
آشنایی باساختارنظام و دولت 
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مدرس: یونس خانی

بسم اهلل الرحمن الرحيم



.كمال دین به فراگيری دانش و عمل به آن است(:ع)علی 

مقدمه



تحولی جای هيچگونه شك و تردیدی نيست كه هرگونه تغيير و

ات چراكه تا معلوم.در هر زمينه ای محتاج علم و آگاهی است

ا وشناخت كافی برای انجام دادن كاری نباشداحتمال خط

.واشتباه و حتی فساد و تباهی در آن كار را باید داد



ی كسی كه بدون علم و آگاهی كاری را انجام دهدفساد وتباه

.عملش بيش از اصالح و خير آن است

(:ص)پيامبر اكرم



.بخوان به نام پروردگارت كه انسان را آفرید:اولين آیه

اهميت آموزش



:آیه 

.به انسان آنچه را نمی دانست یاد داد

خداوند:اولين تعليم دهنده



هَلْ یَستَوی الذینَ یَعْلَمونَ وَالّذینَ الیَعْلَمون

(آیا آنان كه می دانند با آنان كه نمی دانند ، برابرند؟)

مقايسه افراد آموزش ديده وغيرآموزش ديده



( :ص)رسول اكرم 

لْم و مَنْ مَنْ اَرادَ الدُّنيا فَعَليهِ بالْعِلْم وَمَنْ اَرادَ الْاخِرَه فَعَليهِ بِالْعِ

اَرادَهُما مَعَاً فَعَلَيه بِالْعِلم

:نتيجه آموزش 



فَضْلُ الْعِلم خَيرٌ مِنْ فَضلِ الْعِباده( : ع)علی 

.(فضيلت علم ازعبادت بيشتراست) 

:زیرا 

ثَمَره الْعِلْم مَعْرِفَه اهلل

.(ميوه دانش شناخت خداست) 



(:ع)امام رضا 

(علم پيشآهنگ عمل است) اَلْعِلْمُ إمامُ الْعَمَل 



ی و  علم وهنر بكارگيری معقول منابع سه گانه انسانی ، مال

ی و در  فيزیكی است با رعایت دو اصل مهم كارآیی و اثربخش

راستای تحقق اهداف ازپيش تعيين شده و درچهارچوب 

.ارزشهای غالب و پذیرفته شده

:مديريت



  مؤثر تكنيك بشری در آن) علم ، توانایی اكتسابی است

(مانند برنامه ریزی ، سازماندهی . است

(ت جنبه رهبری ، هنرمدیریت اس) هنر، توانایی ذاتی است

تعريف عملياتي اجزاء مديريت



 مدیریت  بزرگترین ثروت هرسازمانی ، نيروی انسانی و: نيروی انسانی

.مؤثر و كارآمد براین مجموعه كليد موفقيت سازمان است

گاه  اعتباراتی است كه درقالب بودجه هرساله به دست: منابع مالی

.اختصاص می یابد



 ين آالت ، مثل تأسيسات ، تجهيزات مانند ماش: منابع فيزیكی

.....ساختمان ، تلفن ، خودرو  و



انجام دادن كارها به نحو شایسته و مناسب:كارایی

انجام دادن كارهای شایسته و مناسب:اثر بخشی

نابع و استفاده بهينه از م)كارایی+ اثر بخشی :بهره وری
(دستيابی به هدف



مقررات مجموعه ای است از تشكيالت،نيروی انسانی،قوانين و

وروشهای انجام كار،كه متاثر از سایر نظامهای اصلی

جامعه و با پيروی از نظم و سازمان مشخص،در جهت 

.تحقق اهداف خاصی فعاليت می كند

نظام اداري



رشد و توسعه

مهمترین وظيفه نظام  )عرضه خدمات عمومی به جامعه

(اداری

:نظام اداري ابزار



دردست نظام اجرایی برای انجام تعهدات اداری در جهت 

رسيدن به هدف نهایی

:نظام اداري ابزاري است



كيل دهنده قالبی است برای تنظيم روابط عناصر تش:تشكيالت

شبكه )ی یك نظام در جهت نيل به هدفهای آن نظام

(ارتباطات برای همكاریهای جمعی

تعريف اجزا



ظام  هماهنگ كننده عمليات بوده و انت:قوانين و مقررات
.رفتار اداری را موجب می گردد

نشاندهنده ی مسيرها وطرق انجام:روشهای انجام كار
رات كار بوده وچگونگی آن نيز عالوه بر قوانين و مقر

حاكم به نحوه ی سازماندهی درونی واحدها بستگی 
.دارد



روابط  مجموعه ی عناصر انسانی كه بر اساس:نيروی انسانی

به (اداری)منظم و منطقی در جهت رسيدن به اهداف نظام

ت صورت مجموعه ای منسجم و همگون در كنار هم به فعالي

اشتغال دارند



  مؤثر تكنيك بشری در آن) علم ، توانایی اكتسابی است

(مانند برنامه ریزی ، سازماندهی . است

(ت جنبه رهبری ، هنرمدیریت اس) هنر، توانایی ذاتی است

تعريف عملياتي اجزاء مديريت



 مدیریت  بزرگترین ثروت هرسازمانی ، نيروی انسانی و: نيروی انسانی

.مؤثر و كارآمد براین مجموعه كليد موفقيت سازمان است

گاه  اعتباراتی است كه درقالب بودجه هرساله به دست: منابع مالی

.اختصاص می یابد



 ين آالت ، مثل تأسيسات ، تجهيزات مانند ماش: منابع فيزیكی

.....ساختمان ، تلفن ، خودرو  و



مقررات مجموعه ای است از تشكيالت،نيروی انسانی،قوانين و

وروشهای انجام كار،كه متاثر از سایر نظامهای اصلی

جامعه و با پيروی از نظم و سازمان مشخص،در جهت 

.تحقق اهداف خاصی فعاليت می كند

نظام اداري



رشد و توسعه

مهمترین وظيفه نظام  )عرضه خدمات عمومی به جامعه

(اداری

:نظام اداري ابزار



دردست نظام اجرایی برای انجام تعهدات اداری در جهت 

رسيدن به هدف نهایی

:نظام اداري ابزاري است



كيل دهنده قالبی است برای تنظيم روابط عناصر تش:تشكيالت

شبكه )ی یك نظام در جهت نيل به هدفهای آن نظام

(ارتباطات برای همكاریهای جمعی

تعريف اجزا



ظام  هماهنگ كننده عمليات بوده و انت:قوانين و مقررات
.رفتار اداری را موجب می گردد

نشاندهنده ی مسيرها وطرق انجام:روشهای انجام كار
رات كار بوده وچگونگی آن نيز عالوه بر قوانين و مقر

حاكم به نحوه ی سازماندهی درونی واحدها بستگی 
.دارد



روابط  مجموعه ی عناصر انسانی كه بر اساس:نيروی انسانی

به (اداری)منظم و منطقی در جهت رسيدن به اهداف نظام

ت صورت مجموعه ای منسجم و همگون در كنار هم به فعالي

اشتغال دارند













مجموعه دستگاههای قانون گذاری ، قضایی واجرایی را در  

.هركشورتشكيالت دولت می گویند

تشكيالت دولت



أیيد تصویب قوانين ، ت: وظایف اساسی دستگاه قانون گذاری 

دولت و نظارت براداره امورعمومی

اريآشنايي باتشكيالت دستگاه قانون گذ



.این وظایف توسط مجلس انجام می شود

.نظام قانون گذاری كشورما یك مجلسی است



نفر 289نماینده می باشدكه 290مجلس شورای اسالمی دارای 

سيون ها درتشكيالتی بنام كمي( به استثنای رئيس ) آنها 

ی موضوعات راقبل از طرح درجلسه علنی ازنظركارشناس

دگان می بررسی ونتایج رادرجلسه علنی به اطالع سایرنماین

ن مربوطه رسانند تانمایندگان براساس ارزیابی های كميسيو

.نسبت به موضوع نظرموافق یامخالف ابراز نمایند



گاه دركنارمجلس مؤسسه ای وجود داردكه برعمليات مالی دست

نام این مؤسسه دیوان محاسبات. های دولتی نظارت می كند

.دارد

ديوان محاسبات كشور



اداره  دیوان محاسبات سازمانی است كه مستقيماٌ زیرنظر مجلس

می شودورئيس آن رانمایندگان مجلس درجلسه علنی 

.انتخاب می كنند



ركت این دیوان به كليه حساب های وزارتخانه ها ، مؤسسات و ش

دجه های دولتی وهمه دستگاه هایی كه به نحوی ازانحاء ازبو

نه ای دولت استفاده می كنند ، رسيدگی می كند تاهيچ هزی

خارج ازاعتبارات مصوب صورت نگيردوهروجهی درمحل 

.خودبه مصرف برسد

وظيفه ديوان محاسبات



ماه پس ازهرسال مالی گزارش الزم 13دیوان محاسبات حداكثر 

ودجه می به این گزارش تفریغ ب. راباید به مجلس تقدیم كند

.گویند

تفريغ بودجه



برای ایجادزمينه های الزم درجهت 1374این مركز درسال 

كارشناسی قوانين بوجود آمد

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي  



الم  عمل انطباق قوانين عادی باقانون اساسی و شرع مقدس اس

م تما.دركشورما توسط شورای نگهبان صورت می پذیرد

.مصوبات مجلس بایدبه شورای نگهبان فرستاده شود

ون اساسيتشكيالت مسئول انطباق قوانين عادي باقان





مقدس  شورای نگهبان مواردتصویب شده درمجلس راباقانون اساسی وشرع

درصورت عدم مغایرت تأیيد ودرصورت داشتن  . تطبيق می دهد 

.مغایرت جهت اصالح به مجلس برمی گرداند

موارد مورداختالف شورای نگهبان ومجلس به مجمع تشخيص مصلحت

.ارجاع داده می شود

مجمع تشخيص مصلحت نظام





آشنايي با سازمان وتشكيالت قوه مجريه



یر نخست وزرئيس جمهورمقتدردارد،: قوه مجریه ریاستی -1

وهر رئيس جمهور باانتخابات عمومی انتخاب می شود. ندارد

نسه ، آمریكا، فرا.)وزیری راكه نخواهدمی تواندبركناركند

(ایران ، مصر، سوریه ، آرژانتين

انواع قوه مجريه در دنيا



اه رئيس جمهور ، امپراطور، ملكه ، پادش: مجریه پارلمانی -2

.  نخست وزیر مهم ترین ركن مملكت است. قدرتی ندارند

اليا، انگليس ، آلمان ، ایت) وزراء با رأی مجلس كنارمی روند

(هند، ژاپن ، پاكستان



قوه مجریه از دوبخش . دركشورما قوه مجریه ریاستی است

:تشكيل شده است 

كه به موجب قانون اساسی ( لشگری)بخش نظامی –الف 

ب فرماندهی آن با مقام رهبری است و كليه سلسله مرات

.فرماندهی آن نيز توسط ایشان انتخاب می شود

قوه مجريه درايران



كه ناظر براداره امورعمومی ( اداری )بخش كشوری –ب 

و  رئيس جمهور، هيأت وزیران)كشوراست وتوسط سه مقام 

به این سه مقام اركان قوه مجریه می. اداره می شود( وزراء

.گویند

اركان قوه مجريه













:صالحيت های اداری رئيس جمهور–الف 

ریاست قوه مجریه-1

اداره جلسات هيأت دولت-2

اداره اموراداری واستخدامی و برنامه وبودجه-3

پذیرش استوارنامه سفيران خارجی وامضای استوارنامه سفيران ایران درخارج-4

ازكشور

صالحيت هاي اداري اركان قوه مجريه



ریاست شورای عالی امنيت ملی-5

ریاست شورای عالی انقالب فرهنگی-6

اعطای نشان های دولتی -7





التی رئيس جمهور برای انجام مسئوليت های خود، دارای تشكي

الت بنام نهاد ریاست جمهوری می باشدكه بخشی ازتشكي

.دولت است 

نهاد رياست جمهوري



:هيأت دولت هنگام تشكيل سه مأموریت اساسی را انجام می دهد

تصویب آیين نامه های اجرایی قوانين-1

وضع تصویب نامه برای اداره اموركشور-2

استماع گزارش مقاماتی كه جهت انجام مأموریت خاصی اعزام شده-3

.اند

صالحيت هاي اداري هيأت وزيران



هيأت وزیران از رئيس جمهور، وزراء، چندتن ازمعاونين رئيس جمهور و

.تشكيل شده است( رئيس سازمان صدا وسيما) یك مقام دیگر 

ا رئيس جمهور و وزراء اعضای صاحب رأی هيأت دولت هستند وبقيه اعض

.بدون حق رأی می باشند

اعضاء تشكيل دهنده هيأت وزيران



كميسيون اقتصاد-1

كميسيون اموراجتماعی و دولت الكترونيك-2

كميسيون فرهنگی-3

كميسيون امورزیربنایی ، صنعت و محيط زیست-4

كميسيون لوایح-5

كميسيون سياسی ودفاعی-6

كميسيون علمی ، تحقيقاتی و فن آوری-7

كميسيون هاي دائمي هيأت دولت



نها هریك ازوزراء برای اداره وزارت متبوع به تشخيص خودعمل می كندوت

:دوعامل وزیر را دراعمال این اختيارات دچارمحدودیت می كند

حوزه كار وزیر–الف 

قوانين ومقررات عمومی –ب 

صالحيت هاي اداري هريك از وزراء



: دركشور دونوع واحداداری وجود دارد

سازمان های مركزی-

سازمان های محلی-

انواع واحدهاي اداري درتشكيالت اداري كشور



ظارت اموری كه باید توسط دولت انجام شود یابه ن: امورعمومی 

.دولت باشد

امورعمومي



ل اموری كه بامنافع همه مردم كشور بدون توجه به مح:امورملی –الف 

ورهای این امور درهمه كش. جغرافيایی زندگی آنها ارتباط داشته باشد

دنياتوسط واحدهایی انجام می شودكه به سازمان های مركزی 

.مشهورهستند

تقسيمات امورعمومي



امات  مق. این سازمان ها باپيشنهاد دولت و تصویب مجلس ایجاد می شود

از آنها اداره كننده آنها رادولت مركزی تعيين می كند واعتبار موردني

دركشور ما سه نوع .رانيز دربودجه عمومی تأمين می نماید

:ازواحدسازمانی مركزی به رسميت شناخته شده است كه عبارتند

وزاتخانه ها ، مؤسسات یاسازمان ها و شركت های دولتی

سازمان هاي مركزي



گيری  اموری كه بامنافع مردم یك محل بخصوص مربوط می شودوتصميم: امور محلی -ب

وسط  ها وعمليات اجرایی مربوط به آن باید دقيقاٌ بامالحظه شرایط بومی ومحلی ت

نند  اینگونه امور را امروزه سازمان هایی اداره می ك. مقامات منتخب محل انجام گيرد

تحت  این سازمان ها تنها توسط مردم محل و. كه به سازمان های محلی مشهورهستند

دم  مقامات اداره كننده آنها رامر. شرایط سياست های دولت مركزی ایجاد می شود

مان ها مصداق این ساز. محل انتخاب می كنند وهزینه های آن رانيز متقبل می شوند

.دركشور ما تنها شهرداری ها هستند



(:  براساس قانون محاسبات عمومی)تعریف وزارتخانه 

ن واحدسازمانی مشخصی است كه به موجب قانون وتحت ای

.عنوان ایجادشده یابشود

وضعيت وزارت خانه ها، مؤسسات و شركت هاي 
دولتي درتشكيالت موجود دولت



ادی این گروه از وزارتخانه های اساساٌ عهده دار تأمين زیرساخت های اقتص

هستندمانندوزارت نيرو ، وزارت راه وشهرسازی ، وزارت 

جهادكشاورزی ، وزارت ارتباطات وفنآوری اطالعات

وزارتخانه هاي عهده دار امور فني وعمراني–الف 



ایت مأموریت اساسی این وزارتخانه ها سياست گذاری ، برنامه ریزی ، هد

امورصنعتی وتوليدی وتجارت بوده و درصورت لزوم اداره واحدهای

ن و صنعتی وتوليدی كشور رابه عهده داردمانند وزارت صنعت ،معد

.وزارت نفت–تجارت 

ي وزارتخانه هاي عهده دار امورصنعتي وتوليد–ب 
وتجارت



ور و  وظيفه اساسی این دستگاه ها اداره آموزش های رسمی كش

اداره امورفرهنگی است وشامل وزارتخانه های آموزش 

وزارت علوم ،فنآوری و آموزش عالی و وزارت -وپرورش 

ی فرهنگ وارشاداسالمی ووزارت ميراث فرهنگی گردشگر

.وصنایع دستی است

وزارتخانه هاي عهده دار امورفرهنگي -ج
وآموزشي



ر رسالت این گروه تأمين نظم ، ثبات وفراهم آوردن موجبات آرامش خاط

ت ها وامنيت شهروندان كشوروبرقراری ارتباط سياسی باسایر دول

-وزارت امورخارجه–شامل وزارت كشور . وجوامع بشری است 

.وزارت اطالعات و وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح است

وزارتخانه هاي عهده دارامورسياسي ودفاعي-د



رسالت این گروه هدایت وراهبری اموراقتصادی و فراهم آوردن موجبات

وزارت –شامل وزارت اموراقتصادی ودارایی . رفاه اجتماعی است

وزارت بهداشت ، درمان وآموزش  –تعاون ، كارو رفاه اجتماعی 

پزشكی ووزارت ورزش وامور جوانان

وزارتخانه هاي عهده دار اموراجتماعي -ه  
واقتصادي



مؤسسه دولتی  ( :بنابه تعریف قانون محاسبات عمومی)

واحدسازمانی مشخصی است كه براساس قانون ایجاد 

.وتوسط دولت اداره شود

مؤسسه دولتي



انرژی سازمان-سازمان حفاظت محيط زیست)مؤسسات دولتی مستقل -1

(اتمی

(تاتسازمان حفظ نبا–سازمان حج وزیارت )مؤسسات دولتی وابسته-2

اقسام مؤسسات دولتي



شركت دولتی (: بنا به تعریف قانون محاسبات عمومی)

واحدسازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت

ازسرمایه آن متعلق به دولت % 50شركت ایجاد وبيش از 

مانند شركت ملی نفت ایران. باشد

شركت دولتي 



ی قوه قضایيه قوه ای است مستقل كه پشتيبان حقوق فرد

.واجتماعی ومسئول تحقق بخشيدن به عدالت است 

آشنايي باقوه قضاييه



صميم رسيدگی وصدورحكم درمورد تظلمات، شكایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات واخذ ت-1

.

.احيای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادی های مشروع -2

.نظارت برحسن اجرای قوانين-3

.كشف جرم ، تعقيب ، مجازات وتعزیر مجرمين واجرای حدود ومقررات مدون جزایی اسالم-4

اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم واصالح مجرمين-5

وظايف اساسي قوه قضاييه







سازمان ثبت اسناد وامالك كشور-

سازمان بازرسی كل كشور-

سازمان زندان ها واقدامات تأمينی وتربيتی-

دیوان عدالت اداری-

سازمان پزشكی قانونی-

دانشكده علوم قضایی وخدمات اداری-

شركت سهامی روزنامه رسمی كشور-

سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه


