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 مقدمه

در  آزمون دکتریاین است که طراحان مهمترین موضوعاتی که برای یک داوطلب دکتری حقوق عمومی ممکن است طرح شود؛  یکی از

و تبعا کدام  مطرح می شودزمون دکتری از کدام قسمت ها سواالت بیشتری سالهای پیش چه سواالتی را در آزمونها طرح کرده اند؟ در آ

 ؟ قسمت ها باید بیشتر مطالعه شود

نابراین پاسخ به این سوالها ما را متوجه این نکته می کند که دستیابی داوطلب به آزمونهای سال های قبل ضرورت دارد و این امر ب

با نحوه طرح پرسش در آزمون و تمرین در پاسخ دادن به آن صورت گیرد، مزیت های متعددی دارد. چنانچه با هدف آشنا شدن داوطلبان 

و احتماال تغییر مطلوبی را تجربه  دبا روش طراح سوال آشنا می شود و نیز می تواند درصد یادگیری خود را بسنج از جمله اینکه داوطلب

زدن  های اساسی این نوع از کتاب این است که داوطلب مطالبی را که در مطالعه یادگرفته است با. اضافه بر آن یکی دیگر از مزیتکند

ا که مرحله اول آزمون یادگیری است و مرحله دوم آزمون تثبیت مطالب است که در صورت کند چرتست ها در ذهن خود تثبیت می

یکی دیگر از ویژگی های این کتاب پاسخ تحلیلی و تشریحی به  انجام صحیح آن، نتیجه قبولی و ورود به مرحله مصاحبه خواهد بود.

دکتری حقوق عمومی خواهد بود و اصطالحا داوطلب با طراحان اره چراغ راه داوطلب ری است که به همراه ذکر منابع هموسواالت دکت

 سوال و یا کتب رفرنس آشنا خواهد شد. 

یک قسمت آن نکات بیرون  به غیر از این مزیت یک بخش دیگری را نیز به عنوان هدیه نویسندگان به داوطلبان در نظر گرفته ایم که

 مهم از قوانین و دروس اساسی و اداری می باشد. نکات کشیده شده از سواالت دکتری و قسمت های دیگر آن

برای شرکت در آزمون دکتری شاخه حقوق عمومی بایستی دروس تخصصی و دروس داوطلبان دکتری حقوق عمومی حتما می دانید که 

حقوق عمومی عمومی این شاخه را آزمون دهد.  مجموعه ای که برای داوطلبان در نظر گرفته شده است؛ دروس تخصصی آزمون دکتری 

  و شامل دروس حقوق اساسی، حقوق اداری و متون فقه)معامالت( می باشد.

باری؛ داوطلبان عزیز الزم است قبل از شروع به مطالعه  این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از 

در پاسخ  کتاب سعی شده است این در متن. ای آزمون پیش روتست هتالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر 

از منابع غیرالزم دیگر اضافه نشود. بنابراین ممکن است اساتید مختلفی آزمونی به هیچ وجه خارج از نظرات  تشریحی به سواالت دکتری

در پاسخ به تست های وب مشخص در خصوص یک موضوع نظریات مختلفی ارائه کرده باشند اما متن هر کتابی کامال در یک چهارچ

مطمح  منبع با کمترین تغییراتو اصوال سعی شده بدون هیچ کم و کاستی نظر نویسنده آن  بوده است حقوق عمومی آزمون های دکتری

نکه در حقیقت این موضوع به داوطلب کمک می کند با نظریات مختلف آشنا شده و استدالل خود را قوی تر کند ضمن ای. نظر قرار گیرد

  .ها در یک موضوعی زیاد باشدطرح نشود مخصوصا اینکه وقتی اختالف دیدگاه در این کتاب ؛سعی شده متونی که فایده آزمونی ندارد

مهمترین مزیت این کتاب: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده 

از قلم نیافتاده است. بنابراین  در پاسخ های تشریحی به سواالت دکتری که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنساست با این اطمینان 

را چندین بار  آزمونی انتشارات عدلیه داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب

در آزمون دکتری کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی 

از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصوال بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! 

 کند.می امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری

در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق  

قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته)کما اینکه  عمومی

برسانید.  1قص تنها ایزد باریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیربدون ن

 مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند.

 یکهزار و سیصد و نود و هفت پاییز 
 

                                                        
1 - @a_shamabadi-shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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 الحوت فهو عمد... لو القاه فی البحر فالتقمه -1

 الف( اذا اتفق التقامه                                       ب( اذا قصد القائه فی البحر

 ج( اذا قصد القام الحوت                                   د( الن االلقاء کاف فی ضمان

تی که چنین قصدی داشته باشد یا آن که بودن ماهی و بلعیده اگر شخص را به دریا بیاندازد و ماهی او را ببلعد، در صور پاسخ تشریحی:

شدن انسان توسط آن به نح غالب باشد و مطابق قولی، اگرچه این قصد را هم نداشته باشد و این حادثه به نحو غالب هم نباشد بلکه به 

مان کافی است و بلعیدن ماهی امر زائد به طور اتفاقی حاصل شده باشد، باز هم ضامن )عمدی( است، زیرا افکندن در دریا در ایجاد ض

 ( ر.ک مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه، کتاب قصاصآید. )حساب می

 *گزینه د صحیح است.

 اذا اشترط ... جاز -2

 الف( حمل الدابه فیما بعد                               ب( تأخیر المبیع فی ید البائع ماشاء

 د( تبقیه الزرع الی اوان السنبل                        ج( ان یبلغ الزرع السنبل        

اگر شرط به تأخیر انداختن مبیع که در دست بایع است یا ثمن که در دست مشتری است تا هرزمان که هریک از بایع  پاسخ تشریحی:

ه برای مشروط علیه مقدور نیست، ها وجود دارد( همچنین شرط کردن امری کو مشتری نخواهند، شود )جایز نیست، چراکه جهلت در آن

باطل می باشد، مانند شرط باردار شدن چهارپا در آینده یا به حد خوشه رسیدن زراعت )خواه بر مشروط علیه شرط شده باشد که با عمل 

 او به آن حد برسد یا آنکه به فعل پروردگار عالم چنین شود، زیرا هر دو فرض، غیر مقدور هستند(.

دار شدن در زمین باقی بماند، این مین یا زراعت بدون دیگری فروخته شود( اگر شرط شود که زراعت تا هنگام خوشه)و در صورتی که ز

شرط جایز است، زیرا انجام چنین کاری در توان مشروط علیه است، بدون آن که نیازی به تعیین زمان باقی ماندن زراعت بر روی زمین 

ر.ک مباحث حقوقی باشد. )شود، زیرا زمان متعارف مشخص میکه معمول است، قرار داده می ایباشد و مدت چنین شرطی، به اندازه
 (شرح لمعه دمشقیه، کتاب متاجر

 *گزینه د صحیح است.

من قتل مؤمناً متعمداً قید منه اال ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب ذالک »از روایت:  -3

 دام گزینه قابل استفاده است؟ک« القاتل فالدیه

 الف( الواجب فی قتل العمد القصاص عینا  

 ب( الواجب فی قتل العمد القصاص تخییرا  

 ج( الواجب فی قتل العمد احد المرین القصاص و الدیه

 د( ولی القصاص مخیر بین االمرین لقوله)ع(: فهو بخیر النظرین

ب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر، در قتل عمد، قصاص واجب )تعیینی( است به استناد آیات النفس بالنفس و کت پاسخ تشریحی:

خاطر روایت صحیحه حلی و نه آن که ولی دم بین دیه و قصاص مخیر باشد. البته اگر طرفین بر دیه مصالحه نمایند، جایز ست به

به قتل برساند، قصاص می شود، مگر آن که اولیای مقتول به بن سنان از امام صادق)ع( که فرمود: کسی که مؤمنی را از روی عمد  عبداهلل

ر.ک مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه، کتاب دیه راضی باشند، پس اگر به دیه راضی شدند و قاتل هم قبول کرد، دیه ثابت می شود. )
 (قصاص

 *گزینه الف صحیح است.

فریط ولو شرط فی عقد االجاره ضمانها بدونهما فسد وال یضمن المستأجر العین اال بالتعدی فیها او بالت»در عبارت:  -4

 علت فساد عقد چیست؟« العقد

 الف( شرط بدوی است.

 ب( شرط خالی از غرض حکمی است.
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 ج( شرط مزبور برخالف مقتضای امانت است.

 علیه است.د( شرط خارج از قدرت مشروط

فریط و اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره نیست جز درصورت  تعدی و ت پاسخ تشریحی:

مستأجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن باشد، در این صورت عقد اجاره باطل می شود، زیرا شرط مزبور مخالف شرع و مخالف 

 (ر.ک مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه، کتاب اجارهمقتضای عقد اجاره است. )

 *گزینه ج صحیح است.

 فی حد الزنا ....المراد بالضغث  -5

 الف( الجلد و عقوبه زائده

 ب( القبض علی جمله من العیدان المشتمل علی العدد

 ج( الجد و جز الرأس و التغریب

 د( الجمع بین الجلد و الرجم اذا کان محصنا  

ن جا تعدادی چوب و ای از هرچیز است و منظور از آن در ایضعث به کسرضاء در اصل لغت به معنای مجموعه و دسته پاسخ تشریحی:

طوری زنند بهباره به مجرم میباشد؛ به صورت مجموع آن را به دست گرفته و یکمانند آن است که مشتمل بر عدد معتبر در حد زنا می

ه به بدن ها با واسطها بر بعضی دیگر فشار آورند و ضربه آنها به بدن مجرم برسد و یا بعضی از چوبکه بدنش را به درد آورد و همه چوب

 (رجوح کنید مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه، کتاب حدودمجرم برسد. )

 *گزینه ب صحیح است.

 ، سهم االرث ....«اخت لالبوین مع جماعه من کالله االم اذا اجتمع الزوجه و»با توجه به این متن   -6

 فریضه؛  و الباقی به نسبت 8/1و زوجه  6/1و کالله امی متعدد  2/1الف( خواهر ابوینی 

 ، و الباقی خواهر ابوینی فرضا  و ردا  3/1برادر و خواهر امی  ،4/1ب( زوجه 

 شود.و الباقی به نسبت بین کالله ابوینی و امی تقسیم می 2/1، خواهر ابوینی 8/1، زوجه 3/1ج( کالله امی متعدد 

 شود.ه خواهر ابوینی رد میو الباقی ب 4/1و زوجه  2/1د( کالله امی از ارث محروم است و سهم خواهر ابوینی 

 رجوع کنید به مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه، کتاب ارث. پاسخ تشریحی:

 *گزینه ج صحیح است.

 نظارت بر انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا برعهده کدام نهاد است؟ -7

 لف( وزارت کشور         

 ب( مجلس شورای اسالمی  

 ج( شورای نگهبان  

 بطد( استانداری ذیر

گیرد. های نظارت است و نظارت بر این انتخابات توسط شورای نگهبان صورت نمینظارت بر انتخابات برعهده هیئت پاسخ تشریحی:

چون درمورد نظارت بر انتخابات شورای اسالمی، قانون اساسی ساکت بود، به همین دلیل، قانونگذار در قانون عادی نظارت بر انتخابات را 

نفره از نمایندگان را به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر شت، بدین صورت که مجلس شورای اسالمی یک هیئت پنجبرعهده مجلس گذا

ها نیز به انتخاب هیئت کند و آنهای نظارت استان میکند که این هیئت مرکزی خود اقدام به تعیین هیئتانتخابات شوراها تعیین می

 پردازند.ها مینظارت شهرستان

 صحیح است.*گزینه ب 

 در بیان مفهوم دموکراسی...  -8
 در دموکراسی غیرمستقیم تدوین قوانین با پارلمان و تصویب آن با مردم است. -الف

 در دموکراسی نیمه مستقیم انتخابات با واسطه و در دموکراسی غیر مستقیم انتخابات دو درجه ای است.  -ب

 موازی هم توسط نمایندگان مردم و هم مستقیما  توسط مردم اعمال می شود.در دموکراسی نیمه مستقیم قدرت سیاسی به دو وجه  -ج
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 در دموکراسی مستقیم انتخابات یک درجه ای و در دموکراسی غیرمستقیم انتخابات دو درجه ای است. -د

ه وسیله خود در دموکراسی نیمه مستقیم اعمال قدرت سیاسی به طور مساوی هم توسط نمایندگان و هم مستقما ب پاسخ تشریحی:

گیری از سوی نمایندگان مردم است لیکن به مردم صورت می گیرد. در این نوع از حکومت اصل بر وجود مجالس مقنن و تصمیم

 شهروندان هم طبق ضوابطی حق داده شده است مستقیما  قدرت سیاسی و حاکمیت را اعمال کنند.

 *گزینه ج صحیح است.

 در بیان مفاهیم حاکمیت و حکومت:  -9
 اند.حاکمیت و حکومت دارای معانی مترادف -لفا

 حاکمیت عبارت از مجموعه قوای سه گانه و حکومت همان قوه مجریه است. -ب

 حاکمیت و حکومت در مفهوم درونی مترادف و در مفهوم بیرونی متمایزند. -ج

 رابطه حقوقی مبتنی بر قرار داد است.در حاکمیت داخلی رابطه حقوقی مبتنی بر فرمان و اطاعت و در حاکمیت بین المللی،  -د

گانه می کنند که هم شامل قوای سهاقتدار )قدرت( در داخل کشور اعمال  گفته می شود کهکلیه نهادهایی  بهحکومت  پاسخ تشریحی:

اتیک و حاکمیت دو نظریه حاکمیت تئوکراست.  قدرت برتر فرماندهیبه معنای  نیز حاکمیت شود هم سایر نهادها مانند: مجمع و...؛می

حاکمیت و حکومت دارای معانی مترادف نیستند و اضافه بر آن حاکمیت  بنابراین  در خصوص نظریات حاکمیت وجود دارد.دموکراتیک 

است نه عبارت از مجموعه قوای سه گانه. اضافه بر آن حاکمیت و حکومت هم در  اعمال قدرت از طریق همه نهادهای حاکمیتیبه معنای 

نی متمایزاند و هم در مفهوم درونی؛ چرا که هر کدام معنای متفاوتی دارد. بنابراین در حاکمیت داخلی  رابطه میان دولت و مفهوم درو

المللی مبتنی بر استقالل و رابطه ای هم که بین دولت ها و سازمان شهروندان مبتنی بر فرمان و اقتدار و اطاعت است و در حاکمیت بین

 دارد مبتنی بر قرارداد است.های بین المللی وجود 

 *گزینه د صحیح است.

 رئیس جمهور می تواند.... -10
 در مسائل بسیار مهم، با اکثریت آراء موافق دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی، تصویب قانونی را به همه پرسی بگذارد. -الف

 برای دولت راسا نمایندگان ویژه انتخاب نماید. -ب

 ین و استوارنامه آنها را امضاء کند.سفیران را راسا تعی -ج

 مصوبات مجلس را امضاء کند یا بنا به مصالح نظام از امضای آن اجتناب نماید. -د

قانون اساسی: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی،  59قانون اساسی: بر اساس اصل  123و  59مطابق اصل  پاسخ تشریحی:

پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء ننه از راه همهسیاسی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مق

قانون اساسی رئیس جمهور موظف است  123عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. همچنین مطابق اصل 

 ی اجرا در اختیار مسئوالن قرار دهد.پرسی را پس از طی مراحل قانونی ابالغ و برامصوبات مجلس یا نتیجه همه

 *گزینه الف صحیح است.

 در قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران:  -11

الف( تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور)سیاسی، اداری و قضایی( حق مجلس و سؤال و استیضاح وزیران حق نمایندگان است و 

 عرض قرار داد.اند مورد تها را به سبب نظراتی که اظهار کردهتوان آننمی

 ها را مورد تعقیب قرار داد.توان آنوجه نمیهیچب( نمایندگان مجلس از مصونیت کامل پارلمانی و کیفری برخوردارند و به

 ها را بدین سبب فقط در دوره نمایندگی مورد مؤاخذه قرار داد.توان آنج( نمایندگان در اظهارنظر و رأی آزادند و نمی

 ت ارتکاب جرم، پیش از کسب مجوز از مجلس قابل تعقیب نیستند.د( نمایندگان در صور

 است که باید رجوع به چهار اصل قانون اساسی شود.این گزینه از سه قسمت تشکیل شده پاسخ تشریحی:

 قانون اساسی: مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. 76براساس اصل

جمهور و یا هریک از چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رئیسسی: در هر مورد که حداقل یکقانون اسا 88براساس اصل

جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس
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تأخیر افتد مگر با عذر موجه به ز یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز بهجمهور بیش اجواب دهدو این جواب نباید در مورد رئیس

 تشخیص مجلس شورای اسالمی.

دانند هیئت وزیران یا هریک از وزراء را توانند در مواردی که الزم میقانون اساسی: نمایندگان مجلس شورای اسالمی می 89براساس اصل

 استیضاح کنند.

ها را توان آنی: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رآی خود کامال  آزادند و نمیقانون اساس 86براساس اصل

 اند، تعقیب یا توقیف کرد.  اند یا آرایی که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی خود دادهسبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهبه

 *گزینه الف صحیح است.
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 نکات مهم بیرون کشیده شده از سواالت دکتری سراسری
 

 

 

  90نکات بیرون کشیده شده از سواالت دکتری سال: 

  است. مجلس شورای اسالمینظارت بر انتخابات شهر و روستا بر عهده 

  :سی است.تحمل و چندگانگی سیاسی یکی از خصایص بارز دموکرا -تسامحدر بیان مفهوم دموکراسی 

  :حاکمیت داخلی مبتنی بر فرمان و اطاعت و حاکمیت بیرونی مبتنی بر قرارداد است.)و در بیان مفهوم حاکمیت و حکومت

 دولت از استقالل برخوردار است(

  :بسیار مهم با اکثریت آراء موافق دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب قانونی را  در مسائلرئیس جمهور می تواند

 به همه پرسی بگذارد.

  :اداری و قضایی( حق مجلس و سوال و  -تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور)سیاسیدر قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران

 .استیضاح حق نمایندگان است و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که اظهار کرده اند مورد تعرض و مواخذه قرار داد

  بر عهده رئیس مجلس شورای اسالمی است.و آیین نامه های هیات وزیران با قوانین تشخیص مطابقت تصویب نامه ها 

 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون در نظام جمهوری اسالمی :

 .تجویز کند

  91نکات بیرون کشیده شده از سواالت دکتری سال: 

 شامل قانون اساسی  127رای نگهبان صالحیت نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور در اصل بر اساس نظریات تفسیر شو

 صدور و وضع تصویب نامه، آیین نامه و اساسنامه نمی شود.

 :نمی تواند پس از تصویب و ابالغ مصوبات خود آنها را تجدیدنظر نماید. مجع تشخیص مصلحت نظام 

  قانون اساسی  44راه اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون به هر نحو مغایر اصل قانون اساسی ایجاد و  44مطابق اصل

 است.

 :به صورت زور بروز می کند. در حقوق عمومی چهره اصلی اقتدار 

 به عنوان یکی از فنون حقوق عمومی، مستلزم قبول پیش شرط دموکراتیک است. نمایندگی 

  باشد.می خود به خود دارای ارزش ذاتی نمیبه عنوان یکی از اصول حقوق عموتفکیک قوا 

 :وجود چندگانگی سیاسی است.  یکی از شرایط تحقق دموکراسی 

 مبتنی بر قدرت عمومی است. مبنای اصلی حقوق عمومی 

 ناشی از اقدام طبقه اجتماعی بورژوازی بوده که منجر به تصویب قانون اساسی شد.جنبش دستورگرایی  : 

 به وسیله قانون اساسی مشخص می شود. وابط بین دول عضو فدرال:در دولت کشورهای فدرال ر 

  :حاکمیت جنبه صعودی داشته ولی قدرت مطلق الزامان نفی نمی شود.در نظریه حاکمیت دموکراتیک 

  :مجلس در قبال مردم و دولت در قبال در رژیم پارلمانی اصوال روابط بین مجلس و دولت در قبال مردم به این صورت است که

 جلس مسئولیت دارد.م

 حقوق اساسیدرس 
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 به بعد آزمون های سراسری 90نکات بیرون کشیده شده از سواالت دکتری 

 مجاز است. یاسالم یتنها با اجازه مجلس شورا یادار تداریمقامات صالح ینامه از سو نییوضع آ  

 کند.ترسیم می یاسالم یمجلس شوراکشور را  ماتیتقس یمسئوالن واحدها اراتیو اخت فیود وظاحد رانیدر ا  

 است. از قواعد و مقررات خاص تیو تبع تیولئاصل مس رشیپذ منطبق بردر ایران  دولت یمدن تیمسئول 

 نه مربوطهوزارتخا شود؟یم لیکدام مقام تشک میوزارتخانه بنا به تصم کیمؤسسه وابسته به  رانیدر ا     

 دینما لیکار تحم مانیبه پ یدیبداند تعهدات جد یچنانچه مقتض یبدون شرط قبل یادار یاداره حق دارد در قراردادها مطابق اصل انطباق. 

 یعموم استمرار خدمات منطبق بر کدام اصل است؟ تداریمقامات صالح یکارمند دولت و قبول آن از سو یاستعفا یاعالم قبل  

 نظارت دارد سه گانه یهمه قوا یادار یهاتیبر فعال یق ادارمقررات حقو. 

  و اطالع مجلسس رانیوز أتیه بیتصو پذیر اسـت؟امکان یچه شرایط یط یارجاع آن داور ای یو دولت یراجع به اموال عموم یصلح دعاو

    

 شده است دادگاه اداریمستقل  یریگموجب شکل هیدر امور قوه مجر هیدغدغه عدم مداخله قوه قضائ.  

 یعدالت ادار وانید یعموم اتینگهبان با ه یشورا یفقها تیپس از کسب نظر اکثر ست؟یحکم ابطال مصوبه خالف شرع با ک  

 گمارد؟ توانیم ریدرآمده است نامبرده را در کدام پست ز رانیا تیاست که به تابع یمدت ده سال گانهیاز اتباع ب یکی 

  کدامچی(ه4  یامور شهر تیری( مد3 قضاوت( 2 مجلس یندگینما( 1

   شسنهادیبسه پ شود؟یم تیسلب عضو یونه از وگشوند چ ریتقص ایمرتکب قصور  یقانون فیشهر از انجام وظا یشورا یاز اعضا کیچنانچه هر 

  اختالف استان ی حلشورا بیاستاندار و تصو ایاستان و  یشورا

  تابع صـندوق  توانندیم یو مقررات کار است ول نیکارکنان آن تابع قوان یخداماست تیواگذار شود وضع یبه بخش خصوص یشرکت دولت کیاگر

 بمانند.  یباق یفعل یبازنشستگ

 است. عوامل شغل شاغل یابیارزشبر اساس  ییاجرا یهانظام پرداخت کارمندان دستگاه یخدمات کشور تیریمطابق قانون مد 

 ستند؟ین یمستثن یکشور اتیاز شمول مال ریکدام مورد ز  

 دانشگاه ها یعلم أتیه یاعضا( 4         یدولت یشرکتها( 3  هایشهردار( 2 یافراد نظام( 1

 شامل صسدور ( یقانون اساسـ 127جمهور )موضوع اصل  سیرئ ژهیو ندگانینما ای ندهینما تینگهبان، صالح یشورا یریتفس اتیبراساس نظر

  .شودیمنو اساسنامه  نامه نییآ نامه،بیتصو

 در  توانسدیمنمجمع  ،مستقالو ابالغ مصوبات خـود  بیمصلحت نظام پس از تصو صینگهبان، مجمع تشخ یشورا یریتفس اتیظرمطابق با ن

 .دینظر نما دیمصوبه خود تجد یمواد قانون

   و  ویـراد یصـخصو هـای شـبکه یانـدازو راه جـادیادر مـورد   یقانون اساس( 44نگهبان و با توجه به اصل ) یشورا یریتفس اتیبر اساس نظر

 .باشدیم 44ر با اصل یبه هر نحو مغا یونیزیو تلو یوبیراد یخصوص های شبکه یاندازو راه سیتاس، ونیزیتلو

 گسترده ازیامتکند؟یبروز م یقیاقتدار از چه طر یچهره اصل یدر حقوق عموم   

  یندگینما است؟ کیشرط دموکرات شیمستلزم قبول پ ،یکدام فن حقوق عموم 

 است. یوضع تمام مقررات دولت قانون، یبه استنا هیمجر یقوه  ینیتقن تیصالح 

 د.کن یدگیرس یبه تخلفات ادار یدگیرس یها أتیه یتواند رأساٌ به آرا قطع یم هیات عالی نظارت 
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 نکات مهم قوانین
 

 

 

 شود.نهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته میکلیه سازما نکته:

 پستهای ثابت صرفا  برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. نکته:

شامل همه یت و منافع آن بدون محدود تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است: آن دسته از اموری است که امورحاکمیتی نکته:

 شود.موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیمندی از این نوع خدمات جامعه گردیده و بهره اقشار

، حجم شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخصبه دستگاههای اجرائی اجازه داده می نکته:

طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه ار و قیمت کل به، قیمت هر واحد ککار معین

 شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.،اجازه داده میمتقاضیان

بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور یشکارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پ نکته:

گردند. باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی میقابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می

ر قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود گونه تعهد و یا مسؤولیتی ددستگاههای اجرائی هیچ

 صالح در این رابطه خواهند بود.مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی

مأموریت کارمندان  غیردولتی واگذار گردد،ربط به بخشبرداری بخشی از دستگاه ذی(بهرهکت دولتیدر مواردی که با حفظ مالکیت دولت)یا شر

 باشد.مربوط به بخش غیردولتی مجاز می

( پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف %10درصد)توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا دهدستگاههای اجرائی می نکته:

 کارگیرند.به سالبه صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یکبارات مصوب افرادی را اعت

و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای  مدرک تحصیلی دیپلمکارگیری افراد با به نکته:

 باشد.رسد مجاز میه تصویب هیأت وزیران میفرزندان شهدا صرفا  در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان ب

 سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.شصت و پنج  سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید ازنکته: 

رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از استخدام   که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل بهدرصورتی نکته:

 روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

 اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط الزم. -الف

 تبدیل وضع به استخدام پیمانی.  -ب

 لغو حکم. -ج

رگونه اشتغال در در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هگردند کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می

 دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.

 را نخواهند داشت. اجرائیدر همان دستگاهکارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد 

 نکته: در مورد مدیران حرفه ای:

از افراد شایسته)با رعایت تخصص و تجربه شاغل  ای( سمتهای مدیریت حرفه%15)درصدتوانند برای حداکثر پانزده میدستگاههای اجرائی 

 نسبت به شغل،بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی(خارج از دستگاه استفاده نمایند.

  نکته:

 

 مدیریت خدمات کشوریقانون نکات مهم 
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بازنشستگی در صورت وجود باشد و تمدید آن تا زمان می یکسال تا سه سال ذیربطمدت قرارداد استخدام پیمانی بنا به تشخیص دستگاه  نکته:

رضایت مدیران ذیربط و ارباب رجوع  از خدمات مستخدم و طی دوره آموزشی مربوط برای ارتقای سطوح علمی و توانمندی و جلب اعتبار و رضایت

 بالمانع خواهد بود. 

 یر خواهد بود مگر آنکه در قرارداد مدت کمتریامکانپذ با یکماه اعالم قبلیقرارداد  فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین نکته:

 تعیین شده باشد.

 نکته:
 

 

 

 با دادگاه عمومی است. وقوع تخلفتعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص پس از صدور رأی در دیوان بر  نکته:

های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه تصمیمات و آراء نکته:

 باشد.قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی

 نکته:

منظور جلوگیری از تضییع  هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به  از زمان صدور رأیاثر ابطال مصوبات  

 مترتب نماید. ب مصوبهزمان تصویهیأت مذکور اثر آن را به  حقوق اشخاص،

  نکته:

 

 

 

 

با حکم وزیر یا باالترین مقام سازمان باشد که هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می نکته:

 مجدد آنان بالمانع است.شوند و انتصاب و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب میمستقل دولتی مربوط 

  تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: نکته:

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. -الف

 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.-ب

 کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم،از یک ماه تا یک سال.-ج 

 ماه تا یک سال. انفصال موقت از یک-د

 تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.-هـ 

  

 

 

 

 

 

 
 

 آیین نامه استخدام پیمانینکات مهم 
 

 نکات مهم قانون دیوان عدالت اداری

 رسیدگی به تخلفات اداری قانوننکات مهم 
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 است. منظور از تخلفات کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی نکته:

توسط هیأتهای بدوی  شته باشدکارمندان مأمور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از مأموریت آنها نگذرسیدگی به تخلفات قبلی  نکته:

و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل  گیرد)مهم(دستگاه متبوع کارمند صورت می و تجدید نظر

تواند مستخدم میمأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع 

 و رأی صادر شده را به اجراء درآورد.  رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند

ولی در صورتی که رأی صادره با اشکال  باشد)مهم(،بر عهده هیأتهای محل مأموریت میرسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع شده 

در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو نظر هیأت عالی نظارت شود)مانند اخراج( اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه 

 دستگاه الزم االتباع است. 

 

 

 

و  رئیس جمهورها و نهادهای انقالب اسالمی و بنیادها به در خصوص وزارتخانه اعالم موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی نکته:

و در خصوص  وزیر کشورموسسات وابسته به  و در مورد شهرداریها و به وزیر ذیربطشرکتهای دولتی و وابسته به دولت  موسسات و خصوصدر

به  دادگستریذیربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه  بگیر از دولت به وزیرموسسات غیردولتی کمک

 )مهم(.اعالم خواهد شد کمیسیونبازرسی به آن  ( قانون اساسی نتیجه90ارجاعی کمیسیون اصل نود)و در موارد  رئیس قوه قضاییه

 .به صورت مأمور و یا انتقال دائم بالمانع استها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان بازرسی انتقال کارمندان وزارتخانه نکته:

مراتب را به وزیر یا  "حسن جریان امور تعلیق کارمند را ضروری تشخیص دهند باید مستدال های بازرسی در مواردی که برایبازرس یا هیات نکته:

تواند بعذر این که رئیس دستگاه مربوط اطالع دهند وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به قبول درخواست بازرس یا هیات بازرسی است و نمی

 .تقاضا خودداری کنددرخواست مدلل نیست یا دالئل غیر کافی است از انجام 

 

 

 

 .دار شودیک شغل دولتی را عهده تواند تنهاقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هر شخص می 141با توجه به اصل  نکته:

 .باشندمی مستثنیمؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم  ها وهای آموزشی در دانشگاهسمت

های دولتی که به های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتعمومی، هیأت شوراهای عالی، مجامعشرکت و عضویت در  نکته:

سازمانی صورت  های پست و یا شغلسهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت نمایندگان قانونیعنوان

 )مهم(.در موارد فوق ممنوع خواهد بودو یا عضویت  گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکتنمی شغل دیگر محسوبگیرد می

است و  دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی تصدی هر نوع شغل دولتی نکته:

های خصوصی رکتعامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع ش مجلس شورای اسالمی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریتنمایندگی

 مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.  های تعاونی ادارات وشرکتجز

 

 

 

 

 آیین نامه رسیدگی به تخلفات ادارینکات مهم 

 تشکیل سازمان بازرسی کل کشورنکات مهم قانون 

 منع تصدی بیش از یک شغل دولتینکات مهم قانون 
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شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار،در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان،از سوی  مدیر طرح، نکته:

 شود. کارفرما به پیمانکار معرفی می

شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار،در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان،از  ر،مهندس مشاو نکته:

 شود.سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می

 

 

 

 مناقصه کمیسیون نکته:

  میشود تشکیل زیر اعضای از مناقصه کمیسیون –الف : 

  وی . رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده 

 . ذیحساب یا باالترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد 

  . مسئول فنی دستگاه 

  در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد .  از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظردر مناقصات مربوط به شهرداریها،  -ب 

  مام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند . تصمیمات اعضای مزبور رسمیت دارد و ت هر سه نفرکمیسیون با حضور  -ج

 معتبر خواهد بود . رای اکثریت اعضاکمیسیون با 

  تشکیل میشود . با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزاردر مناقصات دو مرحله ای کمیسیون مناقصه  -د 

  می باشد .  با انتخاب هیات مدیرهاعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی  -هـ 

 

 

 

 

 ایجاد استان جدید بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید هیأت وزیران با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود. نکته:

گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری و همچنین اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور با پیشنهاد وزارت تغییر نام و نام نکته:

 و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. کشور 

عهده وزارت کشور است.  تشخیص تغیر نام و  های شهری و روستایی و نظایر اینها بهگذاری سایر اماکن جغرافیایی واقع در حوزهتغییر نام و نام

 ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود. گذاری استاننام

 

 

 

 

 صادر و به اعضای شورا تسلیم خواهد شد. امضاء بخشداررت عضویت شورای روستا به کا نکته:

 (1395)اصالحی  البدل شورای شهر به شرح زیر است:تعداد اعضای اصلی و علی نکته:

  البدلنفر عضو اصلی و سه نفر عضو علینفر، پنج 50.000الف ـ شهرهای تا 

  البدلنفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی 200.000تا نفر  50.000ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 

 نکات مهم قانون برگزاری مناقصات
 

 سیمات کشوریقانون تعاریف و ضوابط تقنکات مهم 

 و آیین نامه اجرایی آن

 شرایط عمومی پیماننکات مهم قانون 

 تشکیالت شورهای اسالمی شهر و روستاقانون نکات مهم 
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  البدلنفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی 500.000نفر تا  200.000ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 

  البدلنفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی 1.000.000نفر تا  500.000د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 

  البدلنفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی 2.000.000نفر تا  1.000.000ـ شهرهای با جمعیت بیش از  ه

  البدلنفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی 2.000.000و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 

  البدلز س شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی
  ره ـ مالک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعالم رسمی مرکز آمار ایران است.تبص

  نکته:

 

 
 

 

 

 

 ( قانون اساسى با حضور حداقل دوسوم مجموع نمایندگان 65نخستین جلسه هر دوره مجلس شوراى اسالمى طبق اصل شصت و پنجم )

 یابد. رسمیت مى

 اى بدون اجازه رئیس، حق محوطه مجلس به عهده رئیس مجلس و در غیاب او به عهده نواب رئیس است. هیچ مقام و قوه حفظ انتظام و امنیت 

 .مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد

  شوند مطلقا  ممنوع است حمل هر نوع اسلحه براى کسانى که وارد ساختمان اصلى مجلس مى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس ینامه داخل نیینکات مهم قانون آ
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 نکات مهم حقوق اساسی و حقوق اداری
 
 
 
 
 

 شود.تشکیل میدر سرزمین معین از اجتماع متقابل مردم و حکام یا قدرت سیاسی دولت کشور یک جامعه سیاسی است که  نکته:

 معانی دولت: نکته:

کلیت متمایز و مقصود همان  "جنگ شددولت عراق با کویت وارد "یا اینکه  "دولت ایران عضو سازمان ملل متحد است"گوییم وقتی می -الف

 شود.ها اشتباه نمیکه با دستگاه حکومت یا افراد و نهادهای قدرت این دولت مشخصی است

کلیه رود. در این وجه مفهوم دولت بر یک کشور در برابر حکومت شوندگان به کار می جبهه فرمانروایانگاهی واژه دولت به معنای  -ب

 )حکومت(کند.شود که بر فرمانبران حکومت میطالق میکارگزاران و نهادهایی ا

 شود.های فوقانی سیاسی نظیر نخست وزیر و هیات وزیران یا به اصطالح کابینه به کار برده میکشور یا رده الیه سیاسی قوه مجریهبه معنای  -ج

، با سازمانی که نتیجه آن برای گروه مورد نظر و جماعتی انسانی، مستقر در سرزمین مخصوص کشور:-تعریف کاره دو مالبر از دولت نکته:

 در رابطه با اعضا دارای نیروی برتر عملکرد، فرماندهی و اجبار است.

شود. همبستگی تقسیم می مکانیکی یا ارگانیکیگروه انسانی در اثر همبستگی شکل می گیرند. همبستگی خود به دو قسمت  نکته:

 همانندی نژادی، قومی، زبانی و مذهبیهای انسانی مشاهده کرد که بر اساس توان در غالب گروهرا می )نظریه عینی یا آلمانی(مکانیک

تری از روابط اجتماعی حاصل کند و همبستگی ارگانیکی)نظریه شخصی یا فرانسوی( نیز معموال  در مرحله پیشرفتهانسانها را به یکدیگر وابسته می

ها و ها، ارزشجنبه تشکیالتی و تعقلی)رابطه معنوی و مجموعه فرهنگهمبستگی مکانیک خالف شود. همبستگی در این مرحله بهمی

 خواهد داشت. عقاید(

 ارایه شد. این نظر مورد طرفداری سوسیالیست نازی قرار گرفت. فیختهنظر عینی یا آلمانی اولین بار توسط  نکته:

 اره به کدام نظریه دارد؟ نظریه فرانسویاش ردیگیمملت مبین وجدان ملی است که از تاریخ مایه  نکته:

 وطنان هستند.بی -بیگانگان و ج -تابعان ب -الف از لحاظ حقوقی اعضای گروه انسانی دارای سه وضعیت: نکته:

 .ندینمایمکه در آن افراد، از طرق مادی و معنوی نسبت به یکدیگر احساس وحدت  شودیمملت به گروه انسانی اطالق  نکته:

حقوق ملت که در  -مهمترین عوامل تشکیل دهنده جامعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چیست؟ ملت از نکته:

 فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به آن اشاره شده است.

ند. مطابق قانون اساسی جمهوری تابعیت افراد را شناسایی ک هانشانهکه دولتی مستقل براساس ضوابط و  شودیمتابعیت زمانی محقق  نکته:

 اسالمی ایران افراد حق دارند تابعیت خود را عوض کنند و یا تابعیت کشوری را کسب کنند.

شوند که در حدود قانون در انجام های دینی شناخته میتنها اقلیت کلیمی و مسیحی زرتشتی،ایرانیان قانون اساسی:  13مطابق اصل  نکته:

کنند در انتخابات مجلس شورای اسالمی هم حق انتخاب د و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میمراسم دینی خود آزادن

 نماینده خود را دارند.

 است. سرزمین عامل سازنده دولت. مطابق این نظریه "ای از بشریت استای از زمین و پارهدولت کشور قطعه"ژلینک معتقد است نکته:

نظریه که توسط الباند و مکتب تحققی ایتالیا مورد دفاع قرار گرفته؛ قابل انتقاد است. به دلیل سرزمین موضوع سلطه دولت:  نکته: نظریه

 اینکه قدرت دولت قبل از هر چیز دیگر قدرت فرمانروایی است و قدرتی با چنین ماهیت فقط قابل اعمال بر افراد است نه بر سرزمین.

 

 و

 و

 و
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در  یا حهیال اتیکل بیپس از تصو رانیوز اتیهر گاه ه»مجلس: ینامه داخل نییآ 89ماده  2به موجب تبصره :  نکته آزمون دکتری سراسری

نفر مخالف  کیو صحبت  لیمعاون امور مجلس با ذکر دل ایمربوط  ریتواند آن را توسط وز یبه استرداد آن بدهد م یار یینها بیهر مرحله تا تصو

 «دیمجلس استرداد نما بیو تصو قهیده دق مدتهر کدام حداکثر به 

ارجی کشور اظهار نظر نماید. اظهار هر نماینده در برابر ملت مسئول بوده و حق دارد در همه مسائل داخلی و خ:  نکته آزمون دکتری سراسری

 دادگاه عمومیبه صورت نطق قبل از دستور است. البته اگر جرمی به علت این اختیارات توسط نمایندگان صورت گیرد در  معموال نظر نمایندگان 

 ، قابل رسیدگی است.با اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی

مایندگان مجلس می توانند در تمام امور داخلی و خارجی اظهارنظر نمایند. با توجه به مطابق قانون اساسی ن:  نکته آزمون دکتری سراسری

پاسخنامه ارائه شده سازمان سنجش گزینه ج صحیح است. اما گزینه ب هم صحیح می باشد و ایرادی ندارد. به نظر می رسد گزینه ج در این 

دارد؛ اشتباه باشد و شامل مسائل جزئی خارجی هم باشد. بنابراین امکان اینکه  قسمت که نماینده حق ارائه نظر در مسائل مهم و اساسی خارجی

 را هم صحیح بدانیم وجود دارد؛ چرا که نمایندگان می توانند در مقام ایفاء وظایف نمایندگی در امور داخلی و خارجی اظهار نظر نمایند. 2گزینه 

و انتخاب  ندگانیاعتبارنامه نما بیتصوجود شورای نگهبان اعتبار ندارد. البته مجلس شورای اسالمی بدون و:  نکته آزمون دکتری سراسری

اما در سایر موارد باید  کند. یریگ میتواند تصم ینگهبان م یاست که مجلس بدون وجود شورا ینگهبان از موارد یشورا یشش نفر حقوقدان اعضا

 ده و اعضاء آن تعیین گردد و صالحیت قانونی خود را اعمال نماید.شورای نگهبان صالحیت خود را اعمال نماید پس بایستی ایجاد ش

ارجاع تصویب آیین نامه به کمیسیون یا کمیسیون های »شورای نگهبان: 1378به موجب نظریه تفسیری مصوب :  نکته آزمون دکتری سراسری

 بلکه تصویب آن به دولت تفویض شده است.« قانون اساسی است 138مجلس خالف اصل 

 

   
 

 

 شوراها از ارکان اداره کشور هستند و به عنوان یکی از ارکان دموکراسی انتخابی محسوب می شوند. نکته:

 : مهمترین وظیفه های شورا: تصویب مصوبات و نظارت بر اجرای مصوبات است.نکته

 ه است.نظارت بر برنامه های اقتصادی و اجرایی ایجاد شد -شورهای اداری در جهت: جلب همکاری مردم نکته:

باشد و شهرک از: تقسیمات کشوری حذف شده است. کوچکترین شهرستان می –شهر  –بخش  -تقسیمات کشوری شامل روستا نکته:

 واحدها روستا بوده و در نزولی ترین بخش نظارت حکومت بر اختیارات دهیار قرار دارد.

 ایجاد استان و یا ادغام آن با تصویب مجلس شورای اسالمی است. نکته:

 بخش در صورتی که عشایر در آن منطقه سکونت کنند بخش عشایری محسوب می شود: در مدت سکونت نکته:

 نکات مهم حقوق اداری
 



 

 انتشارات حقوقی عدلیه           
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تصویب کرده  95نکته: مصوبه تازه ای که در زمینه انتخاب و انتصاب بخشداران و فرمانداران شورای عالی اداری در تیرماه 

 است:

 و مفاد آن ناقض اختیارات قانونی ه بود و انتصاب فرمانداران و بخشداران( )شرایط احراز انتخابوزیر کشور مسئول اجرای این مصوبه

 .باشدوزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمی

 نی شده برای کلیه مدارک تحصیلی پیش بینی شده برای انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران شامل مدرک تحصیلی پیش بی

دستگاه های  .قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب خواهد رسید 70مشاغل اختصاصی وزارت کشور بوده، که به استناد ماده 

درصد سمت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته )با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به  15اجرایی می توانند برای حداکثر 

؛ این افراد هم باید مدارک تحصیلی آنها مطابق این مصوبه سله مراتب مدیریتی( خارج از دستگاه استفاده نمایندشغل، بدون رعایت سل

 قانون مدیریت باشد. 70و ماده 

استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم  گیرد:میصورت وزیر کشور نکته: نصب استانداران توسط 

 .گردندمی رئیس جمهور منصوب

در   .شودعزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام میولی عزل استانداران  

موقتا  از سوی وزیر کشور  سرپرست استانداریصورت استعفا، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران گردد 

 استاندار جدیدی را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.  ظرف یکماهکشور موظف است  شود. وزیرتعیین می

 مصوبه شورای عالی اداری :  5نکته: نصب و عزل فرمانداران به استناد ماده 

 .نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود
 نکته: نصب و عزل بخشداران :

بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود. اختیارات وزیر کشور موضوع  نصب و عزل

  .باشداین ماه قابل تفویض به استانداران می

 روز یکبار تشکیل می شود. 15شورای تامین استان هر  نکته:

منظور از آن این است که قانون   دارند.قرار  لیفیهای تکهای تشخیصی در حقوق اداری در برابر صالحیتصالحیتنکته: 

های ارزیابی یا حاشیه»ای که اصطالحاً مقام اداریهای تصمیم گیری آزاد گذارده به گونهمقام اداری را در انتخاب روش

  مقام اداری است. و گزینش «آزادی انتخاب»شخیصی. در حقیقت صالحیت ترددا«قدرت مانور
 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 وو
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 نظارت قضایی

 :است که به  ییمرجع قضا یعدالت ادار وانید د،یجد قانون 10ماده  زیو ن یقانون اساس 173به موجب اصل  نکته

مردم باشند و به داللت  دیبا یشاک نیشده است، بنابرا سیتأس یدولت یمردم از واحدها تیبه شکا یدگیمنظور رس

 یحقوق ای یقیمردم، اشخاص حق ز( منظور ا 1368مصوب سال  39 تیلغا 37)شماره  وانید یعموم أتیه یرأ

  .ده استاعالم ش یحقوق خصوص

 ستندین یخصوص یحقوق ای یقیآمده است منظور از مردم فقط اشخاص حق هیوحدت رو ی: برخالف آنچه در رأنکته 

 یعدالت ادار وانیدر د توانیها نمهستند که از آن یردولتیغ یحقوق ای یقیبلکه منظور از مردم، مطلق اشخاص حق

 و سازمان هالل احمر. یورزش یهاونیو فدراس یکرد: مانند دانشگاه آزاد اسالم تیشکا

 نبود و دولت در قانون مذکور  ه،یاستنباط کرد که مفهوم دولت فقط ناظر به قوه مجر توانیم دیقانون جد 10باتوجه به ماده  : کتهن

 ریتفس نیمفهوم به کار رفته است. و با ا نیبه هم زین یقانون اساس 173طور که در اصل  نیبه مفهوم عام به کار رفته است. هم

است وجود نداشته و  هییدر قوه قضا یگریبوده و د هیدر قوه مجر یکیسازمان ثبت اسناد که  وسازمان ثبت احوال  نیب یتفاوت

قوه مقننه که با توجه به مفهوم دولت در  یطور است امور ادار نیهم رند،یگیقرار م ییو اقدامات هردو تحت کنترل قضا ماتیتصم

 قرار دارد. یادارعدالت  وانید تیصالح

 حقوق  عییکه موجب تض یماتیفقط تصم ر؛یاست؟ خ یعدالت ادار وانیدر د تیو اقدامات قابل شکا ماتیمطلق تصم ایسؤال: آ : کتهن

به  می. مانند تصمستین وانیدر د تیبوده قابل شکا یکه جنبه الزم االجرا نداشته و مشورت یماتیتصم نیاند. بنابرااشخاص شده

 یعمران یهاطرح یاملک جهت اجر کیخصوص تملک مطالعه در 

 کرد؟بله از ترک فعل  تیشکا یعدالت ادار وانیدر د توانیم یقانون فیعدم اقدام به انجام تکل ای میاز عدم اتخاذ تصم ایسؤال: آ : کتهن

به  یساخت. مثال  الزام شهردار ملزم یقانون فهیرا به انجام وظ تینمود و طرف شکا تیشکا توانیم زین یقانون فهیو عدم انجام وظ

 .یبازنشستگ یمستمر یبه برقرار یاجتماع نیالزام تأم ای. یصدور پروانه ساختمان

 نسبت به قوانین سابق، رئیس دیوان عدالت اداری وظایف و اختارات بیشتر و  1392در قانون دیوان عدالت اداری مصوب  : کتهن

 د.باشیمی را دارا ترعیوس

 :توسط رئیس دیوان عدالت اداری صورت  هیقوه قضائ سیبه رئ وانیو تعداد شعب د یادار ،یقضائ التیتشک شنهادیپ نکته

 گیرد.می

 :است که در   دنظریشعب تجد جادیاعمال شده است ا دیکه در قانون جد ،یعدالت ادار وانیاز تحوالت مهم در ساختار د یکی نکته

و  وانید یتخصص یهاونیسیبه صورت کم نیاز ا شیکه تا پ وانید یتخصص یاهأتیه نیشده است. همچن ینیبشیپ دیقانون جد

 .شد ینیبشیپ دیجدشکل گرفته بود، در قانون  یدر ساختار درون

 بله به دیگران از جمله معاونین خود واگذار کند؟ تواندیمی از اختیارات و تکالیف خود را اپارهآیا رئیس دیوان  : کتهن

 و یا وظایفی که قائم به شخص بوده قابل تفویض نیست. شودیمراتی که جزء وظایف ذاتی رئیس دیوان تلقی . لیکن اختیاتواندیم

 آیا در مواردی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه را منتفی تشخیص و مبادرت به صدور قرار  : کتهن

شاکی  مجددا ار قطعی و غیرقابل اعتراض است. البته چنانچه خیر. این قر، این قرار قطعی و قابل اعتراض است؟ دینمایمرد 

دیگری همان موضوع را با دالیل ابرازی جدید مورد شکایت قرار دهد، در اینجا رئیس دیوان مکلف به تبعیت از قرار قبلی نیست و 

 ان واجد اعتبار امر مختوم نیست.قانون جدید دیو 85موضوع را در هیات عمومی مطرح نماید و لذا قرار رد موضوع ماده  تواندیم

 شودیم لیو دو مستشار شعبه تشک سیرئ کیبا  دنظریالبدل و هر شعبه تجد یدادرس عل ای سیرئ کیبا  یهر شعبه بدو : کتهن .

 است. یحضور دو عضو کاف دنظریدر شعبه تجد یدگیجلسه رس تیرسم یبرا
 


