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مولف هومن جاللیان

 -1عجك لبًَى اسبسی دس طذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى چِ هَاسدی ثبیذ تبهیي شَد؟
 )1آصادی ثیبى ٍ ػمیذًُ،شش افىبس ثب سػبیت لَاًیي هٌذسج ٍ هظبلح وشَس
 )2آصادی اًتشبسات ٍ تجلیغبت عجك هَاصیي اسالهی ٍ هظبلح وشَس
 )3آصادی ثیبى ٍ ًشش افىبس ثب سػبیت هَاصیي لبًًَی ٍ هظبلح وشَس
 )4آصادی ثیبى ٍ ًشش افىبس ثب سػبیت هَاصیي اسالهی ٍ هظبلح وشَس
 پبسخ طحیح ; 4
اطل سبثك:دس سسبًِّبی گشٍّی (سادیَ ٍ تلَیضیَى) آصادی اًتشبسات ٍ تجلیغبت عجك هَاصیي اسالهی ثبیذ تأهیي
شَد.ایي سسبًِّب صیش ًظش هشتشن لَای سِگبًِ لضبییِ (شَسای ػبلی لضبیی)،همٌٌِ ٍ هدشیِ اداسُ خَاّذ شذ.تشتیت
آى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ.
اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ ششن ثِ هَخت اطالحبتی وِ دس سبل ً 1368سجت ثِ لبًَى اسبسی طَست گشفتِ،ثِ لبًَى
اسبسی الحبق شذُاست:لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى وِ دس دٍاصدُ فظل هشتول ثش یىظذ ٍ ّفتبد ٍ پٌح
اطل تٌظین گشدیذُ ٍ ثب اوثشیت دٍ سَم هدوَع ًوبیٌذگبى هدلس ثشسسی ًْبیی لبًَى اسبسی ثِ تظَیت
سسیذُاست دس تبسیخ ثیست ٍ چْبسم آثبى هبُ یىْضاس ٍ سیظذ ٍ پٌدبُ ٍ ّشت ّدشی شوسی هغبثك ثب ثیست ٍ
چْبسم ریالحدِ یىْضاس ٍ سیظذ ٍ ًَد ٍ ًِ ّدشی لوشی ثِ تظَیت ًْبیی سسیذ.

اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ

پٌدن:دس طذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى،آصادی ثیبى ٍ ًشش افىبس ثب سػبیت هَاصیي اسالهی ٍ هظبلح وشَس
ثبیذ تأهیي گشددً.ظت ٍ ػضل سئیس سبصهبى طذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى ثب همبم سّجشی است ٍ شَسایی
هشوت اص ًوبیٌذگبى سئیسخوَْس ٍ سئیس لَُ لضبییِ ٍ هدلس شَسای اسالهی (ّش وذام دٍ ًفش) ًظبست ثش ایي
سبصهبى خَاٌّذ داشت.خظ هشی ٍ تشتیت اداسُ سبصهبى ٍ ًظبست ثش آى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ.
 -2چِ ًَع هحتَایی دس هَسد تغییشات لبًَى اسبسی تغییش ًبپزیش است؟
 )1شیَُ وبس ٍ ویفیت اًتخبة ٍ ششایظ آى
 )2اطَل هشثَط ثِ اسالهی ًجَدى ًظبم ٍ ولیِ لَاًیي ٍ همشسات ثش اسبس هَاصیي غیشاسالهی ٍ پبیِّبی ایوبًی
ٍ اّذاف خوَْسی اسالهی ایشاى
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 )3اطَل هشثَط ثِ اسالهی ثَدى ًظبم ٍ ولیِ لَاًیي ٍ همشسات ثش اسبس هَاصیي اسالهی ٍ پبیِّبی ایوبًی ٍ
اّذاف خوَْسی اسالهی ایشاى
 )4اداسُ اهَس وشَس ثب اتىبء ثِ آساء غیش ػوَهی ٍ دیي ٍ هزّت سسوی ایشاى
 پبسخ طحیح ; 3
شیَُ وبس ٍ ویفیت اًتخبة ٍ ششایظ آى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ .هظَثبت شَسا پس اص تأییذ ٍ اهضبی همبم سّجشی
ثبیذ اص عشیك هشاخؼِ ثِ آساء ػوَهی ثِ تظَیت اوثشیت هغلك ششوتوٌٌذگبى دس ّوِپشسی ثشسذ.سػبیت ریل اطل
پٌدبُ ٍ ًْن دس هَسد ّوِپشسی «ثبصًگشی دس لبًَى اسبسی» الصم ًیست.هحتَای اطَل هشثَط ثِ اسالهی ثَدى ًظبم ٍ
ولیِ لَاًیي ٍ همشسات ثش اسبس هَاصیي اسالهی ٍ پبیِّبی ایوبًی ٍ اّذاف خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ خوَْسی ثَدى
حىَهت ٍ ٍالیت اهش ٍ اهبهت اهت ٍ ًیض اداسُ اهَس وشَس ثب اتىبء ثِ آساء ػوَهی ٍ دیي ٍ هزّت سسوی ایشاى
تغییشًبپزیش است.
اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ ّفتن(الحبلی :)06/05/1368ثبصًگشی دس لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى،دس هَاسد
ضشٍسی ثِ تشتیت صیش اًدبم هیگیشد.همبم سّجشی پس اص هشَست ثب هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم عی حىوی
خغبة ثِ سئیسخوَْس هَاسد اطالح یب تتوین لبًَى اسبسی سا ثِ شَسای ثبصًگشی لبًَى اسبسی ثب تشویت صیش پیشٌْبد
هیًوبیذ -1 :اػضبی شَسای ًگْجبى -2 .سٍسبی لَای سِگبًِ -3 .اػضبی ثبثت هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم-4 .
پٌح ًفش اص اػضبی هدلس خجشگبى سّجشی -5 .دُ ًفش ثِ اًتخبة همبم سّجشی .سِ ًفش اص ّیئت ٍصیشاى -6 .سِ ًفش اص
لَُ لضبییِ -7 .دُ ًفش اص ًوبیٌذگبى هدلس شَسای اسالهی -8 .سِ ًفش اص داًشگبّیبى .شیَُ وبس ٍ ویفیت اًتخبة ٍ
ششایظ آى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ .هظَثبت شَسا پس اص تأییذ ٍ اهضبی همبم سّجشی ثبیذ اص عشیك هشاخؼِ ثِ آساء
ػوَهی ثِ تظَیت اوثشیت هغلك ششوتوٌٌذگبى دس ّوِپشسی ثشسذ.سػبیت ریل اطل پٌدبُ ٍ ًْن دس هَسد
ّوِپشسی «ثبصًگشی دس لبًَى اسبسی» الصم ًیست.هحتَای اطَل هشثَط ثِ اسالهی ثَدى ًظبم ٍ ولیِ لَاًیي ٍ
همشسات ثش اسبس هَاصیي اسالهی ٍ پبیِّبی ایوبًی ٍ اّذاف خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ خوَْسی ثَدى حىَهت ٍ
ٍالیت اهش ٍ اهبهت اهت ٍ ًیض اداسُ اهَس وشَس ثب اتىبء ثِ آساء ػوَهی ٍ دیي ٍ هزّت سسوی ایشاى تغییشًبپزیش
است.
 -3وذام هَسد تشویت تین ثبصًگشی لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى سا ًشبى هی دّذ؟
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 )1اػضبی شَسای ًگْجبى-سٍسبی لَای سِگبًِ-اػضبی ثبثت هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم -پٌح ًفش اص
اػضبی هدلس خجشگبى سّجشی -دُ ًفش ثِ اًتخبة همبم سّجشی -سِ ًفش اص ّیئت ٍصیشاى  -سِ ًفش اص لَُ
لضبییِ  -دُ ًفش اص ًوبیٌذگبى هدلس شَسای اسالهی-سِ ًفش اص داًشگبّیبى.
 )2اػضبی شَسای ًگْجبى-سٍسبی لَای سِگبًِ-اػضبی ثبثت هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم -پٌح ًفش اص
اػضبی هدلس خجشگبى سّجشی -دُ ًفش ثِ اًتخبة همبم سّجشی -سِ ًفش اص ّیئت ٍصیشاى  -دٍ ًفش اص لَُ
لضبییِ  -دُ ًفش اص ًوبیٌذگبى هدلس شَسای اسالهی-سِ ًفش اص داًشگبّیبى.
 )3اػضبی شَسای ًگْجبى-سٍسبی لَای سِگبًِ-اػضبی ثبثت هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم -پٌح ًفش اص
اػضبی هدلس خجشگبى سّجشی -دُ ًفش ثِ اًتخبة همبم سّجشی -سِ ًفش اص ّیئت ٍصیشاى  -سِ ًفش اص لَُ
لضبییِ  -پٌچ ًفش اص ًوبیٌذگبى هدلس شَسای اسالهی-سِ ًفش اص داًشگبّیبى.
 )4اػضبی شَسای ًگْجبى-سٍسبی لَای سِگبًِ-اػضبی ثبثت هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم -پٌح ًفش اص
اػضبی هدلس خجشگبى سّجشی -دُ ًفش ثِ اًتخبة همبم سّجشی -سِ ًفش اص ّیئت ٍصیشاى  -شش ًفش اص لَُ
لضبییِ  -دُ ًفش اص ًوبیٌذگبى هدلس شَسای اسالهی-سِ ًفش اص داًشگبّیبى.
 پبسخ طحیح ; 1
اػضبی شَسای ًگْجبى-سٍسبی لَای سِگبًِ-اػضبی ثبثت هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم -پٌح ًفش اص اػضبی
هدلس خجشگبى سّجشی -دُ ًفش ثِ اًتخبة همبم سّجشی -سِ ًفش اص ّیئت ٍصیشاى  -سِ ًفش اص لَُ لضبییِ  -دُ ًفش اص
ًوبیٌذگبى هدلس شَسای اسالهی-سِ ًفش اص داًشگبّیبى.
اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ ّفتن(الحبلی :)06/05/1368ثبصًگشی دس لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى،دس هَاسد
ضشٍسی ثِ تشتیت صیش اًدبم هیگیشد.همبم سّجشی پس اص هشَست ثب هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم عی حىوی
خغبة ثِ سئیسخوَْس هَاسد اطالح یب تتوین لبًَى اسبسی سا ثِ شَسای ثبصًگشی لبًَى اسبسی ثب تشویت صیش پیشٌْبد
هیًوبیذ -1 :اػضبی شَسای ًگْجبى -2 .سٍسبی لَای سِگبًِ -3 .اػضبی ثبثت هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم-4 .
پٌح ًفش اص اػضبی هدلس خجشگبى سّجشی -5 .دُ ًفش ثِ اًتخبة همبم سّجشی .سِ ًفش اص ّیئت ٍصیشاى -6 .سِ ًفش اص
لَُ لضبییِ -7 .دُ ًفش اص ًوبیٌذگبى هدلس شَسای اسالهی -8 .سِ ًفش اص داًشگبّیبى.
 -4ثبصًگشی دس لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى چِ ششایغی داسد؟
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 )1همبم سّجشی پس اص هشَست ثب هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم عی حىوی خغبة ثِ سئیس هدلس شَسای
اسالهی هَاسد اطالح یب تتوین لبًَى اسبسی سا ثِ شَسای ثبصًگشی لبًَى اسبسی اًدبم خَاّذ شذ.
 )2همبم سّجشی پس اص هشَست ثب هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم عی حىوی خغبة ثِ سئیس شَسای ًگْجبى
هَاسد اطالح یب تتوین لبًَى اسبسی سا ثِ شَسای ًگْجبى لبًَى اسبسی اًدبم خَاّذ شذ.
 )3همبم سّجشی پس اص هشَست ثب هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم عی حىوی خغبة ثِ سئیس هدلس شَسای
اسالهی هَاسد اطالح یب تتوین لبًَى اسبسی سا ثِ شَسای ثبصًگشی لبًَى اسبسی اًدبم خَاّذ شذ.
 )4همبم سّجشی پس اص هشَست ثب هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم عی حىوی خغبة ثِ سئیسخوَْس هَاسد
اطالح یب تتوین لبًَى اسبسی سا ثِ شَسای ثبصًگشی لبًَى اسبسی اًدبم خَاّذ شذ.
 پبسخ طحیح ; 4
اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ ّفتن(الحبلی :)06/05/1368ثبصًگشی دس لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى،دس هَاسد
ضشٍسی ثِ تشتیت صیش اًدبم هیگیشد.همبم سّجشی پس اص هشَست ثب هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم عی حىوی
خغبة ثِ سئیسخوَْس هَاسد اطالح یب تتوین لبًَى اسبسی سا ثِ شَسای ثبصًگشی لبًَى اسبسی ثب تشویت صیش پیشٌْبد
هیًوبیذ -1 :اػضبی شَسای ًگْجبى -2 .سٍسبی لَای سِگبًِ -3 .اػضبی ثبثت هدوغ تشخیض هظلحت ًظبم-4 .
پٌح ًفش اص اػضبی هدلس خجشگبى سّجشی -5 .دُ ًفش ثِ اًتخبة همبم سّجشی .سِ ًفش اص ّیئت ٍصیشاى -6 .سِ ًفش اص
لَُ لضبییِ -7 .دُ ًفش اص ًوبیٌذگبى هدلس شَسای اسالهی -8 .سِ ًفش اص داًشگبّیبى .شیَُ وبس ٍ ویفیت اًتخبة ٍ
ششایظ آى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ .هظَثبت شَسا پس اص تأییذ ٍ اهضبی همبم سّجشی ثبیذ اص عشیك هشاخؼِ ثِ آساء
ػوَهی ثِ تظَیت اوثشیت هغلك ششوتوٌٌذگبى دس ّوِپشسی ثشسذ .سػبیت ریل اطل پٌدبُ ٍ ًْن دس هَسد
ّوِپشسی «ثبصًگشی دس لبًَى اسبسی» الصم ًیست.هحتَای اطَل هشثَط ثِ اسالهی ثَدى ًظبم ٍ ولیِ لَاًیي ٍ
همشسات ثش اسبس هَاصیي اسالهی ٍ پبیِّبی ایوبًی ٍ اّذاف خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ خوَْسی ثَدى حىَهت ٍ
ٍالیت اهش ٍ اهبهت اهت ٍ ًیض اداسُ اهَس وشَس ثب اتىبء ثِ آساء ػوَهی ٍ دیي ٍ هزّت سسوی ایشاى تغییشًبپزیش
است.
 -5خْت تأهیي هٌبفغ هلی ٍ پبسذاسی اص اًمالة اسالهی ٍ توبهیت اسضی ٍ حبوویت هلی دس لبًَى اسبسی چِ
هشخؼی تؼییي شذُ است؟
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 )1شَسای ػبلی اهٌیت هلی ثِ سیبست سئیسخوَْس ثب ًظبست ٍصیش اعالػبت
 )2شَسای ػبلی اهٌیت هلی ثِ سیبست ٍصیش اعالػبت
 )3شَسای ػبلی اهٌیت هلی ثِ سیبست سّجشی
 )4شَسای ػبلی اهٌیت هلی ثِ سیبست سئیسخوَْس
 پبسخ طحیح ; 4
اػضبی شَسا ػجبستٌذ اص -1:سٍسبی لَای سِگبًِ -2سئیس ستبد فشهبًذّی ول ًیشٍّبی هسلح-3هسئَل اهَس ثشًبهِ ٍ
ثَدخِ-4دٍ ًوبیٌذُ ثِ اًتخبة همبم سّجشیٍ-5صسای اهَس خبسخِ ،وشَس ،اعالػبت-6حست هَسد ٍصیش هشثَط ٍ
ػبلیتشیي همبم استش ٍ سپبُ شَسای ػبلی اهٌیت هلی ثِ تٌبست ٍظبیف خَد شَساّبی فشػی اص لجیل شَسای دفبع ٍ
شَسای اهٌیت وشَس تشىیل هیدّذ .سیبست ّش یه اص شَساّبی فشػی ثب سئیسخوَْس یب یىی اص اػضبی شَسای
ػبلی است وِ اص عشف سئیسخوَْس تؼییي هیشَدحذٍد اختیبسات ٍ ٍظبیف شَساّبی فشػی سا لبًًَی هؼیي
هیوٌذ ٍ تشىیالت آًْب ثِ تظَیت شَسای ػبلی هیسسذ .هظَثبت شَسای ػبلی اهٌیت هلی پس اص تأییذ همبم
سّجشی لبثل اخشاست.

اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ ششن(الحبلی :)06/05/1368ثِ هٌظَس تأهیي هٌبفغ هلی ٍ پبسذاسی

اص اًمالة اسالهی ٍ توبهیت اسضی ٍ حبوویت هلی «شَسای ػبلی اهٌیت هلی» ثِ سیبست سئیسخوَْس،ثب ٍظبیف صیش
تشىیل هیگشد -1 .تؼییي سیبستْبی دفبػی  -اهٌیتی وشَس دس هحذٍدُ سیبستْبی ولی تؼییي شذُ اص عشف همبم
سّجشیّ -2 .وبٌّگ ًوَدى فؼبلیتّبی سیبسی ،اعالػبتی ،اختوبػی ،فشٌّگی ٍ التظبدی دس استجبط ثب تذاثیش ولی
دفبػی  -اهٌیتی -3 .ثْشُگیشی اص اهىبًبت هبدی ٍ هؼٌَی وشَس ثشای همبثلِ ثب تْذیذّبی داخلی ٍ خبسخی.
ٍ -6ظیفِ ًظبست ثش طذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى ثِ ػْذُ همبم یب شَسایی خَاّذ ثَد؟
 )1شَسایی هشوت اص ًوبیٌذُ سّجشی،سئیس لَُ لضبییِ ٍ هدلس شَسای اسالهی (ّش وذام دٍ ًفش)
 )2شَسایی هشوت اص ًوبیٌذگبى سئیسخوَْس ٍ سئیس لَُ لضبییِ ٍ هدلس شَسای اسالهی (ّش وذام سِ ًفش)
 )3شَسایی هشوت اص ًوبیٌذُ سّجشیً،وبیٌذگبى سئیسخوَْس ٍ سئیس لَُ لضبییِ ٍ هدلس شَسای اسالهی
(ّش وذام دٍ ًفش)
 )4شَسایی هشوت اص ًوبیٌذگبى سئیسخوَْس ٍ سئیس لَُ لضبییِ ٍ هدلس شَسای اسالهی (ّش وذام دٍ ًفش)
 پبسخ طحیح ; 4
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اطل سبثك:دس سسبًِّبی گشٍّی (سادیَ ٍ تلَیضیَى) آصادی اًتشبسات ٍ تجلیغبت عجك هَاصیي اسالهی ثبیذ تأهیي
شَد.ایي سسبًِّب صیش ًظش هشتشن لَای سِگبًِ لضبییِ (شَسای ػبلی لضبیی)،همٌٌِ ٍ هدشیِ اداسُ خَاّذ شذ.تشتیت
آى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ .اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ ششن ثِ هَخت اطالحبتی وِ دس سبل ً 1368سجت ثِ لبًَى اسبسی
طَست گشفتِ،ثِ لبًَى اسبسی الحبق شذُاست:لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى وِ دس دٍاصدُ فظل هشتول ثش
یىظذ ٍ ّفتبد ٍ پٌح اطل تٌظین گشدیذُ ٍ ثب اوثشیت دٍ سَم هدوَع ًوبیٌذگبى هدلس ثشسسی ًْبیی لبًَى اسبسی
ثِ تظَیت سسیذُاست دس تبسیخ ثیست ٍ چْبسم آثبى هبُ یىْضاس ٍ سیظذ ٍ پٌدبُ ٍ ّشت ّدشی شوسی هغبثك ثب
ثیست ٍ چْبسم ریالحدِ یىْضاس ٍ سیظذ ٍ ًَد ٍ ًِ ّدشی لوشی ثِ تظَیت ًْبیی سسیذ.
اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ پٌدن:دس طذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى،آصادی ثیبى ٍ ًشش افىبس ثب سػبیت هَاصیي
اسالهی ٍ هظبلح وشَس ثبیذ تأهیي گشددً.ظت ٍ ػضل سئیس سبصهبى طذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى ثب همبم
سّجشی است ٍ شَسایی هشوت اص ًوبیٌذگبى سئیسخوَْس ٍ سئیس لَُ لضبییِ ٍ هدلس شَسای اسالهی (ّش وذام
دٍ ًفش) ًظبست ثش ایي سبصهبى خَاٌّذ داشت.خظ هشی ٍ تشتیت اداسُ سبصهبى ٍ ًظبست ثش آى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ.
ً -7ظت ٍ ػضل سئیس سبصهبى طذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى ثب همبهی طَست خَاّذ گشفت؟
 )1همبم سّجشی
 )2سئیس هدلس ٍ شَسای ًگْجبى
 )3هدلس خجشگبى سّجشی
 )4سئیسخوَْس ٍ سئیس لَُ لضبییِ
 پبسخ طحیح ; 1
اطل سبثك:دس سسبًِّبی گشٍّی (سادیَ ٍ تلَیضیَى) آصادی اًتشبسات ٍ تجلیغبت عجك هَاصیي اسالهی ثبیذ تأهیي
شَد .ایي سسبًِّب صیش ًظش هشتشن لَای سِگبًِ لضبییِ (شَسای ػبلی لضبیی) ،همٌٌِ ٍ هدشیِ اداسُ خَاّذ شذ.
تشتیت آى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ.
اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ ششن ثِ هَخت اطالحبتی وِ دس سبل ً 1368سجت ثِ لبًَى اسبسی طَست گشفتِ،ثِ لبًَى
اسبسی الحبق شذُاست:لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى وِ دس دٍاصدُ فظل هشتول ثش یىظذ ٍ ّفتبد ٍ پٌح
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اطل تٌظین گشدیذُ ٍ ثب اوثشیت دٍ سَم هدوَع ًوبیٌذگبى هدلس ثشسسی ًْبیی لبًَى اسبسی ثِ تظَیت
سسیذُاست دس تبسیخ ثیست ٍ چْبسم آثبى هبُ یىْضاس ٍ سیظذ ٍ پٌدبُ ٍ ّشت ّدشی شوسی هغبثك ثب ثیست ٍ
چْبسم ریالحدِ یىْضاس ٍ سیظذ ٍ ًَد ٍ ًِ ّدشی لوشی ثِ تظَیت ًْبیی سسیذ.

اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ

پٌدن:دس طذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى،آصادی ثیبى ٍ ًشش افىبس ثب سػبیت هَاصیي اسالهی ٍ هظبلح وشَس
ثبیذ تأهیي گشددً.ظت ٍ ػضل سئیس سبصهبى طذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى ثب همبم سّجشی است ٍ شَسایی
هشوت اص ًوبیٌذگبى سئیسخوَْس ٍ سئیس لَُ لضبییِ ٍ هدلس شَسای اسالهی (ّش وذام دٍ ًفش) ًظبست ثش ایي
سبصهبى خَاٌّذ داشت.خظ هشی ٍ تشتیت اداسُ سبصهبى ٍ ًظبست ثش آى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ.
 -8خْت ًظبست لَُ لضبییِ ًسجت ثِ حسي خشیبى اهَس ٍ اخشای طحیح لَاًیي دس دستگبُّبی اداسی چِ ًَع
هشخؼی تشىیل شذُ است؟
 )1دیَاى ػذالت اداسی سبصهبى ثبصسسی ول وشَس صیش ًظش سئیس لَُ لضبییِ ٍ تؼییي حذٍد ٍظبیف آى تَسظ
لبًَى
 )2دیَاى ػذالت اداسی صیش ًظش سئیس لَُ لضبییِ ٍ تؼییي حذٍد ٍظبیف آى تَسظ لبًَى ٍ هدلس
 )3دیَاى ػذالت اداسی سبصهبى ثبصسسی ول وشَس صیش ًظش شَسای ػبلی لضبیی ٍ تؼییي حذٍد ٍظبیف آى
تَسظ لبًَى
 )4سبصهبى ثبصسسی ول وشَس صیش ًظش سئیس لَُ لضبییِ ٍ تؼییي حذٍد ٍظبیف آى تَسظ لبًَى
 پبسخ طحیح ; 4
اطل سبثك:ثش اسبس حك ًظبست لَُ لضبییِ ًسجت ثِ حسي خشیبى اهَس ٍ اخشاء طحیح لَاًیي دس دستگبُّبی اداسی
سبصهبًی ثِ ًبم «سبصهبى ثبصسسی ول وشَس» صیش ًظش شَسای ػبلی لضبیی تشىیل هیگشدد.حذٍد اختیبسات ٍ ٍظبیف
ایي سبصهبى سا لبًَى هؼیي هیوٌذ.
اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ چْبسم:ثش اسبس حك ًظبست لَُ لضبییِ ًسجت ثِ حسي خشیبى اهَس ٍ اخشای طحیح لَاًیي دس
دستگبُّبی اداسی سبصهبًی ثِ ًبم «سبصهبى ثبصسسی ول وشَس» صیش ًظش سئیس لَُ لضبییِ تشىیل هیگشدد.حذٍد
اختیبسات ٍ ٍظبیف ایي سبصهبى سا لبًَى تؼییي هیوٌذ.
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 -9خْت سسیذگی ثِ شىبیبت،تظلوبت ٍ اػتشاضبت هشدم ًسجت ثِ هأهَسیي یب ٍاحذّب ثب آییيًبهِّبی دٍلتی ٍ
احمبق حمَق آًْب چِ ًَع ضوبًت لبًًَی دس لبًَى اسبسی وشَس آٍسدُ شذُ است؟
 )1تبسیس دیَاى ػذالت اداسی ٍ دیَاى ػبلی وشَس صیش ًظش سئیس لَُ لضبییِ ٍ تؼییي حذٍد اختیبساى آى
تَسظ لبًَى
 )2تبسیس دیَاى دیَاى ػبلی وشَس صیش ًظش سئیس لَُ لضبییِ ٍ تؼییي حذٍد اختیبساى آى تَسظ لبًَى
 )3تبسیس دیَاى ػذالت اداسی ٍ دیَاى ػبلی وشَس صیش ًظش ٍصیش دادگستشی ٍ تؼییي حذٍد اختیبساى آى
تَسظ لبًَى
 )4تبسیس دیَاى ػذالت اداسی صیش ًظش سئیس لَُ لضبییِ ٍ تؼییي حذٍد اختیبساى آى تَسظ لبًَى
 پبسخ طحیح ; 4
اطل سبثك::ثِ هٌظَس سسیذگی ثِ شىبیبت ،تظلوبت ٍ اػتشاضبت هشدم ًسجت ثِ هأهَسیي یب ٍاحذّب یب آییيًبهِّبی
دٍلتی ٍ احمبق حمَق آًْب دیَاًی ثِ ًبم دیَاى ػذالت اداسی صیش ًظش شَسای ػبلی لضبیی تأسیس هیگشدد.حذٍد
اختیبسات ٍ ًحَُ ػول ایي دیَاى سا لبًَى تؼییي هیوٌذ.
اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ سَم:ثِ هٌظَس سسیذگی ثِ شىبیبت،تظلوبت ٍ اػتشاضبت هشدم ًسجت ثِ هأهَسیي یب ٍاحذّب ثب
آییيًبهِّبی دٍلتی ٍ احمبق حمَق آًْب،دیَاًی ثِ ًبم «دیَاى ػذالت اداسی» صیش ًظش سئیس لَُ لضبییِ تأسیس
هیگشدد.حذٍد اختیبسات ٍ ًحَُ ػول ایي دیَاى سا لبًَى تؼییي هیوٌذ.
 -10چِ هشاخؼی هشوَل اطَل هش ثَط ثِ سسیذگی خشاین ػوَهی یب ًظبهی اػضبءاستش،طاًذاسهشی شْشثبًی ٍ
سپبُ پبسذاساى اًمالة اسالهی هی شًَذ؟
 )1دادستبًی ٍ دادگبُّبی ًظبهی،ثخشی اص لَُ لضبییِ همٌٌِ
 )2سئیس لَُ لضبئیِ،دادستبًی ٍ دادگبُّبی ًظبهی،ثخشی اص لَُ لضبییِ وشَس
 )3دادگبُّبی ًظبهی،ثخشی اص لَُ لضبییِ وشَس
 )4دادستبًی ٍ دادگبُّبی ًظبهی،ثخشی اص لَُ لضبییِ وشَس
 پبسخ طحیح ; 4
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اطل یىظذ ٍ ّفتبد ٍ دٍم:ثشای سسیذگی ثِ ٍظیفِ طاًذاسهشی شْشثبًی سا ّن اوٌَى ًیشٍی اًتظبهی اًدبم هی دّذ.
خشائن هشثَط ثِ ٍظبیف خبص ًظبهی یب اًتظبهی اػضبء استش،طاًذاسهشی شْشثبًی ٍ سپبُ پبسذاساى اًمالة
اسالهی،هحبون ًظبهی هغبثك لبًَى تشىیل هیگشددٍ،لی ثِ خشائن ػوَهی آًبى یب خشائوی وِ دس همبم ضبثظ
دادگستشی هشتىت شًَذ دس هحبون ػوَهی سسیذگی هیشَد.دادستبًی ٍ دادگبُّبی ًظبهی،ثخشی اص لَُ لضبییِ
وشَس ٍ هشوَل اطَل هشثَط ثِ ایي لَُ ّستٌذ

