )  یو استخدام یسازمان امور ادار 30/7/1369 / د مورخ4454شنهاد شماره یو پ یادار

  : ب نمودندیکل کشور تصو 1364قانون بودجه سال 

وازده نفور عضوو کوادر    ( نفور ) د  39و نوه )   یس یمجاز است نسبت به استخدام رسم یو خدمات ادار یدانشکده علوم قضائ

از محل اعتبارات مصووب  ،  یدانشگاه یلی( با دارا بودن مدرك تحص یو آموزش یست و هفت نفر در مشاغل فنیو ب یات علمیه

 د. یر مقررات مربوط اقدام نمایت سایخود و با رعا

 ده است.یرس یاست جمهورید مقام محترم ریبه تائ18/9/1369 خیبنامه در تارین تصویا

  یبیحسن حب

 س جمهور یمعاون اول رئ
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رات یال به منظور انجام تعمیون ریلیست و پنج میكصد و بین اعتبار و اختصاص مبلغ یتام

 یوابسته به وزارت دادگستر یو خدمات ادار یدانشكده علوم قضائ یساختمان ها یاساس

 به دانشكده مذكور 

 

دانشوکده   یسواختمان هوا   یرات اساسیال به منظور انجام تعمیرون یلیست و پنج میکصد و بین اعتبار و اختصاص مبلغ یتام

 به دانشکده مذکور  یوابسته به وزارت دادگستر یو خدمات ادار یعلوم قضائ

بوه  ، سازمان برنامه و بودجوه   18/7/1371 مورخ 33 - 9585شنهاد شماره یبنا به پ26/7/1371 ران در جلسه مورخیزوات یه

  : تصویب نمود - 1366مصوب  -« سبات عمومی کشورمحا»( قانون 55استناد ماده )

 - ینشده عمران ینیش بیپ ینه هایهز - 503002ف یال از اعتبار ردی( ر000/000/125ون )یلیست و پنج میکصد و بیمبلغ 

ار یو ختدر ا،  یوابسته به وزارت دادگسوتر  یو خدمات ادار ییدانشکده علوم قضا یها ساختمان یرات اساسیر انجام تعموبه منظ

 نه گردد. یرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزیگ یادشده قرار میدانشکده 

  یبیحسن حب

 س جمهور ییمعاون اول ر
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الن دانشكده علوم یالتحصفه فارغیدن مدت خدمت وظیقانون گذارن یین نامه اجراییآ

 كشور ییدرمحاكم قضا ییقضا
 

،  یدادگسوتر  یوزارتخانه هوا  10/7/1374 مورخ 3671/15شنهاد شماره یبنا به پ 16/3/1375 ورخجلسه م درران یأت وزیه

در  ییالن دانشوکده علووم قضوا   یدن مدت خدمت فارغ التحصو یمسلح و به استناد قانون گذران یروهاین یبانیکشور و دفاع و پشت

  : ب نمودیر تصویح زاد شده را به شریقانون  یین نامه اجراییآ - 1373مصوب  -محاکم کشور 

 الن یفوووووه فوووووارغ التحصووووو  یدن مووووودت خووووودمت وظ یوووووقوووووانون گذران یوووووین ناموووووه اجرایووووویآ

 کشور  ییدر محاکم قضا ییدانشکده علوم قضا

 ف یتعار -فصل اول 

 ییدر محواکم قضوا   ییالن دانشکده علوم قضوا یفه فارغ التحصیدن مدت خدمت وظین نامه قانون گذرانیین آیا در - 1ماده 

 شود.  یده مینام« قانون»به اختصار  - 1373ب مصو -کشور 

نش یه گوز ییکه مطابق ضوابط قوه قضوا  ییالن دانشکده علوم قضاین نامه عبارتند از فارغ التحصیین آیمشموالن ا - 2ماده 

 شده و خدمت دوره ضرورت را انجام نداده اند. 

ر مقام و ییو ضوابط مربوط به تغ یشغل یه گروههان نامییموضوع آ ییه مشاغل قضایعبارت از کل ییقضا یسمتها - 3ماده 

 آن است .  یو اصالحات بعد -  24/3/1374 مصوب –گروه قضات  یارتقا

ق یو وابسته به طور مستمر از طر یه و سازمانهاییدر قوه قضا یادار یپست سازمان یعبارت از تصد یادار یسمتها - 4ماده 

  صالح است . یذ یین مقام اجرایانتصاب باالتر

است که بوه هور    یینه هایمشموالن قانون در طول دو سال اول عبارت از مجموعه پرداختها و هز یایحقوق و مزا - 5ماده 

رد و در طوول هشوت سوال مودت تعهود      یگ یران تعلق میا یاسالم یمسلح جمهور یروهایفه در نیعنوان به پرسنل همتراز وظ

 یهمتوراز در پسوتها   یان اموور ادار یا متصود یک از قضات یست که به هرتحت هر عنوان ا یمال یعبارت از مجموعه پرداختها

 رد. یگ یمربوط تعلق م
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 اخذ و انجام تعهد  یزان و چگونگیم -فصل دوم 

ل و یمکلفند بالفاصله پس از فراغت از تحصو ، قانون یایل به استفاده از مزایط در صورت تمایشرا یمشموالن دارا - 6ماده 

نش قضات مراجعه و جهت انجام خودمت در قووه   یبه اداره کل آموزش و گز،  یفه عمومیدمت از اداره وظاخذ دفترچه آماده به خ

 م شود. یتنظ ید در دفترخانه اسناد رسمین تعهد بایه به مدت ده سال تعهد بسپارند. اییقضا

و تعهد هشوت سواله    یدارا ای ییخدمات قضا،  یکارآموز،  یتعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظام -تبصره 

 است .  ییان به هنگام ورود به دانشکده علوم قضایدانشجو

 عات یاعزام به خدمت و ترف یآموزش و چگونگ -فصل سوم 

ر دفترچه آماده به خدمت یمشموالن قانون را به همراه تصاو یصورت اسام یلیه در هر دوره فارغ التحصییقوه قضا - 7ماده 

 کند.  یمسلح ارسال م یروهایالزم به ستاد کل ن یقت و هماهنگآنان به منظور اخذ مواف

و اعوالم نظور کورده و پوس از      یه بررسو ییک ماه نسبت به درخواست قووه قضوا  یمسلح ظرف  یروهایستاد کل ن - 8ماده 

فوه  یره کل وظبه ادا یاعزام به مراکز آموزش یمربوط را برا یصورت اسام، مسلح  یروهاین ین مراکز آموزشییضمن تع، موافقت 

 کند.  یارسال م یعموم

 یرویو مربوط با سوتاد ن  ینه هاینه پرداخت هزیدر زم،  یه قبل از اعزام مشموالن قانون به مراکز آموزشییقوه قضا - 9ماده 

 کند.   یم یآموزش دهنده هماهنگ

، ر مووارد مشوابه   یضووابط سوا  برابور  ،  یهر نفر در طول دوره آموزش نظام ین ماده به ازایمذکور در ا ینه هایهز -تبصره 

 شود.  ین و اعالم مییمسلح تع یروهاین یبانیتوسط وزارت دفاع و پشت

 شود.  ین مییآموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تع یرویمشموالن قانون توسط ن یمقدمات یمدت آموزش نظام - 10ماده 

بوا ارائوه   ، مسلح گذرانوده باشوند   یروهایرا در ن یمقدمات یآموزش نظام، که قبل از شروع انجام تعهد یمشموالن - 1تبصره 

 شوند.  یمعاف م یاز انجام آموزش نظام، گان آموزش دهنده یبه  یگواه

ن نامه را به یین آیبالفاصله مشموالن ا،  یمقدمات یان آموزش نظامیآموزش دهنده مکلف است پس از پا یروین - 2تبصره 

 کند.  یمعرف یفه عمومیبه اداره کل وظ ،ه یاعزام به قوه قضائ یبرا یصورت انفراد
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زان یرا به م یا اداری ییقضا یو عمل یعلم یکارآموز،  یمقدمات یدوره آموزش نظام یمشموالن قانون پس از ط - 11ماده 

 با ابالغ مخصوص حسب مورد بوه سومت  ، ت در آزمون مربوطیکرده و پس از موفق یه طییقوه قضا یمقرر مطابق برنامه آموزش

 شوند.  یمنصوب م یا اداری ییضاق یها

مشموالن قانون مطابق مقررات مورد عمل در قووه   یبعد یر سمتهاییعات و تغیو ترف یو ادار ییمحل خدمت قضا -تبصره 

 شود.  ین مییه تعییقضا

 یاسوت کوه بورا    ییازهوا یهموان امت  یتعهود دارا  یفایاشتغال به خدمت مشموالن قانون در طول مدت ا یگواه - 12ماده 

 در نظر گرفته شده است .  - 1363مصوب  - یفه عمومی( قانون خدمت وظ9( و)8)، (7)، (6مشموالن مواد )

 ا امتناع از انجام تعهد یاز خدمت  یبرکنار -فصل چهارم 

 از خدمت در یا در طول مدت تعهد به عللیکه مشموالن قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع کنند  یدر صورت - 13ماده 

فوه  یآنوان را بوه اداره وظ  ، ت یبوه وضوع مشومول    یدگیبالفاصله جهت رس یوزارت دادگستر ینیکارگز، ه بر کنار شوندییقوه قضا

ه خودمت دوره  یو بق،  یضمن احتسواب مودت خودمت آمووزش نظوام     ، کند تا در صورت بالمانع بودن  یم یمحل معرف یعموم

 مسلح به انجام رسانند.  یروهایضرورت را در ن

نوه  یهز، ن نامه یین آی( ا13مفاد ماده ) یعالوه بر اجرا، چنانچه مشموالن قانون از خدمت مورد تعهد امتناع کنند - 14ماده 

به ، ف پرداخت آن توسط متعهدیتکل نییل و دو سال اول خدمت وصول و در صورت عدم تعیانجام شده در طول دوره تحص یها

 شود.  یفا مین سپرده شده استیا تضمیقه یوث ران از محلیا یاسالم یجمهور یص دادگستریتشخ

بوه  ، کورد  یتلقو  یر متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلوول عمول و  یاز تقص یتعهد خدمت ناش یفایچنانچه عدم ا -تبصره 

 شود.  یران متعهد از پرداخت وجوه مذکور در ماده فوق معاف میا یاسالم یجمهور یص دادگستریتشخ

افوت کوارت   یدر ین قانون را پس از انجام تعهد خدمت بورا یمکلف است مشموالن ا یوزارت دادگستر ینیکارگز - 15ماده 

 کند.  یمعرف یفه عمومیبه اداره کل وظ یبه صورت انفراد، ت دائم از خدمت ضرورت در زمان صلح یمعاف

  یبیحسن حب -س جمهوریمعاون اول رئ
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ن از سازمان زندانها و اقدامات یرب زندان اوقسمت غ یاجازه انتقال حق استفاده از اراض

  یو خدمات ادار ییكشور به دانشكده علوم قضا یتیو ترب ینیتام

 
کشور به دانشوکده   یتیو ترب ینیاقدامات تام ون از سازمان زندانها یوقسمت غرب زندان ا یاجازه انتقال حق استفاده از اراض

   یو خدمات ادار ییعلوم قضا

ت یو و با رعا یوزارت دادگستر 1377ر8ر10مورخ  15ر3933ات دولت بنا به پیشنهاد شماره ین اقتصاد هسیویعضو کم یوزرا

 1366مصووب   -(قانون محاسبات عمومی کشور  114و به استناد ماده)  1377ر5ر7ه مورخ 19755رت29303بنامه شماره یتصو

 : تصویب نمودند -

قسومت غورب    یمتر مربوع از اراضو   36289ر79مجاز است حق استفاده از کشور  یتیو ترب ینیاقدامات تام وسازمان زندانها 

به دانشوکده علووم   ، پوست رای یمطابق کروک، تهران  یحوزه ثبت 11بخش  یاصل 72از  یفرع 5757 یپالك ثبت  ن بهیزندان او

 د. یمنتقل نما یو خدمات ادار ییقضا

 ده است . یرس یاست جمهوریرد مقام محترم ییبه تا 15/4/1378 خیب نامه در تارین تصویا

 س جمهور ییمعاون اول ر - یبیحسن حب
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ات یه یال به منظور اعزام دو نفر از اعضایون ریلیكصد مین اعتبار و اختصاص مبلغ یتام

ل در خارج از كشور به یجهت ادامه تحص یو خدمات ادار ییدانشكده علوم قضا یعلم

 اد شده یدانشكده 

 
و  ییدانشوکده علووم قضوا    یات علمو یه یال به منظور اعزام دو نفر از اعضایون ریلیکصد میبلغ ن اعتبار و اختصاص میتام

 اد شده یل در خارج از کشور به دانشکده یجهت ادامه تحص یادار

 1744/102 –ش 3534/01ه شوماره  یو دییو تا یشونهاد وزارت دادگسوتر  یبنا به پ 13/5/1378 ران در جلسه مورخیات وزیه

ب یتصوو  - 1366مصووب   -کشوور   ی( قانون محاسبات عموم 55سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده )  30/4/1378 مورخ

  : نمود

( قوانون   ینشوده جوار   ینو یش بیپ ینه های) هز 503001ف یال از محل اعتبار ردی( ر 000/000/100 ون )یلیکصد میمبلغ 

ل یجهت ادامه تحصو  یو ادار ییدانشکده علوم قضا یات علمیه یبه منظور اعزام دو نفر از اعضا، کل کشور 1378بودجه سال 

 تا برابر مقررات مربوط به مصرف برسد. ، ردی( قرار گ 108006ف یادشده ) ردیار دانشکده یدر اخت، در خارج از کشور

 س جمهور ییمعاون اول ر-یبیحسن حب

 

 آیین نامه اجرائی قانون گزینش و استخدام قضات

 

ه آن مصوب یو اصالح 19/2/1343مصوب  یط کار آموزیانون راجع به استخدام قضات و شراق 3ماده  یدر اجرا

ط انتخاب یو قانون الحاق دو تبصره به قانون شرا 14/2/61مصوب  یط انتخاب قضات دادگستریو قانون شرا 27/12/1347
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ر یز ین نامه اجرائیآئ،  9/12/71ه مصوب یس قوه قضائیف رئیارات و وظایو قانون اخت 12/7/61مصوب  یقضات دادگستر

  : شودیب میتصو

ا ی( یش فقه و حقوق اسالمیات )گرایسانس الهیا لی یسانس قضائیل یکه دارا یه همه ساله از کسانیقوه قضائ -1ماده 

 یقم هستند و طالب حوزه ها یقضائ یاز مدرسه عال یا مدرك قضائی یوابسته به دادگستر یسانس دانشکده علوم قضائیل

ان امر یاز متقاض یو آزمون اقدام به حذب و استخدام کادر قضائ یق انتشار آگهیه که دوره سطح را تمام کرده باشند از طریعلم

 قضا خواهد کرد . 

نش و استخدام قضات اعالم یه به اداره گزیقوه قضائ یقضائ ینیاز را همه ساله اداره کل کارگزیقضات مورد ن تعداد -2ماده 

 د . ینما یم

انتخاب و  یآزمون برا یو اجرا یاز اعالم شده نسبت به انتشار آگهینش و استخدام قضات با توجه به نیاداره گز -3ه ماد

 د . ینما یاقدام م یرش کادر قضائیپذ

ک هفته منتشر گردد یر االنتشار صبح و عصر در دو نوبت به فاصله یکث یاز روزنامه ها یکید در یبا ین آگهیا : ک یتبصره 

 . 

ن شرح اعالم یط داوطلبان به این زمان و مکان آزمون شراییان امر قضاء عالوه بر تعیاستخدام متقاض یدر آگه : بصره دو ت

  : شود  یم

 ران . یا یت اصلیتابع 3-1

 ران . یا یاسالم یبه نظام جمهور یو وفادار ین اسالمینسبت به مواز یمان و عدالت و تعهد عملیا 3-2

 .  یفرینه مؤثر کیشینداشتن سوء پ 3-3

 سال تمام .  22داشتن حداقل  3-4

 اد به مواد مخدر . یکار و عدم اعت یداشتن صحت مزاج و توانائ 3-5

 طهارت مولد .  3-6

 ا سپردن تعهد طبق قانون . یو  یت قانونیا دارابودن معافیفه یانجام خدمت وظ 3-7
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ه مصلحت دانست خدمت یکه قوه قضائ یند که در هر محلینما د تعهدیت در آزمون بایداوطلبان در صورت موفق -4ماده 

 خواهد بود .  یر محل شغل آنان طبق ضوابط و مقررات قانونییند و تغینما

به عمل خواهد آمد  یر که به صورت کتبید از عهده امتحان در موارد زیبا یالت دانشگاهیتحص یداوطلبان دارا -5ماده 

  : ند یبرآ

 .  یمعارف اسالم-1

 .  یات فارسیادب-2

 و متون فقه .  یات عربیادب -3

 ا فرانسه (. ی یسیزبان خارجه )انگل -4

 .  یمدن ین نامه دادرسیآئ -5

 .  یفریک ین نامه دادرسیآئ -6

 و تجارت .  یحقوق مدن -7

 .  یو اختصاص یعموم یحقوق اجزا -8

 است .  12نمره  یباشد و حداقل قبول یست میک تا بینمره ها از  یدر آزمون کتب : ک یتبصره 

ات عرب و متون فقه و زبان یادب یو درسها 3ب یضر یدارا یفریک ین دادرسیو آئ یمدن ین دادرسیآئ یدرسها : تبصره دو 

 باشد .  یم 1ب یضر یه دارایو بق 2ب یضر یخارجه دارا

 : باشد  یرمیبه شرح ز یازات مثبت و منفینحوه محاسبه امت : تبصره سه

 باشد .  یک نمره میک نمره از یب یبدون در نظر گرفتن ضراهر سؤال غلط  یبرا –الف  

 باشد .  یک نمره میاز  یمنف %33ب یهر سئوال غلط بدون در نظر گرفتن ضرا یبرا –ب 

 گردد.  یر اعالم میب به شرح زیبا توجه به ضرا یمنف و مثبت دروس نمرات –ج 
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 ضریب نام درس ردیف

نمره مثبت هر 

سئوال با توجه به 

 ضریب

نمره هر درس با 

توجه به ضرائب 

 دروس

نمره منفی هر 

 سئوال

1 
معارف و احکام 

 اسالمی
1 1 20 33/0- 

 -33/0 20 1 1 فارسیادبیات  2

3 
ادبیات عربی و 

 متون فقه
2 2  66/0- 

 -66/0  2 2 زبان خارجه 4

5 
آئین دادرسی 

 مدنی
3 3  99/0- 

6 
آئین دادرسی 

 کیفری
1 3  99/0- 

7 
حقوق مدنی و 

 حقوق تجارت
1 1  33/0- 

8 

حقوق جزای 

و  عمومی

 اختصاصی

1 1  33/0- 
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 ینش و استخدام قضات میآن بر عهده اداره گز یباشد که طرح و اجرا یم سئوال 20 درس هر سئواالت تعداد –تبصره چهار 

 رد . یربط خارج از دستگاه کمک بگیذ یتواند از واحدها یباشد که در صورت لزوم م

نش و استخدام قضات انتخاب یه که توسط اداره گزید قوۀ قضائیو اسات یتوسط قضات دادگستر یسئواالت امتحان : پنج تبصره 

 شود . یگردند طرح م یم

 باشد .  یم 20از نمره کل  12بوده که معادل حداقل نمره  280از نمره کل  168 یحداقل نمره قبول : تبصره شش 

  : ر امتحان به عمل خواهد آمد یاء به شرح زامر قض یاز طالب متقاض -6ماده 

  : از  یکتب آزمون –الف 

 ه االصول ین کفایجلد-1

 ارات ( یع و خیمکاسب )ب -2

 ات ی)قده ( مباحث قضاء و شهادات و حدود و قصاص و د ینیله امام خمیر الوسیتحر -3

 .  یمدن ین دادرسیو آئ یفریک ین دادرسیآئ -4

 له حضرت امام )قده ( یر الوسین تحریاز جلد یآزمون شفاه : ب 

 باشد .  یم 20از  12ز نمره ین یآن آزمون شفاه یباشد و حدنصاب قبول یم 20 یمجموع نمرات آزمون کتب : ک یتبصره 

 گردد . یانجام م یدر آزمون کتب یپس از قبول یآزمون شفاه : تبصره دو 

 یشود به صورت طرح سؤالها یانجام م یصرفاً امتحان علم لهیرالوسیه و مکاسب و تحریاز کفا یدر آزمون کتب : تبصره سه 

 رامون عبارت داده شده .یپ یعلم

ه ین حوزه علمیامر قضاء بر اساس امتحان از طرف جامعه مدرس یآنان جهت تصد یت علمیکه صالح یطالب : تبصره چهار 

 باشند .  یمعاف م یق شود از شرکت در آزمون کتبیقم تصد

نش یق مصاحبه و گزیت آنان از طرین صالحییدر آزمون نسبت به تع یوطلبان امر قضاء پس از قبولدر مورد دا -7ماده 

 به عمل خواهد آمد .  ینش و استخدام قضات اقدام مقتضیتوسط اداره گز

 شوند.  یه منصوب میاست قوۀقضائیت توسط رین صالحییأت تعیه : تبصره 
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نش و استخدام قضات مراتب را جهت صدور ابالغ یاداره گز، وطلب رش دایپس از انجام اقدامات فوق و پذ -8ماده 

 یه معرفیبه اداره کل آموزش قوه قضائ یقضائ یدن دوره کارآموزیه و جهت گذارنیقوۀ قضائ ینیبه اداره کل کارگز یکارآموز

 د . ینما یم

ت به یخود را با موفق یکه کارآموزرا  یکسان یروز قبل از اتمام دوره کارآموز 15اداره کل آموزش موظف است  -9ماده 

قوه  یقضائ ینیاداره کل کارگز ین اداره با هماهنگیند تا اینما ینش و استخدام قضات معرفیده اند به اداره گزیان رسانیپا

است قوه یف را تحت نظر ریآنان اقدام الزم معمول و مراسم تحل ین محل خدمت و صدور ابالغ قضائییه نسبت به تعیقضائ

 د . یه برگزار نمایقضائ

شان ینده ایا نمایه یاست قوۀ قضائید در حضور ریف داوطلبان امر قضاء قبل از اشتغال به خدمت بایدر مراسم تحل -10ماده 

 ند . یر سوگند نمایبه شرح ز

 

 

 

 متن سوگند نامه

 میبسم اهلل الرحمن الرح

از  یرویکنم که به پ یاد میقادر متعال سوگند  یخداران به یم و در برابر ملت ایدر محضر قرآن کر یمن به عنوان قاض

ه بر یاسالم پاسدار حق و عدالت باشم و با تک یبه شهدایهم السالم و استمداد از ارواح طین علیاسالم و ائمه طاهر یامبر گرامیپ

در گرفتن حق از  یعدالت و قسط اسالم یحقاق حق و اجرااقت و یم که همواره در کشف حقینما یش تعهد میخو یشرف انسان

ت از یو حما یاسالم یجمهور یم مبانیر در مسند قضاء در تحکیگیم و با تالش پیظالم و بازگرداندن آن به صاحبش کوشا باش

 م . یادا نما ین خود را به انقالب مقدس اسالمید یمقام رهبر

  امضاء
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رزمندگان و ، آزادگان ، ثارگران )جانبازان ید اامر قضاء در مور یجذب عناصر مومن و متعهد جهت تصد یدر راستا -11ماده 

  : شود یخانواده معظم شهداء( مقرر م

 ثارگران است . یت جذب و استخدام با ایالو یط مساویدرفرض شرا-1

 ت خواهند داشت . یل داشته باشند خدمت کنند اولویکه تما یدر هر محل -2

  : الزم به ذکر است -3

به  31/6/1367ت یلغا 31/6/59خ یاست که در طول مدت هشت سال دفاع مقدس از تار یه کسانیکل رزمندگان از منظور –الف 

ه باطل حضور داشته و ینبرد حق عل ی( در جبهه ها یجیا متناوب به صورت داوطلبانه )بسی یشتر اعم از متوالیمدت شش ماه و ب

 ده باشد.یرس یجنگ جهاد سازندگ یبانیپشت یا ستاد مرکزیو  ید سپاه پاسداران انقالب اسالمییخدمت آنان به تأ یگواه

 ده باشد . یرس یاد جانبازان انقالب اسالمید بنییو باالتر است که به تأ یافتادگ کار از %25 جانبازان از منظور –ب 

انقالب د یاد شهید بنییباشد که به تأ ید میخواهر و برادر شه، مادر، پدر، همسر، فرزند :  شهداء معظم خانواده از منظور –ج 

 ده باشد . یرس یاسالم

 ده باشد . یبه امور آزادگان رس یدگید ستاد رسیین آزاد محسوب و به تأیاست که بر اساس قوان یه کسانیکل آزادگان از منظور –د 

زم ب الیخ تصوید و از تاریه رسیاست قوه قضائیب ریبه تصو 31/1/1379خ یتبصره در تار 13ماده و  11ن نامه مشتمل بر ین آئیا

 باشد. یاالجرا م

 

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

 

  1379قانون استخدام قضات مصوب  یین نامه اجراییک آیک و تبصره ماده یه ماده یاصالح

  : شودیل به آن اضافه میتبصره ذ ور اصالح یزبه شرح  1379مصوب  یین نامه اجرای( آئ1ماده )

علووم  ، حقووق  یاز رشته هوا  یکیپیوسته در  یا کارشناسی یمدرك کارشناس یکه دارا یان کسانیه همه ساله از میقوه قضائ

اشوند از  ه که دوره سطح را تموام کورده ب  یعلم یز از طالب حوزه هاین وباشند ی( میش فقه و حقوق اسالمیات )گرایاله، ییقضا

 خواهد کرد.  ییاز آزمون اقدام به جذب و استخدام کادر قضا و یق انتشارات آگهیطر

ه ی)وابسته بوه قووه قضوائ    یو خدمات ادار ییاز دانشکده علوم قضا ییعلوم قضا یدارندگان مدرك کارشناس : (1تبصرۀ مادۀ )

ن ماده معاف هسوتند. بوا   یمذکور در ا یذراندن آزمون کتبباشند از گیه میران( که متعهد خدمت به قوه قضائیا یاسالم یجمهور

 رد. وت آنان به عمل خواهد آیجهت احراز صالح یه اختبارین حال قوه قضائیا

  یشاهرود ید محمود هاشمیه ـ سیس قوه قضائیرئ

 

 قضات یبخشنامه در خصوص ارتقاء سطح علم
 

بعود از   یو جبران فاصوله آنوان از مباحوث نظور     یاسالم ینظام مقدس جمهور یستم قضائیقضات در س یارتقاء سطح علم

رات ییو و تغ یقضوائ  یسوتمها یع در سیو تحول سور  یدادرس یوه هایشرفت روز افزون فنون و شیل و تسلط بر پیفراغت از تحص

م دن در انجایالزم توسط قضات به منظور سرعت بخش یها ل تخصصیو تحص دادگاه هان مورد عمل در یدر قوان یو اساس یکل
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ر قضوات و  یو آراء سوا  ینوو قضوائ   یشوه هوا  یو کسوب اطوالع از اند   یر و ادارات دولتیر دوایامور محوله و هماهنگ شدن با سا

 شود.  یه میر توصیت موارد زین رعاید مسلماً ضرورت دارد بنابراین جدیحقوقدانان و قوان

نشسوت  »سراسور کشوور بوا عنووان      یهایدگستردر دا، پنجشنبه یحاً روزهایترج، یک جلسه در اول وقت اداریهرهفته  -1

 ند. ین جلسه شرکت نمایالزاماً در ا یستیل و قضات محترم بایتشک« یقضائ

 پرداخته شود.  ییو قضا یحقوق، یمدت زمان هر جلسه حداکثر دو ساعت و در آن به مباحث اخالق -2

اسوتانها جموع    یهایکول دادگسوتر   یرؤسوا  قضات شرکت کننده در جلسات توسط ید ابرازیو عقا یجه مباحث حقوقینت -3

و  یه ارسال تا پوس از غوور و بررسو   یقات قوه قضائیان هر فصل به دفتر معاونت آموزش و تحقیک بار در پایو هر سه ماه  یآور

 رد. یسراسر کشور قرار گ یها یار دادگستریر و در اختیچاپ و تکث، عموم قضات یجهت بهره بردار یطبقه بند

اب یو باشد و در غ یاستانها و شهرستانها م یها یکل دادگستر یبه عهده رؤسا یت اداره نشست قضائیولاست و مسئیر -4

 ن آنان خواهد بود. یا معاونیآنان با قائم مقام 

 یفعال و ارائوه بحثهوا   یو علم یقیه مقاالت تحقیدر جلسات داشته باشند و در ته یعیسته و بدیت شایکه فعال یاز قضات -5

 د. یر به عمل آیتقد یکل استانها به نحو مطلوب یرؤسا یند با معرفینماکوشش  یحقوق

در  یکه وقفوه ا یق آن حوزه ها در جلسوات مزبوور در صوورت   یا دادرسان و قضات تحقیبخش  یدادگاه ها یحضور رؤسا -6

 استان بالمانع است.  یس کل دادگستریص رئیجاد نشود به تشخیکارها ا

 یو ارشاد حقوق یبا مسائل قضائ ین محلیمردم و مسئول ییتوانند به منظور آشنا یستانها ما یها یکل دادگستر یرؤسا -7

 دعوت به عمل آورند.  یدر نشست قضائ ییوابسته به دستگاه قضا یر سازمانهایسا یآنان درصورت لزوم از رؤسا یو قانون

تابعه و قائم  یقضائ یهرستانها و حوزه هاش یها یدادگستر یک جلسه با رؤسایاستانها هر ماهه  یس کل دادگستریرئ -8

ر دسوتگاهها و  یسوا  یبا رؤسوا  یمناطق و در مواقع مقتض یقضائ یدر اداره امور و نشستها ین خود در امر هماهنگیمقام و معاون

اسوت  یقوات ر یه و معاونت آموزش و تحقیس نهاد قوه قضائیجه جلسات به رئیداشته باشند و نت یمرتبط دستگاه قضائ یسازمانها

 ه منعکس شود. یقوه قضائ
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 یگزارشوها  یو بررسو ، منجمله اعزام افراد صواحب نظور   یق مقتضیه به طریاست قوه قضائیقات ریمعاون آموزش و تحق -9

ن یمعو  یزموان  یو در برهوه هوا   یین آنها را شناسوا ین و کاراتریقرارداده و فعالتر یابیاستانها را مورد ارز یقضائ یواصله نشستها

 ق قرار خواهند داد. یمورد تشو یل را به نحوه مقتضیافراد دخ، استان و شهرستان نمونهضمن اعالم 

« یحقووق  یدگاههایو د» ه یا شهرسوتان در نشور  یقضات به نام قضات همان استان  یج مباحث حقوقیاالقتضاء نتا عند -10

 خوااهد شد.  ه منعکسیقضائ قوها در مجله ی یو خدمات ادار ییدانشکده علوم قضا یمنتشره از سو

 

 هیس قوه قضائیرئ- یشاهرود ید محمود هاشمیس

 

 

 یقوه قضائ ین نامه نظام جامع اطالع رسانیآئ
 

 ات یکل-الف 

قووه   یاطوالع رسوان   یقو یکوالن و تلف  یهوا  در برنامه یجاد هماهنگیا، است هایو تمرکز در س یبه منظور هماهنگ -1ماده 

 یب مو یتصو یبه شرح مواد آت« ه یقوه قضائ ین نامه نظام جامع اطالع رسانیآئ»، یبرنامه دوم توسعه قضائ یه و در راستایقضائ

 شود. 

 ف یتعار -2ماده 

 ه یتابعه قوه قضائ یو سازمان ها ییالت قضایتشک، یو استان یستاد یشامل بخش ها : ه یقوه قضائ - 2-1

، پوردازش و نشور اطالعوات    ، یفراهم آور، یزیر برنامه یند هایاز فرآ یمجموعه ا : هیقوه قضائ ینظام اطالع رسان - 2-2

 ن. یماب یو کنترل آن و ارتباطات ف یابیارز، نظارت، یبانیپشت

ر روش یسوا ، ( یکو ی)الکترون یمجاز، مکتوب، یشفاه یاز روش ها یکیبه  یاطالع رسان : یاطالع رسان یروش ها - 2-3

 از آن ها انجام خواهد شد.  یبیا ترکیها و 
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ا بوه  یق انجام مصاحبه با رسانه ها و یاز طر یموضع و خبر رسان، ق اعالم نظریاز طر : (ی)گفتار یشفاه یساناطالع ر -الف 

 شود.  یاز افراد انجام م یجمع یم برایصورت مستق

و  یات ادواریق انتشار نشور یو از طر یبه صورت نوشتار یموضع و خبر رسان، شامل اعالم نظر : مکتوب یاطالع رسان -ب 

 باشد.  یعملکرد م یو گزارش ها یخبر یبولتن ها،  یدوارر ایغ

 یهوا  ینوو آور  یا اسوتفاده از برخو  یو بر و یسا یق فضایاز طر یموضع و خبر رسان، اعالم نظر :  یمجاز یاطالع رسان -ج 

 رد. یرا دربر گ smsر یک نظیتکنولوه

 امثالهم است.  و یآموزش یکارگاه ها، ش هایشامل هما : یاطالع رسان یر روش هایسا -د 

ژه شامل هرگونه طورح موضووع قبول از    یارائه و نشر اطالعات و اخبار و : ژه(ی)اطالعات و اخبار و ژهیو یاطالع رسان - 2-4

 5( و مواده  28/7/1381 ی)الحواق  4ل مواده  یو موضوع تبصوره ذ  یاز جمله پرونده ها، اشخاص ییب قضایا تعقیرانه یشگیاقدام پ

حساس و مهم پرونده ، یمل یپرونده ها، یقانون مجازات اسالم 513تا  498و انقالب و مواد  یعموم یل دادگاه هایقانون تشک

ن و مقوررات  یت قووان یو . البته بوا رعا یز در ارتباط با اتباع خارجیداشته باشد و ن ین المللیا بی یکه ممکن است بازتاب داخل ییها

 مربوط به محرمانه بودن مطالب. 

پاسخ ها و مواضع ، ییاخبار قضا، هیعملکرد قوه قضائ، هیقوه قضائ یاست ها و برنامه هایس : یرسانموضوعات اطالع  - 2-5

 .  ییو قضا یحقوق یه و عمومیاطالعات پا، ین المللیب یه در قبال موضوعات داخلیقوه قضائ یرسم

  :  یدوره اطالع رسان - 2-6

 ربط . ین ذیاز مسؤولیا بر حسب نیو  ژهیو یدر موارد اطالع رسان : )بدون فوت وقت( یفور –الف 

و  ییقضوا ، یالتیف تشوک یگزارش عملکرد در چوارچوب وظوا  ، اخبار، ...( اهم رخدادها، ماهانه، یهفتگ، )روزانه یدوره ا -ب 

 هر بخش  یتخصص

  : هیقوه قضائ ین نامه اطالع رسانین در چارچوب آئیاز مخاطبیهرگونه گزارش بر حسب ن : یمورد -ج 

نخبگان  -4قضات  -3، هیقوه قضائ یران عالیمسؤوالن و مد -2، ه یس قوه قضائیرئ -1) هین درون قوه قضائیاطبمخ -الف 

 ه ( یقوه قضائ یعوامل خبر -6، هیکارکنان قوه قضائ -5ه یقوه قضائ ییو خبرگان قضا یحقوق
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ه و مقننوه و  یو مجر یسران قووا  -2 یرهبر معظم انقالب اسالم -1ه()یرون قوه قضائی)ب یکشور – یطین محیمخاطب -ب 

، ات عظوام و فقهوا  یو آ -4...( ، سوفرا ، نودگان مجلوس  ینما، کشور)وزرا یران عالیمد -3 –ص مصلحت نظام یس مجمع تشخیرئ

، صنوف-6یخبرگان محل، کارشناسان، اشخاص مرتبط مانند وکال، ین و کارشناسان موضوعیمسؤول -5 یو فقه ینخبگان حقوق

 ر(. یو سا یعوامل خبر-8 شهروندان-7 یمدن ینهادها، احزاب

 یو منطقه ا یجهان یمسؤوالن و مقامات سازمان ها، ر کشورهایسران و مقامات سا -1) ین المللیب-یطین محیمخاطب -ج 

 ر(. یو سا یعوامل خبر -5، مرتبط  یمدن یسازمان ها و نهادها -4 ین المللیکارشناسان و متخصصان ب -3

  : ر استیشامل موارد ز یمحدوده اطالع رسان: ه یقوه قضائ یم اطالع رساننظا ییایحوزه جغراف - 2-8

مهوم   یبوه پرونوده هوا    یدگیکشور و محل رس یران و مسؤوالن عالیت مدیفعال ی)به عنوان مرکز اصل استان تهران -الف 

 (.  ییقضا

 کشور.  یر استان هایسا -ب 

 ان. جه یر کشورهایسا، ییآسا یکشورها، یاسالم یکشورها -ج 

و  یاسوناد سور   ین ناموه طورز نگهودار   یآئو » است که به موجب قانون  یاسناد و مطالب : شده یاطالعات طبقه بند - 2-9

، بوه چهوار دسوته محرمانوه    «  1/10/1354 و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات مصووب  یو طبقه بند یمحرمانه دولت

 .« م شده استیتقس یسرّ یو به کل یسرّ، محرمانه یلیخ

ار یه و در اختیعکس و نوار ته، لمیف، گزارش یهستند که به صورت مجاز از موضوعات خبر یافراد : یعوامل خبر - 2-10

 دهند.  یرسانه ها قرار م

 یژه و انعکواس فوور  یاخذ اطالعات و یه برایس قوه قضائیرئ یاست که از سو یفرد : ژهیو یمسؤول اطالع رسان - 2-11

 گردد.  یمن ییتع، شانیآن به ا

 ییالت قضوا یتشک، یستاد یبخش ها ین مقام تمامیباالتر یاست که از سو یفرد : یداخل یمسؤول اطالع رسان - 2-12

اطالع  یعال یرخانه شورایربط به دبیحوزه ذ یبه عنوان مسؤول اطالع رسان، هیقوه قضائ یتابعه در سطوح سازمان یو سازمان ها

  شود. یم یمعرف، هیقوه قضائ یرسان



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

 ه یقوه قضائ یارکان نظام جامع اطالع رسان -ب 

  : ر استیه به شرح زیقوه قضائ یارکان نظام جامع اطالع رسان -3ماده 

 ه یقوه قضائ یاطالع رسان یشورا - 1

 رخانه شورا. یدب - 2

 شورا.  یهماهنگ یته مرکزیکم - 3

  : شورا شامل یتخصص یته هایکم - 4

، یو توسوعه علمو   یت و منوابع نظوام اطوالع رسوان    یریتوسعه مد :  یت اصلینظارت )مأمور ت ویریمد یته ارتقایکم - 4-1

 نو و روزآمد.   یها یو فناور یپژوهش

 (.  یاطالع رسان یفیو ک یکم یو ارتقا یند اطالع رسانیفرا یابیارز : یت اصلی)مأموریاطالع رسان یته ارتقایکم -4-2

و توسوعه  ، جامعوه  یو قضائ یسطح دانش حقوق یارتقا : یت اصلیها )مأمورو توسعه مشارکت  یته فرهنگ سازیکم - 4-3

 ربط(. یذ یرسانه ها و نهادها، خبرگان، مسؤوالن، تعامل و مشارکت مردم

 . یاستان یاطالع رسان یته هایکم - 5

 تابعه.   یو اطالع رسان یروابط عموم یواحدها - 6

موذکور   یشود و واحودها  یه انجام میربط در قوه قضائیذ یسازمان یحدهاتوسط وا ییندها و اقدامات اجرایفرآ یتبصره تمام

 باشند.   یم یاطالع رسان یمصوب شورا یاست ها و برنامه هایس یموظف به اجرا

  : ر استیبه شرح ز« هیقوه قضائ یاطالع رسان یشورا»  یاعضا -4ماده 

 س شورا. یرئ- 1

 ر شورا(. یه )دبیقوه قضائ یسخنگو- 2

 ه. یاست قوه قضائیحوزه رس یرئ - 3

 کل کشور.  یس سازمان بازرسیرئ - 4

 .  ییو توسعه قضا یمعاون حقوق - 5
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 معاون آموزش.  - 6

 .  یتیو ترب ینیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمیرئ - 7

 ر ستاد حقوق بشر. یدب - 8

 ه. یس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیرئ - 9

 تهران  استان یس کل دادگستریرئ - 10

 و انقالب تهران.  یدادستان عموم - 11

 شود.  ین مییه تعیس قوه قضائیتوسط رئ یاطالع رسان یس شورایرئ -1تبصره 

 شود.  یل میکبار تشکیماه  3حداقل هر  یاطالع رسان یجلسات شورا -2تبصره 

 کشور دعوت به عمل آورد.  یهادهار نیندگان سایو نما ییتواند بر حسب مورد از مسووالن قضا یر شورا میدب -3تبصره 

  : راستیه به شرح زیقوه قضائ یاطالع رسان یارات شورایف و اختیوظا -5ماده 

 ه. یقوه قضائ یاطالع رسان یبرنامه راهبرد ین و بازنگریتدو - 1

 از . یمورد ن یاطالع رسان ین نامه هاییآ، مقررات، فیتعار، م یب مفاهیو تصو یبررس - 2

، یفوراهم آور ، یزیند برنامه ریع و توسعه فرآیتسر، لیو تسه یطرح جامع اطالع رسان یاجرا یدات الزم برایهجاد تمیا - 3

 و نشر اطالعات.  یپردازش و سامانده

 . یاطالع رسان یبرنامه ها و بودجه ها، ب طرح هایو تصو یبررس - 4

 جامعه و مردم.  ییو قضا یحقوق، یو آموزش عموم یاطالع رسان یالزم برا ینه هایجاد زمیا - 5

 ربط. یذ ینهادها، رسانه ها، خبرگان، مسؤوالن، توسعه تعامل و مشارکت مردم یالزم برا ینه هایجاد زمیا - 6

 .  یاطالع رسان یو پژوهش یتوسعه علم یدات الزم برایجاد تمهیا - 7

قووه   ینو در نظام اطالع رسان یها یر فناوریااطالعات و ارتباطات و س یاز فناور یریبهره گ یدات الزم برایجاد تمهیا - 8

 ه . یقضائ

 ه. یقوه قضائ یاطالع رسان یها و نهادها یو توسعه روابط عموم یسامانده، یهماهنگ یدات الزم برایجاد تمهیا - 9
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زات یو انات و تجهامک، استانداردها، یزیت و برنامه ریریمد،  یمنابع مال، یتوسعه منابع انسان یدات الزم برایجاد تمهیا - 10

  یاطالع رسان

ق یو ه از طریقووه قضوائ   یاطوالع رسوان   یو نهادهوا  یو روابط عموم ینظام اطالع رسان یو کنترل عال یابیارز، نظارت - 11

 آن .  یته هایرخانه شورا و کمیدب

  : رخانه شورایارات دبیف و اختیوظا -6ماده 

 رخانه. یالت الزم دبیجاد ساختار و تشکیا

 شورا.  یس طرح ها و برنامه هاینوش یم پیتنظ

 م دستور جلسات شورا. یتنظ

 م صورت جلسات شورا.  یتنظ

 مصوبات شورا.  یریگیپ

 ته ها. یت شورا و کمیفعال یمستندساز

 ته ها. یشورا و کم یو عموم یانجام امور ادار

 ته ها و ارائه به شورا. یاز عملکرد شورا و کم یو مورد یدوره ا یم گزارش هایتنظ

 یتوانود بوا همواهنگ    یر شورا مو یرخانه را بر عهده دارد .دبیمصوبات شورا و اداره دب یریگیت پیمسؤول، ر شورایدب -1تبصره 

رخانوه را  یو اداره دب یین و انجام امور اجراییرخانه شورا( تعیس دبیا رئی) ییاجرا یر هماهنگیک نفر را به عنوان مدی، س شورایرئ

 د.  یض نمایتفو یبه و

س یب به رئیتصو یه برایرخانه شورا را تهیالت دبیساختار و تشک، ک ماهیر شورا موظف است تا حداکثر ظرف یدب -2 تبصره

 د. یشورا ارائه نما

ه و بوه  یو ته، شوورا  یته هوا یرخانه و کمیاز اقدامات دب یگزارش جامع، ر شورا موظف است تا حداکثر در هر ماهیدب -3تبصره 

 د. یاست شورا ارائه نمایر

  : ه عبارتند از یقوه قضائ یاطالع رسان یشورا یهماهنگ یته مرکزیکم یاعضا -7ماده 
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 ته. یس کمیبه عنوان رئ یاطالع رسان یر شورایدب - 1

 . یاطالع رسان یر شورایته به انتخاب دبیر کمیدب - 2

 ه. یقوه قضائ یو اطالع رسان یر کل روابط عمومیمد - 3

 ه . یقوه قضائ یتماعو اج یر کل امور فرهنگیمد - 4

 . یو خدمات ادار ییتابعه و دانشکده علوم قضا یسازمان ها یو اطالع رسان یران کل روابط عمومیمد - 5

دادستان ، یوان عدالت ادارید، کشور یوان عالید، هیقوه قضائ یو معاونت ها یستاد یحوزه ها یندگان اطالع رسانینما - 6

 ه. یحفاظت و اطالعات قوه قضائ، کل استان تهران یدادگستر، قضات یو دادگاه انتظام دادسرا، یوزارت دادگستر، کل کشور 

 تهران.  یدادسرا ینده اطالع رسانین دادستان به عنوان نمایاز معاون یکی - 7

 س شورا. یه به انتخاب رئیات قوه قضائیران نشریا سردبیران مسؤول یدو نفر از مد - 8

ا کارشناسوان  یو ه یخوارج از قووه قضوائ    یر بخش هایندگان سایاز نما، تهیس کمیوافقت رئبر حسب ضرورت و با م -تبصره 

 ربط دعوت خواهد شد. یذ

  : ن شرح استیه بدیقوه قضائ یاطالع رسان یشورا یهماهنگ یته مرکزیارات کمیف و اختیوظا -8ماده 

 ض شورا. یبر حسب تفو یاطالع رسان یف شورایه وظایانجام کل - 1

 ها.  یانواع اطالع رسان ییو محتوا یب شکلیو تصو یبررس - 2

 ات و اخبار منتشره. ینشر، یاطالع رسان یگاه هایل پایاز قب یاطالع رسان یوه هایندها و شینظارت بر فرآ - 3

 ژه. یو یها یدر خصوص اطالع رسان یریم گیتصم - 4

 ه. یقوه قضائ یطالع رسانمختلف نظام ا یو بخش ها یتخصص یته هاین کمیماب یجاد هماهنگیا - 5

 ه . یقوه قضائ یاطالع رسان یها و نهادها ین روابط عمومیماب یجاد هماهنگیا - 6

 .  یتخصص یته هایکم یت هایو کنترل فعال یابیارز، نظارت - 7

 .  یاطالع رسان یب شورایو تصو یبررس یه مواد الزم برایته - 8

  : ن شرح استیدب یتخصص یته هایارات کمیف و اختیوظا -9ماده 
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 . یت نظام اطالع رسانیبر راهبردها و مأمور یمرتبط مبتن یموضوعات تخصص یکارشناس - 1

 تابعه(.  یو سازمان ها ییالت قضایتشک، یه )اعم از ستادیمرتبط در ساختار قوه قضائ ییاجرا ین بخش هایب یهماهنگ - 2

الت یتشوک ، یه)اعم از سوتاد یمرتبط در ساختار قوه قضوائ  ییااجر یت بخش هایو کنترل بر صحت فعال یابیارز، نظارت - 3

 .  یتابعه( در چارچوب نظام اطالع رسان یو سازمان ها ییقضا

 ب . یو تصو یبررس یشورا برا یهماهنگ یته مرکزیته ها به کمیارائه مصوبات کم - 4

ران کول قووه   یاز مود  یکو یبر عهوده   س شورا ویر شورا و با حکم رئیشنهاد دبیبه پ یتخصص یته هایاست کمیر -1تبصره 

 ته باشد. یآن کم یت حوزه متبوعش مرتبط با موضوع تخصصیکه فعال، عضو خواهد بود یندگان نهادهایا نمایه یقضائ

 ل خواهد شد. یا حداکثر ماهانه تشکیو  یاز به صورت هفتگیته ها بر حسب موضوع و نیجلسات کم -2تبصره 

بوه  ، یل در اطوالع رسوان  یع و تسوه یو انسوجام و تسور   یجاد هماهنگیبا هدف ا یع رسانته اطالیدر هر استان کم -10ماده 

س کول  یا دادستان مرکز استان بوه انتخواب رئو   یاستان  ین دادگستریاز معاون یکیاست یبه ر، ژهیو یها یخصوص اطالع رسان

ندگان اطالع یستان مرکز استان و نمات دادیو عضو یدادگستر یو اطالع رسان یمسؤول روابط عموم یریو دب، استان یدادگستر

 شود.  یل میتشک، هیتابعه قوه قضائ یسازمان ها یاستان یواحدها یرسان

استان  یاطالع رسان یته هاین کمیماب یجاد هماهنگیا، ارتباط مستمر یفه برقراریوظ یاطالع رسان یرخانه شورایدب -تبصره

 ها را بر عهده خواهد داشت. 

   یط اطالع رسانیشرا -ج 

ه یتابعوه قووه قضوائ    یو سوازمان هوا   ییالت قضوا یتشک،  یو استان یستاد یدر بخش ها ین اطالع رسانیمسؤول -11ماده 

  : موظفند

اطوالع   یرخانوه شوورا  یق مناسوب بوه دب  یو اهم اطالعات و اخبار حوزه تحت پوشش خود را به صورت روزانه و به طر -الف 

 ند. یاعالم و ارسال نما یرسان

و  یاطالع رسوان  یرخانه شورایاوقات شبانه روز به دب یبدون فوت وقت در تمام، ژه را پس از اطالعیو اخبار و اطالعات -ب 

 ند. یمنعکس نما یق مقتضیاز طر، «ژه یو یمسؤول اطالع رسان» 
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بوه   یو سطح منود نسوبت بوه اطوالع رسوان      یدوره ا، موظف است به صورت مستمر یاطالع رسان یرخانه شورایدب -تبصره

خواهد بود که توسط  یبر اساس دستورالعمل ین اطالع رسانیات ایجزئ د.یکشور اقدام نما یژه مقامات عالین مختلف به ویمخاطب

 شود.  یه میشورا ته یهماهنگ یته مرکزیکم

  : کیهر  یو محدوده اطالع رسان یمقامات مجاز به اطالع رسان -12ماده 

: اسوت یس حووزه ر یرئ، دادستان کل کشور، هیمعاون اول قوه قضائ، هیه قضائقو یسخنگو،  یاطالع رسان یس شورایرئ - 1

و  ییقضوا ، یالت اداریه اعوم از تشوک  یت قووه قضوائ  یو کالن و مربوط به کل یاست ها و برنامه هایدر ارتباط با س یاطالع رسان

 یر اخص در ارتباط با پرونوده هوا  ه و به طویقوه قضائ یها ییو پاسخگو یمواضع رسم، ژهیو یتابعه و اطالع رسان یسازمان ها

ا بازداشوت  یاخبار مربوط به احضار ، داشته باشد ین المللیا بی یکه ممکن است بازتاب داخل ییو حساس و مهم و پرونده ها یمل

 .  یاتباع خارج

س مرکوز  یرئ ،تابعه یسازمان ها یرؤسا، هین قوه قضائیر معاونیسا، یوان عدالت اداریس دیرئ، کشور یوان عالیس دیرئ - 2

و اخبوار   یوی برنامه و عملکورد اجرا  یاطالع رسان :  یو خدمات ادار یس دانشکده علوم قضائیرئ، هیحفاظت و اطالعات قوه قضائ

 حوزه مرتبط. 

کول   ین رؤسوا ی)معواون ، یتابعوه اسوتان   یران کل سازمان هایمد، دادستان مرکز استان ، استان یکل دادگستر یرؤسا - 3

 ییقضوا  یمجتموع هوا   یرؤسوا ، شهرستان هوا  یها یدادگستر یرؤسا، استان و معاونان آنان یدادستان ها، استان  یدادگستر

ا بور حسوب   یو و اخبار حووزه مورتبط و    ییبرنامه و عملکرد اجرا یاطالع رسان: استان( یس کل دادگستریرئ یبا هماهنگ یهمگ

 ض شورا. یتفو

 یاطالع رسوان : ییو قضا یو استان یدر هر بخش ستاد یاطالع رسانن یا مسئوولی یو اطالع رسان یران روابط عمومیمد - 4

ن نامه نظام جوامع  ین مقام مرتبط و در چارچوب آئیباالتر یژه حوزه مرتبط با هماهنگیو یو اطالع رسان ییبرنامه و عملکرد اجرا

 ه. یقوه قضائ یاطالع رسان

ن حودود و ثغوور و   یوی مووارد را بوا تع   یدر برخ یع رساناطال، تواند بر حسب لزوم یشورا م یهماهنگ یته مرکزیکم -تبصره

 د. یض نماین نامه تفوین آئیا 12ا چند نفر از افراد مندرج در ماده یک یبه ، شکل آن
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  : باشد یر ممنوع میه در موارد زیانتشار اخبار و صدور اطالع، افشاء، اعم از مصاحبه یرسان اطالع گونه هر – 13ماده 

قوات  یو محواکم و تحق  یر علنیمذاکرات غ -(. یو محرمانه دولت ی)اسناد سر یحفاظت یبند هطبق یدارااسناد و اطالعات  -

 شدن حکم.  یقبل از قطع یان دادگاه علنیو انتشار جر یدر مرحله مقدمات یو انتظام یمراجع قضائ

ن انتشوار  یه باشد و همچنبودن آن را نمود یر علنیغ یتقاضا ین دعویاز طرف یکیکه حداقل  یاشخاص یخصوص یدعاو -

 اشخاص باشد.   یت و ابرویثیر با حین اتهام که مغایعناو، یاسام

 ت طفل متهم. یهو یه عکس و افشایو ته یلمبرداریا فیاطفال و ،  یبه جرائم خانوادگ یدگیان رسیجر -

 گردد.  ییعادالنه قضا یح و سالم در روند دادرسیکه افشاء و انتشار آن موجب اختالل و مانع انجام صح یاخبار -

 ن شود. یگروه ها احزاب و مسئول، ان اقشار جامعه یم یرید درگیو تشد یکه موجب تفرقه و دوگانگ یاخبار -

 یبه نظام و دستگاه قضائ یعموم یاعتماد یا موجب بین آنان و یا هراس بیو  یاذهان عموم، یکه موجب آشفتگ یاخبار -

 شود. 

 شود.  ییا موجب خدشه دار شدن اقتدار و استقالل قضایر شأن قضات و یکه مغا یخبر ایه یصدور اطالع، مصاحبه  -

 . یو اعالم رأ یدگیت متهم قبل از اتمام رسیدر خصوص برائت و مجرم ییده مقامات قضایهرگونه اظهار عق -

 ه. یس قوه قضائیص رئیکل کشور به تشخ یبازرسان بازرس یگزارش ها -

ه یو ا اسوتمداد از کل یو هشودار  ، یهمگوان  یا مصاحبه به منظور اطالع رسانیخبر و ، ه یتشار اطالعتبصره در صورت ضرورت ان

بنوا بوه   ، باشود  ین نامه ممنوع مین آئیکه انتشار و افشاء اطالعات آن مطابق مفاد ا ییقضا یاقشار جامعه در خصوص پروند ها

 یدگیرسو  یاز قاضو  یاطالعوات الزم و کواف  ، ه یوه قضوائ س قیه و با کسب اجازه از رئیقوه قضائ یاطالع رسان یص شورایتشخ

شوده   یبنود  هزان انتشار آن در حد ضرورت که متضمن افشاء اسورار و اطالعوات طبقو   یکننده پرونده اخذ و متن خبر و نحوه و م

ن یوی بنا به تع یردا فیه و یقوه قضائ یو اطالع رسان یا روابط عمومیه و یقوه قضائ یار سخنگویه و در اختیتوسط شورا ته، نباشد

لم و گزارش بوه  یف،  یت عوامل خبریا با هدایه رأساً یقوه قضائ یو اطالع رسان یروابط عموم، ازیرد.در صورت نیگ یقرار م، شورا

 د. ینما یم یه و اطالع رسانیته، ن شدهییزات تعیم

  یبا عوامل خبر یو اطالع رسان یروابط عموم یواحدها یط همکاریالزامات و شرا -د 
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  : است یه الزامیقوه قضائ یو ادار ییک از اماکن قضایحضور در هر  یر برایت موارد زیرعا -14ماده 

 مربوط  یبا روابط عموم یهماهنگ - 1

  یت اخالق و شئونات حرفه ایرعا - 2

 نامه از رسانه متبوع  یارائه معرف - 3

  یومن شده توسط روابط عمییتع یت صرفاً در محل هایتردد و فعال - 4

  ین قانونیدر چارچوب مواز یت خبریانجام فعال - 5

ه یوابسته به قوه قضوائ  یز سازمان هایو ن یعلن یدادگاه ها، ط دادسراها یلم و عکس در محیف، ه هر گونه خبریته -15ماده 

و عکوس و   یبوردار لمیرد.نظارت بر موضوعات فیانجام پذ یو اطالع رسان یروابط عموم یو تحت نظر واحدها ید با هماهنگیبا

 باشد.  یم یو اطالع رسان یبر عهده واحد روابط عموم یقانون یت هایخبر و کنترل ممنوع

  : ر را انجام دهندیاقدامات ز،  یها موظفند در ارتباط با عوامل خبر یروابط عموم -16ماده 

 مصوب  یمطابق فرم ها یمشخصات و امضاء عوامل خبر، ل اسمیاخذ و تکم - 1

 رسانه اعزام کننده  ین شده از سوییبه مراجع مربوط در چارچوب محور تع یعوامل خبر یت و معرفیهدا - 2

  ین قانونیصدا و گزارش در چارچوب مواز، عکس، لمیه فیته یبرا ینظارت و کنترل عوامل خبر - 3

ه یو و ته یخبور  یر گروه هوا یل و امضاء شده توسط خبرنگاران و سایتکم یز فرم هاینامه ها و ن یه معرفیکل ینگهدار - 4

 .  یو اطالع رسان یال و داستان در روابط عمومیلم و سریکنندگان ف

 ر مواد یسا - ھ

 یکوه دارا  یدر صورت، سطوح سازمان  یتابعه در تمام یو سازمان ها ییالت قضایتشک،  یستاد یه بخش هایکل -17ماده 

 یرخانه شوورا یبه دب یک نفر را به عنوان مسؤول و رابط اطالع رسانیستند موظفند حداقل ین یو اطالع رسان یواحد روابط عموم

 ند. ینما یمعرف، هیقوه قضائ یاطالع رسان
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 یبوا شوورا   یه مکلفند ضمن همکوار یتابعه قوه قضائ یو سازمان ها ییالت قضایتشک،  یستاد یه بخش هایکل -18ماده 

برناموه هوا و   ، اسوت هوا  یرا منطبق بوا س  یخود در حوزه اطالع رسان یبرنامه ها، آن یته هایرخانه شورا و کمیدب،  یاطالع رسان

 ند. یم و اجرا نمایتنظ، آن یته هایه و کمیقوه قضائ یاطالع رسان یمصوب شورا یاستانداردها

، یتخصصو  یته هایدر کم ید به صورت ساالنه پس از بررسیبا یو اطالع رسان یبرنامه و بودجه حوزه روابط عموم -تبصره 

 ه برسد. یاست قوه قضائیو ر یاطالع رسان یب شورایبه تصو

د یپس از تائ، هیمختلف قوه قضائ یابالغ به بخش ها یبرا یاطالع رسان یشورا یه مصوبات و بخش نامه هایکل -19ماده 

 شود.  یس شورا ابالغ میق رئیه از طریاست قوه قضائیر

باشد. در صورت مشاهده تخلف  یه میقوه قضائ یاطالع رسان ین نامه بر عهده شوراین آئیمفاد ا یت اجرایمسئول -20ماده 

 گزارش خواهد شد. ، صالح جهت اقدام یس شورا به مراجع ذیموارد توسط رئ

خ ید.از توار یه رسیس قوه قضائیب رئیبه تصو 19/7/1386 خیم و در تاریتبصره تنظ 15ماده و  22ن نامه در ین آئیا -22ماده 

ن آن و الزم االجورا  یگزین نامه حاضر جایمنسوخ و آئ، «ه یقوه قضائ ییو پاسخگو یاطالع رسان یالع یشورا یین نامه اجرایآئ»

 است.  

 . یشاهرود ید محمود هاشمیس-هیس قوه قضائیرئ

 

 

 

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

 ۱0/8/۱۳90 هـ مورخ4۷۳۷5ت/۱595۳4بنامه شماره یتصو 2بند 

 

 

  : ب نمودیکل کشور تصو 1390ماده واحده قانون بودجه سال ( 115به استناد بند ) 28/10/1390ران در جلسه مورخ یوز هیأت 
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( موضوع 4( و )3ن جداول شماره )یگزید شده است جاییتأ هیأت وست که به مهر دفتر ی( به شرح پ4( و )3جداول شماره ) -

 گردد. یم 10/8/1390هو مورخ 47375/ت159534شماره ب نامه ی( تصو2بند )

ر یبه شرح جدول ز 10/8/1390هو مورخ 47375ت/159534ب نامه شماره یتصر( 2اد شده و بند )یع اعتبارات موضوع بند یتوز

ربط  یذ ییاجرا یق دستگاههاین و مقررات مربوط از طریت قوانیرد تا به رعایگ یقرار م یانقالب فرهنگ یعال یار شورایدر اخت

  : دیاقدام نما

 

 

 

 

 

 

 

 ال یون ریلیم

  هزینه ای  عنوان ردیف-  شماره ردیف
تملك داییهای 

  سرمایه ای
  جمع

89 - 

550000  

اعتبارات موضوع 

اجرای منشور 

توسعه فرهنگی 

  قرآنی

  2ر188ر873  -  2ر188ر873

حده قانون ( ماده وا115ژه بند )ین و مقررات مربوط به ویمه قوانب ناین تصویا یربط موظفند در اجرا یذ ییاجرا یدستگاهها -

 ند.یت نمایکشور را رعا یکل 1390بودجه سال 



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

 

  یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد

 وزارت كشور -جمهورسیرئ

 

 اصوول  اسوتناد  بوه  جمهوور سین رئو یوزرا و معاون، جمهورسید رئییشنهاد و تأیبنا به پ 29/9/1391 ران در جلسه مورخیوز هیأت 

موواد   ران و به استنادیا یاسالم یجمهور یقانون اساسو هشتم  یکصد و سیست و هفتم و یکصد و بیست و ششم و یکصد و بی

قوانون بودجوه   ( 112)ران و بنود  یا یاسالم یقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهور( 224)ماده « هو»و بند ( 186)و ( 181)

 : ب نمودیل کشور تصوک 1391سال 

 "نیمهرآفر طرح"

ن مشوابه عوالوه بور دارا    یا عنواو ی آنان و یت و منابع انسانیرین توسعه مدیو استانداران و معاون ییاجرا دستگاه ن مقامیباالتر -1

ژه یو نوده و یبوه عنووان نما  ، رانیو ا یاسوالم  یجمهور یقانون اساسست و ششم یکصد و بیاصل  یهاتیارات و مسئولیبودن اخت

جمهوور و  سیارات رئو یو اعمال اخت یران برایا یاسالم یجمهور یقانون اساسست و هفتم یکصد و بیجمهور موضوع اصل سیرئ

دسوتگاه مربووط موضووع     یو استخدام یز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداریو ن یو استخدام یران در امور اداریوز هیأت 

 .گرددین میین و مقررات تعیقوان

د شده اسوت و جوزء   ییدولت تأ هیأت وست که به مهر دفتر یت و به شرح پیها موظفند با رعایو استاندار ییاجرا یهاتگاهدس -2

، شونهاد یپ، ل موافقوت یاز قب یا مقامیهر مرجع  یاز سو یگریچ امر دیاز به هیباشد و رأساً و بدون نینامه مبین تصوینفک ایال

، مقاموات  یاز سوو  یصادره قبلو  یهاهیت ابالغیا ابالغ و بدون الزام به رعایماره مستخدم ش یصدور و اعطا، صدور مجوز، دییتأ

ت یل وضوع یاز جملوه نسوبت بوه تبود    ، د شده استییدولت تأ هیأت وست که به مهر دفتر ینسبت به همه موارد مندرج در شرح پ

 .ز اختصاص دهندیاقدام و شماره مستخدم را ن، و جذب و استخدام افراد یریو بکارگ یاستخدام

و  یران در اموور ادار یو ا یاسوالم  یجمهوور  یقوانون اساسو  و هشوتم   یکصد و سو یاصل  یران در اجرایوز هیأت ارات یاخت -3

ت یریقوانون مود  ن و مقوررات مختلوف از جملوه    یدر قوان یو استخدام یز امور برنامه و بودجه مربوط به امور ادارین و یاستخدام

http://juge.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=883:1391-08-09-09-57-16&catid=133:loi&It
http://juge.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=744:1391-03-07-07-21-58&catid=129:---139
http://juge.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=744:1391-03-07-07-21-58&catid=129:---139
http://juge.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=744:1391-03-07-07-21-58&catid=129:---139
http://juge.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=883:1391-08-09-09-57-16&catid=133:loi&It
http://juge.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=883:1391-08-09-09-57-16&catid=133:loi&It
http://juge.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=883:1391-08-09-09-57-16&catid=133:loi&It
http://juge.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=52:1390-03-13-17-51-08&catid=42:1391-02-
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و کشوور   یدادگستر یبه عهده وزرا یسنوات یران و بودجه هایا یاسالم یج ساله پنجم جمهورقانون برنامه پن، یخدمات کشور

 .باشدیم

 .باشدیاالتباع م د شده است الزمییدولت تأ هیأت  وست که به مهر دفتریمات به شرح پیمصوبات و تصم -4

ن مقوام  یص بواالتر یبوه تشوخ  ، د شوده اسوت  ییدولت تأ هیأت وست که به مهر دفتر یپ شرح به مستخدم شماره و کد شناسه -5

و  یران سوتاد یر مقامات و مدین مشابه و سایآنان و عناو یت و منابع انسانیریها و معاونت توسعه مدیو استاندار ییدستگاه اجرا

 .ابدییها به افراد اختصاص م یاستاندار و مربوط یهاآنان رأساً توسط دستگاه یمجاز از سو یاستان

قوانون بودجوه    112 بنود  اسوتناد  ران و بهیا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور قانون برنامه پنج 186و  181 مواد دبه استنا -6

و  یآنوان در اموور ادار   یهوا تیارات و مسوئول یف و اختیجمهور وظاسین رئیشنهاد وزرا و معاونیپ کل کشور و بنا به 1391سال 

وسوت  یآنان به شورح پ  یهاتیارات و مزیف و اختیز وظایو ن یو استخدام یو امور برنامه و بودجه مربوط به امور ادار یاستخدام

و اسوتانداران و   یوی اجرا یهوا ن مقاموات دسوتگاه  یمات و بواالتر ر مقایسا به عهده، د شده استییدولت تأ هیأتکه به مهر دفتر 

 .شودیگذاشته م یو استان یران ستادین مشابه و مدیا عناویآنان  یت و منابع انسانیرین توسعه مدیمعاون

 یهوا ن مقاموات دسوتگاه  یجمهور باالترسیشنهاد رئیران و بنا به پیا یاسالم یجمهور یقانون اساسست و هفتم یکصد و بیبه استناد اصل  -7

 اعموال  انجام و یور براجمهسیژه رئیندگان وین مشابه آنان به عنوان نمایا عناوی یت و منابع انسانیرین توسعه مدیو استانداران و معاون ییاجرا

ژه یو نوده و یمات نمایشوند تصمین مییتع، د شده استییدولت تأ هیأت وست که به مهر دفتر یران به شرح پیوز هیأت جمهور و سیارات رئیاخت

 .ران خواهد بودیوز هیأت جمهور و سیمات رئیدر حکم تصم

 یو وزرا( 7)و ( 1)جمهور در بند سیژه رئینده ویمورد با نمانامه حسب بین تصویمات و مصوبات موضوع ایاجرا و ابالغ تصم -8

 .باشدیران میوز هیأت  ینامه داخلنییآ 19ت ماده یاز به رعایاد شده بدون نی( 3)موضوع بند 

 .باشدیمربوط م یکیوست آن سامانه الکترونینامه و شرح پ بین تصویا یبستر اجرا -9

 .باشدینم ییاجرا یهان مقامات دستگاهیو وزرا و باالتر ین ویجمهور و معاونسیرئارات ینامه رافع اخت بیتصو نیا -10

 جمهورسیمعاون اول رئ - یمیمحمدرضا رح

 

http://juge.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=52:1390-03-13-17-51-08&catid=42:1391-02-
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 یمل یدستگاه ها یاستخدام یمجوزها

 

 

 

 

  یاوطلبان تصدد ینش و كارآموزیگز، نامه نحوه جذبنییآ

 امر قضاء و استخدام قضات

 
و  1343مصووب   یط کوارآموز یقانون استخدام قضات و شرا، رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 158اصل  3با استناد به بند 

 یص لزوم کوارآموز یماده واحده قانون تشخ، و اصالحات آن 1361مصوب  یط انتخاب قضات دادگستریقانون شرا، ه آنیاصالح

دن مودت خودمت   یماده واحده قانون گذران، 1371ه مصوب یس قوه قضائیف رئیارات و وظایماده واحده قانون اخت، 1366ب مصو

ت بوه اتخواذ   یو ه آن و با عنایو اصالح 1373کشور مصوب  یدر محاکم قضائ یالن دانشکده علوم قضائیالتحصفه فارغینظام وظ

، مهوارت ، دانش یت قضات دارایترب یبرا یاستخدام قضات و آموزش پودمان و انتخاب اصلح در جذب و یساالر ستهیکرد شایرو

امر قضاء و استخدام قضات بوه شورح موواد     یداوطلبان تصد ینش و کارآموزیگز، نامه نحوه جذب نییآ، یااخالق و تعهد حرفه

  : شودیب میتصو یآت

 یخدمات ادار و ییقضا علوم دانشگاه
  یأت علمیه 50

 یعلم أتیرهیغ 100 و
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 منصب قضاء  یط و نحوه جذب داوطلبان تصدیشرا : بخش اول 

 رد. یپذیصورت م یو اختصاص یوه عمومیجذب داوطلبان به دو شو 1ماده 

  یوه عمومیفصل اول و ش

 .  یو مصاحبه علم یکتب یق آزمون ورودیمنصب قضاء از طر یند جذب داوطلبان تصدیعبارت است از فرآ یو جذب عموم2ماده 

ک از یو رشوته حقووق در هور     یرشناسو آموختگوان مقطوع کا  ان دانشیمنصب قضاء از م یداوطلبان تصد یو جذب عموم3ماده 

و  یوسته معوارف اسوالم  یارشد پ یکارشناس، ییعلوم قضا، یحقوق اسالم یش فقه و مبانیات با گرایاله، فقه و حقوق، هاشیگرا

 یهوا آموختگان سطح دو حوزهو دانش یقات و فناوریتحق، د وزارت علومییمورد تأ یهاها از دانشگاهشیک از گرایحقوق در هر 

شورکت در   یمجواز بورا   یهان گروهییرد. تعیپذیه صورت میعلم یهاحوزه یعال ید شوراییمورد تأ یهااز حوزه، ه و باالتریعلم

 ه است. یقات قوه قضائیه به عهده معاون آموزش و تحقیحوزه علم 2در مورد دارندگان مدرك سطح  یند جذب عمومیفرآ

نود کوه مودرك    یشورکت نما  یکتبو  یتواننود در آزموون ورود  یم یتر به شرطباال یدانشگاه یلیتبصره و دارندگان مدارك تحص 

 باشد.  یا حوزویرشته حقوق و  یشهایاز گرا یکیآنان در  یکارشناس

ه و در صوورت  یقات قووه قضوائ  یله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیبه وس یبه صورت سراسر یو آزمون ورود4ماده 

 شود. یگر برگزار مید یهاسازمان یبا همکار قاتید معاون آموزش و تحقیصالحد

ن یوی ه تعیس قووه قضوائ  یوی ب ریقات و با تصوو یشنهاد معاون آموزش و تحقیبراساس پ، ینام در آزمون ورودنه ثبتیتبصره و هز 

 گردد. یم

ن یاز بو  ییگاه قضوا از دسوت یو برابور ن  3درصد باشد به تعوداد   50ش از یب یکه معدل کل آنان در آزمون ورود یو داوطلبان  5ماده 

 اعالم خواهد شد.  یلیت تکمیشوند در صورت ضرورت ظرفیدعوت م یانجام مصاحبه علم ین نمرات برایحائزان باالتر

  یوه اختصاصیفصل دوم و ش

مطوابق مقوررات   ، یق مصاحبه علمو یمنصب قضاء از طر یند جذب داوطلبان تصدیعبارت است از فرآ یو جذب اختصاص  6ماده 

 امه. ننیین آیا



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

  : ردیپووووووذیانجووووووام موووووو یق مصوووووواحبه علموووووویوووووور از طریووووووووووووو جووووووذب اشووووووخاص ز7موووووواده 

 . 16منوط به داشتن حداقل معدل ، گروه اول یهاها از دانشگاهشیک از گرایحقوق در هر  یآموختگان کارشناس. دانش 1

 . 17به داشتن حداقل معدل  منوط، گروه دوم یهاها از دانشگاهشیک از گرایحقوق در هر  یآموختگان کارشناس. دانش 2

و  16منوط به داشتن حداقل معدل ، گروه اول یهاها از دانشگاهشیک از گرایارشد حقوق در هر  یآموختگان کارشناس. دانش 3

 .یحقوق اسالم یش فقه و مبانیات با گرایا الهیفقه و حقوق ، هاشیک از گرایحقوق در هر  یمدرك کارشناس

منووط بوه   ، گروه اول یهاها از دانشگاهشیک از گرایو حقوق در هر  یوسته معارف اسالمیارشد پ یناسآموختگان کارش. دانش4

 . 16داشتن حداقل معدل

و  17منوط به داشتن حداقل معدل ، گروه دوم یهاها از دانشگاهشیک از گرایارشد حقوق در هر  یآموختگان کارشناس. دانش 5

 ها. شیگراک از یحقوق در هر  یمدرك کارشناس

منوط بوه  ، گروه دوم یهاها از دانشگاهشیک از گرایو حقوق در هر  یوسته معارف اسالمیارشد پ یآموختگان کارشناس. دانش 6

 . 17داشتن حداقل معدل

منوط بوه داشوتن مودرك    ، یحقوق اسالم یش فقه و مبانیات با گرایرشته اله یتخصص یان دکتریآموختگان و دانشجو. دانش7

 یمعارف اسالم، اتیوسته رشته الهیارشد پ یا مدرك کارشناسی یحقوق اسالم یش فقه و مبانیات با گرایدر رشته اله یاسکارشن

 . یحقوق اسالم یش فقه و مبانیو ارشاد با گرا

بوا   هوا شیک از گرایحقوق در هر  یمنوط به داشتن مدرك کارشناس، ه گروه اولیعلم یهاآموختگان سطح دو از حوزه. دانش 8

 .  یمدرك کارشناس 16حداقل معدل 

 . 17منوط به داشتن حداقل معدل ، ه گروه اولیعلم یهااز حوزه یش حقوق و قضاء اسالمیآموختگان سطح دو در گرا. دانش9

 ه گروه اول. یعلم یهااز حوزه یا حقوق و قضاء اسالمیفقه و اصول و  یهاشیآموختگان سطح سه در گرا. دانش10

 ه گروه اول. یعلم یهااز حوزه یا حقوق و قضاء اسالمیفقه و اصول و  یهاشیآموختگان سطح چهار در گرا. دانش 11

مرکوز اموور مشواوران و     یاول تا پنجاهم آزموون سراسور   یهاو رتبه یاستان یهااول تا دهم آزمون وکالت کانون یها. رتبه12

 د مراجع مربوط. ییبه تأ، ه و آزمون وکالت کانون مرکزیوکالء قوه قضائ
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ه یو ا مشواور پا یو ل یو مؤثر به عنوان وک یمشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوال، یک دادگستریه ی. وکالء و مشاوران پا13

 ا مرکز مربوط. ید کانون ییبه تأ، یک دادگستری

شونهاد  یخواهد بود که بوه پ  یانامهوهیآنان به موجب ش یگاه علمیها براساس جاه و دانشگاهیعلم یهاحوزه یبنودتبصره و گروه 

 رسد. یه میس قوه قضائییب ریقات به تصویمعاون آموزش و تحق

  : ردیپوووووذیانجوووووام مووووو  یصووووویق مصووووواحبه تشخیووووور از طریوووووو جوووووذب اشوووووخاص ز       8مووووواده 

ش فقوه و  یفقه و حقووق و گورا  ، رشته حقوق یهاشیک از گرایدر هر  یتخصص یان مقطع دکتریآموختگان و دانشجو. دانش1

ا مودرك  یو رشوته حقووق    یهوا شیک از گورا یو در هور   یمشروط به داشتن مدرك کارشناس، اتیرشته اله یحقوق اسالم یمبان

 و حقوق.  یرشته معارف اسالم یهاشیک از گرایوسته در هر یارشد پ یکارشناس

ک یو در هر  یمدرك کارشناسمشروط به داشتن ، ه گروه اولیعلم یهاه از حوزهیا چهار حوزه علمی. دارندگان مدرك سطح سه 2

 رشته حقوق.  یهاشیاز گرا

منصب قضواء   یتصد یفرد برا یدانش یهاتیو داشتن قابل یو تجرب یسوابق علم یبررس، یصیتبصره و منظور از مصاحبه تشخ 

 است.  

  : ر استیبه شرح ز یند جذب اختصاصیشدگان فرآقابل اعطاء به قبول یایو مزا9ماده 

ا سوطح چهوار و   یو رشوته حقووق    یهوا شیاز گرا یکیدر  یتخصص یدارندگان مدرك دکتر یخدمت بران محل یی. امکان تع1

 ل در دوره خارج فقه و اصول هستند. یشش سال سابقه تحص یه دارایعلم یهاحوزه یعال ید شوراییکه با تأ یکسان

ت یو ( بوا رعا 7مواده ) « 6»و « 5»، «4»، «3» یمشوموالن بنودها   یبرا، ل در مقطع باالتریادامه تحص یالت برایجاد تسهی. ا2

 ه. یقوه قضائ یهایازمندین و مقررات و با توجه به نیقوان

ن ی( ا7ماده )« 4»و « 3» ی( و بندها8اشخاص موضوع ماده ) یبرا، یلیمرتبط با تخصص تحص ییقضا یها. اشتغال در پست3

 نامه. نییآ
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سواالنه بوه تعوداد    ، رسود یه میس قوه قضائییب ریکه به تصو یانامهوهیتواند مطابق شیقات میو معاونت آموزش و تحق10ماده 

گوروه اول   یهاو حقوق در دانشگاه یا معارف اسالمیارشد و باالتر رشته حقوق  یان شاغل در مقاطع کارشناسیاز دانشجو ینیمع

 مند کند. بهره یلینه تحصیا کمک هزیه یبورس یایرا از مزا

م یهوا و نحووه اعتوراض بوه تصوم     ه امور مربوط به مصاحبوهیکل، یشخاص مشموول جذب اخوتصاصا ییو نحوه شنواسا11ماده 

 رسد.  یقات میب معاون آموزش و تحقیاست که به تصو یانامهوهیبه موجب ش، مرجع مصاحبه

نامه حسوب موورد   نیین آی( ا8( و )7ن اشخاص مذکور در مواد )یو همچن یرفته شده در آزمون ورودیه داوطلبان پذیو کل12ماده 

 شوند. یم ینش به اداره کل مربوط معرفیمراحل گز یط یبرا یصیا تشخی یت در مصاحبه علمیبه شرط موفق

 منصب قضاء   ینش داوطلبان تصدیگز : بخش دوم 

  : ر استیمنصب قضاء به شرح ز یداوطلبان تصد یط عمومیو شرا13ماده 

 ران. یا یت اصلی. تابع1

 مان و عدالت. یا، ن اسالمین مبیبه د یعمل. اعتقاد و التزام 2

، بوه احوزاب   یالتیتشوک  یه و عودم وابسوتگ  یو ت مطلقوه فق یران و اصل والیا یاسالم یجمهور یبه قانون اساس ی. التزام عمل3

 مگر در صورت احراز توبه. ، هااز آن یا هواداری یرقانونیغ یهاها و گروهسازمان

 . طهارت مولد. 4

ه یس قووه قضوائ  یب رئو یکه به تصوو  یا نامهوهیبه موجب ش ییانجام کار قضا یبرا ییو توانا یو روان یسم. داشتن سالمت ج 5

 رسد.  یم

فوه  یدن مدت خدمت نظام وظیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیا معافیفه یان خدمت وظی. داشتن کارت پا 6

 کشور.  ییقضادر محاکم  ییالن دانشکده علوم قضایالتحصفارغ

 مؤثر.  یفریت کی. نداشتن سابقه محکوم7

 .یاخالق و امانتدار، . حسن شهرت 8

 گردان. مواد مخدر و روان، اتیاد به دخانی. عدم اعت9
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 سال تمام در روز ثبت نام.  36و حداکثر  22. داشتن حداقل 10

  : افه خواهد شده معتبر به حداکثر سن مقرر اضیدییر به شرط ارائه تأیتبصره و موارد ز

 سال.  2ثارگران و خانواده آنان به مدت ی. ا1

 به مدت دو سال. ، ا سطح سهیارشد  یآموخته کارشناس. داوطلبان دانش2

 به مدت چهار سال. ، ا سطح چهاری یتخصص یآموخته دکتر. داوطلبان دانش3

، در هر حوال ، ه کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقررن تبصره استفادیاز موارد مذکور در ا یکیتوانند از یداوطلبان تنها م

 تر باشد. شیتواند از چهار سال بینم

 هیأت پرونده را به ، ه گردش کار و اعالم نظریماه با ته 4ر حداکثر ظرف یمراحل ز ینش قضات پس از طیو اداره کل گز14ماده 

  :  کندیمنصب قضا ارسال م یت داوطلبان تصدیاحراز صالح

 ربط.  ی. استعالم از مراجع ذ1

 . یقات محلی. تحق2

 .  یاسیو س یدتی. مصاحبه عق3

 .  یروان شناخت یها. آزمون4

 له حداقل دو نفر مشهور به عدالت. یق داوطلب به وسیل و توثی. تعد 5

ه مکلفنود بوه   یئوابسوته بوه قووه قضوا     یهوا ر دسوتگاه یو سا یو خدمات ادار یینش دانشگاه علوم قضایگز یهاو هسته15ماده 

بوه اداره کول موذکور ارسوال     ، از آنان را نزد خود دارند یکه سوابق یداوطلبان ینشیپرونده گز، نش قضاتیدرخواست اداره کل گز

 کنند. 

  : استعالم کند ینش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتیو اداره کل گز16ماده 

 . سازمان ثبت احوال کشور. 1

 داوطلب.   یالت عالی. مراکز تحص2

 . یو عفو و بخشودگ یفری. اداره سجل ک3
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 ران. یا یاسالم یجمهور یانتظام یرویت نیص هوی. اداره تشخ4

 ه. ی. حفاظت و اطالعات قوه قضائ 5

 ت و اسناد وزارت اطالعات.  ین صالحیی. اداره کل تع 6

 .  یقانون ی. سازمان پزشک7

 .  یتیو ترب ینیها و اقدامات تأم. سازمان زندان 8

 ز استعالم به عمل خواهد آمد. یر مراجع مربوط نیاز سا، حسب مورد، تبصره و در صورت ضورورت

 رد. یپذیل و اشتغال داوطلب صورت میتحص، از محل سکونت یقات محلیو تحق17ماده 

 ییانجام کار قضوا  یبرا یو ییاناو تو یگردان و سالمت جسممواد مخدر و روان، اتیاد داوطلب به دخانیو احراز عدم اعت18ماده 

 رد. یپذیصورت م یقانون یق استعالم از سازمان پزشکیاز طر

، تیو تناسوب هووش و شخصو    یسوالمت روانو  ، یشوناخت ق آزمون روانیاز طر، نش قضات موظف استیو اداره کل گز19ماده 

 داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد. 

قووه   یا مسوؤوالن سوتاد  یو ن قضوات و  یسه نفره است که اعضاء آن از ب یهاأتیبر عهده هت داوطلبان یو احراز صالح20ماده 

 شوند. ین مییسال تع 3مدت  یه برایس قوه قضائیله رئیه به وسیقضائ

 ین مکوان و زموان برگوزار   یوی ل تعیو از قب یدار اموور ها عهدهأتیه ییر امور اجراینش قضات به عنوان دبیرکل گزیتبصره و مد 

 دعوت از اعضاء است. جلسات و 

ه اداره کول  یداوطلب و نظر یجه مصاحبه علمیداوطلبان و با توجه به نت ینشیأت پس از مالحظه پرونده گزیه یو اعضا21ماده 

 شود. یت آراء اتخاذ میأت با اکثریمات هیکنند. تصمینامبردگان اظهارنظر م یت عمومینش قضات در خصوص صالحیگز

تقودم بوه موجوب     یهوا ضوابط انتخاب اصولح و موالك  ، رشیت پذیت ظرفیط و محدودین شرایواجد و در موارد کثرت1تبصره 

 رسد. یه میب قوه قضائیاست که به تصو یانامهوهیش

نش قضات اعاده یپرونده به اداره کل گز، داوطلبان ینشیدر پرونده گز یراد شکلیا وجود ایقات و یو در صورت نقص تحق2تبصره 

 رد. یمجدد قرار گ یدگیأت مورد رسیدر جلسه ه، مراتب به صورت خارج از نوبت، یراد شکلیا ایرفع نقص و  شود تا پس ازیم
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رسود و او  یمو  یرخانوه بوه اطوالع و   یله دبیمراتب به وسو ، دیا رد نمایت داوطلب را احراز نکند یصالح، أتیو چنانچوه ه22ماده 

أت یو م کنود توا پرونوده در ه   یرخانه تسول یض خود را به صورت مکتوب به دباعترا، خ اطالعیک ماه از تاریتواند حداکثر ظرف یم

در صوورت  ، خواهود شود و گوردش مجودد آن     یگوان یپرونوده با ، دنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرریتجد

 است.   ین خصوص قطعیأت در ایم هیأت است. تصمیم هیمنوط به تصم، درخواست داوطلب

مودت سوه سوال     یه بورا یس قوه قضائییله ریرتبه است که به وس یدنظر مرکب از پنج نفر قضات عالیتجد یهاأتیو ه23ماده 

 است.   یقطع، شودیأت اتخاذ میحداقل سه نفر از اعضاء ه یدنظر که با رأیأت تجدیمات هیشوند. تصمیانتخاب م

  : ر استیبه قرار ز یبدو یهاأتیمات هیو جهات نقض تصم24ماده 

 . یراد شکلی. وجود ا1

 قات.  ی. نقص تحق2

 . عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. 3

ر یو کنود. در غ یپرونوده را اعواده مو   ، و چنانچوه اعتوراض را وارد ندانود    یدگیدنظر به اعتراض داوطلب رسو یأت تجدیو ه25ماده 

  : ر اتخاذ خواهد شدیمات زیاز تصم یکی، نصورتیا

 در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. ، أت هم عرضیح مجدد پرونده در هو دستور طر یأت بدویم هی. نقض تصم1

 رنده.  یگمیتصم یأت بدویمجدد در ه یدگیو رس یراد شکلیا ای. دستور رفع نقص پرونده و 2

ات د مقودم یو تمه یبورا  یل مودارك اسوتخدام  یو شدگان را پس از تکمرفتهیپذ ینش قضات فهرست اسامیو اداره کل گز26ماده 

 کند.  یقات ارسال میبه معاونت آموزش و تحق، یدوره کارآموز یبرگزار

  ییقضا یکارآموز : بخش سوم 
  یصدور ابالغ کارآموز : فصل اول 

شدگان موضووع مواده   رفتهیپذ یقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامیو معاونت آموزش و تحق27ماده 

  : ه ارسال کندییمعاونت اول قوه قضا یل شده را برایرا انجام و فهرست تکم ینامه اقدامات آتنیین آیا 26

 .  یکارآموز یانتخاب یهاتیرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولویت پذیبراساس ظرف ین محل اجراء دوره کارآموزیی. تع1



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

 .  یاجراء دوره کارآموز یم کارآموزان برای. تقس2

 یصدور ابالغ کوارآموز ، نامهنیین آیا 27 ل شده مذکور در مادهیافت فهرست تکمیت پس از درو معاونت اول موظف اس28ماده 

بر موافقت بوا صودور ابوالغ     یه مبنیس قوه قضائییه درخواست کند. پس از وصول دستور ریس قوه قضائییشدگان را از ررفتهیپذ

س قووه  یوی ر یه و جهت امضواء بورا  یداوطلبان را ته یموزک هفته ابالغ کارآید حداکثر ظرف یبا ینیاداره کل کارگز، یکارآموز

 ه ارسال کند. ییقضا

 یبرگوزار ، صدور ابالغ یه برایاست قوه قضائیبه حوزه ر یتواند هم زمان با ارسال اسامیقات میو معاونت آموزش و تحق29ماده 

 شدگان آغاز کند. رفتهیپذ یرا برا یدوره کارآموز

  یکارآموزدوره  ینظام آموزش : فصل دوم 
 یو مهارت یدانش یازهایرفع ن یها براک از پودمانیاست. هر  یبر آموزش پودمان یمبتن، یو نظام آموزش دوره کارآموز30ماده 

 شوند.  ین میکارآموزان تدو

 یباینحووه ارزشو  ، یهوا و سواعات آموزشو   سرفصل، نیعناو، هاشامل پودمان یاز دوره کارآموزیموردن یآموزش یو محتوا31ماده 

 شود. ین مییقات تعیها با نظر معاونت آموزش و تحقو دوره یآموزش

 دوازده ماه است.  یو مدت دوره کارآموز32ماده 

ملزم بوه گذرانودن دروس   ، و حقوق یوسته معارف اسالمیارشد پ یا کارشناسیحقوق  یو کارآموزان فاقد مدرك کارشناس1تبصره 

 تر باشد. شیدوازده ماه ب تواند ازیه هستند که مدت زمان آن نمیپا

مودت دوره  ، کوارآموزان  یدانشو  یهوا تیو ر قابلیو سا یلیتواند با توجه به مدرك تحصیقات میو معاونت آموزش و تحق2تبصره 

 ل دهد. یرا حداکثر تا شش ماه تقل یکارآموز

  یمقررات آموزش : فصل سوم 
 یدر مرکوز آموزشو   ییقضوا  یشورکت در دوره کوارآموز   یبرا اعالم شده یبندمکلف است طبق زمان ییو کارآموز قضا33ماده 

 یبوت تلقو  یحاضر شود. عدم حضوور در موعود مقورر غ   ، دینمایت میقات فعالیم معاونت آموزش و تحقیر نظر مستقیربط که زیذ

 شود. یم
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منووط بوه   ، نطقوه م یازهوا یت و اقتووضاء ن یو در صورت وجود ظرف، د در مناطق مختلف کشوریجد یجاد مرکز آموزشیو ا34ماده 

قوات  یم معاونوت آمووزش و تحق  یر نظر مسوتق ین مراکز زیه است. ایس قوه قضائیید رییقات و تأیص معاون آمووزش و تحقیتشخ

 ت خواهند کرد. یفعال

 یین بوه مراجوع قضوا   یدر مدت مع یکارورز یبرا ییکارآموزان قضا یمانع از معرف، یدر مراکز آموزش ییقضا یتبصره و کارآموز 

 رمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود. یغ یهاا بخشیشهرها 

 است.  یتابع قانون استخدام کشور، تیبت و معذوریغ، یاز نظر احتساب مرخص ییو کارآموز قضا35ماده 

قوات اسوت و چنانچوه در خوالل     یتابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحق، یدوره کارآموز یدر ط ییو کارآموز قضا36ماده 

مونعکس خواهدشود. در صوورت عودم شورکت       ینیمراتب به اداره کل کارگز، ف ضوابط و مقررات مذکور عمل کنددوره بر خال

مراتوب جهوت   ، شوود یمنصب قضاء محسووب مو   یت تصدیکه سالب صالح یا ارتکاب اموریکارآموز در دوره بدون عذر موجه 

 شود. یه منعکس مییقضاس قوه ییبه ر یا لغو ابالغ کارآموزیدر رابطه با ادامه  یم مقتضیتصم

 یآموزشو ، یآن و مقررات انضباط یدوره و نحوه اجرا یبرنامه آموزش، یهر دوره کارآموز ید در ابتدایبا یو مراکز آموزش37ماده 

 ابالغ کنند.   ییرا به کارآموزان قضا یابیو ارزش

در چوارچوب  ، یو خودمات ادار  ییعلوم قضاان دانشگاه یدانشجو یدوره کارآموز، قاتیب معاون آموزش و تحقیو با تصو38ماده 

 شود. یله دانشگاه اجرا میبه وس، قاتیو تحت نظارت معاونت آموزش و تحق یضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموز

 یل در طول دوره ممنوع است. کوارآموزان یا تحصیشود و هرگونه اشتغال یبه صورت تمام وقت اجراء م یو دوره کارآموز39ماده 

  : ر عمل کنندیاز دو روش ز یکید به یرفته شوند بایپذ یتخصص یارشد و دکتر یر مقاطع کارشناسکه د

 . یانجام کارآموز یل برایاز دانشگاه محل تحص یلیتحص یاخذ مرخص. 1

 در دانشگاه.  یان دوره آموزشیحداکثر تا پا ی. انصراف از شرکت در دوره کارآموز2

 است.  ین ماده مستثنیا رساله از شمول ایان نامه ین پایتدو یزمان یو دوره1تبصره 

 ست. یدر دانشگاه ن یپس از اتمام دوره آموزش یدر دوره کارآموز یو انصراف کارآموز مانع شرکت و2تبصره 

 د. یآیمان دوره به عمل یا اختبار پایآزمون ، امر قضا از نامبردگان یتصد ییجهت احراز توانا، یان دوره کارآموزیو در پا40ماده 
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 د. یان دوره صادر نماینامه پایکارنامه و گواه، کارآموزان یو مرکز آموزش مکلف است برا41ماده 

ضووابط  ، آنوان  یو اموور انضوباط   ییکارآموزان قضوا  یو اخالق یلیبه موارد خاص مربوط به وضع تحص یدگیو نحوه رس42ماده 

ا یو ر آزموون  یب و نحوه تأثیاشخاص مردود و ترت یان دادن به کارآموزیا دوره و پاید امتحانات یتجد، یت در دوره کارآموزیموفق

 رسد. یقات میب معاون آموزش و تحقیاست که به تصو یانامهوهیبه موجب ش، ان دوره در وضع کارآموزانیاختبار پا

  یشیآزما ییم کارآموزان و صدور ابالغ قضایتقس : فصل چهارم 

ارسال  ینیقات را به اداره کل کارگزیمعاونت آموزش و تحق یاز سو یهرست کارآموزان ارساله فیو معاونت اول قوه قضائ43ماده 

 یبوا ادارات کول دادگسوتر    یافت فهرست موذکور و همواهنگ  یک هفته پس از دریکند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف یم

مراسوم   یبرگوزار  یه و بورا یته، کارآموزان مربوط هستند به تعداد ییازمند کادر قضایرا که ن ییقضا یهااز حوزه یستیل، استانها

ون نقل یسیبه کم ییب نهایتصو یصورتجلسه آن برا، م کارآموزانیار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسیم کارآموزان در اختیتقس

 گردد. یو انتقاالت قضات ارسال م

در ، یالن هور دوره کوارآموز  یالتحصو فارغ از ٪70قل باشد که حدا یاد به گونهین محل خدمت کارآموزان باییو نحوه تع44ماده 

ن محل خدمت بوا لحواظ   ییمشغول شوند. عوامل مؤثر در تع ییا استان محل سکونت خود به خدمت قضایمحل مورد درخواست 

ه و بوه  یو قات تهیمعاونت اول و معاونت آموزش و تحق یاست که با همکار یانامهوهیبه موجب ش، ر آنهایزان تأثیو م ینیگزیبوم

 رسد.  یه میس قوه قضائییب ریتصو

س ابوالغ انتصواب   ینوو شیپو ، م کارآموزانیک هفته پس از تقسیقضات مکلف است حداکثر ظرف  ینیو اداره کل کارگز45ماده 

 ه ارسال کند. ییس قوه قضاییر یه و جهت امضاء برایرا ته یشیقضات آزما

، انود شوده  یشیآزما ییکه موفق به اخذ ابالغ قضا یکارآموزان یقات برایحقمعاونت آموزش و ت یو معاونت اول با همکار46ماده 

 کند. یف برگزار میمراسم تحل

 مقررات متفرقه  : بخش چهارم 
نامه وهیمطابق ش، ژه قضات سرپرستیوابسته به و یهاه و سازمانیدر قوه قضائ ییو مقامات قضا یه مسؤوالن اداریو کل47ماده 

 ت شؤون آنان هستند. یشده و رعا یرش و آموزش کارآموزان معرفیپذ، یقات مکلف به همکاریتحق مصوب معاونت آموزش و
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قوات  یناموه مصووب معواون آمووزش و تحق    وهیبراساس ش یو نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزش48ماده 

 شود. ین مییتع

أت موضووع  ید هییقات پس از تأین و همکاران معاونت آموزش و تحقاستادا، س قضات سرپرستیالتدرالزحمه و حقتبصره و حق 

از محول بودجوه   ، شوود یل میقات تشکین پس در معاونت آموزش و تحقیکه از ا ی( قانون استخدام کشور43ماده )« 2»تبصره 

ه ارسوال  یقووه قضوائ   یو موال  یآن به معاونوت ادار  یقات پرداخت و اسناد مالیله معاونت آموزش و تحقیافته و به وسیص یتخص

 شود. یم

ماه با اخذ نظور از   6مکلف است حداکثر ظرف  ینیاداره کل کارگز، ییخدمت قضا یشیان دوره سه ساله آزمایو پس از پا49ماده 

س یوی نش قضوات و ر یاداره کل گز، هیمرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائ، قضات یانتظام یدادسرا، قاتیمعاونت آموزش و تحق

ک از مراجع مذکور استعالم و در صورت مثبت بودن نظور هموه   یف هر یطه وظایدر ح یاستان محل خدمت قاض یکل دادگستر

، باشود  یک از مراجوع موذکور منفو   یکه نظر هر  یاقدام کند. در صورت ییقضا ید مقدمات صدور ابالغ قطعیمراجع نسبت به تمه

 یا دادگواه عوال  یون نقل و انتقاالت قضات یسیب مورد به کمحس یم مقتضیاتخاذ تصم یبرا ینیق اداره کل کارگزیمراتب از طر

 ارجاع خواهد شد.  تیصالح

له معاونوت آمووزش و   یبوه وسو   یقطعو  یبه رسوم  یشیآزما یل وضع خدمت از رسمیاشخاص مشمول تبد یتبصره و اختبار علم 

 رد. یگینامه مصوب آن معاونت انجام موهیقات و براساس شیتحق

را به معاونت آمووزش   ییاز دستگاه قضایک بار تعداد قضات مورد نیماه  6قضات موظف است هر  ینیارگزو اداره کل ک  50ماده 

 قات اعالم کند. یو تحق

، شنهاد معاون مربوط در خصووص ارائوه خودمات   یه مکلفند براساس پیقوه قضائ یو راهبرد یو مال یادار یهاو معاونت  51ماده 

ن خوابگواه و  یل تأمیاز قب یکارآموز یهانش و اجراء دورهیگز، ه مراحل جذب و آزمونیکل یبرااز ین اعتبار موردنیو تأم یبانیپشت

ق یو تشوو  ینوه سرپرسوت  یهز، اب و ذهاب مدرسوان یا یخودرو مناسب برا، یو کمک آموزش یزات آموزشیتجه، ه کارآموزانیتغذ

 به عمل آورند.  اقدام الزم را یمناسب آموزش یه فضاهایو ته یآموزش یهادگان دورهیبرگز

 ست. یه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نیس قوه قضائییارات ریاخت ینامه نافنیین آیو مقررات ا 52ماده 
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  26/2/1392 خیدر تار، نامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصرهنیین آیا

 است.  یرت ملغیمرتبط در حدود مغا یهانامهوهیها و شدستورالعمل، هانامهنییه آید و کلیه رسیس قوه قضائیب رئیبه تصو 
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