
آقای دکتر عباسی: استاد

محمد حسین شیرعلی: گردآوری 



بخشی از زندگی روزانة  سازمانها .نامندجوامع امروزی را جوامع سازمانی می 

.همة مردم را تشكیل می دهد

.متولد می شود( يك سازمان)بیمارستان در معموال  انسانها 

.............درس می خواند( يك سازمان)مدرسه ای در 

کهسازمان عبارتست از گروهی متشكل از دو يا چند تن 

در محیطی باساختار منظم و از پیش تعیین شده 

.نیل به اهداف گروهی با يكديگر همكاری می کنندبرای 



خصوصیات مشترک بین همه سازمان

:هدف-1

سازمانهرتشكیلبرایعاملترينروشن

نداردوجودسازمانتشكیلبرایدلیلیهیچهدفبدون.

:برنامه-2

کنندمیتنظیمراهايیبرنامهخوداهدافبهنیلبرایسازمانها.

باشندداشتهمؤثریفعالیتتوانندنمیبرنامهبدون.



خصوصیات مشترک بین همه سازمان

:منابع-3
.اشندبداشتهاختیاردرمنابعیبايدهابرنامهاجرایواهدافبهنیلبرایسازمانها

.دهنداختصاصنظرموردفعالیتهایبهراآنهاو

:مدير-4
دارندازنیمديرانیبهمنابعتأمینوهابرنامهاجرایواهدافبهنیلبرایسازمانها

.کنندهدايتجهتايندرراآنهاکه



انواع سازمان

غیرانتفاعیانتفاعی و سازمانهای -1

های تولیدی و خدماتیسازمان -2

خصوصیسازمانهای دولتی و -3



انتفاعیغیروانتفاعیهایسازمان-1

کسببرایشانصاحبانسویازهستندهايیسازمانانتفاعیهایسازمان

امدارسههزارچندينياومالکيکاستممكنسازماناين.اندشدهايجادسود

.شوندمیمحسوبسازمانازدستهاينجزءتجاریمؤسساتاکثر.باشند

ی،فرهنگاهدافباسود،کسبجایبهمعموالًانتفاعیغیرهایسازمان

ری،کارگهایاتحاديهمانند.شوندمیتشكیلمذهبیوسیاسیاجتماعی،

.خیريههایمؤسسهمذهبی،هایانجمن



خدماتیوتولیدیهایسازمان-2

نند،کمیاستفادهکاالهاتولیدبرایاولیهياخامموادازتولیدیهایسازمان

محسوسوالًمعمکاالهااين.کاغذوالستیکتلويزيون،کفش،تولیدهایکارخانهمانند

.کندارزيابیراحتیبهراهاآنتواندمیمشتریوهستندملموسو

امورقبیلازهايیفعالیت.کنندمیارائهراخدماتخدماتی،هایسازمان

نظرازونیستندملموسخدماتاين…وپزشكیخدماتحقوقی،مشاورهمالی،

.ندارندگیریاندازهقابلیتنیزفیزيكی



سازمان های دولتی و خصوصی-3

. سازمان ها از نظر مالكیت نیز به دو دسته تقسیم می شوند

در … از سازمان ها مانند ذوب آهن، راه آهن، مخابرات و برخی : سازمان های دولتی

.کنندکشور ما جزء سازمانهای دولتی محسوب می شوند زيرا دولت آنها را کنترل می 

:سازمان های خصوصی

ازمان های به جای کنترل دولتی توسط افراد يا بخش غیر دولتی کنترل می شوند که به آن ها س

.گويندخصوصی می 



وزارتخانه:الف

ابقانونموجببهکهاستمشخصیسازمانیواحديک

وآموزشمثلبشودياشدهشناختهوزارتخانهعنوان

دارايیواقتصادامور،پرورش



دولتیموسسه:ب

گانههسقوایازيكینظرزيروايجادقانونموجببهکهاستمشخصیسازمانیواحد

وهالجنگسازمان.نداردوزارتخانهعنوانوشودمیاداره(قضائیهيامقننه،مجريه)

وکندیمفعالیتکشاورزیوزارتنظرزيرکهاستدولتیموسسهيکطبیعیمنابع

.کندمیفعالیتاسالمیشواریمجلسنظرزيرکهکشورمحاسباتديوان



موسسه يا نهاد عمومی غیردولتی-ج

سازمانیواحدهایقانوننظرازغیردولتیعمومینهادهایوموسسات

کهخدماتیووظايفانجاممنظوربهقانوناجازهباکههستندمشخصی

.شودمیتشكیلدارد،عمومیجنبه

ازربوطممقرراتوقوانینبهتوجهبانهادهاوموسساتقبیلاينفهرست*

.درسیخواهداسالمیشورایمجلستصويببهوپیشنهاددولتطرف



.درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد۵۰شهرداريها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از –1

.بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی–2

.هالل احمر–3

.کمیته امداد امام–4

.بنیاد شهید انقالب اسالمی–۵

.بنیاد مسكن انقالب اسالمی–۶

.کمیته ملی المپیک ايران–۷

.خرداد1۵بنیاد –۸

.سازمان تبلیغات اسالمی–۹

.سازمان تأمین اجتماعی–1۰

نمونه ای از موسسه يا نهاد عمومی غیردولتی



شرکت دولتی-د

رکتشصورتبهقانوناجازهباکهاستمشخصیسازمانیواحددولتیشرکت

بهوهشدمصادرهياوشدهملیصالحدادگاهياوقانونحکمبهياوشودايجاد

بهمتعلقآنسرمايهدرصد50ازبیشوباشدشدهشناختهدولتیشرکتعنوان

تیدولهایشرکتگذاریسرمايهطريقازکهتجاریشرکتهر.باشددولت

است،دولتیهایشرکتبهمتعلقآنسهامدرصد50کهمادامشود،ايجاد

.شودمیتلقیدولتیشرکت



:نمونه ای از شرکت های دولتی
بانك ها
بیمه ها

صنعت برق
زمینی/ دريايی/ هوايی: حمل و نقل

خودرو سازی



انواع سازمان غیر دولتی

اهم.ردکبندیطبقهتوانمیچندضوابطیومعیارهااساسبررادولتیغیرهایسازمان

هاسازماناينفعالیتنوعونقشتردقیقوبهترشناختکاربهکهضوابطومعیارهااين

:براندمشتملآيندمی

گیریجهت

اندازهعملیاتمقیاسوسطح

موضوعیحیطه.



ایخیريهسازمانهای-1

خدماتیسازمانهای-2

مشارکتیسازمانهای-3

مشارکتیسازمانهای-4



نهادمردمسازمانهایتعريف

Nonسَمَنمردم نهاد،سازمان های governmental Organizationبه اختصارکهNGOمینامیده

نقشاماودنمی شمحسوبدولتساختارازبخشیمستقیماًکهمی کنداشارهسازمانیبهخود،معنایدرکلی ترينشود

.می کندايفاجامعهخودحتیوحاکمقوایومردمفردِفردبینواسطهبه عنوانمهمیبسیار

مردمیکمك هایراهازسازمان هااينبودجهوهستنددولتازمستقلوانتفاعیغیرمردم نهاد،سازمان هایازبسیاری

.ودمی شتأمینمشترکپروژه هایقالبدروروش هااينازترکیبیيادولتیهایسازمانکمكِبانیزمواردیدرو

،خیريهوامورنیکوکاری،هنری،ورزشی،اجتماعی،فرهنگی،علمیازمواردبريکیمشتملسازمانفعالیتموضوع

مرانع،زيستمحیط،توانبخشی،درمانوبهداشت،حمايتی،اجتماعیديدگانآسیب،امورزنان،بشردوستانه

.باشدمیازآنهاایمجموعهيانظايرآنووآبادانی



ويژگیهای اساسی سازمانهای مردم نهاد

بودنغیرانتفاعی .۱

دولتنداشتن وابستگی به .۲

داوطلبانه.۳

برخورداری از شخصیت حقوقی.۴

مديريت دموکراتیك و مشارکتی.5

خودگردانی.۶

غیرسیاسی بودن.۷

معافیت مالیاتی.۸



يهمجرقوهبهوابستهنظارتیارگانهای

شخصوداردمهمینقشوجايگاهجمهوریحكومتداراینظامهایدرمجريهقوه

رایهاولواصلینقشمیانايندردارد،عهدهبهرامجريهقوهرياستکهجمهوررئیس

اساسیقانون113اصلبراساسايراناسالمیکشوردرجمهوررئیس.داردعهدهبه

درینهمچن.داردعهدهبهرااساسیقانوناجرایمسئولیتمجريهقوهرياستبرعالوه

وظیفهاساسیقانون134اصلطبقمجريهقوهرئیسايراناسالمیجمهورینظام

مجلسورهبرملت،برابردر122اصلطبقوبودهدارعهدهراوزيرانکاربرنظارت

رگانهايیاودستگاههاکهگرديدهموجبمسئولیتهاهمینواستمسئولاسالمیشورای

:ی باشندمذيلشرحبهدستگاههااينکهباشندنظارتامرمتصدیمجريهقوهمجموعهدر



:وزارت اطالعات(  الف
وزارتماموريتصدرالذکرقانونيکمادهطبق.گرديدتشكیل2۷/۵/۶2مصوباطالعاتوزارتتشكیلقانونبراساساطالعاتوزارت

شمناندوضعیتازالزمآگاهیهایآوردندستبهوضدجاسوسیواطالعاتحفاظتوخارجیاطالعاتوامنیتیاطالعاتکسبمذکور

«1۰»ادهمدر.می باشدايراناسالمیجمهورینظامواسالمیانقالبعلیهآنانتوطئه هایبامقابلهوپیشگیریجهتخارجیوداخلی

وجاسوسی،براندازیفعالیتهایوتوطئه هاکشفاطالعات،طبقه بندیوتحلیلوتجزيهتولید،اخبار،جمع آوریوکسبمذکورقانون

درزمینهدرراالزمهمكاريهایموظفندارگانهانهادهاوکلیه14مادهطبق.استشدهشناختهمذکوردستگاهوظايفاز...وخرابكاری

وزارتاعتبارات1۵ماده2تبصرهطبقوآورندبعملمذکوروزارتبااطالعاتیتجربیاتوامكاناتانسانینیرویدادنقراراختیار

.می باشدخاصآئین نامهتابعوخارجعمومیمحاسباتقانونشمولازمذکور

اطالعاتکسبدرعملیاقدامونظارتايراناسالمیجمهورینظامدرکهداردآنازحكايتاطالعاتوزارتوظايفشرحبررسی

قانوندرهچقانونگزاروبودهمذکوروزارتاختیاراتحیطهدرشناسی،دشمنموضوعبهمربوطاطالعاتواخبارآوردنبدستوامنیتی

منظوربهوزارتاين.استگرفتهنظردروزارتاينبرایخاصیتسهیالتواختیاراتاطالعات،وزارتاستخدامیقانوندرچهوتاسیس

حاظلاينازومی گیردکمک(انتظامینیروهای)قضايیهقوهضابطینازتاسیسقانون4مادهطبقخودماموريتهایکاملانجامواجرا

.داردفردیبهمنحصرموقعیت



ويتمديرجديدالتاسیسسازمانکهآنستازحاکیمذکورمقرراتوقوانینبررسی

:داردعهدهبهرانظارتیمهموظیفه4برنامه ريزی

نامهبربراساسآنهاساالنهپیشرفتوطرحهاوبرنامه هااجرایبرمستمرنظارت-1

شدهتدوين

استخدامیمقرراتوقوانیناجرایحسندرمراقبت-2

دستگاههاعملكردوکارايیارزشیابی-3

.عمومیمحاسباتقانون۹۰مادهموضوععملیاتینظارت-4



:وزارت امور اقتصادی و دارايی(  ج

امورتوزار«مالی»بعددررامجريهقوهنظارتینقشهایعمده ترينواصلی ترينازيكیشايد

:دمی دهانجامذيلطريقدوازرافوقمهممذکوروظیفهوزارت.میدهدانجامدارايیواقتصادی

هاذيحسابی–1

حسابرسیسازمان–2



:ذيحسابی ها-۱

ازیدارايواقتصادیاموروزارتحكمباکهماموريستذيحسابعمومی،محاسباتقانون«31»مادهبراساس

اتمقرردراجرایالزمهماهنگیتامینونظارتاعمال»منظوربهصالحیتواجدرسمیمستخدمینبین

واسنادحفظبرنظارت-محاسباتیومالیاموربرنظارت:می گیردعهدهبهراذيلوظايفوانتخاب«مالی

بارتعبه.دولتیاموالحسابنگهداری-غیرهوسپرده هاووجوهتحولوتحويلونگهداری-مالیدفاتر

مبناشخصیطريقازرا«خرجحیننظارت»معروفورايجاصطالحبهومالینظارتنقشدولتديگر

حسابذي.میدهدانجاممیگردد،مستقراجرايیدستگاههایدرمذکوروزارتازنمايندگیبهکهذيحساب

رداختهایپازانجاموتطبیقمقرراتوقوانینباراپرداختهاتمامداردوظیفهمحاسباتقانون«۵3»مادهطبق

مالیمقرراتسايروعمومیمحاسباتقانون«۹1»مادهطبق.نمايدجلوگیریمقرراتوقوانینبامنطبقغیر

اعالمدستگاهرياستبهآنرابايددهدتشخیصقوانینخالفراپرداختیدستورذيحسابصورتیكهدرمشابه،

بهقداماذيحسابمربوط،مسئولیتهایپذيرشودستگاهرياستمجددکتبیدستورواصرارصورتدرو

ديوانودارايیواقتصادیاموروزارترابهمراتببايدلیكننموده،مذکورهزينهانجاموپرداخت

کهاينستدهبخشیعمده اینقشذيحساببهکهموضوعاتیازديگريكیاينبرعالوه.نمايداعالممحاسبات

بهفمكلذيحسابیهاکارکنانواجرایدستگاههایمسئوالنکلیهعمومیمحاسباتقانون«۵»مادهطبق

آخرمتقسموضوعاداریمجازاتهابهواالبودهمحولهوظايفانجامدرذيحساببامساعیتشريکوهمكاری

.می شوندمحكوم«1۰۵»ماده



:سازمان حسابرسی-۲
ازمانسمی نمايدکمککالنسطحدرمجريهقوهودارايیواقتصادیاموروزارتبهمالینظارتامردرکهدستگاههايیازديگريكی

.ارددراخودويژهوخاصیجايگاهاموربرخیدرولیمیباشد،ذيحسابیهاجايگاهوفاقداهمیتگرچهمذکورسازمان.استحسابرسی

بازرسیوظايفانجام(الف:داردعهدهبهراذيلوظايف۶2سالمصوبحسابرسیسازمانتشكیلقانونواحدهمادهطبقمذکورسازمان

کهمذکورتگاههایدسبهوابستهسازمانهایوعمومیدستگاههایسايربانكهاوودولتیشرکتهایوموسساتساالنهحسابرسیاموروقانونی

تربیت( جهاآندرخواستصورتدردستگاههابهمالیخدماتارايه( ب.میباشندحسابرسیبهملزمخودبهمربوطمقرراتواساسنامهطبق

برمذکورقانونمتنازکههمانگونهبنابراين.حسابرسیوحسابداریدرقبولقابلفنیوضوابطاصولتدوين( دنیازموردپرسنلآموزشو

ترعايعدميارعايتخصوصدروداشتهعهدهبهرااشارهمورددستگاههایقانونیبازرسیونظارتوظیفهمذکورسازمانمی آيد،

وموسساتاستخدامیومعامالتیومالیآئین نامه هایوتجارتقانوننظیراشارهمورددستگاههایبرحاکممقرراتوقوانینواساسنامه

قانون«123»مادهطبقکهاستذکربهالزمحسابرسیسازمانقانونیجايگاهاهمیتدر.می نمايداظهارنظرفوق الذکردستگاههای

اموروزارتطرفازکهبودخواهدعمومیمجمعدرتصويبوطرحقابلصورتیدرشرکتزيانوسودحسابوترازنامهعمومی،محاسبات

عدممذکورسازمانقانونیضعفنقاطازيكی.باشدداشتههمراهبهراحسابرسیگزارشوگرفتهقراررسیدگیمورددارايیواقتصادی

لهمحووظايفصحیحانجامجهتحسابرسیسازمانبامشمولدستگاههایهمكاریعدمخصوصدرخاصاجرايیضمانتپیش بینی

.می باشد



:ارگانهای نظارتی وابسته به قوه قضايیه: بخش دوم

بهبخشیدققتحمسئولکهقوه ایکهباشیمداشتهراانتظارايناگرنباشدمنطقیغیرشايد

قوه.بدانیمکشورنظارتیدستگاهمهمترينراباشداجتماعیوفردیحقوقپشتیبانوعدالت

قانون«1۵۶»اصلطبقآنكهبرعالوهداردعهدهبهرافوقمهمماموريت هایکهقضايیه

ویدعاوفصلوحلوشكاياتوتعدياتتظلمات،مورددرحكمصدورورسیدگیاساسی،

ورمجکشفوجرموقوعازپیشگیریومشروعآزاديهایعدلگسترشوعامهحقوقاحیای

نوانعتحتديگراساسیومهموظیفهيکدارایدارد،عهدهبهرامجرمینمجازاتوتعقیب

ازرامحولهوظايفسايرووظیفهاينمذکورقوه.می باشد«قوانیناجرایحسنبرنظارت»

.میدهدانجامذيلنظارتیارگانهایطريق



:سازمان بازرسی کل کشور(  الف

السمصوببازرسیسازمانتشكیلقانونواساسیقانون«1۷4»اصلبراساسمذکورسازمان

ازدعبارتنمذکورسازمانوظايفعمده ترين.استيافتهموجوديت13۷۵سالاصالحیو13۶۰

وولتیدشرکتهایوانتظامیونظامینیروهایادارات،وزارتخانه ها،کلیهمستمربازرسی-1

هادهاینوعامل المنفعهموسساتورسمیاسناددفاتروآنهابهوابستهموسساتوشهرداريها

ازنحویبهتدوليابودهدولتبهمتعلقآنهاسرمايه ازقسمتیياتمامکهسازمانهايیوانقالبی

ذکرستلزممآنهابرقانوناينشمولکهسازمانهايیکلیهومیكندکمکيانظارتآنهابرانحاء

وتخلفموارداعالم-3کشورمسئولیناالمرحسبفوق العادهبازرسیهایانجام-2استنام

(تشكیلقانون2ماده)اشارهمورددستگاههایدرمالیواداریسوءجرياناتونارسائیها



۵ماده2تبصرهطبقومیشودرسیدگینوبتازخارجاداریعدالتديوانوقضايیمراجعدرسازمانگزارشهای۶مادهو2ماده1تبصرهطبق

امحاءمدارکياانیتبيافراربیموجودصورتدرقضايیهقوهرئیسخاصابالغوقضايیپايهداشتنصورتدرمربوطهبازرسيابازرسیهیاترئیس

.داردرا(محلدادگستریرئیسموافقتبا)بازداشتقرارحتیوخواستهتامینقرارصدورحقاشخاص،توسط

اعزامیازرسانباختیاردررامدارکواسنادوقتفوتبدونموظفنددستگاههادرذيربطمسئوالنکلیهبازرسی،سازمانتشكیلقانون۸مادهطبق

بهمكلفوزيرواعالمدستگاهرئیسياوزيربهمستنداًوفوراًمراتببدانندضروریراکارمندیتعلیقبازرسان،يابازرساگر۹مادهطبق.دهندقرار

.اجراست

ازسیاریببرخالفاوالًزيرامیباشدمذکورسازمانخاصاهمیتوجايگاهبیانگرفوقشرحبهبازرسیسازمانصالحیتهایواختیاراتبررسی

دولتباآنچنانیطارتباکهدستگاههااکثربهبازرسیسازماندارندرادستگاههابرخیبرنظارتورسیدگیصالحیتصرفاًکهنظارتیدستگاههای

مثلاهمیتیباومهمقرارصدورحقنظارتیدستگاههایازهیچیکثانیاًمیكندرسیدگی...والمنفعهعامموسساتورسمیاسناددفاترنظیرندارد

مراجعدرازمانسگزارشاتثالثاًمیباشندقانونیشرايطرعايتبااختیاریچنینواجدمذکورسازمانبازرسانحالیكهدرنداشتهرابازداشتقرار

ازراکارمندانقتعلیدرخواستحقبازرسانمواردیدرکهداشتهمقررقانونگزاررابعاً.میشودرسیدگیفوق العادهصورتبهونوبتازخارجقانونی

کهگیردقراررسانبازاختیاردربايد«وقتفوتبدون»بازرساننیازموردمدارکواسنادقانون،تكلیفطبقاينكهنهايتاًودارنددستگاههایروسای

.نمی باشنداختیاراتیچنینداراینظامنظارتیدستگاههایازهیچیکلحاظايناز



:ديوان عدالت اداری(  ب
مصوباداریعدالتديوانقانونواساسیقانون«1۷3»اصلبراساساداریعدالتديوان

-:داردعهدهبهراذيلصالحیتهایووظايفوگرديدهتشكیلاسالمیشورایمجلس4/11/۶۰

ویدولتواحدهایاقداماتوتصمیماتواشخاصاعتراضاتوتظلماتوشكاياتبهرسیدگی

ودولتیمقرراتونظاماتوآئین نامه هاودولتیواحدهایماموريناقداماتوتصمیمات

طعیقتصمیماتوآراءازشكاياتواعتراضاتبهرسیدگی–بودهقانونخالفکهشهرداری

.استخدامیحقوقتضییعلحاظازمستخدمینشكاياتبهرسیدگی–اداریدادگاههای

بودهديواناحكاماجرایبهمكلفدولتیواحدهایاداری،عدالتديوانقانون«21»مادهطبق

واسنادوسوابقمیتواندديوان«1۶»مادهطبقومیشوندمحكومدولتیخدماتازانفصالبهواال

تاموقتلانفصابهافراداينگونهاستنكافصورتدرومطالبهدستگاههاازرانیازموردمدارک

کارکنانومسئولینحضورياتوضیحاخذبهنیازديواناگرهمچنین.میشوندمحكوميكسال

.وندمیشمحكومفوقمجازاتبهافراداينگونهاجابتعدمصورتدرباشد،داشتهدستگاهها



زيرابودهاسالمیجمهورینظامدرنظارتیعمدهومهمدستگاههایازيكیاداریعدالتديوان

نگهبانایشورراکهوظیفههمانيعنی.دانستعادیقانوننگهبانديوانمیتوانرامذکورديوان

هب.می باشدداراعادیقانونخصوصدراداریعدالتديواندارد،اساسیقانونازحراستدر

خالفامه هایبخشنوتصويبنامهآئین نامه ها،ازتامینمايدتالشاداریعدالتديوانديگرعبارت

التعدديوانعمومیهیاتطريقازاشخاصشكايتمتعاقبونمايدجلوگیریعادیقوانین

جزواجراءضمانتنظرازاداریعدالتديوانديگرطرفاز.می نمايدابطالراآنهااداری

رایبخدمتانفصالموجبديوانآراءواحكاماجراءعدمزيرامیباشدمهمنظارتیدستگاههای

.نداده اندانجامراآراءواحكاماجرایوظیفهکهمیشودافرادی

کهتاينسبهمربوطاداریعدالتديوانواختیاراتصالحتیهابهمربوطمحدوديتهایازيكی

وايدمینمرسیدگیدولتیواحدهایمامورينودولتعلیهدعاویبهصرفاًاداریعدالتديوان

ديتهایمحدوازهمچنین.نمیشودرسیدگیواردديوانباشددولتغیردعویطرفصورتیكهدر

واردصاشخاشكاياتازپسصرفاًونمی نمايدرسیدگیبهاقدامراساًکهاينستديوانديگر

راخودهوظیفرسیدگیوبازرسیونظارتازپسدستگاههاسايرحالیكهدرمیشود،رسیدگی

.میدهندانجام



:کشورديوانعالی(ج

یدادرسآئینقانوننظیرديگریمتعددمقرراتوقوانیندروگرديدهتشكیلاساسیقانون«1۶1»اصلطبقکشورديوانعالی

ديوانعالیاساسیقانون«1۶1»اصلطبق.استگرديدهاشارهعالیديوانبه...وکیفریومدنیاموردرانقالبوعمومیدادگاههای

آنبهقانونطبقکهمسئولیتهايیانجام»و«قضايیرويهوحدتايجاد»و«محاکمدرقوانینصحیحاجرایبرنظارت»منظوربهکشور

ويژهوخاصارتهاینظازيكیکشورعالیديوان.میگرددتشكیلمیكندتعیینقضايیهقوهرئیسکهضوابطیبراساس«میشودمحول

ودادرسیین آئاصولبراساس.میباشدعهده داررا(استقضايیمحاکمصرفاًمنظور)محاکمدرقوانیناجرایبرنظارتيعنیقانونی

ديوانلقتبهمربوطپروندهيکدرمثالعنوانبه.میباشدماهویغیروشكلیصورتبهديواننظارتکشورهاتمامدرجاریرويه

قوانینآياهکمینمايدبررسیورسیدگیصرفاًبلكهنمیشودنهيامیباشدقاتل«الف»شخصآياکهقضیهاينواردکشورعالی

وخیريادهشابالغمتهمبهاخطاريهآيامی نمايدبررسیمثالعنوانبهاست؟شدهرعايتصالحهمحكمهتوسطغیرهوآئین دادرسی

قوانینگهباننديوانزيادی،حدودتامیتواننیزراکشورديوانعالیبنابراين...واستگرديدهاستماعواخذمتهمدفاعیهآخرينآيا

.می نمايدنظارتمذکورقوانینرعايتبرودانستهکیفریومدنیآئین دادرسی



:قضات محاکم(  د
بهبخشیدنققتحمسئولواجتماعیوفردیحقوقپشتیبانکهقوه ايستقضايیهقوهشدگفتهقبالًکههمانگونه

باشندقهیفموازينطبقالزمصالحیتهایواجدکهمحاکمقضاتطريقازراوظیفهاينمذکورقوهومیباشدعدالت

طريقازرددانظارتیآنجنبهازبخشیکهراخودقانونیاصلیوظیفهقضايیهقوهديگرعبارتبه.میدهدانجام

.میدهدانجامدادگستریقضات

بهمربوط،شكاياتووتعدياتتظلماتمورددرحكمصدورورسیدگیبرعالوهدادگستریقضاتوظايفیازيكی

هقواختیاراتازحدودخارجيامقرراتوقوانینخالفدولتیآئین نامه هایوتصويب نامه هااجرایازخودداری

خصوصدررانگهبانشوراینقشهمانکهعمدهناظرونگبهاندوعادیقوانینديگرعبارتبه.میباشدمجريه

بخشنامه هایو هاتصويبنامهوآئین نامه هاکهادرايستعدالتديواناولیمی باشند،دارامیكنند،ايفاءاساسیقانون

قانونخالفآئین نامه هایوتصويبنامهابطالحقبدونکههستندمحاکمقضاتودومیمیكندابطالراقانونخالف

عبارتبه.مینمايندخودداریآئین نامه هاوتصويبنامه هااينگونهاجرایازمجريه،قوهاختیاراتحدودازخارجو

قاضیند،نماياستنادقانونخالفتصويبامهياآئین نامهيکبهخودادعایاثباتجهتدعوی،طرفیناگرديگر

.نمايدداریخودآنمفاداجراءازوندادهاثرترتیبمذکورتصويبنامهوآئین نامهبهاستمكلفکنندهرسیدگی

استمكنمولیمی باشدقبولواستنادقابلپروندههمانخصوصدروقاضیآنبرایصرفاًاقدامايناستبديهی

باشدقانونبرمنطبقبنظرشصورتیكهدررامذکورتصويبنامهوآئین نامهمفادمشابهیپروندهدرديگریکافی

.نمايداجراء



:نهمقنقوهبهوابستهنظارتیارگانهای

راتمملكقوانیناتفاقبهقريباکثرکهقوه ایعنوانبهاسالمیشورایمجلس

یاساسقانوندرمقررحدوددرکشورمسايلعمومدرومینمايدوضعوتصويب

واختیاراتوتوانايیداراینیزنظارتبحثدرنمايد،وضعقانونمیتواند

امانجبهذيلدستگاههایوارگانهاطريقازراآنهاکهمی باشدصالحتیهايی

:می رساند



:ديوان محاسبات کشور(  الف
یهکلبهرسیدگیماموريتوتشكیلاساسیقانون«۵۵»و«۵4»اصولطبقمحاسباتديوان

ازانحاءازنحویبهکهدستگاههایسايرودولتیشرکتهایموسسات،وزارتخانه ها،حسابهای

مراقبتوهداشتعهدهبهمی داردمقررقانونکهترتیبیبهمیكننداستفادهکشورکلبودجه

رفمصبهخودمحلدروجهیهرونكردهتجاوزمصوباعتباراتازهزينه ایهیچکهمی نمايد

بهآنلیمتسوبودجهتفريغگزارشوتنظیمتهیهمامورمحاسباتديوانضمناً.باشدرسیده

مصوبمحاسباتديوانقانونبراساسديوانهمچنین.میباشدخوداظهارنظرهمراهبهمجلس

وشمولمدستگاههایمالیمستمرنظارتوکنترلماموربیت المالپاسدارعنوانبه1۹/4/۶1

دوينتوتهیهواعتبارتامینمنابعسايرودرآمدهاوشدهمصرفوجوهحسابرسیوبررسی

.استگرديدهبودجهتفريغگزارش



:اساسیقانون90اصلکمیسیون(ب

اساسیقانون۹۰اصلاجراینحوهواحدهمادهبراساسوتشكیل13۵۸مصوباساسیقانون۹۰اصلبراساس

بهرسیدگیجهتدولتیدستگاههایبا۹۰اصلکمیسیونبهمستقیمتحقیقومكاتبهاجازهقانونو۶۵سالمصوب

.استشدهشناختهمذکورکمیسیونبرایوظايفیواختیاراتبعدیاصالحاتو1/1/۵۹مصوبمردمشكايات

میتواندد،باشداشتهقضايیهقوهيامجريهقوهيامجلسکارطرزازشكايتیهرکساساسیقانون۹۰اصلبراساس

پاسخوکندرسیدگیشكاياتاينبهاستموظفمجلس.کندعرضهاسالمیشورایمجلسبهکتباًراخودشكايت

بخواهدآنهاازکافیپاسخورسیدگیاستمربوطقضايیهقوهياومجريهقوهبهشكايتکهمواردیدرودهدکافی

ازکهگونههمان.برساندعامهاطالعبهباشدعمومبهمربوطکهمواردیدرونمايداعالمرانتیجهمتناسبمدتدرو

گانه3قوای«کارطرز»ازاشخاصشكاياتبهرسیدگی۹۰اصلکمیسیوناصلیوظیفهمی آيدبر۹۰اصلمتن

سطحدرنآناشكاياتبهملتازنماينگیبهگرديدهموظفملتعصارهعنوانبهمجلسمذکوراصلدر.میباشد

.بدهدملتواشخاصبهراکافیپاسخورسیدگیگانه3قوایفعالیتوکارطرزخصوصدروکالن



:هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی(  ج

قانون138و85اصلاجراءنحوهقانونطبقواساسيقانون138اصلذيلبراساسمذکورهيات

قانونطبق78سالدروتشکيلاسالميشورايمجلسرئيسمسئوليتهايبارابطهدراساسي

اصلراساسبميدانيمکههمانگونه.استگرديدهتکميلفوققانونمذکورقانونبهتبصره5الحاق

حدوددرومقرراتوقوانينحدوددريافتهانداجازهوزراءووزيرانهياتاساسيقانون138

وظيفهکهاييآنجامااز.نمايندبخشنامهوآئيننامهوتصويبنامهوضعبهاقدامخودوظايفوصالحيت

وويبنامهتصوضعچارچوبدراستممکندولتوبودهاسالميشورايمجلسباقوانينوضعاصلي

عالوهقانونگزارنمايد،مخدوشآنراموارديدرياوسلبمجلسازراحقاينبخشنامهوآئيننامه

رياستتحتنظارتينهادوارگانيک138اصلذيلدراساسي،قانون170اصلکاروسازبر

وهانامهتصويبداشته،مقررايجادو(اسالميشورايمجلسخودنه)اسالميشورايمجلسرئيس

اطالعبهاجراءبرايابالغضمن138اصلدرمذکورکميسيونهايمصوباتودولتآئيننامههاي

براي«دليلکرذبا»بيابدقوانينرابرخالفآنهاکهصورتيدرتاميرسداسالميشورايمجلسرئيس

.بفرستدوزيرانهياتبهتجديدنظر



«دستگاههای نظارتی و نوع نظارت محوله»: چکیده
.امنیتینظارت:اطالعاتوزارت

.خرجحیندرمالینظارت:(ذيحسابیها)دارايیواقتصادیاموروزارت

.عملیاتینظارتوپرسنلینظارت:برنامه ريزیومديريتسازمان

.حسابرسینظارت:حسابرسیسازمان

.عامصورتبهقانونرعايتبرنظارت:کشورکلبازرسیسازمان

.آناعمالودولتبرقضايینظارت:اداریعدالتديوان

.محاکمدرقوانیناجرایبرنظارت:کشورديوانعالی

.خرجازپسمالیمستمرنظارت:کشورمحاسباتديوان

.گانه3قوایکارطرزازاشخاصشكاياتبهرسیدگیبرنظارت:۹۰اصلکمیسیون

.مجلسودولتمصوباتبرتطبیقینظارت:عمومیمقرراتوقوانینبادولتمصوباتتطبیقوبررسیهیات

...واقتصادشورایی،مالیاتشواريعالیمصرف،الگویشورايعالینگهبان،شوراینظیرديگریقانونیمراجعصدرالذکردستگاههایبرعالوهاستذکربهالزم

.استنگرديدهآنهاازذکریمقالهايندرنظارتی،کمنقشدلیلبهياقوهسهازيكیبهوابستگیعدمنظیرداليلیبهکهدارندوجود
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