
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب

WWW.RRK.IR

 
  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ١  قوه قضائيه  ٢٨/١٢/١٣٩٩  هاي ارتباط الكترونيك دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه

  ٢٠/١٢/١٣٩٩  ٢١/٧/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٠٦٨ت/٨٣١١٠نامه شماره تصويب) ١(اصالح بند 
ـ وزارت امورخارجه    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ـ معاونت حقوقي   سازمان برنامه و بودجه کشور 

ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  رييس   جمهور 
٣  

هـ مورخ ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره تصويب) ١(الحاقي به بند ) ٣(اصالح تبصره 
  ٢٤/١٢/١٣٩٩  ١٥/١٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٧٨٩ت/١٦٩٣٦٨امه ن تصويب) ١( موضوع بند ١٦/٥/١٣٩٧

ـ وزارت امور اقتصادي   وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت بهداشت،  ـ وزارت راه و شهرسازي   و دارايي 

ـ وزارت اطالعات   ـ وزارت نفت  درمان و آموزش پزشکي 
ـ وزارت فرهنگ ـ وزارت دادگستري    وزارت کشور

ـ وزارت ج ـ سازمان برنامه  و ارشاد اسالمي  هادکشاورزي 
ـ وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري   و بودجه کشور 

ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران     و صنايع دستي 
 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

ـ دبيرخانه شوراي  ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ـ صنعتي و ويژه اقتصاد   يعالي مناطق آزاد تجاري 

٣  

  ٢٠/١٢/١٣٩٩  ١٠/١٠/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٣١٧ت/١١٥٢٧٤نامه شماره اصالح تصويب
ـ وزارت نفت  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ وزارت صنعت، معدن  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    و تجارت 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

٣  

  هـ ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره  تصويب) ١(ي به بند الحاق) ٣(اصالح تبصره 
  هـ٥٥٧٨٩ت/١٦٩٣٦٨نامه  تصويب) ١( موضوع بند ١٦/٥/١٣٩٧مورخ 

  ١٥/١٢/١٣٩٧مورخ 
  

٢٤/١٢/١٣٩٩  

ـ وزارت امور اقتصادي و وزارت صنعت، معدن و ت جارت 
ـ وزارت راه و شهرسازي ادار وزارت بهداشت، ـ يي 

ـ وزارت درمان و آموزش پزشک ـ وزارت نفت  ي 
ـ وزارت کشور ـ اطالعات  ـ وزارت   وزارت دادگستري 
ـ فرهنگ و ارشاد اسالمي    کشاورزي وزارت جهاد 

ـ وزارت ميراث فرهنگي،  سازمان برنامه و بودجه کشور 
ـ گردشگري و صنايع دستي بانک مرکزي جمهوري  

ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري  اسالمي ايران 
 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارزـ اسالمي ايران 

ـ صنعتي و  دبيرخانه شورأي عالي مناطق آزاد تجاري 
  ويژه اقتصادي

٤  

  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  ٢٥/١٢/١٣٩٩  پذيري دولت الكترونيكي كشور مصوبات جلسه نوزدهم كارگروه تعامل
  ٤  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  ٥  كليه دستگاههاي اجرايي  ٢٦/١٢/١٣٩٩  پذيري دولت الكترونيكي كشور  كارگروه تعاملمصوبات جلسه بيستم

  ٧/١١/١٣٩٩  اساسنامه سازمان ملي تعليم و تربيت كودك
ـ وزارت تعاون، کار   وزارت آموزش و پرورش 

ـ نهاد رياست جمهوري دبيرخانه     و رفاه اجتماعي 
  شوراي عالي انقالب فرهنگي 

٥  

  نهاد رياست جمهوري  ١٩/١٢/١٣٩٩  و جديد و رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايرانمصوبه انتخاب عض
  ٧  فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران

رأي شوراي عالي ثبت مبني بر عدم تعلق هزينه اجرا شامل كليه اسنادي كه در خصوص آنها 
  ٧  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  ٢٦/١١/١٣٩٩  داجرائيه صادر وليكن وصول مطالبات از طريق ثبت انجام نپذيرفته باش

  

 ١٤٠٠ ماهفروردين يازدهم  شنبهچهار
 

  ٢٢١٤٦ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٨٨( 
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  ٨/١/١٤٠٠                                                                     ١٠٠/٤٦٧/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
  رياست محترم قوه قضائيه٨/١/١٤٠٠رخ  مو١٠٠/٣٣٧/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل شماره 

 جهت »هاي ارتباط الكترونيك نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه«در خصوص 
  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكتر محسن محدث
  

  ارتباط الکترونيک ي با استفاده از سامانه هايدستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگ
 با اصالحات ٠٤/١٢/١٣٩٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ٦٥٩ماده در اجراي 

، کاهش اتالف وقت قضائي يهايدگيع در رسيل و تسريمنظور تسه  و به يو الحاقات بعد
، تعيين شيوه انجام تحقيق يکي الکترونيهايدگيه واحد در رسيجاد روي و اي انسانيرويو ن
 قضائيوي، اخذ شهادت از شهود يا استماع نظرات کارشناسان، دادرسي در مراجع  اصحاب دعاز
 دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده«اي و مخابراتي،  هاي رايانه استفاده از سامانهبا 

  :به شرح مواد آتي است» کي ارتباط الکترونيهااز سامانه
  :ر استين دستورالعمل به شرح زيکار رفته در ا ف بهي اختصارات و تعارـ١ماده 

  ؛ي پرونده قضائتيريسامانه مد:  سمپـ الف
  ؛يکينام الکترون سامانه ثبت:  سامانه ثنا ـب
  ؛يک قضائيدفتر خدمات الکترون: دفتر خدمات ـ پ
 که يافزار  و نرميافزار  سختزاتي از تجهيا مجموعه: يکيسامانه ارتباط الکترون ـت 

  ؛کند ي افراد را فراهم مني بيکي الکتروناي يري و تصوينده صوت ارتباط زيامکان برقرار
 هيقضائ  از مراجعان قوهکي که به هر يکي الکتروني نشانکي: يحساب کاربر  ـث 

 شناسه کي معموالً ي نشاننيا.  استافتهي به سامانه ابالغ اختصاص يمنظور دسترس  به
  ؛ و گذرواژه استيکاربر

 ، دادسراهالي اشتغال دارد، از قبيقضائ  به امور که يمرجع: يقضائ  مرجع ـج
 يادار عدالت واني د،کشور يعال واني ددنظر،ي تجديها  دادگاه،يفري و کي حقوقيها دادگاه
  ؛ اختالف حلي هاو شورا
   آنها؛يندگان قانونيا نمايت و وکال يا شکاين دعوا يطرف:  اشخاص پرونده ـچ

يا به وکالت يا نمايندگي در موضوع دعوا يا شكايت اشخاصي كه اصالتاً : حـ  اشخاص مرتبط
يا جلب نظر آنان در رسيدگي يا  دخالت نداشته ليكن به تشخيص مرجع قضائي استماع اظهارات

  كارشناسان، شهود و مطلعان؛ اجراي احكام ضروري شناخته شده است از قبيل ضابطان،
 در مرجع قضائي از اشخاصانجام تحقيق يا استماع اظهارات : خ ـ تحقيق الکترونيکي

  ؛يکيپرونده و اشخاص مرتبط، با استفاده از سامانه ارتباط الکترون
  ؛قضائي در مرجع يکيق با استفاده از سامانه ارتباط الکترونيجلسه تحق:  جلسه ـد
  اند؛ ا دعوت شدهي شرکت در جلسه احضار ي که براي اشخاصيتمام:  مخاطبان ـذ
 در جلسه يکيق سامانه ارتباط الکتروني که از طريمخاطبان: گانکنند شرکت ـر

  کنند؛ يشرکت م
  شوند؛ ي حاضر مقضائي که در مرجع يمخاطبان:  حاضران ـز

 جلسه مطابق يق و برگزاري، تحقيکيق الکترونيدر صورت فراهم بودن تحق ـ٢ماده 
  .شود ين دستورالعمل انجام ميا

كنندگان از طريق  ز هويت شركت منوط به احرايکيق الکتروني انجام تحقـ٣ماده 
  . ثنا استسامانه

 احراز در صورتي كه به واسطه عدم دسترسي به سامانه يا نداشتن شناسه قضائي،
  :هويت آنان به اين نحو ممكن نباشد به طرق زير عمل خواهد شد

 طريق از قضائي، مقام تشخيص به معتبر هويتي اوراق ديگر يا ملي كارت الف ـ مشاهده
  تصويري؛ ارتباط

 قاضي ناظر زندان، رئيس زندان، بازداشتگاه و ساير مراکز نگهداري زندانيان تأييدب ـ 
  يا نماينده معرفي شده از سوي ايشان در خصوص زنداني فاقد مدارک هويتي معتبر؛

ان يراني مرکز در مورد اتأييد مورد يها يا کارگزاريران ي دولت ايندگي نماتأييد  ـپ
   معتبر باشند؛يتيفاقد مدارک هوخارج از کشور که 

 به صورت خودكاربري در صورتي مجاز است كه امكان ي تحقيق الكترونيك ـتبصره
  .احراز هويت از طريق سامانه ثنا فراهم باشد

 کننده به پرونده  در تحقيق الکترونيکي، احراز هويت به عهده شعبه رسيدگيـ٤ماده 
  .مئن سوابق جلسه برعهده مرکز استها و ثبت مط دادهيريو انکارناپذ و صحت

 وقتي مجاز است كه قبل از انجام آن به مخاطبان ابالغ ي تحقيق الكترونيك ـ٥ماده 
  .شده باشد

 افزارهاي مورد نياز براي شركت در جلسه، بايد به طريق مقتضي  تجهيزات و نرمـ ٦ماده 
  .به اطالع مخاطبان برسد

 ان بايد ارتباط صوتي، تصويري يا الكترونيكيكنندگ  قبل از شروع جلسه شركتـ٧ماده 
  .خود را با جلسه برقرار کنند

 توانند، پس از احراز هويت، جهت شركتکنندگان در صورت تعدد مي  شرکتـ٨ماده 
 جلسه از يك ارتباط استفاده كنند، مگر اين که به موجب قانون يا تشخيص مقام قضائيدر 

ن صورت يدر ا.  ضرورت داشته باشديا انفرادياگانه كننده، استفاده از ارتباط جدرسيدگي
  .د مراتب قبل از جلسه به آنان ابالغ شوديبا

 اي باشد که موجب حفظ محرمانگي و آرامشگونه شركت در جلسه بايد به ـ٩ماده 
 شرکت در جلسه از طريق کافي نت.  تحقيق و عدم دخالت يا حضور اشخاص غيرمجاز باشددر

  .ممنوع است
 نحوه شركت اشخاص در جلسه و انجام تحقيقات به صورت انفرادي يا ـ١٠ماده 

  .ن و مقررات مربوط به تحقيق از اشخاص پرونده يا اشخاص مرتبط استيجمعي تابع قوان
کنندگان و  د قبل از شروع جلسه از امکان ارتباط شرکتي باي مقام قضائـ١١ماده 

در صورتي كه ثابت شود اظهارات . صل کندكنندگان، اطمينان حا آزادي اراده و بيان شركت
  .شود  الكترونيك مجدداً انجام مي اعتبار محسوب و تحقيق آنان، بر اثر اكراه يا تهديد بوده بي

 ي به نحويا قطع ارتباط به مدت طوالني در صورت بروز هرگونه اختالل ـ١٢ماده 
 ١٠٠ايت تبصره ماده  به تشخيص مقام قضائي، تجديد جلسه ضرورت داشته باشد، با رعکه 

 يدگي، رس١٣٧٩ مصوب ي و انقالب در امور مدني عموميها دادگاهين دادرسييقانون آ
  .شودين وقت ممکن موکول ميترکيبه نزد

 عدم شركت مخاطبان در جلسه، بدون عذر موجه موجب تجديد جلسه ـ١٣ماده 
 كنندگان، ن يا شركتدر صورت خروج عمدي و بدون عذر موجه هر يك از حاضرا. نخواهد شد
  .ن علت، تجديد نخواهد شديجلسه به ا

چنانچه .  استي تشخيص عذر موجه در حدود قانون، به عهده مقام قضائ ـتبصره
   .شوديعذر موجه ناشي از امور فني باشد، نظر مركز اخذ م

 در صورتي كه. شودكنندگان مانع ادامه رسيدگي نمي  ترك جلسه توسط شركتـ١٤ماده 
خيص مقام قضائي، ادامه تحقيقات از اين اشخاص ضرورت داشته باشد حسب مورد به تش

  .شونداز جلب مييا احضار و در صورت نيمجدداً دعوت 
 کنندگان در تحقيق الكترونيكي بدون جهت قانوني  جلوگيري از حضور شرکتـ١٥ماده 

  .شوديموجب تجديد جلسه م
ان با اقدامات خود موجب اختالل كنندگ در صورتي كه هر يك از شركتـ١٦ماده 

چنانچه . شوددر ارتباط يا اخالل در جلسه شوند، به طريق مقتضي به آنها هشدار داده مي
.  ارتباط آنان قطع خواهد شدقضائيامكان جلوگيري از اين رفتار نباشد،  به تشخيص مقام 

كه از آنان تحقيق  يا ساير اشخاصي يدر اين صورت بايد امكان استماع اظهارات مقام قضائ
  .شود براي آنان فراهم باشدمي

  .شودكنندگان اعالم مي مفاد اين ماده در ابتداي جلسه به شركتـتبصره 
  در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي جهت حفظ محرمانگي يا جلوگيريـ١٧ماده 

 ط آنانتباني، قطع دسترسي شنيداري تمام يا برخي از اشخاص ضرورت داشته باشد، ارتبااز 
  .قطع خواهد شد

 در صورتي كه با وجود بيم خطر جانى يا حيثيتى و يا ضرر مالى براى ـ١٨ماده 
شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان، استماع اظهارات ايشان ضرورى باشد، مقام قضائي با 
ذكر علت قانوني، بدون امكان مشاهده تصوير براي اشخاص پرونده از آنان تحقيق 

صورتي كه مقام قضائي احتمال دهد امكان شناسايي از طريق صداي شاهد در . نمايد مي
يا مطلع وجود دارد، صدا نيز قطع و پس از تنظيم صورتجلسه متن اظهارات براي 

  .شود كنندگان و حاضران قرائت ميشركت
  قانون آيين دادرسي١٠١ديده نيز در صورت وجود شرايط ماده   در مورد بزهتبصره ـ

  .  شود مين ماده اقدام يق ا، مطابيفريک
 ، است ممنوع جلسه از صدا ضبط يا تصويربردارى يا بردارى عكس هرگونه ـ١٩ ماده

 فقط صورت اين در كه يقضائ مرجع تشخيص يا مقررات موجب به كه مواردي در مگر
 .شود مي انجام قضائي مرجع توسط

 و جلسه حين رد ضبط تشخيص امكان كه نمايد مي اتخاذ ترتيبي مركز ـ تبصره
 تصوير ضبط حال در كه کنندگان شرکت ارتباط. شود فراهم انتشار صورت در ضبط منبع

  .شوند مي اخراج جلسه از و قطع باشند صوت يا
هاي دادرسي دادگاه  قانون آيين٩٦ در مواردي مانند حكم مقرر در ماده ـ٢٠ماده 

در صورتي كه سند  ت داردعمومي و انقالب در امور مدني كه ارائه اصول اسناد ضرور
باشد، نسخه الكترونيك آن  ثبت شده) سبا( نظر در سامانه بايگاني الكترونيك اسناد مورد

موجب قانون مقرر شده است  در ساير موارد، اسناد به ترتيبي كه به. به منزله اصل است
  .دشو ميارائه 
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براي  جلسه سمپ ثبت و   خالصه اظهارات اشخاص حاضر، در صورتـ٢١ماده 
 صورتجلسات با استفاده از تجهيزات الکترونيکي. شودكنندگان قرائت يا نمايش داده ميشركت

بار مصرف  دسترسي به اين تجهيزات، رمز يك در صورت عدم . شود امضاء مي) پد امضاء(
 شده، كنندگان در صورت قبول متن تنظيم  شركت. شود طريق پيامك براي آنان ارسال مي از

 قضائياين صورت، از مقام  در غير. دهند در اختيار شعبه قرار ميتأييد رمز را جهت
چنانچه درخواست مطروحه موجه تشخيص . نماينددرخواست اصالح صورتجلسه را مي

جلسه اصالح و در غير اين صورت، امتناع از امضاء محسوب و  داده شود، متن صورت
  .شود ضاء مي و منشي امقضائيجلسه با ذكر علت توسط مقام  صورت

بار مصرف براي                  ا ارسال رمز يكي يکي در صورت عدم امكان امضاء الکترونـ٢٢ماده 
.  و منشي با ذكر علت كافي استقضائيجلسه توسط مقام  كنندگان، امضاء صورتشركت

  . استين موارد ضبط جلسه اجباريدر ا
 يد به نحويشود و بايام من شده انجيي هر جلسه در زمان تعي برگزارـ٢٣ماده 

 شدن جلسه و يدر صورت طوالن.  در آن روز نشوديل جلسات بعديباشد که مانع تشک
  .شودين وقت ممکن موکول مي، ادامه جلسه به اوليتداخل با جلسات بعد

ق ي، تحققضائيص مقام يا درخواست مخاطب با تشخيدر صورت ضرورت  ـ٢٤ماده 
  .شوديجام م با حضور در شعبه انيدگيا رسي

 جلسه، در خارج از حوزه ين دستورالعمل، برگزاريت مقررات اي با رعاـ٢٥ماده  
  .ستي نقضائيابت ي ني، مستلزم اعطاقضائي

ق ينه تحقي دفاتر خدمات در صورتي مجاز به ارائه خدمت در زمـ٢٦ماده 
اين منظور  هستند كه عالوه بر تجهيزات مورد نياز، داراي اتاق مخصوص براي يکيالکترون
  .شود دفاتر توسط مركز تعيين مييشرايط اتاق تحقيق الكترونيك. باشند

مسئوليت حفظ محرمانگي و عدم دخالت يا حضور اشخاص غيرمجاز به  ـ تبصره
  .عهده مدير دفتر خدمات است

شود، بايد  در صورتي كه تحقيق الكترونيك در مرجع انتظامي انجام ميـ ٢٧ماده 
ق حساب كاربري يا تلفن همراه، براي متهم يبار مصرف از طر مز يكامكان دسترسي به ر

قات در مرجع فوق منتهي به صدور قرار به يدر اين صورت، چنانچه تحق. فراهم باشد
. شود ميم و به آن مرجع ارسال ي به زندان تنظي شود، نامه معرفيبازداشت متهم منته

  .دي را فراهم نمايکيونن به صورت الکتريمرکز موظف است امکان سپردن تام
 از متهم در زندان انجام و به صدور قرار تامين ي چنانچه تحقيق الكترونيكـ٢٨ماده 

د آن منتهي شود، در صورت عجز از سپردن تامين، مراتب جهت درج در سوابق، يا تشدي
  . گرددمي به زندان محل بازداشت اعالم

. شودساب كاربري آنان ارسال ميبار مصرف به ح  در مورد زندانيان رمز يكـتبصره 
  . زندان بايد امكان دسترسي به حساب كاربري را براي آنان فراهم نمايد

 ي که از سويتي، به جهت محدودي از زندانيکيق الکتروني چنانچه تحقـ٢٩ماده 
 سمپ با قضائيق مکاتبه ير نباشد از طريپذ اعمال شده، امکاني وي برايگري ديقاض
  .ديآي عمل م بهيت، هماهنگيه محدودکنند اعماليقاض

منظور  شود و بهي جلسه، به زندان اعالم مي وقت مقرر جهت برگزارـ٣٠ماده 
، مرکز موظف است يکي از تداخل اوقات جهت استفاده از اتاق جلسات الکترونيريجلوگ

امکان ، ي شده قبل نيين وقت با توجه به اوقات تعيي ارتقاء دهد که در تعينحو سمپ را به
   و زندان فراهم باشدقضائي مرجع يکيق الکتروني جلسات تحقيانتخاب ساعت مجاز برا

چنانچه . ل جلسه نشودي باشد که مانع تشکيد به نحوي باي زنداني مرخصـ٣١ماده 
 کننده يدگي در وقت مقرر ضرورت داشته باشد موضوع به شعبه رسياستفاده از مرخص

 به ين صورت عدم حضور زندانيدر ا. شود مي ابالغ  ياعالم و شرکت در جلسه به زندان
  .ستي نيدگي، مانع از رسير قانوني معاذياستثنا

ز اتاق يجاد و تجهي نسبت به ايتي و تربينيها و اقدامات تام سازمان زندان ـ٣٢ماده 
ان هر زندان اقدام مي کند و اطالعات يت زنداني با توجه به جمعيجلسات به اندازه کاف

ط ي شرا.ار مرکز قرار دهدين وقت در اختييها را جهت تع اتاق جلسات زندانمربوط به
  .شودين ميي اتاق جلسات توسط مرکز تعيزات الزم براي و تجهيطيمح

 جلسه در زندان به ي ارتباط در طول برگزاريداري و پاي فنيبانيپشت ـ٣٣ماده 
  .است يتي و تربينيها و اقدامات تام عهده مرکز و سازمان زندان

 ي باشد که مانع آزاديد به نحوي در آن باي جلسه و حضور زندانيبرگزار ـ ٣٤ماده 
  .دفاع و اظهارات او نشود

ر مقررات در يت ساي دفاع از موکل با رعايتواند براي ميل زندانيوک ـ٣٥ماده 
  . باشديجلسه، همراه زندان

 مدارک و يکيالکترون باشد که امکان ارسال يد به نحوي سامانه باي طراحـ٣٦ماده 
 ارائه ين امکان، چنانچه زنداني نبودن ا در صــورت فراهم. مستندات در جلسه فراهم باشد

تواند قبل از جلسه، اسناد مذکور را ي دفـــاع از خود الزم بداند، مي را براياسناد و مدارک
  .ديکننده ارسال نمايدگي به شعبه رسيق مقتضيبه طر

ن براي حضور در تحقيق الكترونيك، نبايد به نحوي اقدام  شركت كنندگاـ٣٧ماده 
  .نمايند كه امنيت شبكه يا ارتباط را به خطر اندازند

  : مرکز در اجراي اين دستورالعمل اقدامات زير را معمول مي كندـ٣٨ماده 
   الزم؛يتي امنيالف ـ تامين ساز و کارها

 و مخاطبان به قضائياجع امكان پشتيباني فني جهت ارتباط مر ب ـ  فراهم نمودن
  صورت برخط؛

 اندازي سامانه ارتباط الکترونيکي براي هاي الزم جهت راه پ ـ فراهم كردن زيرساخت
  .دستورالعمل کليه مراجع قضائي سراسر کشور، ظرف مهلت شش ماه از تاريخ ابالغ اين

 ررات واگذاري بخش فني سامانه ارتباط الکترونيکي با رعايت قوانين و مقتبصره ـ
 ضوابط مربوط به شرايط، نحوه واگذاري و فعاليت، تعرفه،.  خصوصي بالمانع استبه بخش

  .رسد قضائيه مي رسيدگي به تخلفات و ساير امور مربوط، توسط، مركز تهيه و به تصويب رييس قوه
  به تصويب٢٨/١٢/١٣٩٩ تبصره  در تاريخ ٨ ماده و ٣٩ اين دستورالعمل در ـ٣٩ماده

  .ديه رسئيقضاس قوه يري
  رئيس قوه قضائيه ـ سيد ابراهيم رئيسي

  
  ٢٤/١٢/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٨٥٨٩ت/١٥٣٧٢٦رهشما

  ٢١/٧/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٠٦٨ت/٨٣١١٠نامه شماره بيتصو) ١(بند اصالح 
  برنامه و بودجه کشور سازمان ـ وزارت امورخارجهي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

  ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ جمهورسيي ريمعاونت حقوق
 ١٣/١٢/١٣٩٩ مورخ ٢٣٥٦٤٢ به پيشنهاد شماره ٢٠/١٢/١٣٩٩هيأت وزيران در جلسه 
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ياعموزارت تعاون، کار و رفاه اجت

 :دران تصويب کري اي اسالميجمهور
  هـ ٥٨٠٦٨ت/٨٣١١٠نامه شماره بيتصو) ١(به بند ) ٢(ر به عنوان تبصره يمتن ز

  :شودتلقي مي) ١( و اصالحات بعدي آن اضافه و تبصره قبلي به عنوان تبصره٢١/٧/١٣٩٩مورخ
سازمان   تأييدشود تا بابه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اجازه داده ميـ ٢تبصره

اي خود، رأساً و پس از پادار نمودن اعتبار در موافقتنامه اعتبارات هزينهبرنامه و بودجه کشور 
  . جدول پيوست موضوع اين بند اقدام نمايد) ١٣ (نسبت به پرداخت حق عضويت مندرج در رديف

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٨١٠٦ت/١٥٥٣٢٦رهشما
هـ ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره بيتصو) ١( به بند يالحاق) ٣(تبصره اصالح 

  هـ٥٥٧٨٩ت/١٦٩٣٦٨نامه  بيتصو) ١( موضوع بند ١٦/٥/١٣٩٧مورخ 
  ١٥/١٢/١٣٩٧ مورخ 

ـ وزارت راه و شهرسازي  ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت کشوروزارت بهداشت، ـ وزارت اطالعات  ـ وزارت نفت    درمان و آموزش پزشکي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ وزارت جهادکشاورزي  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي    وزارت دادگستري 
ـ وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي   بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

ـ اسالمي ايران سازمان صدا و سيماي جمهوري   ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز  
ـ صنعتي و ويژه اقتصادي  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

 مورخ ١٧٣٢٤٠/٦٠شنهاد شماره ي به پ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ١٥/٧/١٣٩٩

  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
هـ مورخ ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره تصويب) ١(الحاقي به بند ) ٣(ـ در تبصره ١

 عبارت ١٥/١٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٧٨٩ت/١٦٩٣٦٨نامه  تصويب) ١( موضوع بند ١٦/٥/١٣٩٧
 و ١٦/٥/١٣٩٧پرداخت آنها تا تاريخ "به عبارت "  به بعد باشد١٦/٥/١٣٩٧پرداخت آنها از تاريخ "

- وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه تأييدمنوط به"اصالح و بعد از عبارت " بعد از آن باشد
براي مواردي که سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي از "عبارت ." ربط خواهد بودهاي اجرايي ذي

مان گشايش  قرار گرفته باشد نيز فارغ از نوع تامين ارز در ز١٦/٥/١٣٩٧ لغايت ٢٢/١/١٣٩٧تاريخ 
 .شوداضافه مي." تأمين ارز مشمول مفاد اين تبصره خواهد بود) ارز اشخاص/ ارز متقاضي(

نامه اين تصويب) ١(مذکور در بند ) ١(به بند ) ٤(ـ متن زير به عنوان تبصره ٢
  :شود اضافه مي

مربوط ) ناسيفاير(نيو بازتام) وزانسي(دار   مدتيه اعتبارات اسناديتسو ـ٤تبصره
خ ين تاريد پرداخت آنها بيه که سررسيد و مواد اوليزات خط توليآالت و تجه نياشبه م
 مذکور را ي اعتبارات اسناديالي بوده و واردکننده معادل ر١٦/٥/١٣٩٧ت ي لغا٢١/١/١٣٩٧

ه شده است، به نرخ يز تسويق بانک با فروشنده نيز و از طريد به حساب بانک واريدر سررس
  . خواهد بود٢٢/١/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٣٠٠ت/٤٣٥٣امه شماره ن بي مندرج در تصويرسم

  .شودنامه از محل منابع در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمين ميـ بار مالي اين تصويب٣
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ٢٤/١٢/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٨٦١٧ت/١٥٣٧١٣رهشما
  ١٠/١٠/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٣١٧ت/١١٥٢٧٤نامه شماره بيتصواصالح 

  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـوزارت نفتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 مورخ ٢٠٥٣٦٦/٦٢شنهاد شماره ي به پ٢٠/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل يي و داراي وزارت امور اقتصاد١٩/١٢/١٣٩٩

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
ـ مورخ ٥٨٣١٧ت/١١٥٢٧٤نامه شمارهتصويب   :شود به شرح زير اصالح مي١٠/١٠/١٣٩٩ه

  .شودي اصالح م"حداکثر"ه  به واژ"معادل"، واژه )١(در بند ـ ١
  .شود اصالح مي")٨٩٩/٣"( به عدد ")٨٩/٣"(، عدد )١(جدول موضوع بند ) ٧(ـ در رديف ٢
  :شودير اصالح ميبه شرح ز) ٢(بند ـ ٣
خريد (نامه معادل قيمت پاياني سهام موضوع واگذاري ـ قيمت سهام موضوع اين تصويب٢"

در صورت . ها خواهد بودخت وجه نقد توسط بانکدر روزهاي پردا) نقدي و تهاتري به تناسب
نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است اين تصويب) ١(کسري ارزش سهام مندرج در بند 

هاي بيمه البرز، بيمه اتکايي امين، ايران خودرو و ايران ترانسفو را مانده سهام دولت در شرکتباقي
  ".هاي يادشده واگذار کندشده در اين بند به بانکييننيز به تناسب کسري مزبور به قيمت تع

 "ريال) ٢٩٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(و نودهزار ميليارد دويست معادل"عبارت ) ٤(ـ در بند٤
  .شود اصالح مي"ريال) ٢٩٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(حداکثر دويست و نود هزار ميليارد "عبارت به 

  :ودشياضافه م) ٧( بند ير به انتهايمتن ز ـ ٥
 شرکت ٨/٩/١٣٩٩العاده مورخ سهام جايزه ناشي از افزايش سرمايه مجمع عمومي فوق"

  ".گيرندگان تعلق داردنامه به انتقالاين تصويب) ١(جدول موضوع بند ) ٧(ايران ترانسفو در رديف 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٥/١٢/١٣٩٩                                                                   ٢٢٦٧٣٧/٢٠٠رهشما

  د اکبرپوري دکتر مجيجناب آقا
  کشوري محترم روزنامه رسمرعامليمد

 شوراي عالي فضاي مجازي و آيين نامه داخلي ٥٤در اجراي مصوبه جلسه 
جلسه کارگروه  نوزدهمينپذيري دولت الکترونيکي به پيوست متن مصوبات   تعاملکارگروه

  .گردد ذيري دولت الکترونيکي جهت انتشار در روزنامه رسمي کشور ارسال ميپ تعامل
  اصل پذيري دولت الكترونيكي ـ رضا باقري دبير شورا و رييس كارگروه تعامل

  
  پذيري دولت الكترونيكي كشور مصوبات جلسه نوزدهم كارگروه تعامل

  
  مصوبه شماره يك

 يروين کسب و کار و ي و بهبود فضاييزدا تمقرراهيأت  ي با همکاريرو جلسات کارشناسيـ پ
 ي جمهوري انتظاميروين توسط  اماکنهي تأييداستعالمس ي سروراني اي اسالمي جمهوريانتظام
  .ه شودي ارا و اتاق اصنافزدايي هيأت مقرراتجاد و به ي ايصنفهاي   پروانهي براراني اياسالم

 ي اسالمي جمهوري انتظاميروينتوسط  ي پروانه اقامت اتباع خارجسي سروهياراـ 
  . قرار گرفت تأييدسامانه جامع تجارت مورد به رانيا

 سيسروه يجاد و اراياـ ١ راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروينرو درخواست يـ پ
 مورد راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروينتوسط اتاق اصناف به  ياستعالم پروانه صنف

 شامل کد کارگاه و نام کارگاه، ي اجتماعنيده تام شمهي باستعالمـ ٢ قرار گرفت تأييد
 يروي نيبرا.) . ويکاريشاغل، بازنشسته، ب (مهي نوع بمه،ي بستي سال و ماه لنيآخر

  . شد تأييدراني اي اسالمي جمهوريانتظام
 وزارت ي با هماهنگرخانهيمبارزه با قاچاق در دبهاي   سامانهي گذرنامه براسيسروـ 

 اقالم تبادل داده در راني اي اسالمي جمهوري انتظاميرويننده يانم و يراه و شهر ساز
   و ابالغ شوديي اسفندماه نها٢٥ را حداکثر تا سيسرو

 استفاده در سامانه دولت ي برايتي و اطالعات هوري تصوسي سروهي ارااتيکلـ 
قرر شد توافق و مران يا اطالعات ي به سازمان فناورراني اامي پنجره واحد سماوا و پ،همراه

 و در يينها  سازمان ثبت احوالي با همکاررخانهي الزم توسط دبي و اقالم اطالعاتاتييجز
 . کارگروه طرح شوديجلسه بعد

 واصله يها درخواستو  جلسه  شانزدهم کارگروه کيمصوبه شماره ک يبند  يدر اجراـ 
 عات تبادل اطالي موجود در مرکز مليها سيسرو يبرخ به ي دسترسجاديدر خصوص ا

 : استيکيدولت الکترون يريپذ تعامل کارگروه  تأييد موردريز يها سي سرويبرقرار
، ي کدپستسيسرو،  شاهکارسيسرو :)مبارزه با قاچاقهاي  سامانه (يـ وزارت راه و شهرساز١

  از سامانه جامع تجارتHS کد سيسرو، يتعاون کار و رفاه اجتماع از وزارت مهي بسيسرو
 اشخاص تي احراز هوسي سرو:)سامانه امالک و اسکان (يرسازـ وزارت راه و شه٢

  فوت شدگانسي سرو،)انطباق (يقيحق

 پروانه سيسرو :)قانون مبارزه با قاچاقهاي  سامانه (يانورديسازمان بنادر و درـ ٣
  صاحب کاالي استعالم بده،ي پته گمرکسي سرو،يگمرک

 ينامه گمرک اظهار سيسرو :راني اي اسالميجمهور ي مرکزمهيبـ ٤
 ي اشخاص حقوقتي هوسيسرو :سازمان غذا و دارو ـ ٥
ـ ٦  راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروي از نفهياستعالم نظام وظ: ي اجتماعنيسازمان تام 
 ي اسالمي جمهوري انتظاميروينفه از ي استعالم نظام وظ:يـ بعثه مقام معظم رهبر٧

 ي، کد پستيلي، استعالم مدرک تحصرانيا
 ي و کد پستيلي استعالم مدرک تحص:يزمان نظام مهندس ـ سا٨
 س فوت شدگاني سرو:يکيـ مرکز توسعه تجارت الکرون٩

 ،يستيبهز يهااستعالم سازمان):  خدمات استانهيپنجره واحد ارا(ـ استان خوزستان ١٠
 ياتي ماليبده، PGSBت در ي، هويد، کدپستياد شهيبن

  
  مصوبه شماره دو

  کل کشوري و سازمان بازرسيقات و فناوري تحقارت علومبا توجه به درخواست وز
 در کشور و ي عالآموزشات  مؤسسآموختگان  دانشيليالتحص  اسناد فارغهيدر خصوص ارا

 :مقرر شد يليتحصکمک به حذف کاغذ در صدور مدارک 
و  يدرمان و آموزش پزشک وزارت بهداشت ي با همکاريقات و فناوري تحق علوموزارتـ ١
 ي عالي شورا٥٩ مصوبه جلسه ي در اجراهيعلمهاي   و مرکز خدمات حوزهي اسالمآزاددانشگاه 

 هي کلي برايلي به مدارک تحصکتاي شناسه صي تخصي برايشنهادي برنامه و مدل پي مجازيفضا
 .دي نماهي اراربطي به مراجع ذبي تصويظرف مدت دو ماه برا  وني تدو را کشوريمقاطع آموزش عال

قات و ي تحق وزارت علومي موظفند با همکاري مراکز آموزش عال ودانشگاههاـ ٢
 يالتحصيل فارغنسبت به انتشار مدرک  يدرمان و آموزش پزشک وزارت بهداشت اي يفناور

  ندي معتبر و بلند مدت اقدام نماکي الکتروني با استفاده از امضاانيدانشجو
 مقامات يکي الکترونيا امضي الزم است داراالتحصيلي فارغ يکي الکتروناسنادـ ٣

درمان و آموزش بهداشت ا وزارت ي  وزارت علومي و مهر سازمانليدانشگاه محل تحص
 . باشد حسب مورديپزشک

 اصالت مدرک يمکلف است نسبت به گواه کشور يو آموزش عالسازمان سنجش ـ ٤
  وزارت علوماي پرورش برخط وزارت آموزش وهاي   باالتر تنها از سامانهيلي و مدارج تحصپلميد

 برگزار شده توسط سازمان ي آزمونهاجي نتاهي کلني انجام دهد و همچنيقات و فناوريتحق
 وزارت علوم( ربطي ذيي به دستگاه اجرايکيبه صورت الکترون کشور يو آموزش عالسنجش 

  .اعالم شود) ي اسالمآزاد دانشگاه ي،درمان و اموزش پزشک، وزارت بهداشت يقات و فناوريتحق
  

 به شماره سه مصو
 : سامانه امالک و اسکان مقرر شدي براي وزارت راه و شهرسازيدر خصوص درخواستها

 اطالعات و شينسبت به پاال)  برق و گازآب و(يخدمات عمومهاي  دهنده سيسروـ 
 مکان محور و کد يسهاي بر سروي و انشعابات مبتنني مشترکيها  دادهتيفي کشيافزا
 . سامانه امالک و اسکان فراهم شوديهايزمنداي نتا ندي اقدام نمايپست

 و ربطي ذي دستگاههاي با همکاريو شهرساز مورد نظر وزارت راه ياقالم اطالعاتـ 
 . شودهي ارايري تعامل پذ به کارگروهي در جلسه آتبي و جهت تصويي نهارخانهيدب

  
  مصوبه شماره چهار

رو يو پ ) ٨/١٠/٩٩مورخ  ١٥٧٣٤٥نامه شماره (ت به درخواست وزارت کشور يبا عنا
 در ي مجازي فضاي عالير محترم شوراي دب٢٦/٩/١٣٩٩ مورخ ١٠٥٧٨٠/٩٩ه شماره يابالغ

 برگزار شده به يه گزارش جلسات کارشناسي و ارايگاه اتباع خارجي پايخصوص نگاشت نهاد
و  ) ٠٨/١١/١٣٩٩ مورخ ١٩١٤٣٨/٢٠٠نامه شماره  (ي مجازي فضاي عالير شوراياعضاء و دب

 اتباع يتيه دهنده خدمات هوين جلسه و عدم توافق سه دستگاه اراياحث طرح شده در امب
 ي فضاي عالي شورا٥٤ مصوبه جلسه  ٧ ماده يو در اجرا) ناجا، واجا و وزارت کشور( يخارج
گاه ي پايمقرر شد مدل مفهوم) ١٢/١٠/١٣٩٧ مورخ ١٠٤٥٣٣/٩٧ه شماره يابالغ (يمجاز

 و اعالم نظر رخانهي دبتيبا محور موجود يگاههايتفاده از پا با اسيکپارچه اتباع خارجي
  . ارسال شودي مجازي فضاي به مرکز ملبي و تصوي بررسي و براهي تهربطيذهاي  دستگاه

  
  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                                    ٢٢٧١٦٩/٢٠٠رهشما

  د اکبرپوري دکتر مجيجناب آقا
  کشوري محترم روزنامه رسمرعامليمد

نامه داخلي کارگروه   شوراي عالي فضاي مجازي و آيين٥٤در اجراي مصوبه جلسه 
جلسه کارگروه  بيستمينپذيري دولت الکترونيکي به پيوست متن مصوبات  تعامل
  .گردد پذيري دولت الکترونيکي جهت انتشار در روزنامه رسمي کشور ارسال مي تعامل

  اصل پذيري دولت الكترونيكي ـ رضا باقري را و رييس كارگروه تعاملدبير شو
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  پذيري دولت الكترونيكي كشور مصوبات جلسه بيستم كارگروه تعامل
  

  مصوبه شماره يك
س عکس يرانسل در خصوص استفاده از سرويرو درخواست اپراتور تلفن همراه ايـ پ

م کارت مورد توافق قرار يال ست و نقل وانتقيه خدمات  مالکي اراي برايقياشخاص حق
 مي تنظونيسيکمت مصوبات ي رعايساز ل و فعاليند تحوي الزم بذکر است در فرا.گرفت

   استي ضرورمقررات ارتباطات
 واصله يها درخواستو  جلسه  شانزدهم کارگروه کيمصوبه شماره ک يبند  يدر اجراـ 

  تبادل اطالعاتي مل موجود در مرکزيها سيسرو يبرخ به ي دسترسجاديدر خصوص ا
 : استيکيدولت الکترون يريپذ تعامل کارگروه  تأييد موردريز يها سي سرويبرقرار

 و ي کدپستسيسرو،  شاهکارسيسرو :)يدار خزانه (يي و دارايـ وزارت امور اقتصاد١
 ي بانکيت متد دو، انطباق شبايان، احراز هوي متوف،، مکان اقامتيشرح نشان

 ياتي ماليس بدهينه، سرويشيسو پ سي سرو:ي رفاه اجتماعوزارت تعاون کار وـ ٢
 ،  انطباقي و شرح نشاني کدپستسيسرو،  شاهکارسيسرو: ستمي سيـ شرکت حام٣

 ياتي ماليس بدهي،  سروي بانکيت،  انطباق شبايهو
 ي و شرح نشاني کدپستسي سرو:ينيته امداد امام خميـ کم٤
 ي و شرح نشاني کدپستسي سرو:يـ کانون دفاتر اسناد رسم ٥

  
  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                   دش              /١٨٥٤٠/٩٩رهشما

  اساسنامه سازمان ملي تعليم و تربيت كودك
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٨٣٦مصوب جلسه (

  وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
  نهاد رياست جمهوري ـ دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي 

 ٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٨٣٦که در جلسه » کودک تيترب و ميتعل يمل سازمان ساسنامها«مصوبه 
  :شود  ذيل براي اجرا ابالغ ميشرح بهشوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است، 

   :مقدمه
 استناده ب و ي دوره کودکتي و تربمي امور مرتبط با تعلي منظور ساماندهبه

 ٥ راهبرد کالن ١٨ ي تحول در نظام آموزش و پرورش، اقدام ملجادي اي کليها استيس
 کشور، ي نقشه جامع علم٦ راهبرد کالن لي در ذ٣٦ ي اقدام مل،ي فرهنگينقشه مهندس

 اتيکل« ماده واحده لي تبصره ذي اجرادر و پرورش و آموزش نياديسند تحول بنمفاد 
 ٢٥/٠٩/٩٩ مورخ ٨٣٤ جلسه مصوبه موضوع »کودک يمهدها به مربوط امور يسامانده

 ٨٣٦درجلسه  کودک تيترب و ميتعل يمل سازمان اساسنامه ،يفرهنگ انقالب يعال يشورا
   :ديرس بيتصو به ليذ شرح به  ٧/١١/٩٩مورخ 

 کليات ـ فصل اول
 دوره کودکيـ ١ماده 

 کودکان گروه سني بدو تولد تا شش سال تمام لشام يکودک دوره اساسنامه نيا در
تعليم و  .شود تقسيم مي) دوره اول كودكي و دوره دوم كودكي( كه به دو دوره سه ساله است

ي ردولتي و غي دولتي نهادها،مردم مشارکت با و  تربيت کودکان در اين دوره با محوريت خانواده
و ساير مراکز نگهداري و دبستاني  پيش مراکز ها، کودکستان، مهدهاي کودک .شود انجام مي

 آموزش و تربيت  و پرورش،رشد  مراقبت،مسؤوليت که يهر عنوان ديگر ايو آموزش کودکان 
  .دنگيردر شمول اين اساسنامه قرار مي، دار هستند کودکان تا پيش از دبستان را عهده

  ـ اصول حاکم ٢ماده
   :اصول حاکم بر اين اساسنامه عبارتند از

ه رسميت شناختن حقوق و تکاليف تربيتي والدين و تأکيد بر محيط خانواده به ـ ب١
 عنوان بستر اصلي تربيت دوره كودكي 

 اصلي وحقوق خانواده در نگهداري و فراهم آوردن مسؤوليتـ به رسميت شناختن ٢
 پذيري كودكان دردوره اول كودكي زمينه تربيت

هاي  هاي علمي پژوهشي و آموزه بر يافتهبودن تعليم و تربيت دوره کودکي  ـ مبتني٣
 تعليم و تربيت اسالمي وتعليمات قرآني

ريزي، هدايت، ارزيابي و نظارت و  گري، برنامه ـ توجه به شأن حاکميتي در تنظيم٤
 هاي تعليم و تربيت دوران کودکيها و سنجهتعيين استانداردها، شاخص

فيت مردم و بخش غيردولتي و پرهيز پذيري و استفاده حداکثري از ظر ـ مشارکت٥
 ، حمايتي ونظارتي سازمانگذاري هاي غير ضرور وتاكيد برنقش سياست گري از تصدي
هاي تربيتي  محوري و فراهم آوردن زمينه دسترسي عادالنه به فرصت ـ عدالت٦

 براي همه کودکان
ي ـ حفظ يکپارچگي، همسويي و هماهنگي با نظام تعليم و تربيت رسمي عموم٧

 مبتني برسند تحول بنيادين آموزش وپرورش

هاي تربيتي متناسب   ـ جامع نگري واهتمام متعادل و متوازن به تربيت در ساحت٨
 باشرايط و اقتضائات دوره كودكي

ـ توجه به تفاوت هاي فردي وفرهنگي ورعايت اصل تنوع درروشهاي تربيتي ٩
 بارويكرد اسالمي

 رمديران وكاركنان سازمانـ رعايت اصل عدم تعارض منافع د١٠
  :اجرائيسياست  ـ٣ماده

 نگهداري و فراهم آوردن زمينه مسؤوليتدر چارچوب اين اساسنامه، دردروره اول كودكي، 
ها و راهبري،  است و سازمان، نقش توانمندسازي خانواده» خانواده«تربيت پذيري كودكان با 

عليم و تربيت كودك را برعهده دارد و در دهنده خدمات ت هدايت، حمايت و نظارت بر مراكز ارائه
ها، با مشاركت حداكثري بخش  دوره دوم كودكي، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازي خانواده

   .پردازد غيردولتي، به ارائه خدمات تعليم و تربيت و ساماندهي امور مربوط مي
 :اهدافـ ٤ماده

    آنيفي و کي و توسعه کمي دوره کودکتي و تربمي امور تعلکپارچهي تيري و مديسامانده) ١
، با تأكيد بر دوره ، توانمندسازي و حمايت از خانوادههاي تربيتي شايستگيارتقاء ) ٢

 دبستان و ساير مراکز كودكي و نيز نهادهاي فعال در حوزه کودک، مهدهاي کودک، پيشاول 
 ي سال مبتني بر تعليم و تربيت اسالم٦زير نگهداري و آموزش کودکان 

سالمت و حقوق تربيتي کودک در همه ز بهداشت، صيانت امشارکت درپايش و ) ٣
  مجازي در فضايي وضورحاجتماعي  ي،فرهنگ  آموزشي،هاي عرصه

 بر ديتأک با كودكي دوره  با کيفيتتيترب و ميتعلدسترسي به  در عدالت نيتأم) ٤
 هاي ويژهنياز داراي و محروم مناطقهاي  و خانواده كودكان
جانبه در  و رشد همه» اسالمي ـ ايراني« هويت  و تعاليتکوينسازي براي  زمينه) ٥

 بدني ابعاد شناختي، عاطفي، رواني ـ حركتي، اجتماعي، معنوي و زيستي ـ 
  رسمي و عمومي كشور  و پرورشسازي كودكان براي ورود به نظام آموزش آماده) ٦

 :جايگاه و شخصيت حقوقي ـ ٥ماده
با شخصيت حقوقي مستقل و به صورت » ليم و تربيت کودکسازمان ملي تع«

 دهي نام»سازمان«مؤسسه دولتي وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در اين اساسنامه 
  .شود ي اداره مييامنا هيأت صورت به و سيتأس شود، يم

، ساماندهي، صدور مجوز، هدايت و نظارت ي راهبريانحصار مرجع ومتولي  سازمان :١تبصره
 كودكان تا شش سال تمام در تيترب و ميتعل يبرا ستهيشا  و منابع انسانيهابر امور، فرآيندها، محتوا

 از تاريخ .باشدو آموزش کودکان مي ينگهدار مراکز ريسا ودبستاني  پيش مراکزو ها  مهدکودک
هادهاي ها و ن دستگاه ريسامتناظر آموزشي و تربيتي و وظايف  ها تشکيل اين سازمان، مأموريت

داراي معلوليت و با نگهداري کودکان  و ارائه خدمات رفاهي و شود دولتي، به اين سازمان منتقل مي
 . خواهد بودربط ذيهاي  السابق با دستگاه کما في، سرپرست و بد سرپرستبي نيازهاي ويژه،
ها  و ابالغ دستورالعملسازمان يرسم تيفعال به شروع و سيتأس خيتار از :٢تبصره

 ي مراکز نگهدارري و سا يدبستان شي پمراکز ها،  كودكستان، کودکي مهدهاهيکل ،مقرراتو 
 عنوان هر تحت که يخصوص و يعموم ،يردولتيغ ،ي در بخش دولت،کودکانو آموزش 

 با مقررات و  راشي خوتي وضع،ماه شش مدت ظرف حداکثر مکلفند ند،ينمايم تيفعال
  .يق دهندتطب سازمان، ي ابالغيها دستورالعمل
سه ماه پس از  مدت ظرف حداکثروزارت آموزش و پرورش موظف است  :۳تبصره

  . راه اندازي نمايدمربوط مقررات ريسا و اساسنامه تيرعا بااساسنامه، سازمان را  نياابالغ 
 ي مهدهاهي توسط سازمان، کلديجدي ها بخشنامه و تا زمان ابالغ مقررات:٤تبصره

 ،ي در بخش دولت ساير مراكز نگهداري و آموزش كودكان وها يدبستان شي پ،کودک
طبق مقررات،  ند،ينماي متي فعالي که تحت هر عنواني و خصوصي عموم،يردولتيغ

  آنها، استمرار فعاليت آناز و پس دهندادامه مي تي به فعالي قبليهاها و دستورالعمل بخشنامه
  .خواهد بودپذير امكان سازمان يضوابط و مقررات ابالغبراساس 

 هاي دريافت مجوز جديد مهدکودک متوقف، تا زمان تشکيل سازمان، همه پرونده: ٥تبصره
  .شودو مجوز جديدي براي تشکيل مهدکودک صادر نمي

  :ي سازمانها وظايف و فعاليت ـ ٦ماده
نظام جامع تربيت دوره کودکي بر مبناي تعليم و تربيت   پيشنهادوـ تدوين ١

 د شوراي عالي آموزش و پرورش به شوراي عالي انقالب فرهنگي اسالمي پس از تائي
 نظام جامع تربيت  مبتني بر، نظارت بر اجراي تعليم و تربيتو راهبري ،ريزي برنامهـ ٢

  دوره کودکي
اي   خدمات مشاوره  ارائه تسهيلو الزم براي توانمندسازي  هاي ـ فراهم آوردن زمينه٣

دهنده خدمات  ه دردوره اول كودكي و نيزحمايت ازمراكزارائهها به ويژ و تربيتي به خانواده
 تعليم و تربيت در دوره اول 

 ٤از آغاز (ـ ايجاد ظرفيت و تسهيالت براي پوشش کامل کودکان دروه دوم كودكي ٤
)  ١٤٠٧ـ  ١٤٠٠(ساله  ٧ي  طي يک دورهمتناسب با امكانات و منابع  )  سالگي٦سالگي تا پايان 
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هاي دولتي،   دستگاه و مشارکتهمکاريدبستاني وبا اولويت بخش غيردولتي و  شدر قالب دوره پي
  و داراي نيازهاي ويژهزبانه مناطق محروم و دو كودكان  برايخصوصعمومي به 

،  تأسيس  چگونگي، استانداردهاي صدور مجوز،ضوابط، شرايطو اعمال تعيين  ـ ٥
  يه کودکردر دوو آموزش  تي و تربميخدمات تعلدهنده  ارائه يواحدها و انحالل  اداره

 و  ـ مديريت پژوهش و تحقيقات مورد نياز و استفاده از ظرفيت مراکز علمي، پژوهشي٦
 هاي علميه حوزه

  و محصوالت، موادها ها، روش تدوين برنامهگذاري و تعيين ضوابط و قواعد  ـ سياست٧
اي ويژه   چندرسانه ومكتوبآموزشي، تربيتي، فرهنگي، بازي و سرگرمي، هنري و ورزشي، 

 و هاي اجتماعي و حقوق تربيتي کودک در عرصهپايش سالمت جسمي و رواني كودكان و 
  ربط ذيها ونهادهاي  فضاي مجازي با جلب مشاركت دستگاه

 کودک و ي مهدهايفي خدمات کارائه ي برايزير برنامه ـ صدور مجوز، تعيين شهريه و ٨
 ها  ونظارت بر فعاليت آنکودکانو آموزش  ينگهدار کزمرا ريسا و يدبستان شيمراکز پ

دبستاني  ها و مراکز پيش ـ ايجاد تسهيالت وحمايت از راه اندازي و اداره مهدکودک٩
 توسط بخش غير دولتي و مشارکت هاي مردمي 

اي نيروي انساني، تعيين  هاي حرفه ها و صالحيت ـ تدوين چارچوب شايستگي١٠
 اي واهينامه حرفهصدور گسازوکار احراز و 

ها ونهادهاي   با مشارکت دستگاهکودک يمرب تيترب نظام استقرار و يطراحـ ١١
 ،دانشگاهها تيظرف از استفاده باآموزي  و مهارت هاي توانمندسازي و اجراي دوره ربط ذي

 يفرهنگ و يآموزش مراکزهاي علميه و  حوزه
و هنري و  فرهنگي ي،تيترب ،يآموزشو تجهيزات  از توسعه فضاهاي تيحماـ ١٢
 کودکان خاصورزشي 

زبان زبان و ادبيات فارسي به عنوان  يادگيري سازي، تقويت و تسهيل ـ زمينه١٣
 کشور بخش  و وحدترسمي

تعليم و دهندگان خدمات   ارائه  شکايات و تخلفات  به رسيدگيـ اعمال نظارت و ١٤
 مراکز نگهداري و آموزش و سايردبستاني   مراکز پيش،از جمله مهدكودكتربيت كودك 

 براي جلوگيري از فعاليت مراكز غيرمجاز و ربط ذيهاي  کودکان و هماهنگي با دستگاه
 مغاير با مفاد اين اساسنامه

 دهنده بندي مراکز ارائه  رتبه وها و ضوابط ارزيابي ها، بخشنامه تدوين دستورالعملـ ١٥
  يه کودکردر دوتعليم و تربيت و آموزش خدمات 

 ارکان ـ دومفصل 
 :ارکانـ ٧ماده

 :سازمان داراي ارکان زير است
 ء امناهيأتـ ١
  رئيس سازمانـ ٢

 :ء امناهيأت ـ ٨ماده
 هاي گيري ها و تصميم مشي تعيين خطترين مرجع سازمان در زمينة  ، عاليأ امنهيأت

 کالن و داراي کلية اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف سازمان و ادارة امور آن
 . پرورش استدة وزير آموزش و بر عهء امناهيأترياست  .است

 :ء امناهيأتترکيب ـ ٩ماده
 ) ء امناهيأترئيس (وزير آموزش و پرورش ) ١
  يامعاون ايشاندبير شوراي عالي انقالب فرهنگي) ٢
  نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگي ) ٣
  شوراي عالي آموزش و پرورش  کلدبير) ٤
بدني و سالمت   ابتدايي، معاون پرورشي و فرهنگي و معاون تربيتمعاون آموزش) ٥

 وزير آموزش و پرورش
 ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش رئيس سازمان پژوهش و برنامه) ٦
  کشوررئيس سازمان بهزيستي) ٧
 کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالميعضو يک نفر از نمايندگان ) ٨

 يون کميسمجلس به انتخاب 
 هاي علميه کشور مديريت حوزهمرکز يک نفر نماينده به انتخاب ) ٩

 رئيس سازمان صدا و سيما  ربط ذيمعاون ) ١٠
 رئيس سازمان برنامه و بودجه ربط ذيمعاون ) ١١
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  ربط ذي معاون) ١٢
 نماينده تام االختيار رئيس قوه قضائيه) ١٣
  تحول و نوسازي نظام آموزشي کشوردبير شوراي) ١٤
 ) ء امناهيأتدبير (رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت کودک ) ١٥
 مدير عامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ) ١٦
 )  دو پدر و دو مادر (ها  نفر نماينده خانوادهچهار ) ١٧

   و تربيت کودکدر حوزه تعليمو متخصص فعال  فرهنگيهاي علمي و نفر ازشخصيتدو ) ١٨
 دبستاني و مراکز مهدهاي کودک و مراکز پيشمؤسسان دو نفر از نمايندگان ) ١٩

 نگهداري و آموزش کودکان 
باشند به   از بين كساني كه داراي فرزند زير شش سال مي١٥ افراد رديف :تبصره

و تأييد  به پيشنهاد رئيس سازمان ١٦پيشنهاد شوراي مركزي انجمن اولياء و مربيان، رديف 
 به پيشنهاد شوراي هماهنگي مؤسسان،طبق دستورالعمل ١٧وزير آموزش و پرورش و رديف 

  .شوند سازمان انتخاب و با حكم وزير آموزش و پرورش به مدت چهار سال منصوب مي
 :ء امناهيأتو اختيارات وظايف ـ ١٠ماده

 .شوداد ميبررسي و تأييد رييس سازمان که از سوي وزيرآموزش و پرورش پيشنه) ١
هاي اداري و استخدامي، بودجه  نامه آيينتصويب ساختار و نمودار سازماني،) ٢
  سازمان اجرائيهاي  ها و دستورالعمل نامه  ضوابط مالي و معامالتي و آيينسنواتي،
ها و برنامه هاي  بررسي و تائيد نظام جامع تربيت دوره کودکي، تعيين خط مشي) ٣

 ساالنه سازمان
 ي مورد نياز براي اجراي مفاد اين اساسنامه ها دستورالعملها و نامهتصويب آيين و بررسي) ٤
 المللي  هاي بين گيري در مورد عضويت سازمان در مجامع و سازمان  تصميم) ٥
 هاي مصوب  مة سازمان و برنامهنظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنا) ٦
س سازمان يا پيشنهادهايي که بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي رئي) ٧

 . ارائه شده باشدء امناهيأتاز جانب حداقل سه نفر از اعضاي 
دهنده خدمات تعليم و تربيت کودکان  تصويب ضوابط و مقررات مربوط به واحدهاي ارائه) ٨

  :دبستاني و ساير مراکز نگهداري و آموزش کودکان شاملها، مراکز پيشاز قبيل مهدکودک
ها و تعيين ريزي و نظارت در سطح ستاد و استان ايجاد شوراي برنامهالف ـ اجازه

ريزي، صدور هاي آن شورا در زمينه برنامهها، وظايف و صالحيتاعضا، چارچوب فعاليت
مجوز، وضع استانداردها و ارزيابي و نظارت بر عملکرد و نيز رسيدگي به تخلفات احتمالي، 

  ها و لغو مجوز آنها اعمال مجازات
 ضوابط ها و وظايف متقاضيان تأسيس و مديريت و نيزبـ  تصويب شرايط، صالحيت

  اندازي واحدها  استقرار و راه
  صالح قانوني ج ـ تعيين و تصويب شهريه مجاز بطور ساليانه با هماهنگي مراجع ذي

هاي الزم از موسسان بخش غيردولتي د ـ پيشنهاد اعطاي تسهيالت و انجام حمايت
  صالح قانونيمراحل تصويب در مراجع ذيجهت طي 

ـ ساماندهي و نظارت بر تطبيق واحدهاي فعال و موجود با ضوابط موضوع اين اساسنامه ـ   ه
  مربوطو استماع گزارش ها و ترازنامه ساليانه ، تصويب حساب حسابرسانتخاب) ٩

 الزم هاينامه شيوه و هانامهآئين مقررات، و ءامنا هيأت داخلي نامهآئين تصويب) ١٠
 و ضوابط رعايت با آن مصرف و اختصاصي درآمدهاي وصول نحوه تصويب) ١١

 مربوط مقررات 
 يشنهاد اصالح يا تغيير مفاد اساسنامه به شوراي عالي انقالب فرهنگپي) ١٢

و به  ء امناهيأتدبير ، حداقل سالي دوبار، به دعوت ء امناهيأتجلسات عادي  :١تبصره
 هيأتجلسات با حضور حداقل دوسوم از اعضاي  .شود تشکيل ميو پرورش رياست وزير آموزش 

 .با رأي موافق اکثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر استآن يابد و تصميمات   رسميت ميءامنا
 پيشنهاد رئيس سازمان يا به برحسب ضرورت، ءامنا هيأتدة العا جلسات فوق :٢تبصره

 .شود  تشکيل ميء امناهيأت دبير و با دعوت ء امناهيأت  و يا سه نفر از اعضايء امناهيأترئيس 
، جهت اجرا به سازمان و ء امناهيأت با امضاي رئيس ء امناهيأتمصوبات  :٣تبصره

  .شود ابالغ مي ربط ذير مراجع در صورت ضرورت به ديگ
 :رئيس سازمانـ ١١ماده

ست و به پيشنهاد  سازمان و در حکم معاون وزير ااجرائيرئيس سازمان باالترين مقام 
 سال ۴ و با حکم وزير آموزش و پرورش براي مدت ءامنا  هيأتوزير آموزش و پرورش و تأييد 

، اخالقي، اعتقادي و مديريتي هاي عمومي رئيس سازمان عالوه بر صالحيت .شود منصوب مي
 :، بايد واجد شرايط اختصاصي زير باشد و آشنايي با تعليم و تربيت اسالميمديران
 کودک تعليم و تربيت عرصه  الزم در اجرائيآموزشي و  سال سابقه ٥اراي حداقل د) ١
 داراي تحصيالت مرتبط با حوزه ماموريت سازمان ) ٢

 :وظايف رئيس سازمانـ ١٢ماده
هاي  ، هدايت، ارزيابي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت کلي اداره امور سازمانمسؤوليت) ١

 ء و ساير قوانين و مقررات مربوط امناهيأتابط و مقررات مصوب سازمان در چارچوب اساسنامه، ضو
هاي مصوب سازمان با رعايت  نامه در چارچوب آيينمديران سازمان نصب و عزل ) ٢

 قوانين و مقررات
ء و  امناهيأت سازمان و ارائه آن در جلسات جة ساالنةتهيه و تنظيم برنامه و بود) ٣

 اني و امکانات مورد نيازتالش براي تأمين منابع مالي و انس
، اجرائيهاي  ها و دستورالعمل نامه تهيه و تنظيم ضوابط اداري و مالي، آيين) ٤

 ء امناهيأتهاي آموزشي و پرورشي سازمان و ارائه آن در جلسات  نامه مقررات و آيين
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ريزي براي افزايش پوشش جامعه هدف و ارتقاي کيفيت خدمات آموزشي برنامه) ٥
  طرق ممکن قانونيو تربيتي از

كلية مراجع اداري و قضايي با حق توکيل غير براي استيفاي نمايندگي سازمان در ) ٦
 حقوق سازمان در حدود مقررات

 هاي منقول و غيرمنقول سازمان حفظ و حراست از اموال و دارايي) ٧
  ء امناهيأتهاي سازمان به  النه از فعاليتاراية گزارش سا) ٨
  امناءهيأتنة سازمان به  و صورت منابع و مصارف ساالارائه ترازنامه) ٩

  و پيگيري آن پس از تأييدء امناهيأتپيشنهاد اصالح يا تغيير مفاد اساسنامه به ) ١٠
  براي تصويب در شوراي عالي انقالب فرهنگيء امناهيأت

 ء امناهيأتمصوبات  گيري و اجراي پي) ١١
 در سازمان مکاتبات و اداري مالي، سناد، اامضاي کليه اسناد و اوراق تعهدآور) ١٢

 هاي نامهآئين  قوانين، طبق سازمان، مالي امور مسؤوليت و مصوب مقررات و ضوابط چارچوب 
 امناء هيأت به پاسخگويي ابالغي و  مصوبات و مقررات و اداري معامالتي، و مالي

 و منابع انساني، ساختار امور مالي ـ فصل سوم
 : ماليـ منابع١٣ماده

بيني اعتبارات و منابع   و پيش مستقل هايبودجه سازمان از طريق اختصاص رديف
ها و هداياي اشخاص  کمکدرآمدهاي اختصاصي،  بودجة کل کشور و همچنين مورد نياز در

  نيزو، تسهيالت بانکي مأخوذه طبق مقررات حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غيردولتي
   .تأمين خواهد شد و وقف ي، خيرينمردممشارکت هاي 
اندازي   راه دولت موظف است اعتبارات و منابع مالي مورد نياز براي تأسيس و:١تبصره

  .سازمان به ويژه ساختمان و تجهيزات را تأمين نمايد
 مهدهاي کودک و ساير مراکز نگهداري کودکان به صورت غير دولتي و با :٢تبصره

دبستاني در  ها و مراکز پيش  کودکستان.شوند رعايت ضوابط و مقررات مربوط اداره مي
  .مناطق محروم با حمايت دولت و مشارکت مردم داير و اداره خواهند شد

  : انسانيمنابعـ ساختار و ١٤ماده
 امناء هيأتساختار، نمودارسازماني و تشكيالت تفصيلي سازمان، پس از تصويب )  ١

ها   شهرستانها و سازمان در استانار  ساخت.رسدبه تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور مي
ها   شهرستان ادارات آموزش و پرورشوها  کل آموزش و پرورش استانات ادار ساختارذيل

 .شودبيني ميهاي سازماني مناسب پيشبا اختصاص تعداد پست
نيروي انساني مورد نياز در چارچوب تشکيالت مصوب توسط سازمان اداري و ) ٢

 .يابد  و تخصيص مياستخدامي کشور تأمين
هاي  ايجاد سازمان مذکور بدون گسترش تشکيالتي بوده و محل تأمين پست :١تبصره

و پرورش، سازمان  هاي موجود در ستاد وزارت آموزش  سازماني موردنياز از تجميع پست
   .هاي مردمي و سازمان بهزيستي کشور، خواهد بود مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت

دبستاني غيردولتي کارمند  شاغل در مهدهاي کودک و مراکز پيش افراد ـ١٥ماده
شوند و هيچ حق و يا امتياز استخدامي از اين محل   و پرورش محسوب نمي وزارت آموزش

وپرورش و سازمان ملي تعليم و  براي ايشان در نظر گرفته نخواهد شد و وزارت آموزش
  .کنند ري و ستادي بکارگيريتربيت کودک مجاز نيستند اين افراد را در امور ادا

 ساير مقررات ـ فصل چهارم
 :ها اموال و داراييـ ١٦ماده

 ها، حقوق و ساير امکانات سازمان، متعلق به دولت است اموال منقول و غيرمنقول، دارايي
 . خواهد شدمنتقلصورت انحالل سازمان، به وزارت آموزش و پرورش  که در

 تصويب اين اساسنامه با ١٦ساز و کار مقرر در ماده  با انحالل و يا ادغام سازمان  :١تبصره
 .پذير خواهد بود شوراي عالي انقالب فرهنگي امکان

 جايي اموال منقول و غيرمنقول سازمان به ساير نهادها، هر گونه انتقال و جابه :٢تبصره
  . برسدء امناهيأتبايد قبالً به تصويب 

 :اصالح يا تغيير اساسنامهـ ١٧ماده
 :پذيرد ه اصالح يا تغيير در مفاد اين اساسنامه، فقط از طريق راهکارهاي ذيل انجام ميهر گون

 به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگيـ ١
 و تأييد شوراي تحول نظام آموزشي شوراي عالي  امناي سازمانهيأتبه پيشنهاد ـ ٢

  و تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگيانقالب فرهنگي
بيني نشده است طبق قوانين و مقررات  مواردي که در اين اساسنامه پيشـ١٨ماده

 .جاري کشور عمل خواهد شد
 از تاريخ ابالغ اين اساسنامه، مفاد آن بر کليه قوانين، مقررات و ضوابط ناظر ـ١٩ماده

 دبستاني و ساير مراکز نگهداري و آموزش کودکان و ساير مقرراتمهدهاي کودک و پيشبر 
  .در موارد مغايرت، حاکم خواهد بودمشابه، 

 وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دوساالنه عملکرد سازمان را ـ٢٠ماده
  .به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه نمايد

  به تصويب٧/١١/٩٩ تبصره در تاريخ ١٤ ماده و ٢١اين اساسنامه مشتمل بر  ـ٢١ماده
  .االجرا است ريخ ابالغ الزم عالي انقالب فرهنگي رسيد و از تا شوراي

  جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رييس
  

  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                   دش              /١٨٥٣٥/٩٩رهشما
  مصوبه انتخاب عضو جديد و رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران

  )  شوراي عالي انقالب فرهنگي١٩/١٢/١٣٩٩ورخ  م٨٣٨مصوب جلسه (
  نهاد رياست جمهوري ـ فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران

» انتخاب عضو جديد و رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران«ماده واحده 
  شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است،١٩/١٢/١٣٩٩ مورخ ٨٣٨در جلسه که 

  :شود ي اجراء ابالغ مي ذيل براشرح به
مصوب جلسه ( اصالحي اساسنامه فرهنگستان هنر ٨ و ١٥ به استناد مواد ماده واحدهـ «

، آقاي بهمن نامور مطلق به عنوان عضو جديد ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢١/٧/١٣٨٨ مورخ ٦٥٠
  ».شود ب ميو به مدت چهار سال به عنوان رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران، انتخا

  جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رييس
  

  ٢٧/١١/١٣٩٩                                                                     ٢٠٩٢٥٠/٩٩شماره
  جناب آقاي تقوي

  الملل مديركل محترم دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين
 صادره از شوراي محترم عالي ٢٦/١١/١٣٩٩ـ  ٥٦٥١ شماره يك نسخه از رأي وحدت رويه

نامه اجرائي   آيين١٦مقتضي است در اجراي ماده . گردد به پيوست ارسال مي) شعبه اسناد(ثبت 
 ١٦/٢/١٣٥٢رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي و مواد متفرقه مصوب 

 جمهوري اسالمي اقدام الزم معمول گردد و پس از نسبت به چاپ و انتشار آن در روزنامه رسمي
  .گردد انتشار يك نسخه از روزنامه حاوي رأي مذكور به اين معاونت ارسال مي

 معاون امور اسناد ـ مهدي اقبال
  

  ٢٦/١١/١٣٩٩                                                                              ٥٦٥١شماره
 . اصالحي قانون ثبت٢٥ ماده ٨بند : موضوع
 ١٣٩٧٩ نظارت استان کرمان و هيأت ٨٠٠٠٣٣٧هاي  رأي شماره: عنه معترض

  نظارت استان اصفهانهيأت ١٤٥١٨و
  کرمان :شرح پرونده

 له بانک ٩٤٠٠٢٩٠ي کالسه شماره اجراي کرمان پرونده اجرايحسب گزارش اداره 
 و آقايان )وام گيرنده( کرمان ملت عليه شرکت مجتمع فني و مهندسي توسکا مهرنوين

درخصوص اسناد رهني شماره ) راهنين(رضا قابلي و عيسي نصيري و خانم بتول کراني 
 کرمان ٢ تنظيمي دفترخانه ١٣٩٣/ ٨/ ٦ مورخ ١٧٤٦٢٢ و ١٣٩٣/ ٤/ ١٧ مورخ ١٧٢٤٢٣

 فرعي ٣٣٨٣ اصلي و ٥ فرعي از ٩٢٧ اصلي و ١٠ فرعي از ١١٠١هاي  موضوع وثيقه پالک
 ريال ٣٩/ ٨٢٤/ ٥٢٠/ ٥٣٦االجرا به مبلغ   کرمان با موضوع الزم٤قع در بخش اصلي وا ٦از 

 و به آقاي رضا قابلي و خانم بتول کراني ١٣٩٧/ ٦/ ٢٤ي در تاريخ اجرايتشکيل و اوراق 
 و به شرکت ١٣٩٧/ ٩/ ٣پور در روزنامه مورخ  ابالغ قانوني گرديده و به آقاي عيسي نصيري

ها   ابالغ گرديده است و صحت ابالغ١٣٩٧/ ١٠/ ٣مهرنوين در تاريخ فني مهندسي توسکا 
 قرار گرفته است و در مهلت قانوني بدهکار نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام تأييدمورد 

 درخواست ١٣٩٧/ ١٠/ ١٥ مورخ ٩٧٠٥٤١٣ننموده و بستانکار طي نامه وارده به شماره 
نامه  ن آيي١٠١ که ارزيابي انجام و وفق ماده کارشناسي پالکهاي مورد وثيقه را نموده است

گزارش   به١٣٩٨/ ٤/ ٢٥ مورخ ٩٨٠٥٤١٣اجرا ابالغ شده و بانک بستانکار طي نامه وارده به 
 سه نفره به قيد قرعه انتخاب گرديده و سپس بانک ملت هيأتارزيابي اعتراض نموده لذا 
م نموده کليه طلب بانک  اعال١٣٩٩/ ٤/ ٢٩ مورخ ٩٩٠٠٦٧٦٨طي نامه وارده به شماره 

وصول گرديده و درخواست فک رهن و مختومه نمودن پرونده را نموده است که پس از 
 ١٣٩٩/ ٥/ ٢٠ مورخ ١٣٩٩٠٠١٤٥٠دريافت حقوق دولتي نامه فک رهن طي نامه شماره 

به دفتر اسناد رسمي دو کرمان ارسال گرديده و بدهکار طي مشروحه وارده به شماره 
ي و حقوق دولتي  اخذ شده اعتراض اجراي به علميات ١٣٩٩/ ٥/ ١٩  مورخ٩٩٠٠٨٤١٩

با توجه به مراتب : (ده است اجرا بدين شرح صادر گردينامه آيين ١٦٩ ماده رأينموده لذا 
 قانون برنامه ششم ١١٧فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده 

 مورخ ٢٣٣/ ٩٩/ ٧اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره توسعه و همچنين با عنايت به نظريه 
 لحاظ نموده لذا اعتراض ١١٧ که اسناد رهني را نيز مشمول بند پ ماده ١٣٩٩/ ٣/ ١٣

 رأيپس از ابالغ .) گردد مي بر عدم تعلق حقوق دولتي صادر رأيبدهکار را وارد و 
 مورخ ٩٩٠١٠٩٣٦ماره حسابدار اداره اجرا در بقاء مهلت قانوني طي نامه وارده به ش

 کرمان با اعالم مراتب فوق و اجراياداره .  صادره اعتراض نموده استرأي به ٩٩/ ٦/ ٢٤
و وصول اعتراض در مهلت قانوني، خواستار طرح پرونده در ها  ضمن گواهي صحت ابالغ

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢٢١٤٦شماره                           WWW.DASTOUR.IR                         ١١/١/١٤٠٠روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٨صفحه 

 نظارت شده است و کارشناس ثبت استان نيز طي گزارش شماره هيأت
 اصالحي ٢٥ ماده ٨اً مراتب را تائيد و مطابق بند  صراحت١٣٩٩١٨٤١٩٦١٨٠٠٠٣٨٩

 اعالم نموده است لذا پرونده در جلسه فوق مطرح و اعضاء هيأتقانون ثبت قابل طرح در 
 رأي پس از بررسي و قرائت اوراق آن و تبادل نظر به شرح ذيل مبادرت به صدور هيأت

 و با عنايت به نظريه اداره ٩٤٠٠٣٩٠با توجه به محتويات پرونده کالسه شماره . نمايند مي
 قانون برنامه ششم توسعه ١١٧کل حقوقي قوه قضائيه و نيز مستفاد از بند پ ماده 

 . گردد مي کرمان تائيد اجراي رئيس اداره رأينتيجتاً 
  : اصفهان

 ادراه ثبت اسناد و امالک لنجان و ٩٩/ ٣/ ٣١ ـ ٤٥٤٢٠نسبت به گزارش شماره 
مبني بر  ٦٢٢٠ موضوع پرونده کالسه ٩٧٠٠١٧٤جرايي کالسه ضمائم مربوط به پرونده ا

 ١٣٩٤/ ٦/ ١٠ ـ ٢٣٨٣٥ به استناد سند رهني شماره ٩٧٠٠١٧٤اينکه پرونده اجرائي کالسه 
 و بختياري  زرين شهر له مديريت شعب بانک سينا منطقه اصفهان و چهارمحال١٨٨دفتر 

يل و اجرائيه صادره در تاريخ تشک) وام گيرنده و راهن(عليه صغري عزيزي ملک آبادي 
پس از ارزيابي مورد .  گرديده استون نامبرده ابالغ و صحت آن تأييد به مدي١٣٩٧/ ٣/ ٢٢

 ثبت اصفهان و قبل از تنظيم ٩ بخش ١٩/ ١٠٦وثيقه که عبارت  است از پالک ثبتي 
 ـ ١٣٩٨٠٥٠٠٢١٣٩٠٠٨١٣٠آگهي مزايده مورد وثيقه، بستانکار طي وارده شماره 

اخطاريه .  وصول طلب خود را اعالم نمود و خواستار ختم پرونده شده است١٣٩٨/ ٨/ ٢٩
بستانکار طي وارده .  مديون و بستانکار صادر گرديدرأيپرداخت نيمعشر اجرائي ب

 با اشاره به اينکه مديون فاقد توان مالي جهت پرداخت ١٣٩٩٠٥٠٠٢١٢٩٠٠١١٤٠
يون به منظور معافيت از پرداخت خواستار مساعدت به مدباشد  مينيمعشر اجرائي 

 با تقديم ١٣٩٩٠٥٠٠٢١٢٩٠٠١١٤١همچنين مديون طي وارده . نيمعشر اجرائي گرديد
) ره(صوير مدارک و اشاره به اينکه تحت پوشش کميته امداد امام خميني ت برگ ٢

 و ١٣٩٥ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ١١٧و استناد به بند پ ماده باشد  مي
مراتب در . اعتراض، تقاضاي معافيت از پرداخت نيمعشر اجرائي را نموده استغيره ضمن 

 اسناد رسمي به رياست محترم اداره گزارش و به شرح اجراي نامه آيين ١٦٩ ماده اجراي
 و ٩٧٠٠١٧٤با بررسي  سوابق پرونده اجرائي کالسه :  نمودندرأيذيل مبادرت به صدور 

 ١٣٨٧االجرا مصوب   الزم مفاد اسناد رسميياجرا نامه آيين ١٦٧ ماده اجرايدر 
تقاضاي معافيت از پرداخت درخصوص درخواست صغري عزيزي ملک آبادي مبني بر 

 واحد ١٣٩٩/ ٢/ ٢٠ ـ ١٣٩٩٠٤٩٠٢١٢٩٠٠٠٤٢٥گزارش شماره توجه مفاد عشر اجرائي با نيم
ء آن سند رهني اجرا و با توجه به اينکه پرونده موصوف که اجرائيه عليه آن صادر گرديه منشا

باشد و  رهني نمي  قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد١١٧باشد و موارد بند پ ماده  مي
با ) گيرنده و راهن وام(آبادي  بنابراين خانم صغري عزيزي ملک باشد، اي مي راجع به  اسناد ذمه

تسويه بدهي توجه به اينکه قبل از تنظيم و امضاء صورت مجلس مزايده نسبت به پرداخت و 
بايستي نسبت به  نامه اجرا مي  آيين١٥٨ ماده ٢خود اقدام نموده است، به استناد تبصره 

ي معافيت از حق ايد لذا درخصوص تقاضاي نامبرده بر درصد حق اجرا اقدام نما٢/ ٥پرداخت 
. گردد اجرا و اعتراض وي به اخطاريه پرداخت حق اجرا، رأي به رد اعتراض راهن صادر مي

ت نظارت ثبت  کل استان اصفهان مرکب از امضاکنندگان ذيل در جلسه روز چهارشنبه هيأ
  : دهد  پس از مالحظه و بررسي پرونده و مشاوره الزم به اتفاق چنين رأي مي١٣٩٩/ ٤/ ٤مورخ 

نظر به اينکه مديريت شعبه بانک سينا منطقه اصفهان باستناد سند : رأي هيأت نظارت
 شهر عليه خانم صغري عزيزي زرين ١٨٨ دفترخانه ١٣٩٤/ ٦/ ١٠ ـ ٢٣٨٣٥رهني شماره 

پس از ارزيابي مورد وثيقه که . اقدام بصدور اجراييه نموده است) وام گيرنده و راهن(آبادي  ملک
 ثبت  اصفهان و قبل از تنظيم آگهي مزايده مورد ٩ بخش ١٩/ ١٠٦عبارت است از پالک ثبتي 

 وصول مطالب ١٣٩٨/ ٨/ ٢٩ ـ ١٣٩٨٠٥٠٠٢١٢٩٠٠٨١٣٠وثيقه، بستانکار طي وارده شماره 
خود را اعالم نمود و خواستار ختم پرونده شد ولي از طريق اداره ثبت هيچ گونه وجهي بابت 

مراتب فوق و اعالم وصول طلب  نظارت با توجه به لذا هيأت. طلب وصول نگرديده است
ه رأي رئيس اداره ثبت مبني بر  قانون برنامه ششم توسع١١٧بستانکار و مستند به بند پ ماده 

  . نمايد عدم تعلق حقوق دولتي را صحيح تشخيص و آن را تأييد مي
 ١٣٩٩/ ٤/ ٤ ـ ١٣٩٧٩ شماره رأيپيرو ) ١٣٩٩/ ٨/ ١٥ ـ ١٤٥١٨ اصالحي رأي(
نظر به اينکه مديريت شعب بانک :  نظارت، مجدداً پرونده بررسي و مشخص گرديدهيأت

 ١٨٨ دفترخانه ١٣٩٤/ ٦/ ١٠ ـ ٢٣٨٣٥سند رهني شماره سينا منطقه اصفهان باستناد 
يه اجراياقدام بصدور ) گيرنده و راهن وام(شهر عليه خانم صغري عزيزي ملک آبادي  نيزر

پس از ارزيابي مورد وثيقه و قبل از تنظيم آگهي مزايده مورد وثيقه، بستانکار . نموده است
نده شده است سپس اخطاريه پرداخت وصول طلب خود را اعالم نمود و خواستار ختم پرو

اي اعالم نمود  بستانکار طي نامه.  مديون و بستانکار صادر گرديدرأينيم عشر اجرائي ب
و خواستار مساعدت به باشد  ميي اجرايمديون فاقد توان مالي جهت پرداخت نيم عشر 

کميته مديون به منظور معافيت از پرداخت نيم عشر اجرائي گرديد و مديون تحت پوشش 
 نظارت با توجه به مراتب باال و نظر به اينکه بند هيأتلذا . باشد مي) ره(امداد امام خميني 

يه اجرايدر صورتيکه باشد  مياي  امه ششم توسعه ناظر به اسناد ذمه قانون برن١١٧پ ماده 

ر صادره به استناد سند رهني صادر و اموالي از مديون بازداشت نگرديده و مطالبات بستانکا
 رئيس اداره ثبت لنجان مبني بر رد اعتراض رأي و گردد مياز محل مورد رهن وصول 

 ١٥٨ ماده ٢مستند به تبصره ) االجرا م درصد حقمبني بر پرداخت دو و ني(راهن 
 و تأييد را صحيح تشخيص و آن را ١٣٨٧/ ٦/ ١١ اسناد رسمي مصوب اجراي نامه آيين

  . گردد مي به شرح فوق اصالح ١٣٩٩/ ٤/ ٤٠١٣٩٧٩ رأياستوار مي نمايد و 
  . است اصالحي قانون ثبت صادر گرديد و قطعي٢٥ ماده ٨ با استناد به بند رأياين 

  :س ثبت کرماننظريه رئي
با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده (

ه نظريه اداره حقوقي قوه قضائي قانون برنامه ششم توسعه و همچنين با عنايت به ١١٧
 ١١٧ که اسناد رهني را نيز مشمول بند پ ماده ١٣٩٩/ ٣/ ١٣ مورخ ٢٣٣/ ٩٩/ ٧شماره  به

  .)گردد مي بر عدم تعلق حقوق دولتي صادر رأيلحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و 
  :نظريه رئيس ثبت اصفهان

 نامه آيين ١٦٧ ماده اجرايو در  ٩٧٠٠١٧٤با بررسي  سوابق پرونده اجرائي کالسه 
  درخصوص درخواست صغري عزيزي١٣٨٧االجرا مصوب   الزم مفاد اسناد رسمياجراي
عشر اجرائي با توجه مفاد گزارش  مآبادي مبني بر تقاضاي معافيت از پرداخت ني ملک

 واحد اجرا و با توجه به اينکه پرونده ١٣٩٩/ ٢/ ٢٠ ـ ١٣٩٩٠٤٩٠٢١٢٩٠٠٠٤٢٥شماره 
و موارد بند پ باشد  مي که اجرائيه عليه آن صادر گرديه منشاء آن سند رهني موصوف

 .باشد مي قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهني ن١١٧ماده 
  : رأي هيأت نظارت

نظر به اينکه مديريت شعب بانک سينا منطقه اصفهان باستناد سند رهني شماره 
وام (آبادي   ملکليه خانم صغري عزيزي زرين شهر ع١٨٨ دفتر ١٠/٦/١٣٩٤ ـ ٢٣٨٤٥

اقدام بصدور اجرائيه نموده است پس از ارزيابي مورد وثيقه که عبارت ) گيرنده و راهن
 ثبت اصفهان و قبل از تنظيم آگهي مزايده مورد ٩ بخش ١٠٦/١٩است از پالک ثبتي 

  وصول طلب٢٩/٨/١٣٩٨ ـ ١٣٩٨٠٥٠٠٢١٢٩٠٠٨١٣٠وثيقه بستانکار طي وارده شماره 
گونه وجهي  چخود را اعالم نمود و خواستار ختم پرونده شد ولي از طريق اداره ثبت هي

 نظارت با توجه به مراتب فوق و اعالم وصول هيأتبابت طلب وصول نگرديده است لذا 
 رئيس اداره رأي قانون برنامه ششم توسعه ١١٧طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده 

  .دنماي  ميتأييد دولتي را صحيح تشخيص و آن را ثبت مبني بر عدم تعلق حقوق
  :١٥/٨/١٣٩٩ ـ ١٤٥١٨رأي اصالحي 

نظر :  هيأت نظارت مجدداً پرونده بررسي و مشخص گرديد٤/٩٩ ـ  ١٣٩٧٩پيرو رأي 
 ١٠/٩٤ـ  ٢٣٨٣٥ رهني شماره به اينکه مديريت شعب بانک سينا منطقه اصفهان باستناد سند

اقدام ) وام گيرنده و راهن(آبادي  ملک نم صغري عزيزيشهر عليه خا  زرين١٨٨فترخانه د
بصدور اجراييه نموده است پس از ارزيابي مورد وثيقه و قبل از تنظيم آگهي مزايده مورد 
وثيقه، بستانکار وصول طلب خود را اعالم نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس 

اي  نکار صادر گرديد بستانکار طي نامهعشر اجرائي برأي مديون و بستا  اخطار به پرداخت نيم
باشد و خواستار  اعالم نمود مديون فاقد توان مالي جهت پرداخت نيم عشر اجرايي مي

مساعدت به مديون به منظور معافيت از پرداخت نيم عشر اجرايي گرديد و مديون تحت 
اتب باال و نظر باشد لذا هيأت نظارت با توجه به مر مي) ره(پوشش کميته امداد امام خميني 

باشد در  اي مي اسناد ذمه  قانون برنامه ششم توسعه ناظر به١١٧به اينکه بند پ ماده 
صورتيکه اجرائيه صادره به استناد سند رهني صادر و اموالي از مديون بازداشت نگرديده و 
مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول ميگردد و رأي رئيس اداره ثبت لنجان مبني بر 

 ماده ٢مستند به تبصره ) االجراء مبني بر پرداخت دو و نيم درصد حق(رد اعتراض راهن 
 را صحيح تشخيص و آن را تائيد و ١١/٦/١٣٨٧نامه اجراي اسناد رسمي مصوب   آئين١٥٨

  . گردد  بشرح فوق اصالح مي٤٠١٣٩٧٩/٤/١٣٩٩نمايد و رأي  استوار مي
کنندگان ذيل  با حضور امضاء ثبت عاليرأيجلسه شو ٢٦/١١/١٣٩٩به تاريخ 

تشکيل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظريات کارشناسي ابرازي، اعضاي محترم 
  : گرديدرأيمشاروه نموده و به شرح زير مبادرت به انشاء 

  :رأي شورأي عالي ثبت
معنونه در هاي  با توجه به محتويات پرونده و گردش کار نظر به اينکه عبارات  و واژه

 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بصورت مطلق ١١٧اده م
اي و رهني قائل نگرديده است لذا به استناد  ن اسناد ذمهاستعمال و تمايز و تفکيکي بي

 عدم تعلق هزينه اجرا شامل کليه اسنادي که در خصوص آنها ،قاعده عموم و اطالق
طالبات از طريق ثبت انجام نپذيرفته باشد خواهد گرديد ـن وصول مـه صادر وليکـاجرائي

 نظارت ثبت استان کرمان هيأت ٧/١٠/١٣٩٨ مورخ ٨٠٠٠٣٣ شماره رأين اساس ي ارب
 يار اصالحي قانون ثبت ب٢٥ ماده ٤منطبق با اين نظر تشخيص و به استناد تبصره 

  .باشد مياالتباع  هاي نظارت در موارد مشابه الزم تهيأ
 مهدي اقبال           غالمرضا انصاري                       ر حميدرضا آدابي   دکت     

      اسناد ديوانعالي کشور      معاون امور١مستشار شعبه      ديوانعالي کشور ٥معاون شعبه 
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