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 کلیات -اول  بخش

 کنترل و  نظارتمفهوم  –بند اول 

 مقایسه اشد،ب داشته باید که مطلوبی وضعیت با را سازمان شما که است معنی این به یکدیگر کنار در کنترل و نظارت

 اجرای دیدش متوجه که صورتی در.است شده نزدیک دارید، را انتظارش که چیزی آن به اندازه چه تا ببینید تا کنیدمی

 اهداف تحقق در انحراف از تا کنیدمی کمک موجود روند اصالح با شود،نمی انجام درستی به سازمان در عملیات

 .شود جلوگیری سازمان شده بینی پیش

 : است مجزا بخش 2 شامل تعریف این

 ارهاک پیشرفت میزان تا میکنید بررسی و مشاهده را موجود وضع سازمانی، مدیر عنوان به شما( نظارت) اول بخش در

 ارتنظ سازمانی یا گروه یا فرد روی بر سازمانی یا فرد وقتی .دهید قرار سنجش مورد مطلوب وضع با مقایسه در را

 اساس بر – را هاآن عملکرد و بخواهد گزارش نظارت، تحت یمجموعه از که شودمی ایجاد برایش حق این کند،می

 کند بررسی  شدهتعریف معیارهای

 باز دخو مطلوب وضع به را موجود سیستم اصالحی اقدامات انجام با شود،می گفته کنترل آن به که دوم بخش در

  .گردانیدمی

 عملیات یهمخوان و تطابق میزان آن، کمک به سازمانی مدیران که شودمی گفته فرآیندی به این نظارت و کنترل،بنابر 

 دهندمی و ارزیابی و اصالح قرار سنجش و یا موازین قانونی مورد شده ریزیبرنامه هایفعالیت با را شده انجام

 با شما ارتنظ فرایند طی در که چرا. دارد ارجحیت کنترل بر نظارت که یابیممی در شده گفته توضیحات به توجه با

 . نماییدمی آنها کردن برطرف به اقدام و کرده شناسایی را سازمان عملیاتی جریان انحرافات تحقیق و مشاهده

 نظارت انواع -بند دوم 

 توجه مورد همواره مسئله این. است عمومی حقوق مهم مسائل از یکی اداری هایبردستگاه نظارت

 در مستقیمی انعکاس عمومی، هایسازمان اداره کیفیت چه است؛ بوده عمومی امور و سیاست مردان
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 که شود بیهتع طوری باید اداره کنترل. نیست تاثیربی امور اداره در نیز سیاست چنانکههم دارد، سیاست

 اکمح هیئت طرف از که هاییمشی خط و هاروش قوانین، با را اداره هایفعالیت و اعمال آسانی به بتوان

 .کرد حاصل اطمینان آن اجرای صحت از و داد مطابقت است، شده وضع سیاسی قدرت و

 پارلمانی یا سیاسی نظارت( الف

 تا نمایند مراقبت و نظارت بودجه، ویژهبه مختلف هایراه از که است ملت نمایندگان وظیفه این

 یبازرس اختیار آنکه با. نشوند منحرف تعیینی سیاست و قانونی مقررات حدود از اداری هایسازمان

 عمدتا مانع با مواجه عمل در آن اجرای اما است، شده شناخته پارلمان برای کشورها تمام در هادستگاه

 .کاهدمی آن اهمیت و کیفیت از نتیجه در که است سیاسی

 :شودمی اشاره آنها از برخی به که دارد متعددی اقسام پارلمانی کنترل هایراه کلی طور به

 شکایات؛ به رسیدگی - 1

 سئوال؛ - 2

 استیضاح؛  - 3

 تحقیق و تفحص – 4

  قانون تصویب - 5

 . تدول سیاست با مخالفت عنوان به آن رد یا و تقلیل یا و دولت پیشنهادی اعتبار تصویب  - 6

 اداری نظارت -ب 

 رانیمامو توسط اداری دستگاه که معنی بدین. است خود بر نظارت حقیقت در اداری، نظارت و کنترل

 و اقتصاد مقتضیات، قانون، با اداره اعمال دادن مطابقت آن از منظور و کندمی نظارت خود اعمال بر

 را ارهاد اقدامات و اعمال آسانی به و خوبی به بتواند که باشد طوری باید اداری کنترل. است کارایی

 .کند ارزیابی و بررسی فوق هایهدف به نیل در

 دو هب بندیتقسیم یک در و گیردمی صورت دولت مختلف ارکان توسط اداره اعمال بر درونی نظارت

 .گیردمی صورت قیمومتی نظارت و مراتبی سلسله نظارت صورت
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 : کرد اشاره زیر موارد به توانمی اداری نظارت و کنترل هایراه از

 پیش توانب که دهد را می امکان این ، گیری پیش یا تامینی نظارت : تنبیهی نظارت و تامینی نظارت – 1

 یا و تصمیم اخذ از پس تنبیهی نظارت. کرد جلوگیری اشتباهات و تخلفات وقوع از ، وقت فوت از

  است آن اجرای

 شده ینتعی های نوبت در و مستمر طور به است ممکن نظارت : مترقبه غیر نظارت و نوبتی نظارت – 2

 . شود انجام مراجعه ارباب شکایت اساس بر مترقبه غیر طور به که آن یا و قبل از

 اسنادی و مدارک اساس بر ، بازرس ، اولی نظارت در : محل در نظارت و مدارک اساس بر نظارت – 3

 نظارت در ولی کند می بازرسی ، شود می گذاشته او اختیار در ، بازرسی مورد سازمان طرف از که

 می اقدام بازرسی به و شده حاضر ، محل در ، قبلی اطالع بدون و مترقبه غیر طور به ، بازرس ، دومی

 . نماید

 بر دهنمو رسیدگی موضوع به ، بازرس ، جانبه یک نظارت در : تدافعی نظارت و جانبه یک نظارت – 4

 نظریات و عقاید به خود نظارت در وی. نماید می اعالم را خود نظر ، موجود دالئل و مدارک اساس

 ودخ اظهارنظرهای و قضاوتها در را عقائد این و ندارد توجه ، کند می بازرسی آنان درباره که ، کسانی

 درباره هک اشخاصی- دارد تفتیشی و تدافعی جنبه بازرسی ، تدافعی نظارت در ولی . دهد نمی دخالت

  یردگ می نظر در را آنها بازرس که بنمایند اظهاراتی و نمایند دفاع خود از دارند حق میشود بازرسی آنها

 قضایی نظارت  -ج 

 اصل ونپیرام که است تفکراتی محصول واقع در و بوده بیرونی کنترل اقسام از اداره قضایی کنترل

 و دارد عهده به اداره را قانون حاکمیت اصل تحقق رسالت مجموع در و اندگرفته شکل قوا تفکیک

 دعاوی هب رسیدگی صالحیت اختصاصی طور به که شودمی اعمال قضاییه قوه از بخش آن توسط عمدتا

 .داراست را اداری

 ساختار کلی سیستم نظارتی در کشور  -بند سوم 
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 مجریه قوه نظارتی نهادهای -الف 

 آنها ساالنه پیشرفت و هابرنامه اجرای بر مستمر نظارت : بودجه و برنامه سازمان -1

 اطالعات وزارت -2

 دارایی و اقتصاد وزارت -3

 بر نظارت  - (دارند حساب ذی دارند قرار عمومی محاسبات قانون مشمول که هاییسازمان) حسابی ذی - 3 -1

 آنها تسالم و صحت و مربوط مقررات و ضوابط و قانون طبق بر حسابها تنظیم و نگاهداری و محاسباتی و مالی امور

     - بهادار اوراق و هاسپرده و هانقدینه و وجوه تحول و تحویل و نگاهداری  - مالی دفاتر و اسناد حفظ بر ظارتن-

 مذکور اموال بر نظارت و دولتی اموال حساب نگاهداری

 هاییدستگاه کلیه حسابرسی امور و قانونی بازرس وظایف انجام به حسابرسی سازمان - حسابرسی سازمان -  2-3

 و مؤسسات و هابانک قبیل از باشدمی مترتب آنها بر عمومی مالکیت که اساسی قانون 45 و 44 اصول طبق بر که

 ابستهو توزیع و تهیه مراکز دولتی، انتفاعی هایسازمان و مؤسسات و دولتی هایشرکت همچنین و بیمه هایشرکت

 تحت یهاشرکت و مؤسسات و اسالمی انقالب نهادهای سایر و شهید بنیاد و مستضعفان بنیاد بازرگانی، وزارت به

 و انینقو موجب به آنها سرمایه مالکیت چگونگی، از صرفنظر که مؤسساتی و کارخانجات و هاشرکت و آنها پوشش

 سایر و شوندمی اداره اجرایی هایدستگاه پوشش تحت یا و دولت منتخب مدیریت توسط مربوط مقررات

 و حسابرسی انجام و قانونی بازرس تعیین به مکلف عمل مورد مقررات و اساسنامه طبق که عمومی هایدستگاه

 غیرمستقیم یا و مستقیم طور به هاآن سرمایه درصد 5۵ از بیش مجموع در که هاییدستگاه و مؤسسات ها،شرکت

 .باشندمی فوق هایدستگاه به متعلق

 به طمربو مقررات تنظیم   - قانون این مقررات طبق اعتباری مؤسسات و هابانک بر نظارت  - مرکزی بانک  - 3-3

 تمعامال بر نظارت همچنین و اعتبار و پول شورای تصویب با ارزی هایپرداخت تضمین یا تعهد و ارزی معامالت

 دورص بر نظارت   - وزیران هیأت تصویب با معامالت این به مربوط مقررات تنظیم و طال معامالت بر نظارت - ارزی

 اعتبار و پول شورای تصویب با آن به مربوط مقررات تنظیم و ایران رایج پول ورود و

 و صادیاقت و اداری فساد با مقابله و پیشگیری ملی نقشه اجرای یگیریپ - جمهوری ریاست ویژه بازرسی  -4

 عوامل و هاگلوگاه شناسایی راه، این در آنان عملکرد بر نظارت و دولتی هایدستگاه در اداری نظام سالمت ارتقاء

 تحقق پیگیری منافع، تعارض از جلوگیری و اساسی قانون( 4۴)اصل اجرای نحوه و آنها شناسیآسیب و فساد بروز
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 مقابله و پیشگیری در مردمی هایظرفیت از استفاده و آنها از حمایت و فساد گزارشگران تشویق و اقتصادی شفافیت

 در بازرسی قانونی، مجوزهای صدور تسهیل و اداری فسادخیز و زائد ساالریدیوان حذف برای تالش فساد، با

 ختلفم هایالیه در فسادزا بسترهای و روندها اصالح پیگیری جانب، این توسط ارجاعی مسایل و فرآیندها موضوعات،

 همکاری اب اقتصادی مفاسد با قاطع برخورد و کشف پیشگیری، برای اقدام و مقدمات تمهید برای مجدانه تالش دولت،

 لیعاجناب وظایف ترینمهم از قوا، سایر با تعامل در و اجرایی هایدستگاه بازرسی و حراستی نظارتی، هایبخش

 وظفم دولت نظارتی و حراستی بازرسی، هایبخش و هاوزارتخانه اجرایی، هایدستگاه کلیه مسیر این در و باشدمی

 .بود خواهند عالیجناب با همکاری به

 اجباری استاندارهای اجرای بر نظارت - ایران استاندارد ملی سازمان - 5

 اجرای حسن بر نظارت منظور به - (اداری تخلفات به رسیدگی قانون 22 ماده موضوع) نظارت عالی هیات  - 6 

 عالی هیات" اداری تخلفات به رسیدگی هیاتهای کار در هماهنگی ایجاد برای و مشمول دستگاههای در قانون این

 و اییهقض قوه رئیس نماینده نفر یک عضویت و کشور استخدامی و اداری امور سازمان کل دبیر ریاست به "نظارت

 صورت رد مزبور هیات. شود می تشکیل دولتی مستقل سازمانهای مقام باالترین یا و وزرا نمایندگان بین از نفر سه

 نهاآ تصمیمات از بعضی یا تمام. مزبور دستگاههای نظر تجدید یا بدوی هیاتهای از یک هر سوی از زیر موارد مشاهده

 .نماید می منحل را مربوط هیات. هیاتها از یک هر کار در انگاری سهل تشخیص صورت در و ابطال را

 شود می یا شده صادر مشابه مقررات و قانون این اجرای در که احکامی کلیه مورد در تواند می نظارت عالی هیات

 .نماید تصمیم اتخاذ و بررسی

 .مشابه مقررات و اداری تخلفات به رسیدگی قانون رعایت عدم -الف

 .مشابه مقررات و اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرای در تبعیض اعمال -ب

 .اداری تخلفات به رسیدگی امر در کاری کم -ج

 .دهد می تشخیص ضروری مصالحی به بنا هیات که دیگر موارد -د

 نظارت عالی هیات طرف از که هیاتی توسط اداری تخلفات به رسیدگی هیاتهای اعضاء اداری تخلفات -1 تبصره

 .شد خواهد رسیدگی میشود تعیین

 هایهیات سوی از صادره آراء با رابطه در توان نمی را اداری تخلفات به رسیدگی هیاتهای اعضاء از یک هیچ -2 تبصره

 .مجرمانه غرض اثبات صورت در مگر داد قرار قضایی تعقیب تحت مذکور
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 موارد مشاهده صورت در و نموده اعزام مشمول دستگاههای به که را بازرسانی تواند می نظارت عالی هیات -3 تبصره

 .یدنما معرفی اداری تخلفات به رسیدگی هیاتهای به آنان پرونده به رسیدگی جهت را متخلف کارکنان. تخلف

 مجازاتهای به اداری تخلفات به رسیدگی هیاتهای قطعی آرای اساس بر که مخدر مواد به معتادان مورد در -4 تبصره

 در دشون می یا شده محکوم دولتی خدمات از دائم انفصال و اخراج گروه تقلیل با بازنشستگی. خدمت بازخریدی

 24 ماده اساس بر موضوع. نظر تجدید هیات تشخیص به. رای ابالغ تاریخ از ماه شش مدت در اعتیاد ترک صورت

 .شود می ارجاع نظارت عالی هیات به قانون این

 مقننه قوه نظارتی نهادهای -ب 

 ساتمؤس در شده مصرف وجوه المالبیت از پاسداری منظور به مالی مستمر نظارت - کشور محاسبات دیوان  - 1

 اساسی (قانون  55) اصل دولتی منابع صرفاً غیردولتی عمومی مؤسساتو  دولتی هایشرکت و

 و تحقیق این. دارد را کشور امور تمام در تفحص و تحقیق حق اسالمی شورای مجلس -تحقیق و تفحص  – 2

 (اساسی قانون ۶6 اصل).شود تصویب مجلس در باید تفحص

 اساسی قانون  8۴و  88 لواص  -استیضاح وزیران یا رئیس جمهور  سوال و – 3

 اشدب کشور عمومی مقررات و قوانین مخالف نباید دولت مصوبات: بر مصوبات قوه مجریه مجلس نظارت  – 4

 شورای مجلس رئیس اطالع به اجرا برای ابالغ ضمن باید مزبور قوانین با آنها مغایرت عدم اعالم و بررسی منظور به و

  قانون اساسی ( 85برسد) اصل  اسالمی

 ندتوامی باشد، داشته قضائیه قوه یا مجریه قوه یا مجلس کار طرز از شکایتی هرکس» - ۴۵ اصل کمیسیون - 5

 پاسخ و کند رسیدگی شکایات این به است موظف مجلس. کند عرضه اسالمی شورای مجلس به کتباً را خود شکایت

 در و دبخواه آنها از کافی پاسخ و رسیدگی است مربوط قضائیه یا مجریه قوه به شکایت که مواردی در و دهد کافی

 .«برساند عامه اطالع به باشد عموم به مربوط که موردی در و نماید اعالم را نتیجه متناسب مدت

 قضائیه قوه در نظارتی نهادهای  -ج 

 حدهاوا یا مأمورین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی منظور به: اداری عدالت دیوان - 1

 یواند نام به دیوانی آنها، حقوق احقاق و دولتی( -نباشد قانونی دستور اگر– دستور یا بخشنامه) هاینامهآیین یا
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 یینتع قانون را دیوان این عمل نحوه و اختیارات حدود. گرددمی تأسیسی قضاییه قوه رئیس نظر زیر اداری عدالت

 اساسی( قانون 1۶3 اصل ) .کندمی

 حیحص اجرای و امور جریان حسن به نسبت قضائیه قوه نظارت حق اساس بر -کشور  کل بازرسی سازمان  -2

. گرددمی تشکیل قضاییه قوه رئیس نظر زیر «کشور کل بازرسی سازمان» نام به سازمانی اداری هایدستگاه در قوانین

 اساسی( قانون 1۶4 )اصل .کندمی تعیین قانون را سازمان این وظایف و اختیارات حدود

 تقصیرات و تخلفات کشف و بازرسی - کشور سراسر قضات رفتار و عملکرد بر تظارت- کشور کل دادستانی  - 3

 هرتش سوء و قضائی شئون وو حیثیت با منافی رفتار و اعمال و اخالقی جهات در تحقیق - قضائی مستخدمین

 .وظیفه انجام در آنها مسامحه و اهمال و قضائی کارمندان

 رسیدگی به تخلفات قضات  – قضات انتظامی دادسرای - 4

 و همسر و وزیران جمهور،رئیس معاونان جمهور،رئیس رهبر، دارایی - اساسی قانون 142 اصل اجرای دفتر  -5

 .باشد تهنیاف افزایش حق خالف بر که شودمی رسیدگی قضائیه قوه رئیس توسط خدمت، از بعد و قبل آنان فرزندان

 به احترام قانون 15 بند اجرایی دستورالعمل–مرکزی  مبنی بر رعایت حقوق شهروندی  نظارت هیئت  - 6

 15/2/1383 مصوب شهروندی حقوق حفظ و مشروع آزادیهای

 نظارت هیئت»  شهروندی، حقوق حفظ و مشروع آزادیهای به احترام قانون اجرای برحسن نظارت برای ـ1 مادة

 .شودمی تشکیل قضائیه قوة معاونان شورای اعضای از مرکب قانون این 15 بند موضوع «مرکزی

 خود معاونان از یکی به را آن تواندمی که. دارد برعهده را مرکزی نظارت هیئت ریاست قضائیه قوة رئیس ـ1 تبصرة

 .کند واگذار

 .آیدمی عمل به دعوت قضائیهقوه رئیس موافقت از پس مورد حسب ذیربط سایرمسئولین از ـ2 تبصرة

 :است زیر شرح به مرکزی نظارت هیئت وظایف ـ2 مادة

 واحد؛ رویة ایجاد و کشور در شده یاد قانون اجرای حسن بر نظارت ـ الف

 مقررات؛ با آنها انطباق و روشها اصالح ـ ب

 قانون؛ اجرای چگونگی ارزیابی و هااستان بازرسی و نظارت هیئتهای گزارش بررسی ـ ج
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 دستورالعمل؛ این مشمول دستگاههای به العادهفوق بازرسی گروههای اعزام دـ

 نتیجه؛ به رسیدن تا آنها پیگیری و مربوط مرجع به واصله گزارشهای و شکایتها ارسال ـ هـ

 بازرسی؛ هیئتهای گزارش براساس تنبیه و تشویق پیشنهاد وـ

 بار؛ یک ماه هرسه کشور در قانون اجرای روند خصوص در گزارش تهیة ـ ز

 .مردم به یکبار ماه 6 هر قانون اجرای روند چگونگی از گزارش ارائه ـ ح

 8 پایة اندارندگ میان از هیئت دبیر و تشکیل قضائیه قوة رئیس دفتر حوزة در مرکزی نظارت هیئت دبیرخانة  ـ3مادة

 .شودمی منصوب قضائیه قوة رئیس ابالغ با باالتر و قضایی

 گانهسه قوای از خارج نهادهای -د

 نظارت قانونی و شرعی بر قوانین و مقررات  – نگهبان شورای -1

 (دارد نظارتی وظیفه دو) نظام مصلحت تشخیص مجمع -  2

 نظام کلی هایسیاست اجرای بر نظارت عالی هیأت -اول

 رایاج حسن و کلی هایسیاست میزان تحقق سنجش و ارزیابی: مصلحت تشخیص مجمع نظارت کمیسیون-دوم  

 .نظارتی هایگزارش تلفیق و مصوب هایشاخص مبنای بر آنها

 رهبری معظم مقام دفتر بازرسی  -3

 قانون اساسی (  1۶5)اصل  سیما و صدا سازمان بر نظارت شورای - 4

 بر قانون گذارینظارت  -بخش دوم  

 . است داده قرار نگهبان شورای عهده بر را مصوبات و قوانین بر نظارت ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون

 نظارت اقسام  -بند اول 
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 حاظل از مصوبات و قوانین بر نظارت نوع، یک. است برشمرده نگهبان شورای برای را نظارت نوع دو اساسی، قانون

 اماحك با آن مغایرت عدم لحاظ از مقررات و قوانین بر نظارت دیگر، نوع.  است اساسی قانون با آن مغایرت عدم

 :شود می تعبیر «شرعی نظارت» به دوم نوع نظارت از و «قانونی نظارت» به اول نوع نظارت از. است شرعی

 قانونی نظارت -الف 

 زا یک هیچ با و شوند وضع آن چارچوب در مقررات و قوانین کلیه که کندمی ایجاب اساسی، قانون برتری اصل

 هب و کند گذاریقانون اساسی، قانون چارچوب در است موظف عادی، گذارقانون. باشند نداشته تعارضی آن اصول

 قیق،د بررسی با و کند نظارت مقنن مصوبات بر که است این نگهبان، شورای وظایف از یکی. نکند تعدّی آن حریم

 اسی؛اس قانون از متعددی اصول در مسئله این. کند حاصل اطمینان اساسی، قانون اصول با آن مغایرت عدم به نسبت

 . است شده ذکر ۴6 و ۴4 ،۴1 ،۶2 ،۶1 اصول همچون

 شرعی نظارت ب = 

. گیرد صورت احکام این چارچوب در بایستی گذاریقانون و است حاکم اسالم، احکام ایران، اسالمی جمهوری در

 یصتشخ مرجع و است گفته سخن شرعی موازین با مقررات و قوانین کلیه انطباق ضرورت از اساسی قانون 4 اصل

 مصوبات مغایرت عدم تشخیص»:است آمده ۴6 اصل در آن، بر عالوه. است داده قرار نگهبان شورای فقهای نیز را آن

 .«است نگهبان شورای فقهای اکثریت با اسالم احکام با اسالمی شورای مجلس

 شرعی، احکام خالف بر که است نشده داده اجازه دیگری گیرندةتصمیم نهاد هیچ یا اسالمی شورای مجلس به بنابراین

 . باشند داشته ای مصوبه

 نظارت کیفیت -بند دوم 

 .شودمی بیان زیر در که است کرده معین را قانون اساسی تشریفاتی ۴۶ تا ۴4 اصول نظارت، اعمال کیفیت مورد در

 نگهبان شورای به مجلس مصوبات ارسال  -الف 

 را اآنه شورا و شود ارسال نگهبان شورای به باید مجلس مصوبات کلیه ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون طبق

 مغایرت عدم بر شورا نظر اعالم و نگهبان شورای به ارسال بدون ایمصوبه هیچ و دارد اعالم را خود نظر و بررسی

 تمام که است دانسته الزم ۴4 اصل در اساسی قانون. کندنمی پیدا «قانون» عنوان شرع موازین و اساسی قانون با آن

 :گویدمی اصل این. شود ارسال نگهبان شورای به بررسی جهت اسالمی شورای مجلس مصوبات
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 حداکثر را آن است موظف نگهبان شورای. شود فرستاده نگهبان شورای به باید اسالمی شورای مجلس مصوبات کلیه»

 ار آن چنانچه و دهد قرار بررسی مورد اساسی قانون و اسالم موازین بر انطباق نظر از وصول تاریخ از روز ده ظرف

 .«است اجرا قابل مصوبه صورت، این غیر در. بازگرداند مجلس به تجدیدنظر برای ببیند مغایر

 مصوبات. است دهکر تأکید نگهبان شورای نظارتی اصل عمومیت بر ،«مصوبات کلیه» تعبیرِ بردن کار به با اساسی قانون

 و هاعهدنامه بودجه، به مربوط مصوبات آزمایشی، مصوبات دایمی، مصوبات: دارد انواعی اسالمی شورای مجلس

 ورایش به شرعی موازین و اساسی قانون با انطباق جهت باید مصوبات، این تمامی ؛...و المللیبین هاینامهموافقت

 . شود ارسال نگهبان

 هاعتبارنام تصویب: »از اندعبارت دو آن. است شده استثنا نگهبان شورای به ارسال از مجلس مصوبات از نوع دو

 (۴3اصل. )«نگهبان شورای عضو دانحقوق نفر شش انتخاب» و «اسالمی شورای مجلس نمایندگان

 تنظار بحث در که دهدمی انجام نیز دیگری اقدامات گذاری،قانون بر عالوه اسالمی شورای مجلس است ذکر به الزم

 که تاس این پرسش. آن مانند و مجلس رئیسه هیئت انتخاب وزرا، به اعتماد عدم یا اعتماد رأی مانند است؛ تأمل قابل

 «تصمیمات» از را مجلس «مصوباتِ» توانمی باره این در شود؟می هم موارد این شامل نگهبان شورای نظارتی اصل آیا

 انتخاب یا وزرا به اعتماد رأی مثل مواردی دانست؛ مستثنا نظارت اصل شمول از را تصمیمات و کرد تفکیک آن

 استثنا ظارتن اصل از دلیل همین به. گذاریقانون و تصویب نه است گیریتصمیم رئیسه، هیئت انتخاب یا دانانحقوق

  .شودمی

 نگهبان شورای نظر اظهار مهلت  -ب 

 دنمای بررسی را آن وصول، تاریخ از روز ده مدت ظرف حداکثر باید نگهبان شورای که است داشته مقرر ۴4 اصل. 

 . کند گزارش مجلس به نظر تجدید جهت کرد، مشاهده آن در شرعی احکام یا اساسی قانون با مغایرتی اگر و

 ار مصوبه روز ده ظرف نباشد قادر نگهبان شورای مجلس، مصوبات باالی حجم یا کار تراکم دلیل به است ممکن

 اصطالحاً هک بخواهد مهلت دیگر روز ده حداکثر تواندمی صورت، این در باشد؛ داشته الزم بیشتری مهلت و کند بررسی

 :گویدمی خصوص این در اساسی قانون ۴5 اصل. شودمی گفته «استمهال» آن به

 مجلس از تواندمی نداند، کافی نهایی اظهارنظر و رسیدگی برای را روز ده مدت نگبهان شورای که مواردی در»

 .«شود وقت تمدید خواستار دلیل، ذکر با دیگر روز ده برای حداکثر اسالمی شورای
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 اظهار یامصوبه به راجع روز بیست از پس استمهال صورت در یا روز ده از پس نگهبان شورای هرگاه ترتیب، بدین

 .شد خواهد تلقّی اجرا قابل مصوبه این باشد، نکرده نظر

 نظارت شمول دامنه ـج 

 مقدس شرع و اساسی قانون بر منطبق مقررات و قوانین تمامی بایستی اسالمی، جمهوری نظام در که نیست تردیدی

 صراحت به اساسی قانون 4 اصل در. نباشد شرعی احکام و اساسی قانون اصول با مغایر تر،دقیق تعبیری به و باشد

 بر ایدب اینها غیر و سیاسی نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزایی، مدنی، مقررات و قوانین کلیه»:است آمده

 ...«. باشد اسالمی موازین اساس

 خارج آن عموم از ایمقرره یا قانون هیچ و دارد وسیعی دامنة است، رفته کار به آن در که تعمیمی با عبارت این

 در اگرچه. است تشکیک قابل غیر اصل یک شرعی، احکام با مقررات و قوانین نبودن مغایر اصل بنابراین،.  باشدنمی

 مسئله این اساسی قانون دیگر اصول از ولی است، نشده ذکر اساسی قانون با مقررات و قوانین انطباق مسئله ،4 اصل

 اصل مانند ;است نموده داللت اصل این بر اساسی قانون از دیگری اصول ،4 اصل بر عالوه زیرا شود؛می روشن نیز

 اصول این از(. شوراها مصوبات) 1۵5 اصل ،(مجریه قوه مصوبات) 85 اصل ،(اسالمی شورای مجلس مصوبات) ۶2

 است اجرا قابل و بوده معتبر صورتی در اسالمی، جمهوری نظام در مرجعی هر از ای،مصوبه هر که شودمی استفاده

 قانون اب مقررات و قوانین مغایرت عدم اصل دیگر، عبارت به. نباشد اسالم مقدس شریعت و اساسی قانون با مغایر که

 . است ناپذیر استثنا و بوده عام شرعی، احکام و اساسی

 اسالمی شورای مجلس مصوّبات ـ1

 اصلی لتع گفت توانمی حتّی. است نگهبان شورای با اسالمی، شورای مجلس مصوّبات بر نظارت که نیست تردیدی

 شورای مجلس مصوّبات مغایرت عدم لحاظ از اساسی قانون و اسالم احکام از پاسداری نگهبان، شورای تشکیل

 (.۴1 اصل) باشدمی دو آن با اسالمی،

 مجریه قوه مصوبات - 2

 اتمؤسس ها،شرکت ها،سازمان اساسنامة دایمی تصویب تواندمی اسالمی شورای مجلس اساسی، قانون 85 اصل مطابق

 اتمصوب صورت، این در» که است شده تأکید اصل، همین در. نماید واگذار دولت به را دولت به وابسته یا دولتی

 ترتیب هب امر این تشخیص. باشد داشته مغایرت اساسی قانون یا و کشور رسمی مذهب احکام و اصول با نباید دولت

 .«است نگهبان شورای با ششم و نود اصل در مذکور



13 

 

 هب که کندمی نامهبخش صدور یا نامهتصویب و نامهآیین وضع به اقدام قوانین، اجرای برای دولت این، بر عالوه

 بر راتمقر از قسم سه این کنترل. باشد مخالف کشور قوانین روح و متن با نباید نیز مقررات این ،138 اصل صراحت

 مقررات از قِسم این بر نظارت حق نوعی اسالمی شورای مجلس رئیس برای ،138 اصل ذیل است؟ کسی چه عهده

 آنها هک صورتی در تا رسدمی اسالمی شورای مجلس رئیس اطالع به: »... است آمده اصل این در. است کرده بینیپیش

 نظارت صل،ا همین در وجود، این با. «بفرستد وزیران هیئت به تجدیدنظر برای دلیل، ذکر با بیابد قوانین خالف بر را

 تشخیص که اساسی قانون 4 اصل اطالق اساس بر رسدمی نظر به. است مانده مسکوت مقررات قِسم این بر شرعی

 این رب شرعی نظارت است، داده قرار نگهبان شورای فقهای عهدة بر را شرع موازین با مقررات و قوانین کلیه انطباق

 . است نگهبان شورای عهدة بر نیز مقررات

 «بطالِا» که داشت توجه باید لکن است، شده سپرده اداری عدالت دیوان به شرع، با مغایر مقررات ابطال ،1۶۵ اصل در

 عدالت دیوان قانون 41 ماده دلیل، همین به. است متفاوت شرع با مغایر مقررات «تشخیص» با شرع، با مغایر مقررات

 شرعی، احکام با دولتی مقررات مغایرت عدم یا مغایرت مورد در دیوان که است داشته مقرر ،1385 مصوب اداری

 دیوان اب مغایر، مقررات ابطال و نگهبان شورای با مغایرت تشخیص بنابراین،. نماید استعالم نگهبان شورای از باید

 .است عدالت

 شوراها مصوبات ـ3

 اساسی قانون درگرچه . باشد کشور قوانین و اسالمی موازین با مغایر نباید شوراها مصوبات ،1۵5 اصل موجب به

 شورای شوراها، مصوبات خصوص در نظر اظهار مرجع که رسد می نظر به. شودنمی مشاهده خصوص این در نصّی

 گهبانن شورای به را اسالم موازین با مقررات و قوانین کلیه انطباق تشخیص اساسی، قانون 4 اصل زیرا است؛ نگهبان

 4 اصل از بنابراین،. گرددمی محسوب کشور مقررات از جزئی نیز شوراها مصوبات گمان،بی. است کرده موکول

 . است نگهبان شورای با شوراها، مصوبات بر شرعی نظارت که شودمی فهمیده

 و مصوبات شورای انقالب  انقالب از پیش قوانین  - 4

 دانسته حصالو شورای انقالب  ،   انقالب از پیش قوانین بررسی برای را خود تفسیری، نظریه یک در نگهبان شورای

 به که تاس این اساسی قانون چهارم اصل از مستفاد»:است داشته مقرر قضایی عالی شورای استفساریه به پاسخ در و

 فقهای هدهع به امر این تشخیص و باشد اسالم موازین با مطابق باید هازمینه تمام در مقررات و قوانین کلیه اطالق، طور

 ...«. است نگهبان شورای
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 نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری –سومبخش 

 :است ذیل موارد شاملاداری  تصمیمات و اعمال بر قضایی نظارت

 ؛(اساسی قانون 161 اصل موضوع) قوانین اجرای حسن بر کشور عالی دیوان نظارت   -1

 اصول موضوع) اجرایی نهادهای و مقامات مصوبات یا تصمیمات بر اداری عدالت دیوان نظارت  - 2

 ؛(اساسی قانون 1۶3 و 1۶1

 1۶1 اصل موضوع) آنها اجرای عدم و قانون و شرع مغایر دولتی مقررات بر قضات موردی نظارت  - 3

 ؛(اساسی قانون

 (. اساسی قانون 1۶4 اصل موضوع) کشور کل بازرسی سازمان نظارت  - 4

 اداری عدالت دیوان نهاد در اداری دادرسی ایران، اداری حقوق نظام در نظارت انواع طرح پس ادامه در

 ذررهگ از و گرفته قرار بررسی مورد اداری اعمال قضایی کنترل نهاد ترینمهم و باالترین عنوان به

 هایتن در و شناسیآسیب عمومی حقوق و عمومی منفعت استیفای نظرنقطه از دادرسی ماهیت بررسی

 .شد خواهد پیشنهاد و طرح عامه حقوق احقاق در مناسب سازوکاری عنوان به اداری دادستانی نهاد

 اداری عدالت دیوان در دادرسی - اولبند 

 دیوان عدالت ارداری  تشکیالت  -الف 

 بمنظور ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 1۶3) سوم و هفتاد و یکصد اصل اجرای در - 1 ماده

 الفخ دولتی هاینامهآئین و ادارات مأموران، به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی

 هب قانون این در که اداری عدالت دیوان کننده،تصویب مقام اختیارات حدود از خارج یا شرع یا قانون

 .گرددمی تشکیل قضائیه قوه رئیس زیرنظر شودمی نامیده «دیوان» اختصار
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 هیأتهای و عمومی هیأت تجدیدنظر، بدوی، شعب از متشکل و است مستقر تهران در دیوان - 2 ماده

 تعیین ائیهقض قوه رئیس تصویب با دیوان شعب تعداد و اداری قضائی، تشکیالت. باشدمی تخصصی

 .شودمی

 ای دادگستری محل در دیوان اداری دفاتر دیوان، خدمات به مردم دسترسی در تسهیل منظور به -6 ماده

 عهده به را زیر وظایف دفاتر این. گرددمی تأسیس هااستان مراکز از یک هر در کشور کل بازرسی دفاتر

 :دارند

 مراجعان ارشاد و راهنمایی -الف

 شاکیان درخواستهای و هادادخواست ثبت و پذیرش -ب

 ای نمابر طریق از که دفتر آن حوزه در دیوان سوی از شده صادر آرا یا شکایات دوم نسخه ابالغ -پ

 .اندکرده دریافت دیوان از دیگری طریق هر به یا الکترونیکی پست

 .دفتر آن به مربوط حوزه در دیوان احکام اجرای واحد دستورات انجام -ث

 نمعاو یا و دیوان رئیس ریاست به دیوان قضات سوم دو حداقل شرکت با دیوان عمومی هیأت -8 ماده

 .است حاضر اعضای اکثریت نظر رأی، صدور مالک و شودمی تشکیل وی قضائی

 تعداد از که نمایدمی وظیفه انجام وی، معاون یا دیوان رئیس زیرنظر دیوان احکام اجرای واحد -۴ ماده

 .است برخوردار کارمند و دفتر مدیر احکام، اجرای دادرس کافی

 دادرسی آئین -دوم بخش

 صالحیت -اول فصل

 :است زیر قرار به دیوان اختیارات حدود و صالحیت -1۵ ماده

 :از حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلمات و شکایات به رسیدگی -1
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 شرکتهای و مؤسسات و سازمانها و هاوزارتخانه از اعم دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات -الف

 هب وابسته مؤسسات و انقالبی نهادهای و تشکیالت و اجتماعی تأمین سازمان و هاشهرداری و دولتی

 .آنها

 .آنها وظایف به راجع امور در «الف» بند در مذکور واحدهای مأموران اقدامات و تصمیمات -ب

 و داریا تخلفات به رسیدگی هیأتهای قطعی تصمیمات و آرا از شکایات و اعتراضات به رسیدگی -2

 ماده وعموض کمیسیون کارفرما، و کارگر اختالف حل هیأت مالیاتی، هایکمیسیون مانند هاییکمیسیون

 آنها با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض حیث از منحصراً هاشهرداری قانون( 1۵۵)

 دهاواح مستخدمان سایر و کشوری خدمات مدیریت قانون مشموالن و قضات شکایات به رسیدگی -3

 ذکر محتاج آنها به نسبت قانون این شمول که مؤسساتی مستخدمان و( 1) بند در مذکور مؤسسات و

 استخدامی حقوق تضییع حیث از کشوری و لشکری از اعم است نام

 این( 2) و( 1) بندهای در مذکور اشخاص و مؤسسات ناحیه از وارده خسارات میزان تعیین -1 تبصره

 .است عمومی دادگاه با تخلف وقوع بر دیوان در رأی صدور از پس ماده

 انتظامی هایدادگاه و نظامی و دادگستری قضائی مراجع سایر و هادادگاه آرا و تصمیمات -2 تبصره

 .باشدنمی اداری عدالت دیوان در شکایت قابل مسلح نیروهای و دادگستری قضات

 شده اشخاص حقوق تضییع موجب شکایت، موضوع اقدامات و تصمیمات که صورتی در -11 ماده

 طرف لزاما یا شکایت مورد اقدام و تصمیم از اثر لغو یا رأی نقض بر حکم کننده،رسیدگی شعبه باشد،

 .نمایدمی صادر شده، تضییع حقوق اعاده به شکایت

 کم،ح اجرای بر عالوه علیه محکومٌ مرجع فوق، ماده اساس بر آن قطعیت و حکم صدور از پس -تبصره

 .است مشابه موارد در خود بعدی اقدامات و تصمیمات در آن مفاد رعایت به مکلف

 :است زیر شرح به دیوان عمومی هیأت وظایف و صالحیت حدود -12 ماده
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 ظاماتن سایر و هانامهآئین از حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی -1

 علت به مذکور مقررات که مواردی در غیردولتی عمومی مؤسسات و هاشهرداری و دولتی مقررات و

 تخلف ای اختیارات از سوءاستفاده یا تجاوز یا مربوط مرجع صالحیت عدم یا و قانون یا شرع با مغایرت

 .شودمی اشخاص حقوق تضییع موجب که وظایفی انجام از خودداری یا مقررات و قوانین اجرای در

 .باشد شده صادر دیوان شعب از متعارض آرا که مشابه موارد در رویه وحدت رأی صدور -2

 .باشد شده صادر دیوان شعب از متعدد مشابه آرا واحد، موضوع در که رویه ایجاد رأی صدور-3

 رئیس یماتتصم و هابخشنامه ها،نامهآئین صرفاً و قضائیه قوه قضائی تصمیمات به رسیدگی - تبصره

 و گانخبر مجلس نظام، مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شورای تصمیمات و مصوبات و قضائیه قوه

 .است خارج ماده این شمول از ملی امنیت عالی شورای

 خالف مصوبات مورد در مگر است عمومی هیأت رأی صدور زمان از مصوبات ابطال اثر -13 ماده

 نزما به را آن اثر مذکور هیأت اشخاص، حقوق تضییع از جلوگیری منظور به که مواردی در یا شرع

 .نماید مترتب مصوبه تصویب

 رسیدگی ترتیب-دوم فصل

 بدوی شعب در رسیدگی -اول مبحث

 دادخواست – اول

 یفارس زبان به باید دادخواست. است دادخواست تقدیم مستلزم دیوان، شعب در رسیدگی -16 ماده

 .شود تنظیم مخصوص، هایبرگه روی

 ود،شمی ارسال دیوان به دیگر قضائی مراجع از صالحیت عدم قرار صدور با که هاییپرونده -1 تبصره

 .ندارد دادرسی هزینه پرداخت و دادخواست تقدیم به نیازی
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 ماده( 2) بند موضوع موارد به راجع دادخواست، تقدیم مهلت قانون این تصویب زمان از -2 تبصره

 ختاری از ماه شش کشور، از خارج مقیم افراد برای و ماه سه کشور داخل اشخاص برای قانون، این( 1۵)

 رد) انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آئین قانون مطابق مربوط مرجع قطعی تصمیم یا رأی ابالغ

 نهاآ تصمیم یا رأی که نمایند تصریح خود تصمیم یا رأی در مکلفند مربوط مراجع. است( مدنی امور

 عدم ادعای نفعذی و نبوده واقعی ابالغ که مواردی در. است اعتراض قابل دیوان در مزبور مدت ظرف

 موجب به که مواردی در. نمایدمی رسیدگی ابالغ موضوع به ابتداء در دیوان شعبه بنماید را آن از اطالع

 .است همحاسب مالک مذکور، مهلت اند،داشته بیشتری مهلت در شکایت حق قبالً اشخاصی سابق، قانون

 مایندهن یا مقامقائم یا وکیل یا نفعذی شخص که کنندمی رسیدگی شکایتی به دیوان شعب -1۶ ماده

 .باشد کرده درخواست قانون، برابر را شکایت به رسیدگی وی، قانونی

 :باشد زیر نکات حاوی باید دادخواست -18 ماده

 شاکی مشخصات -الف

 قیقیح اشخاص برای اقامتگاه و تابعیت شغل، ملی، کد تولد، تاریخ پدر، نام خانوادگی، نام و نام -1

 حقوقی اشخاص برای تماس تلفن شماره و اصلی اقامتگاه ثبت، شماره نام، -2

 شکایت طرف مشخصات -ب

 امکان صورت در دولت مأمور کار محل دقیق نشانی و سمت خانوادگی، نام و نام   

 قانون این( 1۵) ماده موضوع هایدستگاه کامل نام    

 تقدیم صورت در شاکی، قانونی نماینده یا و مقامقائم یا وکیل اقامتگاه و خانوادگی نام و نام -پ

 آنان توسط دادخواست

 خواسته و شکایت موضوع -ت

 شکایت شرح -ث
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 استناد مورد دالیل و مدارک -ج

 شخص مهر و امضا یا و وی قانونی نماینده یا و مقامقائم یا وکیل یا شاکی انگشت اثر یا امضا -چ

 دادخواست ذیل حقوقی

 قانونی نمایندگان و حقوقی اشخاص برای سمت کننده اثبات مدرک -ح

 نمابر یا همراه تلفن شماره یا الکترونیکی پست نشانی پستی، نشانی بر عالوه تواندمی شاکی -تبصره

 .ستا کافی مزبور طرق از یکی به ابالغ امر صورت این در که نماید اعالم اوراق ابالغ منظور به را خود

 یوستپ را خود استناد مورد مدارک و اسناد شده گواهی و خوانا تصویر یا رونوشت باید شاکی -2۵ ماده

 .نماید دادخواست

 اداری ردفات یا و دیوان شعب دفاتر یا و دبیرخانه وسیله به باید مدارک رونوشت یا تصویر -1 تبصره

 واحدهای یا شاکی وکیل رسمی، اسناد دفاتر عمومی، هایدادگاه دفاتر یا و هااستان مراکز در مستقر

 باشد، هشد تهیه کشور از خارج سند، تصویر یا رونوشت که صورتی در. شود تصدیق عمومی و دولتی

 جمهوری هاینمایندگی دفاتر یا و هاکنسولگری یا هاسفارتخانه از یکی دفتر در باید اصل، با آن مطابقت

 .شود گواهی ایران، اسالمی

 شاکی سوی از عمومی و دولتی واحدهای به مربوط مدارک و اسناد تصدیق که مواردی در -2 تبصره

 پذیرش به مکلف دیوان نماید، ارائه آنها از تصویری نتواند شاکی اساساً اینکه یا و نباشد ممکن

 .نماید مطالبه مربوطه دستگاه از را اسناد مصدق تصویر باید و است دادخواست

 . شود تهیه نسخه یک اضافه به شکایت طرف تعداد به باید آن ضمائم و دادخواست -23 ماده

 یرمد قرار موجب به باشد، وی اقامتگاه یا شاکی خانوادگینام و نام فاقد دادخواست، چنانچه -2۶ ماده

 . نیست شکایت مجدد طرح مانع آن، صدور ولی است، قطعی قرار این. شودمی رد شعبه، دفتر

 قانون این( 18) ماده( چ) و( ث) تا( ب) بندهای در مذکور موارد از یک هر که صورتی در -28 ماده

 این( 23) الی( 1۴) مواد در مقرر شرایط جهت از دادخواست یا و باشد نشده رعایت دادخواست در
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 ورطبه ایاخطاریه طی را دادخواست نقایص روز دو ظرف شعبه دفتر مدیر باشد، داشته نقص قانون

 ابالغ اریخت از روز ده شاکی،. کندمی اعالم شاکی به هااستان مراکز در مستقر دفاتر طریق از یا مستقیم

 دادخواست ننماید، نقص رفع به اقدام مذکور مهلت در چنانچه و دارد نقص رفع فرصت اخطاریه،

 راضاعت قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف قرار این. گرددمی رد او، جانشین یا دفتر مدیر قرار بموجب

 دادرس یا رئیس توسط دادخواست، رد به نسبت اعتراض به رسیدگی. است دیوان شعبه همان در

 شعبه فترد مدیر توسط مراتب مزبور، قاضی توسط دستور صدور از پس و شودمی انجام شعبه البدلعلی

 .یستن شکایت مجدد طرح مانع دادخواست، رد ولی است، قطعی تصمیم این. گرددمی ابالغ معترض به

 ختیارا در بالفاصله تکمیل از پس را آن شعبه دفتر مدیر شعبه، به دادخواست ارجاع از پس -2۴ ماده

 با ار آن پرونده، بودن کامل و صالحیت احراز صورت در دیوان شعبه قاضی. دهدمی قرار شعبه قاضی

 ات کندمی اعاده دفتر به ،شکایت طرف به آن ضمائم و دادخواست از نسخه یک ارسال دستور صدور

 .گیرد قرار رسیدگی جریان در شکایت، طرف به آن ضمائم و دادخواست ابالغ از پس

 بدون و نوبت از خارج دیوان شعبه باشد، قانون این( ۴۵) ماده تبصره مشمول ایپرونده چنانچه -تبصره

 .نمایدمی صادر رأی و رسیدگی آن به شکایت، طرف به آن ضمائم و دادخواست ابالغ

. دکن اقدام پاسخ ارسال به نسبت ابالغ، تاریخ از ماه یک ظرف است موظف شکایت طرف -3۵ ماده

 مبادرت و رسیدگی پرونده به موجود، مدارک به توجه با شعبه و نیست رسیدگی مانع پاسخ، وصول عدم

 .نمایدمی رأی صدور به

 ماده این در مقرر موعد در پاسخ دادن از موجه عذر بدون شکایت طرف که صورتی در -تبصره

 محکوم خدمت از انفصال سال یک تا ماه سه به را متخلف کننده، رسیدگی شعبه نماید خودداری

 .است تجدیدنظر شعب در تجدیدنظر قابل روز بیست ظرف حکم این. نمایدمی

 موقت دستور -دوم
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 یا اقدامات اجرای که شود مدعی آن از پس یا خود شکایت طرح ضمن شاکی که درصورتی -34 ماده

 این( 1۵) ماده در مذکور مراجع و اشخاص توسط وظیفه انجام از خودداری یا قطعی آرا یا تصمیمات

 دورص تقاضای تواندمی ،است متعسر یا غیرممکن آن جبران که گرددمی خسارتی ورود سبب قانون،

 ختم از قبل تا باید موقت دستور صدور درخواست اصلی، شکایت طرح از پس. نماید موقت دستور

 .نیست دادرسی هزینه پرداخت مستلزم درخواست این. شود ارائه دیوان به رسیدگی،

 دستور مورد، برحسب موضوع، فوریت و ضرورت احراز صورت در کنندهرسیدگی شعبه -35 ماده

 .نمایدمی صادر وظیفه، انجام یا مزبور آرا و تصمیمات اقدامات، اجرای توقف بر مبنی موقت

 دمکلفن موقت، دستور ابالغ و صدور از پس شکایت طرف مأموران و هیأتها ادارات، سازمانها، -3۴ ماده

 از الانفص به را متخلف موقت، دستور کنندهصادر شعبه استنکاف، صورت در و نمایند اقدام آن طبق

 .نمایدمی محکوم وارده خسارت جبران و سال یک تا ماه شش مدت به خدمت

 رأی صدور و رسیدگی -سوم

 از را آن یا دهد انجام بداند الزم که را اقدامی یا تحقیق هرگونه تواندمی کنندهرسیدگی شعبه -41 ماده

 اجعمر و ضابطان. دهد نیابت قضائی مراجع سایر به یا و بخواهد اداری مراجع و قضائیه قوه ضابطان

 انجام ار شده خواسته اقدامات و تحقیقات کند،می تعیین دیوان شعبه که مهلتی ظرف مکلفند مزبور

 .است انتظامی یا اداری مجازات مستلزم مورد حسب ماده این از تخلف. دهند

 صورتی در و نماید دعوت توضیح ادای برای را دعوا طرفین از یک هر تواندمی دیوان شعبه -43 ماده

 معرفی به مکلف شکایت طرف باشد، قانون این( 1۵) ماده در مذکور واحدهای و ادارات از شکایت که

 .است نماینده

 حضار،ا از پس و باشد حقوقی شخص نماینده یا حقیقی شخص شکایت، طرف که صورتی در -2 تبصره

 انفصال به یا نمایدمی جلب را او شعبه ،کند خودداری توضیح ادای جهت حضور از موجه، عذر بدون

 .کندمی محکوم سال یک تا ماه یک مدت به دولتی خدمات از موقت
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 اعالم مهلت در شدهمعرفی شخص حضور عدم یا شکایت طرف توسط نماینده تعیین عدم -3 تبصره

 .است سال یک تا ماه دو از دولتی خدمات از موقت انفصال موجب دیوان، شعبه سوی از شده

 دولتی، واحدهای کلیه دیوان، شعب از یک هر یا دیوان رئیس درخواست صورت در -44 ماده

 به نسبت ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف مکلفند آنها مأموران و عمومی مؤسسات سایر و هاشهرداری

 لدالی نباشد، ممکن اسناد ارسال که صورتی در و نمایند اقدام مطالبه مورد هایپرونده و اسناد ارسال

 از امتناع و مجدد مطالبه و دیوان توسط دالیل ندانستن موجه صورت در. کنند اعالم دیوان به را آن

 سال کی تا ماه یک از دولتی خدمات از موقت انفصال به شعبه حکم به ،مستنکف ماه، یک ظرف ارسال

 مانع مورد حسب امر این. شودمی محکوم سال یک تا ماه سه مدت به مزایا و حقوق سومیک کسر یا

 قطب رأی صدور یا نیاز مورد مدارک و دالیل به دستیابی جهت در مقتضی اقدام برای دیوان اختیار

 .نیست پرونده در موجود قرائن و مدارک

 .گیردمی صورت مربوط مقررات مطابق شده بندیطبقه اسناد مطالبه

 زا مربوطه مسؤول امتناع مراتب ماده این در مذکور موارد بر عالوه است مکلف دیوان شعبه -تبصره

 .نماید اعالم صالح قضائی مرجع به کیفری تعقیب جهت را قانونی وظایف انجام

 ارقر است، دیگری مرجع صالحیت در که باشد امری اثبات به منوط دیوان رسیدگی هرگاه -5۵ ماده

 . شودمی ابالغ طرفین به مراتب و صادر اناطه

 ضمائم و دادخواست ارسال از قبل حتی دیوان شعبه زیر، جهات از یک هر احراز صورت در -53 ماده

 :کندمی صادر شکایت رد قرار شکایت، طرف به

 .باشد نداشته قانونی اهلیت شکایت، طرح برای شاکی -الف

 .نباشد نفعذی مطروحه شکایت در شاکی -ب

 .نباشد شکایت طرف متوجه شکایت -پ

 .باشد شده مطرح قانونی، موعد از خارج شکایت -ت
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 مقامقائم دعوی، اصحاب که اشخاصی یا اشخاص همان بین قبالً موضوع حیث از شده طرح شکایت -ث

 .باشد شده صادر آن به نسبت قطعی حکم و رسیدگی هستند، آنان

 .باشد شده منتفی شکایت، به رسیدگی موجبات -ج

 فتهه یک ظرف و اعالم را رسیدگی ختم تحقیقات، تکمیل و رسیدگی از پس دیوان شعبه -58 ماده

 .نمایدمی رأی انشا به مبادرت

 :باشد زیر نکات حاوی باید دادنامه -5۴ ماده

 پرونده شماره دادنامه، شماره تاریخ، -الف

 شعبه دادرس یا رئیس خانوادگینام و نام و رسیدگی مرجع -ب

 اقامتگاه قید با او قانونی نماینده یا و مقامقائم یا وکیل و شاکی مشخصات -پ

 اقامتگاه قید با او قانونی نماینده یا وکیل و شکایت طرف مشخصات -ت

 خواسته و شکایت موضوع -ث

 ظریهن به اشاره و شده انجام تحقیقات شکایت، طرف دفاع و شکایت خالصه متضمن کار، گردش -ج

 اعالم به تصریح و باشد شده ارجاع مشاور به پرونده قانون، این( ۶) ماده طبق که صورتی در مشاور،

 .رسیدگی ختم

 قانونی مواد و اصول ،مستندات دالیل، جهات، ذکر با رأی -چ

 شعبه مهر و البدلعلی دادرس یا رئیس امضا -ح

 تجدیدنظر شعب در رسیدگی -دوم مبحث

 دهنماین یا و مقامقائم یا وکیل یا طرفین از یکی درخواست به دیوان بدوی شعب آرا کلیه -65 ماده

 اشخاص برای تجدیدنظرخواهی مهلت. است تجدیدنظر شعب در تجدیدنظرخواهی قابل آنها، قانونی

 .است ابالغ تاریخ از ماه دو ایران از خارج مقیم اشخاص برای و روز بیست ایران مقیم
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 فاترد یا دبیرخانه یا رأی کننده صادر شعبه دفتر به دادخواست تقدیم با تجدیدنظرخواهی -66 ماده

 ارجاع تجدیدنظر شعب از یکی به دیوان رئیس توسط تجدیدنظر دادخواست. گیردمی انجام دیوان اداری

 .شودمی

 :باشد زیر نکات حاوی و شود نوشته مخصوص هایبرگه روی باید تجدیدنظر دادخواست -6۶ ماده

 تجدیدنظرخواه اقامتگاه و مشخصات -الف

 تجدیدنظرخواسته رأی تاریخ و شماره -ب

 تجدیدنظرخواسته رأی صادرکننده شعبه -پ

 تجدیدنظرخواسته رأی ابالغ تاریخ -ت

 تجدیدنظرخواهی جهات و دالیل -ث

 تأیید ار بدوی شعبه رأی ندهد، تشخیص وارد را تجدیدنظرخواه ایراد تجدیدنظر شعبه چنانچه -۶1 ماده

 .نمایدمی رأی صدور به مبادرت ماهوی، رسیدگی از پس و نقض را آن صورت این غیر در و

 عمومی هیأت در رسیدگی -سوم مبحث

 در. گیردمی انجام درخواست تقدیم با دیوان، عمومی هیأت در مصوبات ابطال تقاضای -8۵ ماده

 :است ضروری زیر موارد به تصریح مذکور، درخواست

 کننده درخواست اقامتگاه و مشخصات -الف

 اعتراض مورد مصوبه مشخصات -ب

 شده آن با مصوبه مغایرت ادعای که قانونی مواد یا شرعی حکم -پ

 روجخ یا قوانین سایر یا اساسی قانون یا شرع با مصوبه مغایرت حیث از اعتراض جهات و دالیل -ت

 کنندهتصویب مرجع اختیارات از

 کننده درخواست انگشت اثر یا امضا -ث
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 کننده رخواستد بودن نفعذی استثنا به دادخواست، ثبت و ارسال تنظیم، به مربوط مقررات سایر -تبصره

 رئیس توسط هادرخواست. است جاری نیز مصوبه ابطال درخواست در دادرسی، هزینه پرداخت و

 .شودمی ارجاع عمومی هیأت دفتر به دیوان،

 اندیو رئیس باشد، شده صادر دیوان شعبه چند یا یک از متعارض آرا مشابه، موارد در هرگاه -8۴ ماده

 مطرح دیوان عمومی هیأت در گزارش ارائه و تهیه ضمن را موضوع اطالع، محض به است موظف

 اقدام رأی صدور به نسبت صحیح، رأی اعالم و تعارض احراز و بررسی از پس عمومی هیأت. نماید

 راث. است االتباعالزم مشابه موارد در مربوط اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای رأی این. نمایدمی

 احکامی مورد در لکن شودنمی سابق آرا نقض موجب و است آینده به نسبت مذکور رویه وحدت آرا

 جدر تاریخ از ماه یک ظرف نفعذی شخص شده داده تشخیص غیرصحیح و مطرح عمومی هیأت در که

 که تجدیدنظری شعبه به پرونده صورت این در. دارد را تجدیدنظرخواهی حق رسمی روزنامه در رأی

 بقط بر رأی صدور و رسیدگی به موظف مذکور شعبه و شودمی ارجاع نداشته دخالت پرونده در قبالً

 .است مزبور رأی

 باشد، شده صادر دیوان شعبه چند یا دو از مشابه رأی پنج حداقل واحد موضوع در هرگاه -۴۵ ماده

 موضوعات به نسبت را آن تسری تقاضای و مطرح عمومی هیأت در را موضوع تواندمی دیوان رئیس

 ایجاد برای را آن دهد، تشخیص صحیح را شده صادر آرا عمومی هیأت که صورتی در. نماید مشابه

 مربوط حقوقی و حقیقی اشخاص و ادارات دیوان، شعب سایر برای رأی این. نمایدمی تصویب رویه

 .است االتباعالزم

 ورتص به دیوان شعب در ماده این موضوع شکایات به رسیدگی رویه، ایجاد رأی صدور از پس -تبصره

 انجام شکایت، طرف برای آن ضمائم و دادخواست از اینسخه ارسال به نیاز بدون و نوبت از خارج

 .گیردمی

 مصوبات در عمومی هیأت رأی مفاد رعایت شود، ابطال عمومی هیأت در ایمصوبه چنانچه -۴2 ماده

 یسرئ کنند، تصویب عمومی هیأت رأی مغایر جدیدی مصوبه مربوط، مراجع هرگاه. است الزامی بعدی،
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 مرجع نماینده دعوت با فقط و قانون این( 83) ماده مفاد رعایت بدون نوبت از خارج را موضوع دیوان

 .نمایدمی مطرح عمومی هیأت در کننده، تصویب

 آن اجرای عدم صورت در دانند،می نفعذی را خود ،عمومی هیأت آرا اجرای در که افرادی -۴3 ماده

. مایندن درخواست دیوان، از را مربوط مسؤول استنکاف به رسیدگی توانندمی ،ربطذی مسؤوالن سوی از

 ورتص در مذکور شعبه. شودمی ارجاع تجدیدنظر شعب از یکی به دیوان، رئیس سوی از درخواست این

 اتخاذ قانون این( 1۵۴) ماده موجب به مربوط، مسؤول استنکاف و کنندهدرخواست بودن نفعذی احراز

 .نمایدمی تصمیم

 یصتشخ شرع موازین خالف قضائیه قوه رئیس سوی از دیوان عمومی هیأت آرا که صورتی در -۴4 ماده

 .نمایدمی تجدیدنظر قضائیه قوه رئیس نظر به توجه با عمومی هیأت شود، داده

 یأته دفتر طریق از باشد اجرایی عملیات مستلزم که دیوان عمومی هیأت از شده صادر احکام -۴5 ماده

 را مراتب است موظف دیوان احکام اجرای واحد. گرددمی ابالغ دیوان احکام اجرای واحد به عمومی

 و باشندمی دیوان به نتیجه اعالم و حکم اجرای به مکلف مذکور مراجع. نماید اعالم ربطذی مبادی به

 .شودمی اقدام قانون این( 11۵) ماده طبق استنکاف صورت در

 هک است اینامهآئین مطابق قانون، این وفق تخصصی هیأتهای و عمومی هیأت جلسات اداره -۴6 ماده

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به قانون، این شدن االجراء الزم تاریخ از ماه سه ظرف

 هیأت اکثریت اعضا از یکی یا دیوان رئیس توسط اعضا اکثریت نظر مطابق عمومی هیأت رأی -۴۶ ماده

 .گرددمی انشا دیوان رئیس انتخاب به

 .است مدنی دادرسی آئین مقررات مطابق عمومی هیأت آرا اصالح و ابالغ -تبصره

 دادرسی اعاده -سوم بخش

 :نمود تقدیم دادرسی اعاده دادخواست توانمی ذیل جهات به قطعی احکام مورد در -۴8 ماده

 .باشد شده صادر شکایت موضوع از خارج حکم، –الف
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 .باشد شده صادر خواسته از بیشتر میزان به حکم -ب

 .باشد داشته وجود تضاد حکم، مفاد در -پ

 همان توسط قبالً که آن، اصحاب و دعوی همان خصوص در دیگری حکم با شده صادر حکم -ت

 .باشد تعارض این موجب قانونی سبب آنکه بدون بوده متعارض است، شده صادر دیگر شعبه یا شعبه

 کمح موجب به آنها اعتبار عدم یا و بودن جعلی صدور، از پس که باشد اسنادی به مستند حکم، -ث

 .باشد شده ثابت قانونی صالح مراجع

 یدادرس اعاده کننده درخواست حقانیت دلیل که آید دست به دالیلی و اسناد حکم، صدور از پس -ج

 .است نبوده وی اختیار در دادرسی جریان در شده یاد دالیل و اسناد شود ثابت و باشد

 :است زیر شرح به دادرسی اعاده دادخواست تقدیم مهلت -۴۴ ماده

 شعبه رأی ابالغ تاریخ از روز بیست قانون، این( ۴8) ماده «پ» تا «الف» بندهای مورد در    

 اعاده سبب حصول زمان از روز بیست قانون، این( ۴8) ماده «ج» تا «ت» بندهای خصوص در    

 دادرسی

 احکام اجرای -چهارم بخش

 به ابالغ از پس را دیوان آرا مکلفند قانون این( 1۵) ماده در مذکور مراجع و اشخاص کلیه -1۵۶ ماده

 .نمایند اجرا فوریت

 احدو به پرونده انضمام به را آن از نسخه یک علیه محکومٌ به رأی ابالغ از پس دیوان شعب -1۵8 ماده

 اجرای به نسبت ماه یک مدت ظرف است مکلف علیه محکومٌ. نمایندمی ارسال دیوان احکام اجرای

 ارشگز دیوان احکام اجرای واحد به کتبی طوربه را نتیجه و اقدام له محکومٌ رضایت جلب یا آن کامل

 .نماید
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 مسؤوالن کشور رسمی روزنامه در دیوان عمومی هیأت رأی انتشار از پس هرگاه -1۵۴ ماده

 از کیی حکم با و دیوان رئیس یا نفعذی تقاضای به نمایند، استنکاف آن اجرای از ربطذی

 و سال یک تا ماه سه مدت به دولتی خدمات از موقت انفصال به مستنکف دیوان، شعب

 .شودمی محکوم وارده خسارت جبران

 احکام اجرای واحد ،قطعی حکم اجرای از علیه محکومٌ مرجع یا شخص استنکاف صورت در -11۵ ماده

 .کندمی گزارش دیوان رئیس به را مراتب دیوان،

 م،حک صادرکننده شعبه رأی با نماید استنکاف رأی، اجرای از علیه محکومٌ که صورتی در -112 ماده

 دهش صادر رأی. شودمی محکوم وارده خسارت جبران و سال پنج تا دولتی خدمات از موقت انفصال به

 رأی که صورتی در و باشدمی دیوان تجدیدنظر شعبه در تجدیدنظر قابل ابالغ از پس روز بیست ظرف

 .گرددمی ارجاع عرضهم شعبه به باشد شده صادر تجدیدنظر شعبه در مذکور

 نظارت سازمان بازرسی کل کشور  –بند سوم 

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در ریشه آن تشکیل که کشوری های سازمان ترین مهم از یکی

 انونق چهارم و هفتاد و یکصد اصل موجب به آن تشکیل که باشد می کشور کل بازرسی سازمان ، دارد

 یبین پیش مورد اداری های دستگاه در قوانین صحیح اجرای و امور جریان حسن منظور به و اساسی

 زمانسا وظایف خصوص در کشور کل بازرسی سازمان تشکیل قانون ، آن از پس و است گرفته قرار

 . است رسیده تصویب به کشور کل بازرسی

 در و اداری دستگاههای در قوانین صحیح اجرای و امور جریان حسن بر نظارت منظور به - 1 ماده

 سازمان اختصار به که کشور کل بازرسی سازمان قانون، این در که اساسی قانون 1۶4 اصل اجرای

 .شود یم تشکیل قانون این در مندرج وظایف و اختیارات با و قضاییه قوه رییس نظر زیر میشود، نامیده

 هدفدار و منظم و مستمر فعالیتهای مجموعه از است عبارت قانون این نظر از بازرسی و نظارت -تبصره

 2 ماده مشمول دستگاههای اقدامات از بعد و حین مراحل درباره الزم اطالعات آوری جمع منظور به
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 یشنهادهایپ ارایه و قانونی تکالیف و اهداف با دستگاه عملکرد تطبیق آنها، تحلیل و تجزیه قانون، این

 ورمذک دستگاههای اقدامات از قبل میتواند همچنین بازرسی سازمان. امور جریان حسن جهت در مناسب

 .کند آوری جمع را الزم اطالعات نیز

 :میباشد زیر شرح به سازمان  اختیارات و وظایف - 2 ماده

 سازمانها دادگستری، مالی و اداری امور و ادارات و ها وزارتخانه کلیه مستمر نظارت و بازرسی -الف

 هرداریش و دولتی شرکتهای و مؤسسات و انتظامی و نظامی نیروهای و قضاییه قوه تابعه دستگاههای و

 و انقالبی نهادهای و المنفعه عام مؤسسات و رسمی اسناد دفاتر و آنها به وابسته مؤسسات و ها

 بر انحا زا نحوی به دولت یا است دولت به متعلق آنان سهام یا سرمایه از قسمتی یا تمام که سازمانهایی

 آنها نام ذکر مستلزم آنها به نسبت قانون این شمول که سازمانهایی کلیه و نماید می کمک یا نظارت آنها

 .منظم برنامه اساس بر است،

 یا و قضاییه قوه رییس دستور به یا و رهبری معظم مقام االمر حسب العاده فوق های بازرسی انجام -ب

 به بنا یا و اسالمی شورای مجلس اساسی قانون ۴۵ نود اصل کمیسیون یا و جمهور رییس درخواست

 ریضرو سازمان رییس نظر به که موردی هر یا و ذیربط اجرایی دستگاههای مسئول یا وزیر تقاضای

 .شود داده تشخیص

 و ها وزارتخانه خصوص در مالی و اداری جریانات سوء و ها نارسایی و تخلف موارد اعالم -ج

 ستهواب و دولتی شرکتهای و مؤسسات خصوص در و جمهور رییس به بنیادها و اسالمی انقالب نهادهای

 ؤسساتم خصوص در و کشور وزیر به وابسته مؤسسات و شهرداریها مورد در و ذیربط وزیر به دولت به

 ضاییق مراجع مالی و اداری جریانات سوء خصوص در و ذیربط وزیر به دولت از بگیر کمک دولتی غیر

 ساسیا قانون نود اصل کمیسیون ارجاعی موارد در و قضاییه قوه رییس به دادگستری تابع واحدهای و

 . شد خواهد اعالم کمیسیون آن به بازرسی نتیجه

 عمومی حیثیت دارای جرم چنانچه است، جرمی وقوع اعالم متضمن بازرسی گزارش که مواردی در-د

 مربوط مدارک و دالیل با را گزارش از نسخه یک وی طرف از مأذون مقامات یا سازمان رییس باشد،
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 پیگیری ینهای نتیجه حصول تا را موضوع و ارسال قضایی صالح مرجع به مرتکب مجازات و تعقیب برای

 نموده سمنعک ذیربط مراجع به را مراتب مستقیما انتظامی و انضباطی ، اداری تخلفات مورد در و نمایند

 هب را حضور جهت و رسیدگی وقت مکلفند کننده رسیدگی مراجع. آورند عمل به را الزم پیگیری و

 .برسانند کشور کل بازرسی سازمان اطالع

 تاندادس آنها تضییع و عمومی حقوق و دولتی اموال به خسارت ورود به منتهی جرایم مورد در -1 تبصره

 زیان، و ضرر و خسارت ورود احراز صورت در صالح دادگاه در متهمان یا متهم کیفری تعقیب ضمن

 ذیربط دستگاههای. نماید می درخواست دادگاه از دادرسی هزینه پرداخت بدون را آن جبران رأسا

 .باشند می موضوع پیگیری و مدارک و دالیل آوری جمع در دادستان با همکاری به موظف

 ادرهص دستورالعملهای و بخشنامه و تصویبنامه و نامه آیین با ارتباط در بازرسی گزارشهای - 2 تبصره

 باشد کرالذ فوق موارد در تخلف تشخیص از حاکی که دولتی غیر حقوقی و حقیقی اشخاص شکایات و

 ورط به موارد اینگونه به رسیدگی. گردد می ارسال اداری عدالت دیوان به رأی صدور و رسیدگی جهت

 .بود خواهد نوبت از خارج و العاده فوق

 تا باالتر مقامات و ادارات کل مدیران اداری تخلف اعالم متضمن بازرسی گزارش که مواردی در -ه

 ار گزارش سازمان هستند، اداری تخلفات به رسیدگی قانون مشمول که است آنان همطراز و وزرا سطح

 جهنتی حصول تا و ارسال جمهوری ریاست نهاد اداری تخلفات به رسیدگی هیأت به رسیدگی برای

 و بدوی رسیدگی هیأت فوق، مقامات با رابطه در مطروحه های پرونده خصوص در. میکند پیگیری

 از خارج و شود می تشکیل قضاییه قوه رییس منصوب قضات از نفر یک عضویت با مزبور تجدیدنظر

 ضمن ستا موظف هیأت رییس. میکند رسیدگی موضوع به اداری تخلفات به رسیدگی قانون طبق نوبت

 حضور هتج سازمان نماینده و قاضی عضو به را مراتب رسیدگی، اوقات تعیین و پرونده ثبت بر نظارت

 .نماید اعالم

 نگهبان ایشور مسلح، نیروهای و مقننه و قضاییه قوای کارکنان و مقامات تخلفات به رسیدگی -تبصره

 .است مستثنی بند این شمول از رهبری معظم مقام زیرنظر دستگاههای و
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 مؤسسات و شرکتها و امنیتی انتظامی، نظامی، نیروهای از بازرسی و نظارت در است مجاز سازمان -و

 این اییاجر نامه آیین. کند استفاده مذکور مراجع متخصص و شرایط واجد بازنشسته نیروهای از تابعه

 .میرسد قضاییه قوه رییس تصویب به سازمان پیشنهاد با بند

 و اطالعات و اسناد مؤسسات و سازمانها و ادارات و ها وزارتخانه در ذیربط مسئوالن کلیه - 8 ماده

 قرار اعزامی بازرسان یا بازرس اختیار در وقت فوت هرگونه بدون را تحقیقات در لزوم مورد مدارک

 .دارند مبذول را الزم همکاری و داده

 مدارک و اسناد ارایه در همکاری عدم خصوص در ماده این در مندرج تکلیف از تخلف -1 تبصره

 عمومی و دولتی خدمات از موقت انفصال یا ماه شش تا روز یک و ماه سه از حبس موجب نیاز، مورد

 .بود خواهد سال یک تا ماه سه از

 رسیباز سازمان رییس درخواست به مگر است مستثنی ماده این حکم از دولتی سرّی اسناد  -2 تبصره

 .قضاییه قوه رییس موافقت و کشور کل

 حسن یا و بازرسی انجام حسن برای و بازرسی ضمن در بازرسی، هیأت یا و بازرس چنانچه - ۴ ماده

 روریض بازرسی پایان تا را کارکنان از نفر چند یا یک تعلیق بازرسی، مشمول دستگاه در امور جریان

 ستگاهد رییس یا وزیر به سازمان طریق از را تعلیق درخواست علل، و جهات ذکر با باید دهند، تشخیص

 .دهند اطالع مربوط

 و مایدن اقدام کارمند آن تعلیق به نسبت روز ده مدت ظرف است موظف مربوط دستگاه رییس یا وزیر

 یخوددار تقاضا انجام از است، غیرکافی دالیل یا و نیست مدلل درخواست که این عذر به نمیتواند

 استنکاف احراز و رسیدگی از پس و مراتب اعالم با مذکور پیشنهادهای اجراء عدم صورت در. کند

 .بود خواهد اسالمی مجازات قانون 56۶ماده مفاد مشمول دادگاه، در غیرموجه

 اکثرحد بازرسی هیأت گزارش دریافت تاریخ از است موظف مربوط دستگاه مسئول یا وزیر - 1۵ ماده

 جریان مفاد و شروع مزبور، گزارش در مندرج پیشنهادهای انجام جهت را اجرایی عملیات روز ده ظرف
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 یگیریپ را امر جریان نهایی نتیجه حصول تا است موظف سازمان. برساند سازمان اطالع به مرتبا را کار

 .نماید

 ریانج سوء یا تخلف تکرار جرم، وقوع از جلوگیری برای سازمان پیشنهادهای که مواردی در - تبصره

 استنکاف آن انجام از مربوطه مسئول و شود قانونی غیر عمل انجام موجب آنها اجرای عدم و باشد امور

 .میباشد قانون این 8 ماده 1 تبصره در مقرر مجازات مشمول صالح دادگاه در احراز و رسیدگی با نماید،

 یحسابرس سازمان مسئوالن بازرسی، مشمول شرکتهای و مؤسسات قانونی بازرسان چنانچه - 12 ماده

 ،بازرسی مشمول دستگاههای و ها وزارتخانه بازرسی و نظارت و حراست و اطالعات و حفاظت دولتی،

 ابستهو و دولتی شرکتهای و اجرایی دستگاههای اداری و مالی عملکرد به رسیدگی در جریانی سوء به

 کل رسیباز سازمان اطالع به را مراتب باید است، بازرسی سازمان وظایف به مربوط که برسند دولت به

 تعزیرات " اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب 6۵6 ماده در مقرر مجازات به مستنکف. برسانند کشور

 اسالمی مجازات قانون 6۵6 ماده ).شد خواهد محکوم 13۶5/  3/ 2 مصوب " بازدارنده های مجازات و

 ماده در مذکور موسسات و سازمانها مسوولین یا مدیران یا روسا از یک بازدارنده: هر هایمجازات و بخش تعزیرات

( 6۵3) و( 5۴۴) مواد موضوع جرایم یا کالهبرداری یا قانونیغیر تصرف یا اختالس یا ارتشاء جرم وقوع از که( 5۴8)

 ای قضائی صالحیتدار مراجع به مورد حسب را مراتب و شده مطلع خود نظارت یا اداره تحت موسسات یا سازمان در

 شد( خواهد محکوم سال دو تا ماه شش از موقت انفصال به سال دو تا ماه شش از حبس بر عالوه ننماید اعالم اداری

 

 

 اقسام نظارت در قانون اساسی –بخش چهارم 

 :  چهارم اصل

 اساس رب باید اینها غیر و سیاسی,  نظامی,  فرهنگی,  اداری,  اقتصادی,  مالی,  جزائی,  مدنی مقررات و قوانین کلیه

 و است دیگرحاکم مقررات و قوانین و اساسی قانون اصول همه عموم یا اطالق بر اصل این.باشد اسالمی موازین

 .  است نگهبان شورای فقهای عهده بر امر این تشخیص



33 

 

 :  هشتم اصل

 ردمم عهده بر متقابل و همگانی است ای وظیفه منکر از نهی و معروف به امر, خیر به دعوت ایران اسالمی جمهوری در

.)) کند می نمعی قانون را آن کیفیت و حدود و شرایط. دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت, یکدیگر به نسبت

 . «توبه ۶1»((الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ

 :  پنجم و پنجاه اصل

 از وینح به که هاییدستگاه سایر و دولتی هایشرکت,  موسسات, ها وزارتخانه های حساب کلیه به محاسبات دیوان

 هیچ که ایدنم می حسابرسی یا رسیدگی دارد مقررمی قانون که ترتیبی به کنند می استفاده کشور کل بودجه از انحا

 .باشد رسیده مصرف به خود محل در وجهی هر و نکرده تجاوز مصوب اعتبارات از ای هزینه

 هب را سال هر بودجه تفریغ گزارش و آوری جمع قانون برابر را مربوطه مدارک و اسناد و ها حساب,  محاسبات دیوان

  شود گذاشته عموم دسترس در باید گزارش این.نماید می تسلیم اسالمی شورای مجلس به خود نظرات انضمام

 :  هفتم و پنجاه اصل

 و رام مطلقه والیت نظر زیر که قضائیه وقوه مجریه قوه,  مقننه قوه:عبارتنداز ایران اسالمی جمهوری در حاکم قوای

 . یکدیگرند از مستقل قوا این.گردند می اعمال قانون این آینده اصول طبق بر امت امامت

 :  یکم و هفتاد اصل

 . کند وضع قانون تواند می اساسی قانون در مقرر درحدود مسائل عموم در اسالمی شورای مجلس

 

 :  ششم و هفتاد اصل

 

 . دارد را کشور امور تمام در تفحص و تحقیق حق اسالمی شورای مجلس

 :  چهارم و هشتاد اصل

 . نماید نظر اظهار کشور خارجی و داخلی مسائل همه در دارد حق و است مسئول ملت تمام برابر در نماینده هر
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 :  پنجم و هشتاد اصل

 به را گذاری قانون توانداختیار نمی مجلس. نیست دیگری به واگذاری قابل و است شخص به قائم نمایندگی سمت

 و تادهف اصل رعایت با را قوانین از بعضی اختیاروضع تواند می ضروری موارد در ولی, کند واگذار هیاتی یا شخص

 بهنماید می تعیین مجلس که مدتی در قوانین این صورت این در, کند تفویض خود داخلی های کمیسیون به دوم

 تواند می اسالمی شورای مجلس همچنین.بود خواهد مجلس با آنها نهائی تصویب و شود می اجرا آزمایشی صورت

 به دوم و هفتاد اصل رعایت با را دولت به وابسته یا دولتی موسسات, ها شرکت, ها سازمان اساسنامه دائمی تصویب

 اصول اب نباید دولت مصوبات صورت این در.بدهد دولت به آنها تصویب اجازه یا کندو واگذار ذیربط های کمیسیون

 و نود اصل مذکوردر ترتیب به امر این تشخیص.باشد داشته مغایرت اساسی قانون یا و کشور رسمی مذهب احکام و

 به و باشد کشور عمومی مقررات و قوانین مخالف نباید دولت مصوبات این بر عالوه. است نگهبان شورای با ششم

 ایشور مجلس رئیس اطالع به اجرا برای ابالغ ضمن باید مزبور قوانین با آنها مغایرت عدم اعالم و بررسی منظور

 . برسد اسالمی

 :  هشتم و هشتاد اصل

 از نمایندگان از یک هر ویا جمهور رئیس از اسالمی شورای مجلس نمایندگان کل چهارم یک حداقل که مورد هر در

 هب و شود حاضر مجلس در است موظف وزیر یا جمهور رئیس, کنند سوال آنان وظایف از یکی درباره,  مسئول وزیر

 تاخیر به روز ده از بیش وزیر مورد در و ماه یک از بیش جمهور رئیس مورد در نباید جواب این و دهد جواب سوال

 . اسالمی شورای مجلس تشخیص به موجه عذر با مگر افتد

 :  نودم اصل

 مجلس ابهکتب را خود شکایت تواند می, باشد داشته قضائیه قوه یا مجریه قوه یا مجلس کار طرز از شکایتی کس هر

 که مواردی در و دهد کافی پاسخ و کند رسیدگی شکایات این به است موظف مجلس.کند عرضه اسالمی شورای

 را نتیجه متناسب مدت در و بخواهد آنها از کافی پاسخ و رسیدگی است مربوط قضائیه قوه یا و مجریه قوه به شکایت

 . برساند عامه اطالع به باشد عموم به مربوط که مواردی در نمایدو اعالم

 :  یکم و نود اصل

 وراییش, آنها با اسالمی شورای مجلس مصوبات مغایرت عدم نظر از اساسی قانون و اسالم احکام از پاسداری منظور به

 :شود می تشکیل زیر ترکیب با نگهبان شورای نام به
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 .روز مسائل و زمان مقتضیات به آگاه و عادل فقهای از نفر شش - 1

 . است رهبری مقام با عده این انتخاب

 به ائیهقض قوه رئیس وسیله به که مسلمانی حقوقدانان میان از,  حقوقی مختلف های رشته در,  نفرحقوقدان شش - 2

 .گردند می انتخاب مجلس رای با و شوند می معرفی اسالمی شورای مجلس

 :  نهم و نود اصل

 آرا هب مراجعه و اسالمی شورای مجلس, جمهوری ریاست,  رهبری خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت نگهبان شورای

 .  دارد عهده بر را پرسی همه و عمومی

 :  پنجم و یکصد اصل 

  باشد کشور قوانین و اسالم موازین مخالف نباید شوراها تصمیمات

 :  دهم یکصدو اصل

 رهبر اختیارات و وظایف

 . نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از پس ایران اسالمی جمهوری نظام کلی های سیاست تعیین - 1

 . نظام کلی های سیاست اجرای حسن بر نظارت - 2

 : یازدهم و یکصد اصل

 همن و یکصد و پنجم اصول در مذکور شرایط از یکی فاقد یا, شود ناتوان خود قانونی وظایف انجام از رهبر هرگاه 

 هب امر این تشخیص.شد خواهد کنار بر خود مقام از,  است بوده شرایط از بعضی فاقد آغاز از شود معلوم یا, گردد

  .باشد می وهشتم یکصد اصل در مذکور خبرگان عهده

 :  چهارم و سی و یکصد اصل

 نساخت هماهنگ به الزم تدابیر بااتخاذ و دارد نظارت وزیران کار بر که است جمهور بارئیس وزیران هیات ریاست

 را قوانین و تعیین را دولت مشی خط و برنامه, وزیران همکاری با و پردازد می دولت هیات و وزیران های تصمیم

 .کند می اجرا



36 

 

 قانون یرتغی یا تفسیر به نیاز که صورتی در دولتی های دستگاه قانونی وظایف در تداخل یا و نظر موارداختالف در

 برابر رد جمهور رئیس. است االجرا شودالزم می اتخاذ جمهور رئیس پیشنهاد به که وزیران هیات تصمیم, باشد نداشته

 .  است وزیران هیات اقدامات مسئول مجلس

 :  هشتم و سی و یکصد اصل

 حق وزیران هیات, شود می قوانین اجرائی های نامه آئین تدوین مامور وزیری یا وزیران هیات که مواردی بر عالوه

 هنام آئین و نامه تصویب وضع به اداری های سازمان تنظیم و قوانین اجرای تامین و اداری وظایف انجام برای دارد

 امهبخشن صدور و نامه آئین وضع حق وزیران هیات مصوبات و خویش وظایف درحدود نیز وزیران از یک هر, بپردازد

 به وطمرب امور از برخی تواندتصویب می دولت.باشد مخالف قوانین روح و متن با نباید مقررات این مفاد داردولی را

 سپ قوانین محدوده در ها کمیسیون این مصوبات.نماید واگذار وزیر چند از متشکل های کمیسیون به را خود وظایف

 رد مذکور های کمیسیون مصوبات و دولت های نامه آئین و ها نامه تصویب. است االجرا الزم جمهور تاییدرئیس از

 فخال بر را آنها که صورتی در تا, رسد می اسالمی شورای مجلس رئیس اطالع به اجرا برای ابالغ ضمن,  اصل این

 . بفرستد وزیران هیات به نظر تجدید برای دلیل ذکر با بیابد قوانین

 :  دوم و چهل و یکصد اصل

 رئیس توسط,  خدمت بعداز و قبل آنان فرزندان و همسر و وزیران, جمهور رئیس معاونان,جمهور رئیس, رهبر دارائی

 . باشد نیافته افزایش,  حق خالف بر که شود می رسیدگی قضائیه قوه

  

 :ششم و پنجاه یکصدو اصل 

 دار عهده و عدالت به بخشیدن تحقق مسئول و اجتماعی و فردی حقوق پشتیبان که مستقل است ای قوه قضائیه قوه 

  است زیر وظایف

 اخذ و خصومات رفع و دعاوی فصل و حل,  شکایات, تعدیات,  تظلمات مورد در حکم صدور و رسیدگی - 1

 .کند می معین قانون که حسبیه امور از قسمت آن در الزم اقدام و تصمیم

 . مشروع های آزادی و عدل گسترش و عامه حقوق احیای - 2

 . قوانین اجرای حسن بر نظارت - 3
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 . اسالم جزائی مدون مقررات و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات و تعقیب و جرم کشف - 4

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

 :  یکم و شصت و یکصد اصل

 لیتمسئو انجام و قضائی رویه وحدت ایجاد و محاکم در قوانین صحیح اجرای بر نظارت منظور به کشور عالی دیوان

 . گردد یم تشکیل کند می تعیین قضائیه قوه رئیس که ضوابطی اساس بر شود می محول آن به قانون طبق که هائی

 : هفتادم و یکصد اصل

 ای اسالمی مقررات و قوانین با مخالف که دولتی های نامه آئین و ها نامه تصویب اجرای مکلفنداز ها دادگاه قضات 

 دیوان از را مقررات گونه این تواندابطال می کس هر و کنند خودداری است مجریه قوه اختیارات حدود از خارج

 . کند تقاضا اداری عدالت

 :  سوم و هفتاد و یکصد اصل

 و یدولت های نامه آئین یا واحدها یا مامورین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات, شکایات به رسیدگی منظور به

 حوهن و اختیارات حدود.گردد می تاسیس قضائیه قوه رئیس نظر زیر اداری عدالت نام به دیوانی, آنها حقوق احقاق

 . کند می تعیین قانون را دیوان این عمل

 : چهارم و هفتاد یکصدو اصل

 ازمانیس اداری های دستگاه در قوانین صحیح اجرای و امور جریان حسن به نسبت قضائیه قوه نظارت حق اساس بر 

 سازمان ینا وظایف و اختیارات حدود.گردد می تشکیل قضائیه قوه رئیس نظر زیر ((کشور کل بازرسی سازمان)) نام به

 .کند می تعیین قانون را

 :  پنجم و هفتاد و یکصد اصل 

 باید کشور مصالح و اسالمی موازین رعایت با افکار نشر و بیان آزادی,  ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا در

 .گردد تامین
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 نمایندگان از مرکب شورائی و است رهبری مقام با ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان رئیس عزل و نصب

 داشت خواهند سازمان این بر نظارت(نفر دو کدام هر) اسالمی شورای مجلس و قضائیه قوه رئیس و جمهور رئیس

 . کند می معین قانون را آن بر نظارت و سازمان اداره ترتیب و مشی خط.

 قانون اساسی  ۴۵کمیسیون اصل نظارت  –بخش پنجم 

 شکایت ندتوامی باشد، داشته قضائیه قوه یا مجریه قوه یا مجلس کار طرز از شکایتی کسی هر: »اساسی قانون ۴۵ اصل

 افیک پاسخ و کند رسیدگی شکایات این به است موظف مجلس کند، عرضه اسالمی شورای مجلس به کتباً را خود

 در و بخواهد آنها از کافی پاسخ و رسیدگی است مربوط قضائیه قوه یا مجریه قوه به شکایت که مواردی در. بدهد

 .« برساند عامّه اطاّلع به باشد عموم به مربوط که موردی در و نماید اعالم را نتیجه متناسب مدت

 و هاآن به وابسته هایسازمان و ادارات و هاوزارتخانه تمام و اسالمی جمهوری گانه سه قوای با تواندمی کمیسیون این

 مکاتبه قیماًمست باشند،می مربوط الذکرفوق قوای از یکی به انحاء از نحوی به که مؤسساتی و انقالبی نهادهای و بنیادها

 قانع جواب یا و مانده جواب بدون مربوط مسئولین طرف از که شکایاتی به رسیدگی برای و نماید مراجعه آنها به یا

 . بدهند کافی جواب وقت اسرع در مکلّفند آنها و بخواهد توضیح مشکالت، رفع و نشده داده آنها به کننده

 ۴۵ اصل با رابطه در نکاتی - 3

 .اندداده انجام آن در هاییبندیتقسیم آن اعضای دارد کمیسیون که کاریوسعت علت به: 1

 خاطرب بلکه ندارد، قضایی مفهوم آن رسیدگی کار و کندنمی صادر حکمی و نیست قضایی مرجع ۴۵ اصل کمیسیون: 2

 .قضایی نه است سیاسی ذاتاً نیز مجلس کار و دارد قوانین اجرای در مجلس که است نظارتی

 طبیعی شخص هر یعنی. گرددمی شروع «کس هر» کلمه با نیز ۴۵ اصل و است وسیع بسیار مجلس رسیدگی قلمرو: 3

 به واندتمی را شکایتی هر که نیست نکته این متضمن عام اجازه این اما باشد شکایت صاحب است ممکن حقوقی یا

 .کند رسیدگی تقاضای و بدهد مجلس

 طرز از شکایت باید یعنی باشد؛ مجلس صالحیت در شکایت مودرد موضوع که است این به مشروط رسیدگی این - 4

 بر هک باشد این دادگاه قاضی از شخصی شکایت اگر: مثال عنوان به. باشد مجریه قوه یا قضائیه قوه یا مجلس کار

 هدادگا آن به رسیدگی مرجع و نیست مجلس به مربوط موضوع این است، داده حکم و کرده رسیدگی قانون خالف

 او ارک نتیجه در و است قاضی و دادگاه فاقد سال چند محلی که، کند شکایت کسی اگر اما. است قضات انتظامی
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 صلا کمیسیون از را آن به رسیدگی توانمی و است قضائیه قوه کار طرز از شکایت موضوع این است، مانده معطل

 . بخواهد ۴۵

 نیز و بیاورد عمل به دعوت مراجع آن مسؤولین از و کرده مکاتبه شکایت مورد مراجع با تواندمی کمیسیون این - 5

 . بپردازد قضیه تحقیق و بررسی به و کرده تعیین تحقیق هیات تواندمی

 :سازدمی فراهم اسالمی شورای مجلس برای را ذیل امکانات آمده بدست اطالعات از گیریبهره در

 شاکیان؛ به کنندهمجاب و کافی پاسخ ارائه: 1

 تمالی؛اح مثبت نتیجه حصول تا هاسازمان در موجود اشکاالت رفع به نسبت امر پیگیری و هادستگاه به تذکّر: 2

 ؛(نظر اظهار و استیضاح سؤال، تذکر،) پارلمان نظارتی حقوق از استفاده برای نمایندگان در تحرک ایجاد و آگاهی: 3

 .شودمی عمومی قدرت و دولت بر عارض که هاییآسیب شناساندن و هادستگاه عملکرد در مردم عامّه به اطالع: 4

. دهد تشکیل را هاییبخش نیاز مورد تعداد به فوق واحدهای از یک هر برای تواندمی ۴۵ اصل کمیسیون رئیسه هیات

 :شودمی تقسیم بخش ۶ به که است مختلفی هایکمیته دارای کمیسیون این

 فرهنگی؛ بخش: 1

 اقتصادی؛ بخش: 2

 نظامی؛ – سیاسی بخش: 3

 اجتماعی؛ و رفاهی بخش: 4

 فنی؛ و عمرانی بخش: 5

 قضایی؛ بخش: 6

 مقنّنه، بخش: ۶

 .کندمی تقسیم انواعی به را واصله شکایات و دارد داخلی نامهآئین خود سلیقه حسب بر کمیسیون که 

 قانون و آن الحاقی تبصره و( 1/11/135۴) مصوب ۴۵ اصل کمیسیون مستقیم تحقیق و مکاتبه اجازه قانون واحده مادّه

 :که ترتیببدین است داشته بیان را مقرراتی ۴۵ اصل اجرای نحوه
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 شکایت - 5,1

 .است شده قائل( هرکس) افراد تمام برای اساسی قانون که است حقی شکایت

 رسیدگی و تحقیق - 5,2

 چنین را قتحقی مراتب شده یاد قوانین و دهدمی را مناسب تحقیق هرگونه حقّ شکایات، به رسیدگی در مجلس تکلیف

 :اندنموده بینیپیش

 قوا گوییپاسخ - 5,2,1

 نندهک قانع جواب و پاسخگویی عدم خاطر به جرم ثبوت و تخلّف صورت در هستند، گوییپاسخ به مکلّف قوا همه

 محکوم یکسال تا ماه شش از دولتی خدمات از انفصال و یکسال تا ماه 3 از حبس مجازات به متخلّف وقت، اسرع در

 .شد خواهد

 عنهمشتکی و یشاک از بداند مقتضی کهصورتی در کمیسیون رئیس موافقت با تواندمی نیز کمیسیون هایبخش از یک هر

 .آورد عمل به دعوت آن، چگونگی شده روشن و توضیحات برای

 بازرس نصب - 5,2,2

 میسیونک رئیسه هیات انتخاب به اسالمی شورای مجلس نمایندگان میان زا را بازرسانی یا بازرس تواندمی کمیسیون

 انضمام به را خود ماموریت گزارش و کنند رعایت را شرعی موازین کلّیه موظّفند بازرسان یا بازرس. نماید اعزام

 مدّتی فظر بازرس نمایندگان امضاء با است، الزم متخصص نظر که مواردی در متخصص افراد یا فری کتبی نظریات

 .کنند کمیسیون تسلیم نمایدمی معین کمیسیون رئیسه هیات که

 واقع خالف جواب - 5,2,3

 یسیونکم اعالم با موضوع، باشند، داده کمیسیون به واقع خالف بر جواب عمداً که صورتی در گانهسه قوای مسؤولین

 اسخپ لزوم بر اشاره شده، یاد واحده مادّه الحاقی تبصره در اینکه به توجه با. شد خواهد رسیدگی قضایی مراجع در

 پاسخعدم مجازات همان و شده محسوب قانون اجرای در تخلّف نیز واقع خالف جواب است، شده مستند و کافی

 .رسدمی نظر به مقرّر( یکسال تا ماه شش انفصال و یکسال تا ماه 3 از حبس)

 کمیسیون تصمیمات - 6
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 دیوان محاسبات کشور نظارت  – ششمبخش 

 است عبارت ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در مندرج اصول به توجه کشوربا محاسبات دیوان هدف - 1 ماده

 : طریق از المال بیت از پاسداری منظور به مالی مستمر نظارت و کنترل اعمال از

 نحوی به هک دستگاههایی سایر و دولتی ،شرکتهای موسسات ، ها وزارتخانه کلیه مالی فعالیتهای و عملیات کنترل-الف

 .میکنند استفاده کشور کل بودجه از انحاء از

 تعیین مالی سیاستهای با ارتباط در اعتبار تامین منابع سایر و ودرآمدها شده مصرف وجوه حسابرسی و بررسی -ب

 . مربوطه دستگاههای از مأخوذه محاسباتی و عملیاتی گزارش به توجه با مصوب بودجه در شده

  . اسالمی شورای مجلس به آن ارائه و خود نظرات بودجهبانضمام تفریغ گزارش تدوین و تهیه -ج

 اختیارات و وظایف – دوم فصل

 دستگاهها مالی صورتهای نیز و وپرداختها دریافتها سایر و هزینه و درآمد حسابهای کلیه رسیدگی یا حسابرسی -2ماده

 االجراء الزم ضوابط و مربوط قوانین وسایر مالی مقررات و قوانین با مطابقت نظر از

 یا و درآمد موقع به و صحیح وارسال حصول از اطمینان منظور به دستگاهها در مالی عملیات وقوع بررسی -3ماده

 پرداختها و دریافتها سایر و هزینه انجام

 دستگاهها دارائیهای و اموال حساب موجودی به رسیدگی -4ماده

 هب نیل جهت در آنها موثر وکاربرد مالی مناسب دستورالعملهای و روشها برقراری از اطمینان جهت بررسی -5ماده

 رسیدگی مورد دستگاههای اهداف

 رد موجود کننده کنترل مرجع کفایت عدم یا و داخلی کننده کنترل مرجع وجود لزوم خصوص در نظر اعالم -6ماده

 . المال بیت حقوق حفظ جهت شده انجام رسیدگیهای و حسابرسیها گزارشات به توجه با رسیدگی مورد دستگاههای

 در یدولت ذیربط مامورین حساب اختالف گونه هر و مالی تخلفات و ابوابجمعی کسری حساب به رسیدگی -۶ماده

 قانون این در مقرر ترتیب به مقررات و قوانین اجرای

 وتشکیالت سازمان - سوم فصل
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 هیأت هر.  باشد می مستشاری هیأت هفت حداکثر و سه حداقل و دادسرا یک دارای کشور محاسبات دیوان -12ماده

 .خواهدبود هیأت رئیس آنها از یکی که است مستشار سه از مرکب

 .شود می تشکیل دفتر ویک دادیار کافی تعداد و دادستان یک از کشور محاسبات دیوان دادسرای -13ماده

 : از عبارتند کشور محاسبات دیوان تشکیالت و اعضاء سایر -15ماده

 معاون چهار -الف

 الزم مشاور تعداد -ب

 فنی کارشناس و حسابرس کافی تعداد -ج

 اداری مستخدمین -د

 نماید می اقدام المال بیت حقوق حفظ در مالی مقررات و قوانین حدود در کشور محاسبات دیوان دادستان -21ماده

 لمحو دادیاران از یکی به را ماموریت این یا و مراجعه شخصا ازدستگاهها یک هر به تواند می خود وظایف انجام در و

 .نماید

 .نماید می رأی انشاء و رسیدگی زیرنیز موارد به قانون این در مذکور موارد بر عالوه مستشاری هیأتهای -23ماده

 مدارک و اسناد یا و کسری حساب صورت و قانونی ،دفاتر هزینه و درآمد حساب ، مالی صورتهای ارائه عدم -الف

 . کشور محاسبات دیوان به مقرر موعد در

 مالی مقررات و قوانین رعایت عدم یا و اعتبار بر زائد تعهد -ب

 عدم همچنین و مربوط حساب به عمومی بودجه در منظور اعتبار تامین سایرمنابع و درآمد موقع به واریز عدم -ج

 . گردد می دریافت آنها نظائر یا و وثیقه یا و الضمان وجه یا سپرده عنوان به که وجوهی واریز

 .گردد می المال بیت به زیان و ضرر موجب که دولت تعهدات موقع به پرداخت عدم -د

 اعثب که نادرست تصمیم یا خرج هر یا و دولتی وجوه و اسناد و اموال درحفظ تسامح و غفلت و استفاده سوء -هـ

 .بشود المال بیت باتضییع اتالف

 شورک محاسبات دیوان توسط صادره حسابهای گواهی و حسابرسی گزارشهای به نسبت رأی صدور و رسیدگی -ی

 مربوط مسئولین ابوابجمعی کسری های پرونده -و
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 و هاحسابرس یا و ممیزین قبال در دستگاهها ذیربط مسئولین ناحیه از توجیه غیرقابل محظورات و موانع ایجاد -ز

 آنان وظایف انجام جهت در کشور محاسبات دیوان سایرکارشناسان

 .گیرد صورت مسئول مقامات کتبی دستور به موجود قوانین خالف که دریافتهایی و پرداخت -ح

 وطمرب سازمانهای و مؤسسات و شرکتها خارجی و داخلی حسابرسان گزارشات به نسبت رأی صدور یا و تائید -ط

 حسب را متخلفین وارده زیان و ضرر به نسبت رأی صدور ضمن تخلف وقوع احراز درصورت هیأتها -1 تبصره

 : نماید می محکوم ذیل اداری مجازاتهای موردبه

 استخدامی پرونده در درج با کتبی توبیخ -الف

 یکسال تا یکماه از سوم یک حداکثر مزایا و حقوق کسر -ب

 یکسال تا یکماه از موقت انفصال -ج

 خدمت محل از اخراج -د

 دولتی خدمات از دائم انفصال -هـ

 طریق از را پرونده ، وارده زیان و ضرر به نسبت رأی اعالم ضمن جرم وقوع احراز درصورت ها هیأت -2 تبصره

 . داشت خواهند ارسال قضایی مراجع به تعقیب برای کشور محاسبات دیوان دادسرای

 االجرااست الزم و قطعی ماده این 1 تبصره( ج) و( ب) و( الف) بندهای موارد در مستشاری هیأتهای آراء -3 تبصره

 پرونده در که مستشاران از نفر سه از مرکب هیأتی در ابالغ تاریخ از روز 2۵ مدت در( ه) و( د) بندهای مورد در و

 .باشد می تجدیدنظر قابل کشور محاسبات دیوان رئیس تعیین با باشند نداشته رأی سابقه مطروحه

 یأتهایه طرف از ، است شده وارد المال بیت به ضرری نیت سوء بدون مسئوالن ناحیه از که شود ثابت گاه هر -24ماده

  خواهد صادر قانون این 28 ماده طبق آن جبران به رأی مستشاری

 است مکلف نماید برخورد عمومی جرائم از یکی به وظایف انجام ضمن کشور محاسبات دیوان گاه هر -25ماده

 دامها از مانع امر این. نماید اعالم قضایی مراجع به تعقیب برای کشور محاسبات دیوان دادستان طریق از را موضوع

 .بود نخواهد کشور محاسبات دیوان در مزبور رسیدگی

 جدیدنظرت قابل دادستان و وی طرف از علیه، محکوم به ابالغ تاریخ از روز بیست ظرف مستشاری هیأتهای آراء -28ماده

 قطعی صادره حکم. نماید می صدورحکم به مبادرت و رسیدگی اعتراض موارد به منحصراً تجدیدنظر مرجع.  است
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 و بوده یحضور یا و باشد دادستان و علیه محکوم قبول مستندبه مستشاری هیئتهای صادره رای صورتیکه در.  است

 .بود خواهد االجرا الزم و قطعی رأی این مذکور موعد باانقضای باشد واقعی نیز ابالغ

 انتخاب به شرع یکنفرحاکم از میشود تشکیل که است صالحه محکمه تجدیدنظر تقاضای به رسیدگی مرجع -1 تبصره

 مطروحه ندهپرو در که دیوان رئیس انتخاب به و کارشناس بعنوان محاسبات دیوان مستشاران از نفر دو و قضایی شورای

 .بود خواهد درتهران مذکور محکمه تشکیل محل.  باشند نداشته رأی سابقه

 .میشود قبول زیر موارد در دادرسی اعاده تقاضای -2۴ماده

 .باشد شده اشتباهی حسابداری درعملیات یا ارقام نوشتن در صورتیکه در -الف

 آمده حساب به مکرر یا و نیامده حساب به اقالمی که شود ثابت حسابها سایر به رسیدگی ضمن صورتیکه در -ب

 . است

 بوده موجود رسیدگی موقع در مزبور اسناد شود محرز که آید بدست اسنادی حکم و رای صدور از پس گاه هر -ج

 .باشد نگرفته قرار هیأت توجه مورد یا و نبوده دسترس در عللی به لیکن

 عیقط حکم به دادگستری مراجع در مزبور اسناد بودن مجعول که شده صادر استناداسنادی به حکم و رأی گاه هر -د

 .باشد شده ثابت

 تجدیدنظر محکمه از را به یامحکوم و خواسته تأمین درخواست تواند می کشور محاسبات دیوان دادسرای -35ماده

 مذکور قرار. نماید می صادر مقتضی قرار ، بداند کافی را تأمین درخواست دالیل صورتیکه در مذکور محکمه. بنماید

 .میباشد اجراء قابل خواسته تأمین احکام به مربوط اجرایی مقررات طبق

 ریاست به و دعوت با کشور محاسبات دیوان اصلی مستشاران از چهارم سه حداقل حضور با عمومی هیأت -36ماده

 مطلق اکثریت رأی با هیأت تصمیمات.  شود می تشکیل مواردزیر به رسیدگی برای کشور محاسبات دیوان رئیس

 . است معتبر جلسه در حاضرین

 مستشاری هیأتهای وظایف درانجام رویه وحدت و هماهنگی ایجاد -الف

 آن نهایی وگزارش بودجه تفریغ خصوص در رأی صدور -ب

 .بداند الزم را عمومی هیأت تشکیل کشور محاسبات دیوان رئیس که مواردی سایر -ج
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 تاندادس و شود می اعالم کشور محاسبات دیوان دادستان به جلسه دستور و عمومی هیأت جلسات تاریخ -تبصره

  .باشد می رأی حق دارای و بوده جلسه این در حضور به مکلف

 دیوان که نحوی به را مربوط ومدارک اسناد ، مالی صورتهای ، هزینه و درآمد حسابهای مکلفند دستگاهها -3۴ ماده

 محاسبات یواند تشخیص به آنها رسیدگی و حسابرسی.  نمایند مزبورتحویل دیوان به نماید می تعیین کشور محاسبات

 .گیرد می انجام دستگاهها آن خود محل یا دیوان ادارات در کشور

 و مایدن تفحص و تحقیق کشور امورمالی تمامی در میتواند خود وظایف انجام برای کشور محاسبات دیوان -42 ماده

 داراتا و سازمانها و گانه سه قوای و ایران اسالمی جمهوری مقامات وتمام نماید برقرار مکاتبه مستقیماً موارد تمامی در

 اسخگوئیپ به مکلف نمایند می استفاده کشور کل بودجه از انحاء از نحوی به که سازمانهایی و اشخاص کلیه و تابعه

  باشند شده مستثنی عمومی محاسبات قانون از که مواردی در حتی باشند می مستقیم

 و کنترل در سایر قوانین نظارت  – ششمبخش 

 بازرسی شرکتها

 مرجع انتخاب ، تعداد ومدت تصدی  عزل بازرسان  –بند اول 

 وظایف به قانون تابرطبق کند می انتخاب بازرس یاچند یک درهرسال عادی عمومی مجمع - 144 ماده

 . است بالمانع بازرسان یا بازرس مجدد انتخاب.کنند خودعمل

 جانشین آنکه شرط کندبه راعزل بازرسان یا بازرس تواند می درهرموقع عادی عمومی مجمع

 . نماید آنهارانیزانتخاب

 هامیس شرکتهای شرکتهارادر بازرسی کندوظایف می اقتصاداعالم وزارت که هائی درحوزه - تبصره

 رایطش.باشد شده شرکتهادرج بازرسان رسمی فهرست آنهادر نام می توانندایفاکنندکه اشخاصی عام

 اشخاص نام ودرج عام سهامی شرکتهای در بازرسی صالحیت واحراز فهرست تنظیم



46 

 

 به باشدکه می ای آئیننامه تابع بازرسان شغلی وتشکیالت مذکورومقررات صالحیتداردرفهرست

 . خواهدبود اجرا قابل اقتصادمجلسین کمیسیونهای اقتصادوتصویب پیشنهادوزارت

 تجارت قانون 144ماده تبصره اجرای نامهآیین

 درباره 134۶ ماه اسفند 24 مصوب تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 144ماده تبصره اجرای نامهآیین

 مجلسین اقتصاد کمیسیون 134۴٫11٫13 مصوبعام سهامی شرکتهای بازرس انتخابنحوه

 :است زیر شرح به عام سهامی شرکتهای بازرسان برای الزم شرایط - 1 ماده

 .مؤثر کیفری پیشینه نداشتن و شهرت حسن داشتن – 1

 کمیسیون خیصتش به بازرسی مسئولیتهای و وظایف با متناسب هایرشته از یکی در باالتر یا لیسانس درجه داشتن – 2

 2٫ ماده در مذکور

 ٫2 ماده رد مذکور کمیسیون تشخیص به بازرسی مسئولیتهای و وظایف با متناسب تجربه سال 5 حداقل داشتن – 3

 .سنا و شورا مجلسین در نمایندگی به اشتغال عدم – 4

 .نهاآ به وابسته مؤسسات و شهرداریها و دولت به وابسته یا دولتی مؤسسات در وقت تمام طور به اشغال عدم – 5

 و تهران در کنند ایفا عام سهامی شرکتهای در را شرکتها بازرسی وظایف توانندمی که اشخاصی انتخاب - 2 ماده

 :است زیر اشخاصاز کمیسیونی عهده به شهرستانها

 .بود خواهد دارعهده را کمیسیون ریاست که اقتصاد وزیر نماینده – 1

 .دادگستری وزیر نماینده – 2

 .دارایی وزیر نماینده – 3

 .ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق نماینده نفر دو – 4

 اشتهد صالحیت بازرسی سمت احراز برای جهت هر از و بوده شرایط واجد که را کسانی داوطلبان بین از کمیسیون

 محل رکتهایش ثبت مرجع به آن از اینسخه و منتشر  کمیسیون رییس طرف از منتخبینفهرست. نمایدمی تعیین باشند

 .شدخواهد ابالغ نیز کنندگاندرخواست به نتیجه و شودمی فرستاده
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 و العاط از پس شوند نامهآیین این یک ماده در مندرج شرایط از یک هر فاقد که را بازرسانی نام کمیسیون - تبصره

 .نمایدمی اعالم محل شرکتهای  ثبت به را مراتب و کرده حذفبازرسان فهرست از رسیدگی

 هب کمیسیون تصمیمات. شودمی تشکیل اعضاء از نفر چهار حداقل حضور با رییس دعوت به کمیسیون - 3 ماده

 .است معتبر رأی سه اکثریت

 واستهخ عام سهامی شرکتهای بازرسی داوطلبان درباره کمیسیون طرف از که را اطالعات مکلفند رسمی مراجع - 4 ماده

 منظور هب منحصراً و بود خواهد محرمانه کمیسیون به رسیده اطالعات کلیه بگذارند آن اختیاردر وقت اسرع در شودمی

 .گرفتخواهد قرار استفاده مورد بازرسان صالحیت تشخیص

 لتشکی عام سهامی شرکتهای بازرسان کانون برسد نفر 3۵ به نامهآیین این در مذکور بازرسان عده که موقع هر - 5 ماده

 .بود خواهد حقوقی شخصیتدارای مزبور کانون شد خواهد

 صویبت از پس و تهیه اقتصاد وزارت طرف از که بود خواهد ایاساسنامه طبق کانون این اختیارات و وظایف و سازمان

 .شد خواهد گذاردهاجرا مورد به وزیران هیأت

 به که شودمی معرفی اقتصاد وزارت به مزبور کانون طرف از نماینده نفر یک بازرسان کانون تأسیس از پس - تبصره

 شرکت نامهآیین این 2 ماده در مذکور کمیسیون در ایران معادن و صنایع و بازرگانیاتاق نماینده نفر دو از یکی جای

 .کند

 به سیدگیر و عام سهامی شرکتهای بازرسی داوطلبان فهرست تنظیم و انتخاب بازرسان کانون تشکیل از پس - 6 ماده

 ندرجم کمیسیون تأیید صورت در مذکور فهرست. بود خواهد مزبور کانون عهده به آن اعالمو بازرسان صالحیت سلب

 .شد خواهد منتشر کانون طرف از نامهآیین این 2 ماده در

 مندرج یونکمیس عهده به بازرسان صالحیت سلب مورد در کانون تصمیمات به نسبت شکایت به رسیدگی - تبصره

 .است قطعی مورد این در کمیسیون نظر. بودخواهد نامهآیین این 2 ماده در

 وانتخاب موسس عمومی مجمع در عام سهامی شرکتهای بازرسان یا بازرس اولین انتخاب - 145 ماده

  خواهدآمد بعمل قانون این 2۵  ماده طبق خاص سهامی شرکتهای بازرسان یا بازرس اولین

 نکته:

 برخالف مدیران بازرسین می توانند غیر سهامدار باشند – 1
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طبق ماده مزبور عزل بازرس باید توأم با انتخاب جانشین باشد اگر چه شرکت بازرس علی البدل  - 2

 ، علی البدل در ماده بعدی پیش بینی نشده است   معزولداشته باشد زیرا برای جانشینی بازرس 

 ریتمعذو کندتادرصورت انتخاب نیز البدل علی بازرس یا چند باید یک عادی عمومی مجمع - 146 ماده

 نجاما جهت اصلی بازرسان یا بازرس توسط سمت قبول یا عدم شرایط یا استعفاء یا سلب یا فوت

 . شوند دعوت بازرسی وظایف

 شرایط بازرسان –بند دوم  

  - شوند انتخاب سهامی شرکت بازرسی سمت توانندبه زیرنمی اشخاص - 14۶ ماده

 . قانون این 111 ماده مذکوردر اشخاص - 1

 . شرکت ومدیرعامل مدیران - 2

 . ودوم اول ازطبقه سوم تادرجه ومدیرعامل مدیران ونسبی اقرباءسببی - 3

 . دارد می دریافت موظفاحقوق2مذکوردربند ازاشخاص خودیاهمسرش که هرکس - 4

 وظایف بازرسان شرکت  -بند سوم  

 دعوت از مجامع شرکت –اول 

 گزارش تخلقات نسبت به سهام وثیقه مدیران به مجمع عمومی عادی –دوم 

ارائه گزارش راجع به مصوبه هیأت مدیره نسبت به معامالت اعضای هیئت مدیره با  –سوم 

 شرکت به مجمع عمومی 

 بررسی صحت حسابهای مالی واطالعات ارائه شده مدیران به مجمع -چهارم  
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 است مقررشده آنان برای قانون این مواد درسایر که بروظایفی عالوه بازرسان یا بازرس - 148 ماده

 زیان و سود عملکردوحساب دوره حساب وصورت دارائی صورت ودرستی صحت دربارهمکلفند 

 مطالب صحت درباره کنندوهمچنین می تهیه عمومی مجمع به تسلیم برای مدیران که ای ترازنامه

 لحاص بایداطمینان بازرسان. انداظهارنظرکنند گذاشته عمومی اختیارمجامع در مدیران که واطالعاتی

 انبطوریکس است کرده تعیین شرکت اساسنامه و قانون که درحدودی سهام صاحبان حقوق نمایندکه

 ندقرارده سهام دراختیارصاحبان حقیقت برخالف اطالعاتی مدیران که باشدودرصورتی شده رعایت

 .سازند آگاه ازآن را عمومی مجمع مکلفندکه بازرسان

 مطالبه وبررسی اسناد ومدارک شرکت –پنجم 

 و داده انجام را الزم بازرسی و رسیدگی گونه هر موقع هر در توانندمی بازرسان یا بازرس - 14۴ ماده 

 یا بازرس. دهند قرار رسیدگی مورد و کرده مطالبهرا شرکت به مربوط اطالعات و مدارک و اسناد

 بهکنند ادهاستف کارشناسان نظر از دارند عهده بر که وظایفی انجام در خود مسئولیت به توانندمی بازرسان

 ینتعی بازرس که مواردی در کارشناسان این. باشند کرده معرفی شرکت به قبالً را آنها که آن شرط

 .داشت خواهند را رسیدگیو تحقیق گونه هر حق بازرس خود مانند کندمی

 ارائه گزارش جامع از وضعیت شرکت به مجمع –ششم 

 وضع به راجع جامعی گزارش قانون این148 ماده به موظفندباتوجه بازرسان یا بازرس - 15۵ ماده

 عمومی معمج ازتشکیل روزقبل ده الاقلباید  بازرسان گزارش.کنند تسلیم عادی عمومی مجمع به شرکت

 . باشد آماده شرکت درمرکز سهام صاحبان مراجعه جهت عادی

 انجامخودرا وظایف تنهائی توانندبه می هریک متعددداشته بازرسان شرکت که درصورتی - تبصره

 بازرسان نظربین وجوداختالف درصورت.کنند تهیه واحدی بایدگزارش بازرسان کلیه دهدلیکن

 . قیدخواهدشد گزارش در باذکردلیل موارداختالف
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 گزارش تخلف وجرایم –هفتم 

 یرعاملومد مدیران ازناحیه شرکت درامور یا تقصیری تخلف هرگونهباید  بازرسان یا بازرس - 151 ماده

 جرمی خودازوقوع ماموریت انجام ضمن که دهندودرصورتی اطالع عمومی مجمع اولین کنندبه مشاهده

 .دهند گزارش عمومی مجمع اولین رابه ونیزجریان نموده صالحیتداراعالم قضائی مرجع شوندبایدبه مطلع

 نکته:

منظور از جرم در این ماده جرایم مرتبط با شرکت می باشد ونه هرجرم عمومی که به شرکت  -الف  

 ارتباطی نداشته باشد 

 گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی عادی –هشتم 

  161ماده 

 کاهش سرمایه شرکتبررسی واظهار نظر نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص  -نهم 

 و دادن گزارش به مجمع عمومی عادی

 اشخاصی گزارش اساس یابر بازرس گزارش دریافت بدون عمومی مجمع که درصورتی - 152 ماده

 و سود وحساب وترازنامه دارائی اندصورت شده تعیین بازرس بعنوان قانون این14۶ ماده برخالف که

 اقطاعتبارس ازدرجه نداشته قانونی اثر هیچوجه به تصویب قراردهد این راموردتصویب شرکت زیان

 . خواهدبود

 نکته:

 از دادگاه بخواهد  2۶۵بطالن تصمیمات موضوع این ماده را هر ذینفع می تواند طبق ماده  - 1
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 دگزارشنتوان بعللی بازرسان یاچندنفراز باشدیایک نکرده معین بازرس مجمع که درصورتی - 153 ماده

 را به انبازرس یا بازرس هرذینفع تقاضای به شهرستان دادگاه رئیسکنند  امتناع گزارش بدهندیاازدادن

 جمعم بوسیله بازرس راتاانتخاب مربوطه خواهدکردتاوظایف انتخاب شرکت اساسنامه تعداد مقرردر

 . است شکایت غیرقابل مورد دراین شهرستان دادگاه رئیس تصمیم.دهند انجام عمومی

 صالح  در تعیین بازرس می باشد دادگاه عمومی حقوقیهم اکنون نکته: 

 ظایفو درانجام که تخلفاتی به نسبت ثالث واشخاص شرکت درمقابل بازرسان یا بازرس - 154 ماده

 وارده خسارت جبران مسئول مدنی مسئولیت به مربوط قواعد عمومی شوند طبق می خودمرتکب

 . خواهندبود

 . است عادی عمومی مجمع با بازرس الزحمه حق تعیین - 155 ماده

گیرد بطور  می انجام شرکت حساب یا به شرکت با که تواند در معامالتی نمی بازرس - 156 ماده

  شود ذینفع یا غیرمستقیم مستقیم

 بازرسی تامین اجتماعی -دوم 

 ها کارگاه از اجتماعی تامین بازرسی قوانین

 منظور به نوبت چندین در ساله همه سازمان این بازرسین اجتماعی، تامین قانون 4۶ ماده اساس بر

 در. نددهمی قرار رسیدگی مورد را اقتصادی های کارگاه کار، نیروی تغییرات از گزارش تهیه و بررسی

 صامفا دریافت منظور به را خود کارگاه از بیمه بازرسی درخواست شخصا کارفرما نیز موارد برخی

 عاتاطال است موظف کارفرما صورت هر در. کندمی ثبت کسب، گواهی تمدید و صدور یا بیمه حساب

 ریمهج متحمل صورت این غیر در. دهد قرار بازرسی ماموران اختیار در را کارکنان کلیه ایبیمه و هویتی

 .شد خواهد
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 فراهم و اجتماعی تأمین قانون مشمول شدگان بیمه شناسایی ها، کارگاه از اجتماعی تامین بازرسی هدف

 انجام یوهش دو به اجتماعی تامین بازرسی. است اجتماعی تامین قانون مزایای از آنها استفاده امکان کردن

 :شودمی

 ها کارگاه از بازرسی - 1 

 قانونی دفاتر از بازرسی  - 2

  اجتماعی تامین بیمه بازرسی الویت

 مطالبات تشخیص هایهیئت از صادره قرارهای  - 1

 بیمه حق درآمد کل اداره و درآمد و فنی معاونت سازمان مدیرعامل از ارجاعی موارد- 2 

 بازرسی اساس بر قرارداد مفاصاحساب صدور شرایط حائز هایکارگاه  - 3

 انحالل یا تصفیه حال در مؤسسات و هاشرکت - 4

 قضایی مراجع در بیمه بازرسی گزارش اهمیت

 ای و کار اداره مانند قضایی مراجع در مهم هایگیریتصمیم هنگام به رسمی و معتبر اسناد از یکی

 زا یکی. است اجتماعی تامین بیمه توسط گرفته صورت بازرسی گزارش اختالف، حل هایهیئت

 از. باشدیم کارفرما و کارگر بین اختالف حل برای گیریتصمیم بیمه، گزارش به استناد موارد ترینمهم

 .است برخوردار خاصی اهمیت از دقیق و درست اطالعات ارائه و بیمه بازرسان با همکاری رو این

 

 :شودمی انجام صورت سه در اقتصادی هایکارگاه از بازرسی
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 دریافت و یمهب پرونده تشکیل برای کارگاه شرایط تایید منظور به اقتصادی کارگاه از اولیه بازرسی  -1

 ازهب شود؛می مطرح کارفرما سوی از بیمه بازرسی درخواست بازرسی گونه این در. است کارگاهی کد

 .است شده تعیین پیش از معموال بازرسی زمانی

 نهاآ قانونی حقوق رعایت و کارگران و کارگاه وضعیت از اطالع منظور به اجتماعی تامین سازمان - 2

 ورتص به و کارفرما با هماهنگی بدون معموال بازرسی از نوع این. نمایدمی کارگاه از بازرسی به اقدام

 .شودمی انجام سرزده

 ازرسیب نوع این در. شودمی انجام قانونی مجوزهای دریافت منظور به کارفرما درخواست به بازرسی - 3

 .است آگاه کارگاه در بازرس حضور زمانی محدوده از کارفرما معموال

 ها کارگاه از بیمه بازرسی انجام نحوه

 است فموظ قانونا کارفرما رو این از است؛ دادگستری ضابط منزله به بیمه حسابرسی موسسه بازرس

. هدد قرار او اختیار در را درخواستی اطالعات کلیه همچنین نماید؛ برخورد وی با شایسته صورت به

 :دهندمی انجام را زیر اقدامات اقتصادی هایکارگاه به مراجعه هنگام بازرسان

 خود معرفی و شناسایی کارت ارائه  -1

 بازرسی جهت اجتماعی تامین بیمه مشمول کارگران و کارفرما به الزم توضیحات ارائه - 2

 نسخه دو در کارگاه از بازرسی گزارش تهیه  - 3

 

 آنها همکاری عدم گزارش، امضای از امتناع صورت در او؛ قانونی نماینده یا کارفرما امضای اخذ - 4

 .شودمی ثبت گزارش در

 (تمایل صورت در) است شده درج گزارش در آنها نام که کارگرانی امضای اخذ - 5
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 اآنه حضور عدم صورت در او؛ قانونی نماینده یا کارفرما به تنظیمی گزارش دوم نسخه تحویل - 6

 .شودمی داده تحویل حاضران از یکی به گزارش

 رفرماکا توسط گزارش امضای عدم صورت در است؛ اعتبار دارای ذاتا بیمه بازرس تنظیمی گزارش -۶

 .شودنمی دارخدشه گزارش اعتبار کارگران، یا و او قانونی نماینده یا

 اسالم و کنترل سازمان در  نظارت  – هفتمبخش 

 مقدمه

 و تکامل آنچه هر و است انسان تکاملی نیازهای تمام گوی پاسخ و جامع و کامل دینی اسالم مبین دین که جا آن از 

 مانمسل مدیران و دارد دستوراتی نیز زمینه این در شود، می یافت دینی های آموزه در باشد آن گرو در انسان سعادت

 انیسازم هر موفقیت و سالمت چراکه;کند می سفارش بازرسی و نظارت عادالنه و جدی دقیق، نظام یک داشتن رابه

 .است سازمان آن در دقیق نظارتی نظام وجود به وابسته

 رد نیست،بلکه سازمان کارکنان های کاستی و ضعف نقاط به یابی دست برای جو و جست تنها ،در اسالم  نظارت

 رازی ;آنان های کاستی و ضعف نقاط دنبال به هم و بود افراد های توانایی و قوت نقاط دنبال به باید هم نظارت،

 سازمان مدیریت و دارد سازمان کارایی بردن باال در سزایی به نقش افراد های توانایی و واستعدادها مثبت نقاط شناخت

 ونقش سازمان کارکنان مورد در تری صحیح و معقول تصمیمات تواند می افراد، شده شناخته های توانایی به توجه با

 .بگیرد ها آن سازمانی های

 مؤثر نظارت های ویژگی

 قیقد کامال آمده دست به بایداطالعات: یعنی;است آن دقت نظارتی، نظام بودن مؤثر در ها ضرورت از یکی:دقت -1

 .باشند

 تا یردگ قرار مدیران دراختیار تر سریع بایدهرچه آن گزارش و گیرد صورت موقع به باید نظارت :بودن موقع به -2

 .دهند نیازانجام صورت در را اصالحی اقدامات

 .دباش مشخصی برنامه و هدف بر مبتنی که است نظارتی مؤثر، نظارت :بودن برنامه و هدف بر مبتنی -3
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 هم ضرورتی کاری چنین و نیست ممکن وعملیات کارها تمام بر نظارت که جا آن از: راهبردی نقاط بر تاکید -4

 .دارد معطوف راهبردی و حساس نقاط بر را خود اصلی توجه باید نظارت ندارد،

 راین،بناب. شود می سنگین صدماتی موجب ها درآن اشتباه و انحراف که است نقاطی راهبردی و حساس نقاط از منظور

 .شود می تر بیش کارایی موجب ها آن بر نظارت

 نظارتی نظام یک کنند، می کار ومتحول پویا محیطی در ها سازمان تر بیش که جایی آن از :پذیری انعطاف -5

 و راتتغیی با ار خود بتواند که باشد ای گونه به باید نظارتی نظام و ندارد مناسبت ها آن با منعطف غیر و خشک

 .کند منطبق محیطی تحوالت

 از رت کم باید نظارت اجرای هزینه بنابراین، است زمان و هزینه صرف مستلزم نظارت :بودن صرفه به مقرون -6

 .باشد نظارتی نظام از حاصل فواید

 ایه پست و کارها،عملیات با که اجراشود و طراحی طوری باید سازمان نظارتی نظام :مقتضیات با تناسب -۶

 رد نظارت نظام و طلبد می را خاصی نظارت سازمان در هرپستی و کاری هر که چرا ;باشد داشته تناسب گوناگون

 باشد داشته توجه مهم اصل این به که بود مؤثرخواهد صورتی

 حیهرو تضعیف به شده، کارکنان در مقاومت روحیه ایجاد موجب خشک و شدید های نظارت :داشتن مقبولیت -8

 :ستا ضروری ذیل نکات رعایت کارا، و مؤثر نظارتی نظام یک ایجاد برای بنابراین، شود می منجر بازدهی کاهش و

 سازمان عالی مدیران حمایت -الف

 مدیران تمامی اشتراک و اطالع- ب

 کارکنان تمامی توجیه -ج

 مناسب ارتباطات ایجاد -د

 :سازمان اهداف به توجه -۴

 .است سازمان های هدف به رسیدن نظارت، از نهایی هدف

 الهی ثابت سنت ;نظارت -بند اول 
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 هاست آن ارزیابی و بازرسی و ها انسان ونیات اعمال بر مداوم و دقیق کامل، نظارت الهی، ثابت های سنت از یکی

 و قدقی نظارت همین برمبنای و دارد نظارت ها انسان نیات و گفتار اعمال، تمام بر دقیقا دنیا، این در متعال خداوند

 ار مناسب کیفر یا پاداش و دهد می قرار سنجش و ارزیابی مورد را انسان کارهای همه قیامت، روز در که است کامل

 بازرسی و نظارت مساله متعدد، آیات در بارها کریم قرآن در سبحان، خداوند. کند می تعیین ها آن از یک هر برای

 :نماید می معرفی خود بندگان کارهای ناظر و شاهد را خود و کرده رامطرح بندگانش اعمال

 بِما کُمْفَیُنَبِّئُ الشَّهادَةِ وَ الْغَیْبِ عالِمِ إِلى سَتُرَدُّونَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ رَسُولُهُ وَ عَمَلَکُمْ اهللُ فَسَیَرَى اعْمَلُوا قُلِ وَ »

 به و بینند رامی شما اعمال مومنان و خدا رسول و خداوند کنید، عمل بگو ،(پیامبر ای) ;(توبه  1۵5:تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ

 دهد می خبر کردید می عمل آنچه به را شما و داند رامی آشکار و پنهان که گردید می باز کسی سوی به زودی

 است، شده بیان السالم علیهم معصومان روایات و قرآن دیگر آیات در و شود می استفاده شریفه آیه این از که همچنان

 انانس نیات و دارد،افکار نظر زیر دقت به را ها آن و بیند می را ها انسان کارهای تمام که این بر عالوه متعال خداوند

 ائمه و( ص)پیامبر از که روایاتی و کریم قرآن آیات در تاءملی بااندک. است الهی دقیق و کامل نظارت تحت نیز ها

 بر ار ها انسان نیات و افکار و اعمال بر نظارت کار گروه، شش که شود می برداشت چنین رسیده، السالم علیهم هدی

 :دارند عهده

 :سبحان خداوند -1

 رآنق در و نماید می نظارت بندگانش نیات و ورفتار اعمال بر خداوند پاک ذات همه، از باالتر و برتر و همه از پیش

 لَیْکُمْعَ کُنَّا إِلَّا عَمَلٍ مِنْ تَعْمَلُونَ وَلَا قُرْآنٍ مِنْ مِنْهُ تَتْلُو وَمَا شَأْنٍ فِی تَکُونُ وَمَا : »فرماید می باره این در کریم

 انجام را کاری هر و بخوانی که قرآن از ای آیه هر و باشی که هرحال در ;(61: یونس.. .« )فِیهِ تُفِیضُونَ إِذْ شُهُودًا

 .شوید واردمی کار آن در که هنگامی هستیم، شما بر ناظر و شاهد ما دهید،

 محضر عالم: »فرمودند نیز( ره)خمینی امام حضرت است متعال خداوند خود انسان، اعمال بر ناظر نخستین پس 

 .«نکنید خدامعصیت محضر در خداست

 و شاهد همواره را متعال خداوند و دهد خودقرار العین نصب همیشه را حقیقت این انسان اگر که است این واقعیت

 خیانت و خطا و لغزش ازهرگونه ببیند، خدا محضر در همواره را خود دیگر، عبارت به و خودبداند کارهای بر ناظر

 ضرورتی و است کافی کس همه و چیز همه برای متعال، خدای شهادت و نظارت که است واضح پر ماند خواهد مصون
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 دیگری شاهدان و ناظران که کند می ایجاب او عدالت و خداوند لطف اما شود، نمی احساس دیگر ناظران وجود به

 نماید معین ها انسان کارهای بر نظارت برای نیز

  السالم علیهم امامان و پیامبران -2

: نساء) « شَهِیداً هؤاُلءِ عَلى بِکَ جِئْنا وَ بِشَهِیدٍ أُمَّةٍ کُلِّ مِنْ جِئْنا إِذا فَکَیْفَ :»فرماید می باره این در کریم قرآن

( اسالم) امت این بر گواه را( خاتم پیامبر) تو و آوریم می گواهی امتی هر از که روز آن بود خواهد چگونه ;(41

 گواهی خود امت بر قیامت، روز در( ص)اسالم گرامی پیامبر که فرماید می آیه این در متعال خداوند. دهیم قرارمی

 .بود نخواهد درست دنیا، این در نظارت وجود بدون روز، آن گواهی که است روشن و داد خواهد

 آیه نای: »فرماید می( ع)صادق امام شریفه، آیه این ذیل باشددر می خود امت اعمال بر ناظر دنیا این در پیامبرص لذا،

 بر گواه محمدص و آنان بر گواه خواهدبود ما از امامی ها، آن برای قرنی هر در که شده نازل محمدص امت درباره

 «  ماست همه

 :فرشتگان -3

 رفتار و اعمال بر نظارت مامور نیز فرشتگان از ای عده السالم علیهم امامان و پیامبران و متعال خداوند نظارت بر عالوه

 .باشند می ها انسان نیات و

 هر ،(قیامت) روز آن در ;( 21: ق» « شَهِیدٌ وَ سائِقٌ مَعَها نَفْسٍ کُلُّ جاءَتْ وَ :»فرماید می باره این در کریم قرآن

 شاهدی و دهد می سوق حساب سوی به را او که اوست با ای فرشته که حالی در شود، محشرمی صحنه وارد انسانی

 .دهد می شهادت او اعمال بر که است فرشتگان از

 :انسان بدن اعضای -4

 

 تصریح ها آن از تا چند گواهی و نظارت به کریم قرآن در اما باشند، اومی اعمال ناظر و شاهد انسان، بدن اعضای همه

 .است شده

 تَشْهَدُ یَوْمَ :»فرماید می نور مبارکه سوره 24 کردآیه اشاره گوش و چشم پا، دست، زبان، به توان می ها آن جمله از

 ادهد انجام آنچه به آنان، پای و دست و زبان که روزی ;« یَعْمَلُونَ کانُوا بِما أَرْجُلُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَلْسِنَتُهُمْ عَلَیْهِمْ

 .داد خواهد شهادت اند
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 :زمان -5

 ردودا نظارت ها انسان رفتار و اعمال بر دنیا دراین خداوندمتعال، اذن به که است الهی مخلوقات از یکی که نیز زمان

 گذرد، نمی آدم فرزند بر روزی هیچ: »فرماید می( ع)علی امیرالمؤمنین، حضرت. داد خواهد وشهادت گواهی قیامت در

 .هستم گواه تو بر و هستم ای تازه روز من آدم، فرزند ای: گوید می او به که این مگر

 .« دهم گواهی تو نفع به قیامت تادر بده انجام نیک کار و بگو خوب و نیکو سخن من در

 :زمین -6

 اقبمر کند می پذیرایی برکاتش و ها نعمت انواع با ازما و هستم آن میهمان همواره ما و دارد قرار ما پای زیر که زمینی

 إِذا :»فرماید می مورد این در متعال خداوند کرد خواهد بازگو را ها آن قیامت روز در و ماست ورفتار اعمال ناظر و

: زلزال) « *أَخْبارَها تُحَدِّثُ لَها*َوْمَئِذٍ ما الْإِنْسانُ قالَ أَثْقالَها*وَ الْأَرْضُ أَخْرَجَتِ زِلْزالَها*وَ الْأَرْضُ زُلْزِلَتِ

 یم چه را زمین گوید می انسان و سازد خارج را سنگینش بارهای زمین و درآید لرزه به شدیدا زمین که هنگامی;(4 1

 هک شود می استفاده آیات این از. کند می بازگو را خود خبرهای تمام زمین روز، آن در( لرزد می گونه این که) شود

 ها انانس اعمال بر دنیا دراین که است نظارتی به یقینامسبوق این و کرد خواهد بازگو را خود اخبار قیامت در زمین

 .دارد

 الهی نظارت از هدف

 است این ها، انسان نیات و رفتار و اعمال شاهدبر و ناظر همه این وجود و کامل و گسترده دقیق، نظارت این از هدف

 تر کم تا ببیند خود اعمال وناظر شاهد را ها آن و کند احساس ناظران سایر و خدا محضر در راهمواره خود انسان، که

 .شود کشیده الهی مقررات و قوانین پاگذاشتن زیر و خدا نافرمانی سوی به

 

 هیال قوانین و دستورات از سرپیچی و اعتقادات،نافرمانی گونه این رغم علی چرا که شود می مطرح سؤال این حال

 و است، اعتقادی مهم نکته این از ها انسان غفلت و کامل توجه عدم دلیل به این که گفت جواب،باید دارد؟در وجود

 ودخ کارهای بر ناظر و شاهد را ها آن و ببیند ناظران دیگر و پیامبر خداو محضر در همیشه را خود که انسانی گرنه

 .کند نمی حق نافرمانی و دهد نمی خود به معصیت جرات وجه، هیچ به بداند،

 اعمال سنجش و ارزیابی
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 کارهای رب دقیق بررسی و نظارت از پس کند،بلکه نمی اکتفا بندگانش اعمال بر صرف نظارت به تنها متعال خداوند

 ستد به نتایج وسنجش ارزیابی همین اساس بر و دهد می قرار سنجش و ارزیابی مورد را ها رفتارآن و اعمال بندگان،

 .گیرد می نظر تناسب،در به هایی مجازات یا ها پاداش آن، از آمده

 برپا عدل های میزان قیامت، روز که است شده گفته و آمده«  موازین» و«  وزن» از سخن بسیاری روایات و آیات در

 .سنجند می را مردم وبد خوب کارهای و گردد می

 ضعیفی و بد کارهای که کسانی و شوند می نایل الهی پاداش به باشند داشته خوبی و مثبت کارهای که کسانی گاه آن

 .چشند می را خود کارهای مجازات باشند، داشته

 ظْلَمُتُ فَال الْقِیامَةِ لِیَوْمِ الْقِسْطَ الْمَوازِینَ نَضَعُ وَ »: فرماید می چنین انبیاء مبارکه سوره 4۶ آیه در سبحان خداوند

 قیامت زرو رادر عدل تروازوهای ما ;« .حَاسِبِینَ بِنَا وَکَفَى بِها أَتَیْنا خَرْدَلٍ مِنْ حَبَّةٍ مِثْقالَ کانَ إِنْ وَ شَیْئاً نَفْسٌ

 .کنیم می نصب

 حاضر ار آن ما( باشد بدی یا نیک کار)خردل دانه یک سنگینی مقدار به اگر و شود نمی سمتی ترین کم کس هیچ به

 .باشیم کننده ماحساب که است کافی و کنیم می

 ارزیابی و شسنج همان قیامت، در مساله ترین واساسی نخستین که شود می استنباط چنین آیات، از بعضی به توجه با

 به جن، و انس ای ;:(الرحمن31«) الثَّقَالنِ أَیُّهَ لَکُمْ سَنَفْرُغُ : »فرماید می متعال خداوند که هاست،چنان انسان اعمال

 .کرد خواهیم رسیدگی شما حساب به زودی

 است لهوسی بدین و هاست آن ارزیابی و وبررسی جن و انس بد و نیک اعمال به رسیدگی قیامت، در مساله اولین پس

 .شد خواهد معلوم ها انسان وشرافت کرامت و تکامل مقدار که

 ارزیابی و نظارت مراحل

 

 :شود طی ذیل مراحل باید وموفق، درست ارزیابی و نظارت نظام یک در که شود می گفته مدیریت، علم در

 بایدها یا انتظار مورد نتایج تعیین -الف

 مطلوب الگوهای تعیین- ب
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 (اطالعاتی شبکه طراحی) اطالعات آوری جمع نحوه تعیین -ج

 گیری نتیجه و اطالعات ارزیابی -د

 نانسا نیات و اعمال بر متعال خداوند وعادالنه دقیق نظارت و است مشهود نیز الهی نظارت و ارزیابی در مراحل، این

 :شود می انجام مراحل، این وجدی دقیق پیمودن با ها

 (بایدها) انتظار مورد نتایج تعیین: اول مرحله

 ;دادیم نشان او به را راه ما ;: (انسان)« کَفُورًا وَإِمَّا شَاکِرًا إِمَّا السَّبِیلَ هَدَیْنَاهُ إِنَّا : »فرماید می قرآن در متعال خداوند

 .نپذیرد و باشد کننده کفران یا بپذیرد و شاکرباشد خواه

  مطلوب الگوهای تعیین: دوم مرحله

 میزان و الگوها نمایانده، او به را ورستگاری سعادت و تکامل راه و نموده هدایت را انسان که این بر عالوه خداوند

 .است کرده مشخص او برای نیز هایی

 به را شما البته:کَثِیرًا  اللَّهَ وَذَکَرَ الْآخِرَ وَالْیَوْمَ اللَّهَ یَرْجُو کَانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِی لَکُمْ کَانَ لَقَدْ

 به هک کس آن برای نیکوست، اقتدایی( نیکو افعال و اوصاف دیگر چه و دشمن با مقاومت و صبر در چه) خدا رسول

 احزاب( 21)کند بسیار خدا یاد و باشد امیدوار قیامت روز و خدا( ثواب)

 نضع و» شریفه آیه تفسیر در ع صادق امام حضرت باشنداز می صالح افراد و: امامان و پیامبران ها، اسوه و الگوها این

 ..القسط الموازین

 .«هستند آان جانشینان و پیامبران معیارها، و ها میزان: »فرمودند شد، سؤال «

  «باشند می اویند فرزندان که امامان و ع، علی امیرمومنان، معیارها، و ها میزان: »که است شده نقل دیگری، روایت در

 سنجش میزان بر درود ;« االعمال میزان علی السالم»:خوانیم می ع علی مومنان، امیر مطلقه زیارت در دلیل، همین به

 .اعمال

 که کس هر ;نمایند می مقایسه حضرت آن اعمال،با و اخالق و ایمان نظر از را مسلمانی هر که معناست این به این

 باشد، تر مک شباهت چه هر و بوده تر نزدیک انسانی تکامل عالی مقامات به باشد داشته حضرت آن به تری بیش باهت

 .است دورتر سعادت و تکامل از
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 (اطالعاتی شبکه طراحی) اطالعات آوری جمع- سوم مرحله

 و شود می آوری جمع کامل و دقیق صورت به ها انسان رفتار و اعمال سنجش و ارزیابی برای نیاز مورد اطالعات

 ثْقَالَمِ یَعْمَلْ وَمَن. یَرَهُ خَیْراً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَن : »فرماید می متعال خداوند افتد،چنانکه نمی قلم از چیزی هیچ

 رسیدگی آن به قیامت روز در باشد داده انجام شر یا خیر کار مثقالی، اندازه به کس هر ،(۴8: زلزال« ) یَرَهُ شَرّاً ذَرَّةٍ

 برای الزم اطالعات آوری جمع و ها رفتارانسان و اعمال بر نظارت منظور به شد، گفته که گونه همان شد خواهد

 اررفت و کارها برتمام و دارند عهده بر را انسان کارهای بر نظارت کار متعددی، کارهایشان،ناظران سنجش و ارزیابی

 .نمایند می ضبط و ثبت جامع، و کامل صورت به و کنند می نظارت دقیقا انسان نیات و افکار و

 تماما هم انسان، رفتار و اعمال شاهدان و تعددناظران اما است، کافی تنهایی به متعال خداوند نظارت شک، بی البته

 .دارد تری قوی تربیتی اثرات هم و است انسان برای حجت

  گیری نتیجه و اطالعات ارزیابی: چهارم مرحله

 و معیارها با را شخص عملکرد آمده، دست به اطالعات به توجه با که است این وارزیابی نظارت در نهایی مرحله

 عمالا کامل بررسی از پس و شود می انجام دقت با قیامت در نیز کار این نمایند ارزیابی اورا اعمال و مقایسه بایدها

 :شوند می تقسیم عمده گروه دو هابه انسان ها، آن کارکرد دقیق ارزیابی و ها انسان

 ست ابدی و واقعی سعادت به و هستند رستگار اینان است مثبت ها آن ارزیابی نتیجه که هستند کسانی اول گروه -1

 های میزان که آنان;(1۵2:مومنون«) الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُولئِکَ مَوازِینُهُ ثَقُلَتْ فَمَنْ »: فرماید می اندقرآن یافته

  رستگارانند است سنگین عملکردشان

 جزای و است جهنم پناهگاهشان و هستند زیانکار اینان است منفی ها آن ارزیابی نتیجه که هستند کسانی دوم گروه -2

 .دید خواهند جا آن در خودرا زشت اعمال

 میزان که کسانی;(1۵3:مومنون« ) أَنْفُسَهُمْ خَسِرُوا الَّذِینَ فَأُولئِکَ مَوازِینُهُ خَفَّتْ مَنْ وَ :»فرماید می کریم قرآن

  کرده ستم خود به ها آن است، سبک عملشان های

 الهی ارزیابی و نظارت درباره نکاتی
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 مهم چندنکته وفرشتگان، خدا توسط آن اعمال سنجش و ارزیابی و ها انسان رفتار و براعمال متعال خداوند نظارت در

 شوند می ذکر اختصار به که دارد وجود

 نظارت در دقت -1

 و بررسی و ها انسان اعمال بر نظارت در که شود می استفاده خوبی به:: هدی ائمه روایات و کریم قرآن آیات از

 .شد خواهد کامل موشکافی و دقت درقیامت، ها آن کارهای ارزیابی

 : »فتگ فرزندش به لقمان که کند می نقل راچنین فرزندش به لقمان سفارشات از یکی کریم، قرآن در متعال خداوند

 إ.... اللَّهُ ابِهَ یَأْتِ الْأَرْضِ فِی أَوْ السَّمَاوَاتِ فِی أَوْ صَخْرَةٍ فِی فَتَکُنْ خَرْدَلٍ مِنْ حَبَّةٍ مِثْقَالَ تَکُ إِنْ إِنَّهَا بُنَیَّ یَا

 مانآس از ای گوشه در یا سنگی دل در و باشد(بد یا خوب عمل) خردلی دانه سنگینی اندازه به اگر پسرم،(16:لقمان«)

 .آورد خواهد( حسابرسی برای قیامت روز در) را آن گرددخداوند پنهان زمین یا ها

 حتی اعمال، از خدا ارزیابی و ها انسان نیات رفتارو و اعمال بر متعال خداوند نظارت در که است این معنای به این

 .شد خواهد محاسبه و ماند نمی دور نظر از رفتارها و کارها ترین اهمیت کم و ترین کوچک

 یَا ونَوَیَقُولُ فِیهِ مِمَّا مُشْفِقِینَ الْمُجْرِمِینَ فَتَرَى الْکِتَابُ وَوُضِعَسوره کهف خداوند می فرماید: 42همچنین در آیه 

 کَرَبُّ یَظْلِمُ وَلَا  حَاضِرًا عَمِلُوا مَا وَوَجَدُوا  أَحْصَاهَا إِلَّا کَبِیرَةً وَلَا صَغِیرَةً یُغَادِرُ لَا الْکِتَابِ هَذَا مَالِ وَیْلَتَنَا

 هراسان و ترسان آنهاست عمل نامه در آنچه از را عصیان اهل گاه آن نهند، پیش را خلق بد و نیک اعمال کتاب و أَحَدًا

 یموی سر را ما بزرگ و کوچک اعمال که است کتابی چگونه این ما، بر وای ای: گویند( خود با) که حالی در بینی

 کس هیچ به خدا و بینند حاضر را خود اعمال همه کتاب آن در و! است؟ کرده احصا را همه آنکه جز نگذاشته فرو

 .کرد نخواهد ستم

 

 ارزیابی و نظارت عمومیت -2

 های انسان به منحصر و دارد عمومیت عملکردآنان، از حق حضرت ارزیابی و بندگان اعمال بر متعال خداوند نظارت

 امت نرهبرا و: امامان و خدا فرستادگان مثل دارند، منزلتی و ارج خدا نزد که نیز واال هایی انسان بلکه نیست، معمولی

 :فرماید می اعراف سوره 6 آیه در متعال خداوند گرفت قرارخواهند ارزیابی و دقیق نظارت مورد نیز ها
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 انجام احسن نحو به را خویش رسالت آیا که) کرد خواهیم سؤال پیامبران از همانا ;(6:اعراف« ) الْمُرْسَلِینَ لَنَسْئَلَنَّ »

 ؤالس آنان از و شوند می داشته نگه: پیامبران: فرماید می مطلب همین بیان در نیز ع امیرالمؤمنین حضرت( اند؟ داده

 داده انجام را وظیفه این که دهند می خبر ها آن و نه؟ یا اند خودرسانده های امت به را خویش رسالت آیا که شود می

 ( .15) «اند

 اطالع سر از خدا ارزیابی -3

 .داند می آشکار یا پنهان از اعم را، چیز همه و است شهود و غیب به عالم متعال، خداوند

 ظورمن به بندگان، اعمال بر گواهی و نظارت برای ناظر و شاهد چندین گماشتن و او جانب از سنجش و سؤال و نظارت

 رآنق باشد می خودشان اعمال نتایج از ها آن آگاهی و ها انسان بر حجت اتمام برای بلکهنیست، خودش اطالع کسب

 آن اعمال تمام خویش، آگاهی و علم با ما ;(۶:اعراف« ) غائِبِینَ کُنَّا ما وَ بِعِلْمٍ عَلَیْهِمْ فَلَنَقُصَّنَّ : »فرماید می کریم

 .نبودیم غافل ها آن از هرگز زیرا ;دهیم می شرح رابرایشان ها

 نتیجه

 سدشنا می کامال را انسان و آشناست انسان روحیات و ها ویژگی با دیگر، کس هر از بهتر متعال خداوند که جا آن از

 دش،خو بر عالوه وحتی کند می نظارت انسان اعمال بر خودش متعال خداوند که این به باتوجه و اوست خالق که چرا

 ردک استدالل توان می کند، می انسان اعمال بررسی و نظارت روی تاکیدبر همه این و نموده معین نیز دیگری ناظران

 خود باید نیز اسالمی های سازمان هاو مجموعه مسلمان مدیران و است الزم و ضروری کار یک انسان، بر نظارت که

 .کنند ارزیابی دقیقا را ها آن عملکرد و نمایند خود افرادسازمان عملکرد بر نظارت به موظف را

 دین که آنجا از و است بازرسی و نظارت کامل نظام یک وجود موفق، و سالم مدیریت یک در ها ضرورت از یکی

 سعادت و تکامل که آنچه هر و باشد می انسان تکاملی نیازهای تمام پاسخگوی و است جامع و کامل دینی اسالم، مبین

 و ها مجموعه مدیران و دارد دستوراتی نیز زمینه این شود،در می یافت دینی های آموزه در باشد آن گرو در انسان

 متسال که چرا نماید، می سفارش بازرسی و نظارت عادالنه و جدی، دقیق، نظام یک داشتن به را اسالمی های سازمان

 .است سازمان آن در دقیق بازرسی و نظارت وجود به وابسته سازمانی و مجموعه هر موفقیت و

 ورانمام فرستادن با: »دهند می دستور چنین نظارت درباره اشتر، مالک معروف عهدنامه در ع، علی مومنان، امیر حضرت

 امانت هب ها آن که شود می پنهانی،سبب و مداوم بازرسی زیرا ;بگیر نظر زیر را آنان کارهای ،وباوفا راستگو و مخفی

 و رتنظا داشتن به دستور بر عالوه( ع)علی حضرت نامه، از قسمت این در  شوند ترغیب دستان زیر با مدارا و داری
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 تنظار وجود فواید و مزایا از مورد چند پنهانی،به صورت به خصوص به آن، انجام در مداومت به توصیه و بازرسی

 نای از دیگری قمست در مراجعان و دستان زیر با کردن مدارا و کارکنان داری امانت ;جمله از;است فرموده اشاره نیز

 ها آن چه و هستند تو فرمانداری مرکز در که ها آن چه را، آنان وضع باید مالک، ای:فرماید می ع علی حضرت نامه،

 . کنی بررسی و بازرسی کنارند و درگوشه که

 نظارت خود کارکنان اعمال بر که کنند می موظف را اشتر مالک که این بر عالوه نامه، از بخش این در حضرت آن

 نظارت هک این آن و اند فرموده اشاره نیز دیگری مساله به نماید، بازرسی و بررسی را رفتارآنان و اعمال و باشد داشته

 .برگیرد در را نظر مورد مجموعه و سازمان افراد همه و شود انجام کامل و جامع صورت به باید بازرسی و

 اطرافیان بر نظارت

 و اشدب داشته نظارت خود زیردستان و کارکنان تمام بر که اند داده دستور اشتر مالک به که این با ع علی حضرت

 بر رتنظا که این دلیل امابه شود، می نیز اطرافیان شامل دستور این و نماید بررسی و رابازرسی ها آن رفتار و اعمال

 :اند نموده تاکید آن بر و نموده مطرح جداگانه را ها آن کار بر نظارت مساله دارد، تری بیش اهمیت اطرافیان

 وت سری بازرسان و زد خیانت به دست ازآنان یکی اگر ;بگیر نظر زیر سخت را خویش( اطرافیان) انصار و اعوان»

 انجام که یخیانت مقدار وبه بگیر کیفر تازیانه زیر را او و کن قناعت شهادت، مقدار همین دادند،به گزارشی چنین متفقا

 گردنش به تهمت و ننگ ده قال و بنه او بر خیانت نشانه و بنشان ذلت و خواری مقام در را او سپس نما، کیفر را او داده

 ویژه هب بازرسی، و نظارت که است اهمیتی دلیل به سنگین،همه های مجازات این تعیین و تاکید همه این«  بیفکن

 داراست اطرافیان، وبازرسی نظارت

 (ص)گرامی پیامبر سیره

 

 و ودندنب غافل خود کارکنان عملکرد بر ومراقبت نظارت از گاه هیچ ص گرامی پیامبر که بود اصل این به توجه با

 ناظرانی و شدند،بازرسان می گماشته کار به حضرت آن سوی از که کسانی عملکرد وبازرسی نظارت برای اغلب

 گزارشات، این اساس بر تا کنند گزارش حضرت آن به طورمرتب، به را ها آن رفتار و اعمال تا نمودند می مشخص

 ضرتح نمایند اتخاذ را بعدی ارزیابی،تصمیمات و سنجش این اساس بر و بسنجد را خود کارکنان ورفتار عملکرد

 گاه ره بودکه این پیامبرص روش و سیره» :فرماید می ص گرامی پیامبر بازرسی و نظارتی سیره مورد در رضاع امام
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 را ودخ اعتماد مورد و موثق افراد از برخی کردند، می تعیین آن برای فرماندهی و فرستادند می ماموریت به را سپاهی

 .«کند گزارش خداص رسول برای بگیرد، نظر زیر را او عملکرد و رفتار تا گماشتند اومی بر

 (ع)علی مومنان امیر حضرت سیره

 و دقیق بسیار خود کارگزاران بر مراقبت و نظارت زمینه در خود، مدیریت و حکومت دوران در ع علی حضرت

 .نیست مختصر این حوصله در حضرت آن سیره تمام به پرداختن کردند می عمل هشیارانه

 جانب زا التمر، عین فرماندار ارحبی، کعب بن شودمالک می اکتفا بزرگوار آن سیره از مواردی ذکر به تنها ناچار، به

 رانتیا از گروهی با و بگذار راجانشین کسی خدمتت، حوزه در: »نوشتند او به خطاب ای نامه در بودحضرت حضرت

 حقیقت و پرسش من کارکنان و کارگزاران درباره عذیب و دجله میان در و بگذری سوادعراق سرزمین به تا برو بیرون

 ماموریت ارحبی کعب بن مالک به نامه، این در ع مومنان امیر. «  نما بازرسی و نظارت را آنان عملکرد روش و کن

 آن به و نماید بررسی را ها آن کار کرده، نظارت عذیب، و دجله محدوده در کارگزارانش عملکرد بر که دهد می

 .دهد گزارش حضرت

 نبرد یاد از را راستی خود، گزارش و وبررسی نظارت در باید که کنند می سفارش او به حضرت همچنین، نامه، این در

 .دارد آگاهی چیز همه به او و است محفوظ خدا آدم،نزد بنی کار که بداند و

 حکومت دوران در نیز خود دادند، می خود کارگزاران به بازرسی و نظارت برای که دستورهایی بر عالوه حضرت آن

 مر،مست طور وبه داشتند کامل نظارت خویش زیردستان و کارگزاران همه های فعالیت عملکردو بر همواره مدیریت، و

 .کردند می بررسی را آنان عملکرد

 قوت نقاط ها، آن در و نوشته گوناگون های واستان شهرها در خود عمال و کارگزاران برای حضرت آن که هایی نامه

 کارگزاران بر مخفی ناظران و بازرسان همواره حضرت آن که است مطلب این گویای اند متذکرشده را آنان ضعف و

 و نظارت این نتیجه و نمایند بررسی گرفته، نظر زیر دقیق طور به را آنان عملکرد و رفتار کلیه تا گماشت می خود

 .کنند گزارش حضرت آن برای را بررسی

 

 یحت که ای گونه به بود، دقیق و عمیق جدی، کامال گرفت، می صورت حضرت آن جانب از که مراقبتی و نظارت

 مانعث وقتی که چنان ماند، نمی مخفی حضرت آن نظر از میهمانی، و جشن دریک حضرت آن کارگزاران از یکی رکت

 ود،ب کرده شرکت بصره اشراف و ثروتمندان از یکی( عروسی جشن) میهمانی مجلس در بصره، فرماندار حنیف، بن



66 

 

 سرپ ای: »نوشتند چنین او به خطاب ای نامه در بالفاصله حضرت آن و رسید ع علی حضرت به زودی به آن گزارش

 رعتس به تو و کرده دعوت اش میهمانی خوان به را تو بصره اشراف جوانان از یکی که رسیده گزارش من به حنیف،

 می آورده دیگری از پس یکی غذا، بزرگ های ظرف و رنگارنگ غذاهای برایت جا آن در و ای شتافته آن سوی به

 بوده، ممنوع و محروم مهمانی آن از نیازمندانشان که بپذیری را مردمی میهمانی تو که کردم نمی گمان من است شده

 یم روشن خود، کارگزاران به( ع)علی حضرت های نامه از بعضی در تامل و دقت با  «اند شده دعوت وثروتمندانشان

 تکیه اب فقط و کردند نمی اکتفا خود، ناظران و بازرسان های گزارش و ها بررسی نظارت، به تنها حضرت آن که شود

 می حضور به را خود کارکنان گزارشات، آن بر عالوه بلکه نمودند، نمی ارزیابی را خود کارکنان ها،عملکرد آن بر

 و ندخواست می کتبی گزارش آنان از که این یا و کردند می سؤال خودشان رفتار و موردعملکرد در آنان از و طلبیدند

 و تعدال کمال و احتیاط و دقت نهایت نشانگر این. کردند می تحقیق نیز خودشان از را ها آن عملکرد وسیله، بدین

 به ای نامه در مثال، ;کرد می رعایت کارگزارانش عملکرد بر بازرسی و نظارت هنگام حضرت آن که است انصاف

 ،ای کرده ویران را آباد های زمین تو که رسیده خبر من به: »فرمایند می چنین خود فرمانداران و کارگزاران از یکی

 حساب فورا ای خورده خیانت به است بوده تو دست زیر که المال بیت از و ای نموده تصاحب ای توانسته آنچه

 «  است تر سخت مردم حسابرسی از خدا حسابرسی که وبدان بفرست برایم را خویش

 خاص توجه و ع علی حضرت مدیریت و حکومت در بازرسی و نظارت دقیق نظام یک وجود های نشانه از دیگر یکی

 یمعرف هنگام حضرت آن که است ای نامه ،خود دستان زیر و کارکنان عملکرد ارزیابی و نظارت مساله به حضرت آن

 .اند نوشته شهر آن مردم به خطاب جدید، استاندار عنوان به بصره مردم به عباس بن عبداهلل

 ند،ک اطاعت رسولش و خدا از او که مادامی بشنویدو را( عباس بن عبداهلل) او سخن: »است چنین نامه آن از قسمتی

 .برید فرمانش

 واهمخ برکنار شما بر حکومت از را او که باشید مطمئن شد، منحرف حق مسیر از یا نهاد بدعتی شما میان در اگر پس

 دعتیب کنند، می معرفی او که اگراستانداری که دهند می حتمی قول بصره مردم به( ع)علی حضرت نامه، این در  «کرد

 مئنیمط و دقیق وارزیابی نظارت نظام حضرت، که دهد می نشان این و کرد خواهند رابرکنار او شود، منحرف یا بگذارد

 صورت در اند بوده آنها رفتار و اعمال مراقب و داشته نظر زیر را خود کارگزاران همواره آن، مبنای بر که اند داشته

 .اند کرده می برکنار کار از را ها آن انحراف، یا تخلف گونه هر مشاهده

 ورزد، تاکید افراد ضعف برنقاط فقط نباید ناظر که است روشن: ضعف و قوت نقاط به ع علی حضرت توجه

 حالی وده،درب افراد عملکرد ضعف نقاط یافتن دنبال به صرفا باید بازرسی، و نظارت در که پندارند می چنین برخی اما
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 و جهتو مورد یکدیگر، کنار در افراد، ضعف نقاط و قوت نقاط باید بازرسی، و نظارت سالم و موفق نظام یک در که

 ازمان،س کارکنان ضعف نقاط به صرف توجه که چرا ;شود پرهیز افراد ضعف نقاط به صرف توجه واز گیرد قرار دقت

 انشد،همچن خواهد بازرسی و نظارت برابر در مقاومت روحیه ایجاد وموجب کند می بدبین نظارت به نسبت را ها آن

 اطنق به تنها بازرسی، و نظارت در کنند می گمان سازمان افراد و دارد وجود حالتی چنین ها سازمان تر بیش در که

 نینچ دلیل وبه کنند می ثبت را ها آن ضعف نقاط و ها کاستی فقط بازرسان و ناظران شودو می توجه ها آن ضعف

 ندارند خوشی دل آن از و کنند می مقاومت بازرسی و نظارت مقابل در سازمان افراد معموال نظارت، به نگرشی

 کرده زدگوش او به را مساله اشتر،این مالک عهدنامه در و اند داشته توجه نیز مساله این به ع علی امیرالمؤمنین حضرت

 آنان فتارر و اعمال بررسی برای ناظرانی و داشته نظر زیر را خود زیردستان عملکرد که اند داده دستور اشتر مالک به و

 منفی و ضعف نقاط هم و ده قرار توجه مورد را ها آن عملکرد قوت نقاط هم بازرسی، و نظارت این در و باشی داشته

 .را

 :فرماید می چنین اشتر، مالک به خود نامه از بخشی در حضرت آن

 دهش شناخته صفت این به مردم میان در که وحقگوی امین مردمان از مخفی بازرسان آنان، بر باید که مکن فراموش»

 می را آنان های وتالش زحمات که باشند مطمئن آنان و کنند ثبت تو برای را آنان تالش و زحمات تا بگماری اند

 «  دانی

 یبررس و مراقبت برای مخفی ناظران و بایدبازرسان که کنند می دوباره تاکید اوال، نامه از بخش این در حضرت

 آنان ایه فداکاری هاو تالش و کارکنان مثبت و قوت نقاط به که دهند می دستور ثانیا، باشی داشته کارکنان عملکرد

 دلگرمو دهند ادامه ها تالش این به لذا، و نیست خود مافوق چشم از دور آنان تالش که بدانند آنان تا باشد داشته توجه

 کنانکار احتمالی های انحراف و ها خیانت و ضعف نقاط به را اشتر مالک توجه نامه، این از دیگری بخش در شوند تر

 رسانباز و زد خیانت به هادست آن از یکی اگر ;بگیر نظر تحت را خود اطرافیان: »اند فرموده وچنین داشته معطوف

 ...« کیفربگیر تازیانه زیر را او و کن قناعت گواهی و شهادت از مقدار همین به دادند، گزارش چنین همگی تو

 این آن و کرد استنباط توان می نیز را دیگری نکته شد ذکر اشترکه مالک نامه از قسمت این از: متعدد بازرسان وجود

 داشته جودو متعددی ناظران و بازرسان باید بلکه شود، اکتفا ناظر و بازرس یک وجود به نباید بازرسی، و درنظارت که

 :فرمود حضرت زیرا ;باشد
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 ازرسانب باید که شود می معلوم پس...« دادند گزارش چنین همگی تو بازرسان و زد خیانت به دست آنان از یکی اگر»

 خطا لاحتما زیرا ;نیست صحیح بازرس یک گزارش به اعتماد که است دلیل آن به این و باشد داشته وجود متعددی

 .دارد وجود شخصی ورزی غرض و اشتباه و

 ژگیوی دارای باید ناظران و نظارت،بازرسان باالی حساسیت و اهمیت به توجه با: بازرسان صفات و ها ویژگی

 :شود می اشاره ها ویژگی این از چندمورد باشندبه انسانی و الهی های

 هک را مطمئن افراد مردم، کارهای بررسی و رسیدگی برای: »است آمده اشتر مالک عهدنامه در :تواضع و خداترسی

  «کاربگمار به هستند متواضع و خداترس

 «  کار به و کن انتخاب ناظرانی:»فرمود( ع)علی حضرت.وفادارند و صادق که بگمار:وفاداری و صداقت 

 زا مخفی بازرسان آنان، بر باید که مکن فراموش»:فرماید می( ع)علی حضرت دیگری، جای در:حقگویی و امانت 

 «  بگماری اند شده شناخته حقگویی و امانت به مردم میان در که کسانی

 نتیجه

 منظا داشتن گرو در سازمان های برنامه موفقیت و هاست سازمان در مدیران اصلی وظایف از یکی کنترل و نظارت

 .است نظارتی دقیق

 .رسید نخواهد نتیجه به و نبوده موفق سازمان های فعالیت الزم، های بازرسی و صحیح نظارت وجود بدون

 دهش تعیین پیش از های برنامه و اهداف به ها، برنامه اجرای و کارکنان عملکرد بر کافی نظارت داشتن بدون مدیران

 لمتعا خداوند است، اساسی های ضرورت از یکی امروز مدیریت در نظارت که این بر عالوه نخواهندیافت دست خود

 قرارمی عادالنه سنجش و ارزیابی مورد در را انسان عملکرد و دارد دقیقانظارت ها انسان رفتار و اعمال بر همواره نیز

 .است الهی ثابت های سنت از یکی بازرسی و نظارت اساسا دهد

 

 اررفت و اعمال بر همواره داشتند، رابرعهده جامعه مدیریت و حکومت که زمانی در ع علی حضرت و ص گرامی پیامبر

 زیابیار مورد را خود کارگزاران ها، بازرسی و نظارت این نتایج به توجه با و داشتند خودنظارت کارگزاران و کارکنان

 .دادند می قرار سنجش و
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 دستورات پیرو و اسالمی و دینی نظامی که است این افتخارش که اسالمی، جمهوری مقدس نظام در اساس، این بر

 تهداش وجود دقیقانظارت ها سازمان کارکنان و مدیران عملکرد بر باید است،: معصوم امامان و ص اکرم پیامبر و الهی

 .باشد

 هب مربوط تصمیمات تمامی و گیرد قرار وسنجش ارزیابی مورد افراد عملکرد دقیق، و دایمی نظارت این اساس بر

 بر ظارتن در البته شود هاانجام ارزیابی این از آمده دست به نتایج اساس بر آن، مانند و پاداش،ترفیع از اعم کارکنان،

 رب وهم شود نظارت قوت نقاط بر هم که این آن و باشد مدنظر همواره نکته بایدیک نظام کارگزاران و کارکنان اعمال

 عفض نقاط به فقط که این نه باشد، مدنظر یکدیگر، عمل،همراه دو این افراد عملکرد ارزیابی در و افراد ضعف نقاط

 در ارزیابی و نظارت به نسبت منفی نگرش نوعی صورت، آن در که چرا ;گردد فراموش افراد قوت ونقاط شود توجه

 .بود خواهد ارزیابی و نظارت مقابل در افراد مقاومت آن نتیجه که آمد خواهد وجود به کارکنان میان

 ارتنظ برای که است این داشت، توجه بدان هاباید آن عملکرد ارزیابی و افراد اعمال بر نظارت در که دیگری نکته

 ;ننمود کتفاا نفر یک نظارت و بازرسی به و کرد استفاده بازرس و ناظر نفر چند از حتما باید سازمان کارکنان اعمال بر

 رضغ و شخصی مسائل دادن دخالت احتمال هم و است زیاد او اشتباه و خطا هم نفرباشد، یک بازرس و ناظر اگر زیرا

 .شود می زیاد افراد از بعضی به نسبت ورزی


