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 1در نظر گرفته شده است:  جهت طراحی تست های تشریحیمهمترین قوانینی که 
 )اصول مرتبط(قانون اساسی -1

 قانون مدیریت خدمات کشوری -2

 قانون مدیریت خدمات کشوری 22آیین نامه ماده  -3

 یخدمات کشور تیریقانون مد 25ماده  1اجرایی تبصره نامه  نیی آ -4

 یخدمات کشور تیریقانون مد 42ماده بند ز امه ن نیی آ -5

 یخدمات کشور تیریقانون مد 45ماده  2اجرایی تبصره نامه  نیی آ -6

 با اصالحات بعدی 75قانون تشکیالت و وظایف و اختیارات شوراها مصوب  -7

 قانون شرایط عمومی پیمان -8

 قانون برگزاری مناقصات -9

 آیین نامه استخدام پیمانی -10

 ات اداریقانون رسیدگی به تخلف -11

 آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری -12

 قانون شهرداری ها -13

 قانون اساسی با اصالحات 138و  85قانون نحوه اجرای اصول  -14

 بازنشستگان قانون ممنوعیت استخدام  -15

 منع تصدی بیش از یک شغل دولتی قانون -16

 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران -17

 رقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشو -18

 قانون محاسبات عمومی -19

 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی -20

 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی -21

 قانون همه پرسی -22

 قانون دیوان عدالت اداری -23

 قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی -24

 قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی -25

 حوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتیآیین نامه ن -26

 آیین نامه داخلی هیات دولت -27

 
ی ارشد حقوق عمومی نمی باشد مگر اینکه قصد دکتری حقوق عمومی تالیف شده است و قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسآزمون این کتاب به دلیل تخصصی بودن برای  - 1

 ربوط به حقوق اداری باشد توضیحاتش کاربرد فراوان دارد.ضمنا اگر آزمون تخصصی م د.تبه های تک رقمی تا دو رقمی وجود داشته باشآوردن ر
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 آیین نامه اعطای نشان های دولتی -28

 (1390آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر) -29

 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای -30

 و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی -31

 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری -32

 مصوبه ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی -33

 مصوبه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری -34

 منشور اخالقی و اداری کارکنان دولت -35

 اد اسالمیاساسنامه دانشگاه آز -36

 اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاری ها -37
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 مقدمه
یکی از حوزه های دست نخورده دکتری حقوق عمومی، عدم تالیف یک کتاب کاربردی در زمینه تست و یا شبیه سازی  

وجود مبهایی هم که در بازار جالب اینکه کتا .بنابراین صرف انجام این کار، خود ایده جدیدی است .سواالت دکتری است

همه به جمع آوری تست های ارشد و دکتری اکتفا کرده و از معتبرترین کتابفروشی ها و انتشارات ها توزیع   است؛

شود؛ کسی هم نیست معترض این کار شود؛ بلکه با خوشحالی تمام کتاب را تهیه کرده و چندین بار کتاب را مطالعه  می 

؛  و اصطالحا رکب خورده استدر جلسه آزمون متوجه می شوند که کامال راه را به بیراهه رفته  ریو در کمال ناباوکنند می 

ها  چرا که یک نفر نبوده که شروع به نوآوری کند بلکه همیشه صبر می کنند یکی نوآوری را انجام دهد و بعد کپی برداری

 شروع می شود. 

احث آزمونی دکتری شده ایم و هر تست را به صورت تشریحی  ما در این کتاب به صورت تخصصی وارد اصلی ترین مب 

ابتکاری این کتاب در پیش گرفته است؛ به بیان دیگر این کتاب، در   ای شیوه ،از نظر روش انجام هم توضیح داده ایم. 

  .مطالب کاربردی و کلیدی در حقوق عمومی است درسنامه و ارائهحقیقت کتاب تست نیست بلکه خودسنجی از طریق 

 . اما نه به شیوه مرسوم شما را می سنجدسپس پس این کتاب به شما درس می دهد و 

در تالیف تست های   .داین کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرن الزم است قبل از شروع به مطالعه  داوطلبان عزیز باری؛

ح؛ اضافه بر آن اساتید و حتی  شبیه سازی شده هم سواالت دکتری مدنظر بوده، هم  مقاالت و هم جزوات اساتید طرا 

اضافه بر آن در جای جای سواالت   .پژوهشگرانی که در موضوع خاصی محتوا ارائه داده بودند نیز از نظر دور نمانده است

حتی در جایی که نیاز به تشریح مطلب   .و یا رویه قضایی شود ، دکترینسعی شده است که نگاهی ویژه به متن قوانین 

ضمنا گزینه صحیح سواالت در آخر متن   . ر با حوصله و دقت فراوان همراه با تخصص الزم انجام شودوجود دارد؛ این کا

   .توضیحی آمده است که این کار باعث دقت بیشترو آرامش خاطر در طول تست زنی می شود

از هر منبعی که   بنابراین سعی شده است  . ابتکار این کتاب در ارائه محتوای تخصصی و کاربردی برای آزمون دکتری است

اما به دلیل اینکه به نوعی منابع   .استفاده شود و دکترین مفید بوده ولو مصاحبه و یا بخشنامه خاص و یا حتی قانون

استفاده شده اهمیت این کتاب را باال برده است بنابراین انتشارات حق خود می داند که در راستای حفظ رازداری از ارائه  

ند بلکه تنها به کتب و یا جزواتی که مطابق مرسوم از آنها استفاده شده در جهت حفظ حقوق تکمیلی خودداری کمنابع 

 . معنوی اساتید، اشاره شود بنابراین از ارائه منابع دیگر به صورت دقیق معذوریم 

وعات پاسخ های تشریحی که در متن کار شده است بیشتر با هدف باال بردن دقت و تخصص در مورد موض در نهایت اینکه

پیشنهاد می شود اگر  .مختلف حقوق اداری و اساسی بوده و بنابراین دست شما برای مطالعه بیشتر باز گذاشته شده است

خواهید کامال مسلط بر حوزه آزمونی شوید ابتدا کتب دکتری حقوق اساسی و حقوق اداری و حتی متون فقه را مطالعه  می 

؛ در  ا خواندن کتاب مجموعه تست های شبیه سازی شده خود را محک بزنیدکنید و بعد از مطالعه کتابهای ذکر شده، ب

این صورت زحمتتان نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی شما را کسب کنیم و اصوال  
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علی   .می کند بهتر از رضایت دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را ضروری

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

تلگرام و   از طریق آی دی گان اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع نویسنده 

 .ما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کندمسل .برسانید 1زیر یا ایمیل

 هشتیکهزار و سیصد و نود و  مهرماه                                                                      

 ابوالقاسم شم آبادی                                                                  

 فیروزه امینیان                                                           
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 آزمون دکتری  سواالت شبیه ساز

 حقوق اداریخش ب
 )تالیفی(  
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 .....حقوق اداری .1

 .را بررسی می کندقواعد حاکم بر روابط اداره با مردم و روابط میان سازمانهای اداری    -الف

 قدرت عمومی برخوردار است.  زاراب  دارای قواعد متفاوت با حقوق خصوصی است و از  -ب

 .دو اصل مهم در حقوق اداری اصل حاکمیت قانون و نظارت قضایی است  -ج

 همه گزینه ها  -د

از  .دهدیمبررسی قرار را مورد  های اداریقواعد حاکم بر روابط اداره با مردم و روابط میان سازمانحقوق اداری 

بوده که بر اعمال و رفتار دستگاههای  وق خصوصیاوت با قواعد حققواعد حقوقی متقسوی دیگر حقوق اداری مجموعه 

هنگامی که از اداره سخن می گوییم منظورمان در میان  .کندیمروابط حاکم را با افراد تنظیم و تنسیق  اداری حاکم بوده و

 م یا اداره شوندگان، ارتباطی با این قوه افزون بر روابط با مرد .باشدیمی اداری زیر نظر قوه مجریه هاسازمانقوای عمومی، 

روابط اخیر در چهارچوب حقوق اساسی مورد  .دارد...دیگر قوا و نهادهای عمومی از جمله قوه مقننه، دادرس قانون اساسی و

دو اصل در حقوق اداری بیشتر مورد استفاده  .باشدیمخاص خود که دارای قواعد و ضمانت اجراهای  ردیگیممطالعه قرار 

 فته است:قرار گر

ی سازمان اداری باید در چهارچوب قانون بوده و هاتیفعالبه این معنا که اعمال و  اصل حاکمیت قانون بر اداره:   ❖

 موتمنی( )دکتر منوچهر طباطبایی.و اختیارات اجرایی خود خارج نشوند  هاتیصالحادارات از حدود 

 )دکتر موسی زاده(.باشدیمصل حاکمیت قانون  که در واقع، تضمین تحقق ا  اصل دوم، نظارت قضایی بر اداره: ❖

 .صحیح است دگزینه *

 ...ایران در نظارت قضایی از  .2

 .سیستم دوگانه پیروی می کند  -الف

 .از سیستم یک گانه پیروی می کند  -ب

 اری از سایر دادگاه ها همراه با وجود رکن قضایی ناظرسیستم دوگانه با تفکیک دادگاه های اد  -ج

 دادگاه های اداری از سایر دادگاه ها همراه با وجود رکن قضایی ناظرانه با تفکیک  سیستم یک گ  -د

سیستم یک گانه مانند کشورهای عضو کامن لو و سیستم دوگانه  -در حقوق اداری دو سبک داریم .گزینه ج صحیح است

ه بخواهیم مصوبه ای را ن برای اینکدر انگلستا .ایران که در آن دادگاه های قضایی و اداری از هم جداست مانند فرانسه و

استان و شورای   -اما در سیستم فرانسه دادگاه های اداری شهرستان .ابطال کنیم باید به دادگاه عمومی مراجعه کنیم

چنین سیستمی وجود دارد اما با این تفاوت که نهاد ناظر نهایی  در ایران هم به پیروی از فرانسه .دولتی فرانسه قرار دارد

  .رونده ها دارددیوان عدالت اداری جزو قوه قضاییه است و صالحیت عام در رسیدگی به پیعنی  

 .است صحیحج گزینه *

 ...طه اعمال اداری و سیاسیابر .3

 .عموم و خصوص من وجه است  -الف

 است.  عموم و خصوص مطلق  -ب

 .ارتباطی بین اعمال اداری و سیاسی وجود ندارد  -ج

 .ی جزئی از خدمت عمومی هستندهر دو اعمال اداری و سیاس  -د
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 ت:ئی از عمل سیاسی اسیعنی عمل اداری جز  .استعموم و خصوص مطلق مال اداری با اعمال سیاسی  رابطه اع

 

 اعمال سیاسی                                                                                    

 اعمال اداری                                                                                                        

 .گزینه ب صحیح است*

 ...ند ازمستقل عبارتن نامه های مهمترین آیی  .4

 قانون اساسی  138ی اصل عموم  خدماتی سازمان دهنده هانامهین  یآ  -الف

 تای حفظ نظم عمومی یا پلیس اداریی انتظامی در راسهانامهآیین    -ب

 قانون اساسی  79ی ضروری موضوع اصل هاتیمحدودی برقراری  هانامهآیین    -ج

 همه موارد  -د

در اجرای داری دار اتت صالحیای است که از طرف مقاماهنامینمستقل آی نامهآیین(.دکتری دارد سابقه طرح سواالت)

ها را نامهدلیل اینکه این آیین  .شودمیگذار داده شده باشد وضع وظایف خود بدون اینکه مأموریت خاصی از طرف قانون

رای قوانین و نون اساسی در اجمسئولیتی که به موجب قات اداری با توجه به وظایف و نامند این است که مقامامستقل می

دارند، در مواردی که مقررات قانونی وجود ندارد و یا ناقص است راساً و مستقالً بدون   اداره عمومی به عهده مقررات و حفظ نظم و

 .کنندگذار به وضع آن مبادرت میاجازه قانون

 .گزینه د صحیح است

 م اندیشمند است؟نظریه ذیل از کدا  .5

تفکری که امور و وظایف دولت را به  اساساًو  دوشینمخالصه   یگریتصدو اعمال  یت یحاکمدولت در اعمال 

صحیح  باشدینمبرتر دولت دارای مسئولیت و به اعتبار قدرت  کندیمدو بخش حاکمیت و تصدی تبدیل 

 .مالک عمل دولتها قرار گیردستی خدمت عمومی نبوده و بای

 موریس هوریو  -الف

 لئون دوگی  -ب

 ژرژ ودل  -ج

 ژان بدن  -د

پیرو این   مکتب بوردو که .قوق دانشگاه بوردو، حقوق اداری حقوق خدمت عمومی استگی رئیس دانشکده حاز دیدگاه لئون دو

( و شودیماقشار  ت بوده و نفع آن شامل همهای قدردولت دار اعمالی که) یتیحاکم مال بوده معتقد است؛ دولت در اع نظریه

 اساساً و  شودینم ( خالصه دهدیمو برابر با آنها انجام  اعمالی که دولت به مانند اشخاص حقوق خصوصی) یگریتصداعمال 

ت لت دارای مسئولیاعتبار قدرت برتر دوبه و  کندیمکمیت و تصدی تبدیل تفکری که امور و وظایف دولت را به دو بخش حا

 .صحیح نبوده و بایستی خدمت عمومی مالک عمل دولتها قرار گیرد  باشدینم 

 .گزینه د صحیح است*

 وسط کدام اندیشمند ارائه شده است؟اولین بار ت رت عمومینظریه قد .6

 هوریو  موریس  -الف

 لئون دوگی  -ب
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 فولتون  -ج

 الفریر  -د

ی امروزی طرفداران این هایتئورو هنوز هم در  دهدیمل تشکی ق اداری رای اصلی حقوهاهیپای از اندیشه قدرت عمومی یک

هوریو بیشتر بر   .با طرفداری اندیشمندانی همانند تولوز و والفریر(است ) هوریوموریس  تئوریسین این نظریه .نظریه زیادند

از نظر این   .کندیمتاکید زات قدرت عمومی استفاده اداره از امتیانظریه ابزاری( و در نتیجه ) یعمومابزارهای عمل و فعالیت 

در این چهارچوب اداره   .خاص خصوصی استمتفاوت با اعمال اش کالً مکتب اداره کردن پیش از هر چیز دستور دادن است که 

را که امعه بپردازد و قواعدی ه وضع مقررات در برخی امور جبه طور یکجانبه ب هاتیممنوعبرای فرمان دادن و ایجاد  تواندیم

 بنابراین در این نظریه:  .ا برای مخاطبانشان الزامی است وضع نمایداجرای آنه

 .کنداستفاده میهای یکجانبه ها از آئین نامهوعیتاداره برای فرمان دادن و ایجاد ممن ✓

 .ردمال شخص خصوصی کامالً فرق دااداره کردن قبل از هر چیز دستور دادن است و با اع ✓

 .تاس حیالف صح نهیگز*

 لین بار توسط چه کسی ارائه شده است؟ت عمومی اونظریه منفع .7

 ژرژ ودل  -الف

 هوریو موریس  -ب

 لئون دوگی  -ج

 نمارسل والی  -د

رئیس دانشکده حقوق پاریس برای توجیه ، مارسل والیننخستین بار توسط پروفسور  یک مفهوم، برای منفعت عمومی به عنوان

ابتدا از طرفداران سرسخت نظریه خدمات البته وی می مطرح شده است های نظریه خدمات عمو اعمال اداری و پوشاندن کاستی

ل اداری دستگاههای دولتی را توجیه اعما تواند ی بهتر میید که مفهوم منفعت عمومما به تدریج به این نتیجه رسعمومی بود ا

در این  .اقتباس کردری مانسجور خصوص قضیه شهردااستاد والین، این نظریه را از رای مورخ شورای دولتی فرانسه در  .نماید

ر ی را به علت قصوو دادگاه محلی، شهردار در کنیسه مانسجور زخمی شدند آموز بر اثر سقوط حوض آب مقدس قضیه، سه دانش

ا این در مقابل، شهرداری تقاضای تجدیدنظر از این حکم دادگاه محلی را از شورای دولتی نمود ب .در تعمیر کنیسه محکوم نمود

که از زمان رخصوص اماکن مذهبی ندارد چراامور دینی از دولت مجزاست و لذا شهرداری مسئولیتی د  ،جه به قانونه که با توتوجی

ل شهرداری محلی را الشورای دولتی فرانسه، این استد .شوند جزو خدمات عمومی محسوب نمیفوق، این امور  تصویب قانون

این مساله  قانون مذکور، خدمات دینی، دیگر خدمت عمومی محسوب نمیشوند امانپذیرفت و بیان داشت هرچند از زمان تصویب 

ی این انفکاک، قابل استناد است که نفع ذا تا جائداشته و لدر بر ک امور دینی از دولتفکاان ای است که دلیل نفع عمومیبه 

  .دار نکند  عمومی را خدشه

 .گزینه د صحیح است*

انس برده می شود؛ اتفاقا، رژشود و در ساعات پایانی شب به اوشخصی به علت حادثه ای مصدوم می  .8

داری کرده و خدماتی به شخص بیمار ارائه نمی دهد؛ در  ر این ساعات خودرژانس از پذیرش بیمار داو

 اصل  خدمت عمومی نقض شده است؟ کدام  هاین بار

 اصل رایگان بودن  -الف

 اصل انطباق  -ب

 اصل استمرار  -ج

 اصل تقدم  -د
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ین اصل بردار نیست، البه نیازهای عمومی تعطی لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوماین اصل، خدمات عمومی به جهت ساس بر ا

، باید تداوم خدمات اداری به نحو مناسبی تضمین گرددب آن نماید که، به موجتکلیفی را بر مقامات عمومی و اداری بار می

از  ...دمات بهداشتی و درمانی و ر خصوص موضوعاتی چون امنیت، خو د است های ادارة اجتماعضرورت این اصل ناشی از 

دارد؛ به موجب این  19۵8قانون اساسی  ۵مبنای این اصل ریشه در حقوق فرانسه و مادّة  .ی برخوردار استاالعادهاهمیت فوق

 .نمایدتمرار حکومت را تضمین میمادّه، رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد و عملکرد منظّم قوای عمومی و اس

ک اصل دارای ارزش قانون اساسی دانسته است، اصل تداوم را ی 1979ژوئیه  2۵رأی مورخ ورای قانون اساسی فرانسه در ش

ها و نحوة در بیان ویژگی .است کرده یاد بنیادین« »اصل عنوان با آن از1980ژوئن  13ورخ همچنین شورای دولتی در م

ن ا ایزیر وقفه ارائه گردند؛دمات باید به شکل مداوم و بیوم خدمات عمومی گفته شده است که خاجرای اصل تدا 

توانند از پذیرش بیمار در ها نمیبرای نمونه بیمارستان .وم جامعه و نیازهای روزمرة مردم استها مربوط به عم الیتامور و فع

ر گونه قطع و وقفه در خدمات ه .یستی به شکل مستمر ارائه گردندساعاتی مانند شب خودداری کنند، زیرا این گونه خدمات با

   .شودها میو برهم خوردن آرامش آن  جب ایجاد اضطرابعمومی در زندگی مردم مو

 .گزینه ج صحیح است*

در پانزده خرداد تهران اقدام به ئه خدمات مسافرتی به افراد، دولت نقل عمومی و ارا در زمینة حمل و   .9

اند ارائه حمل مسافرین با درشکه کرده است؛ این امر مخالف کدام یک از اصول خدمت عمومی می تو

 باشد؟

 صل سازگاریا  -الف

 اصل تداوم  -ب

 یگان بودناصل را  -ج

 مل تقداص  -د

روزآمدی و سازگار شدن خدمات عمومی با شرایط جدید، هم به  .ستاصل تداوم خدمات عمومی ا اصل سازگاری، ادامة منطقی

ندگی طبق این اصل نیازهای ز .کندنفع اداره و دولت است و هم منافع استفاده کنندگان از خدمات عمومی را بهتر تأمین می

پیوسته خود را با آن   های اداری و عمومیکه، سازمانکند است و منافع عمومی ایجاب میتغییر و تحوّل  اجتماعی همواره در

ضر تواند در زمان حامقتضیات تطبیق دهند برای نمونه در زمینة حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات مسافرتی به افراد، دولت نمی

عمومی در ارائة خدمات  نتیجة چنین اصلی .استفاده نماید (...ه و گاری و سال قبل )مانند درشک ۵0از وسایلی سنّتی و قدیمی 

نخست این خواهد بود که اداره، موظّف و مکلّف به چنین انطباق و سازگاری است و دوّم اینکه دستگاه اداری باید بتواند هر لحظه 

ه حق دارد اس اصل مذکور، ادارنمونه، بر اسای بر .دیدی را اتّخاذ کنده به مقتضیات زمان تصمیمات جکه اراده کند، با توجّ 

 .به پیمانکار خود تحمیل کند  دات جدیدی راتعهّ

اصل سازگاری در هیچ یک از اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است؛ امّا شاید بتوان از مفهوم برخی از اصول این اصل را 

 با رابطه در تدول تکلیف ،(2 اصل 6 بند)  شرفتهفنون و تجارب پیو از: استفاده از علوم مفاهیم فوق عبارتند  .اط کنداستنب

 هر در اقتصادی عمومی هایریزیبرنامه در حاکم هایضرورت رعایت ،(28 اصل) جامعه نیازهای به توّجه با افراد برای اشتغال

(، 43اصل  7ر )بند نسبت احتیاج کشوت افراد ماهر به و تربیفنون  و علوم از استفاده ،( 43 اصل 2بند) کشور رشد مراحل از یک

(، ادارة امور محل هر یک از واحدهای 43اصل  9دامی و صنعتی تأمین کنندة نیازهای عمومی )بند ت کشاورزی و افزایش تولیدا

 .(100محلّی توسّط شوراها با توجّه به مقتضیات محلّی )اصل  

گر مفهوم زگاری خدمات عمومی ندارند؛ ولی اندانی با اصل سال قانون اساسی ارتباط چبه ظاهر، عناوین فوق در اصو هر چند

ات عمومی با نیازها و مقتضیات و انطباق آن با تغییرات نیازهای همگانی و متناسب با تکنولوژی و دماصل سازگاری را تناسب خ
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ماهر به نسبت  ن و تربیت افراداستفاده از علوم و فنو فنون و تجارب پیشرفتة بشری واستفاده از علوم و  ؛مقتضیات روز بدانیم

تواند به نوعی های عمومی اقتصادی در هریک از مراحل رشد کشور، میزیریهای حاکم بر برنامهایت ضرورتاحتباج کشور با رع

 .این سازگاری و انطباق را در راستای ارائة خدمات عمومی توجیه نماید

 .گزینه ب صحیح است*

وه های قی سند برجام و نشست در کارگربرای رسیدگی به مسایل حقوقدامی ر در یک ا رئیس جمهو .10

تعیین نماینده ویژه می کند؛ این امر در راستای کدام اصل خدمت عمومی  اقدام به 5+1مشترک با 

 گنجد؟می

 تقدم خدمت عمومی  -الف

 رایگان بودن  -ب

 سازگاری   -ج

 برابری   -د

یژه با مایندگان واینده یا نخاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نم تواند در موارد »رئیس جمهور می 127صل طبق ا

ای از اختیارات دستگاه اداری در رابطه با اصل سازگاری خدمات تواند نمونهاین امر نیز می .اختیارات مشّخص تعیین نماید

وزیران در خصوص وضع تکالیف هیئت اختیارات و  .یدگیری نمامقتضیات تصمیمکه در موارد ضروری و بنابر  عمومی باشد

ها به منظور اجرای وظایف اداری است نامهها و تصویبنامهاین آیین .های اجرایی نیز در همین راستاستنامهها و تصویبنامهآیین

وضع و  توانند بهرا میهیئت وزیران و هر یک وزمی و اداری با مقتضیات روز، توان گفت، در جهت سازگاری خدمات عموو می

کند، »هیئت وزیران حق دارد برای انجام خصوص مقرّر میدر این 138اصل  .ندها بپردازنامهها و تصویبنامهتصویب این آیین

  .نامه بپردازد«نامه و آیینهای اداری به وضع تصویبوظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان

 .گزینه ج صحیح است*

 ....دولت توزیعی .11

 .همان دولت ژاندارم یا حداقلی است  -الف

 .پردازدیم  دیجد  یتیحما یاه دان و خلق نقشر شهروننابراب  یهاتیقعمو  میبه تنظ -ب

و به نام ضرورت  نورددیرا در م یمختلف اجتماع یهاعرصه یرفاه شهروندان، مرزها نیتأم یکه برا یولتدر این دیدگاه د  -ج

 .ندیبیخود را صاحب حق مداخله م ازها،یدولت در برآوردن ن  یگرواسطه

   .صحیح استگزینه ب و ج    -د

با  هادولتدر این  .ی مربوط به حقوق و امتیازات حاکمیتی استهاتیفعالز تر اآن گسترده ه دولتی است که نقشرفا دولت

ی بسیار گسترده نموده؛ هدف این دولت به هاتیفعالخود را درگیر  دولت ی دولتی مواجه هستیم،هاتیفعالمقیاس وحجم وسیع 

 ها کمکارائه  ست از:اعبارتدارد که ایفی را بر عهدهامروزه دولت وظ .استان وندختی برای شهررفاه و خوشب ارمغان آوردن

 ؛...فقر و بیکاری، ایجاد اشتغال و  رفع  ی اجتماعی،هامهیب  وخدمات عمومی،

 از این نظر .دیانم یممداخله و در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  تأمیندولت خدماتی را که شهروندان به آن نیاز دارند   

 رد:یفه اصلی دادولت دو وظ

موظف به پیروی از آن هستند  هاآناالجرا که ی اعضای جامعه را از راه وضع مقررات الزمهاتیفعالدولت  نخست، •

این   .کندیمبلکه بر اجرای قواعدی که خود وضع کرده پاسداری    پردازدیمتنها دولت به وضع مقررات    نه  .کندیمقانونمند  

 .است  نتی دولتر نقش سام

دهد که این خدمات انواع گوناگونی دارد و رار میی جامعه، خدمات و اموالی را قضادر اختیار اع این که، دولت دوم •
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یا غیر مادی مانند حفظ نظم، حفاظت از  ...و هاراهبه پست، مخابرات،  مربوطتواند به صورت مادی باشد مانند خدمات می

به انجام این خدمات  ماً یمستقدولت خود ...ن وی اجتماعی به نیازمندااه کمکش وپرورش، بهداشت، آموزسالمت و 

 .دینمایمی زیر نظر خود نظارت  هاسازماناز طریق    هاآنیا این که بر انجام    پردازدیمعمومی 

 کند یمصوصی دخالت وق خی حقهاتیوقعمگری آن است، بدین معنا که این دولت در ویژگی اساسی دولت رفاه، مداخله  نکته:

 .شودیم  1توزیعی لتدور به ایجاد  نجم  هامداخلهاین  

دولتی که  .دپردازیمی حمایتی جدید هانقشی نابرابر شهروندان و خلق هاتیموقعتوزیعی به تنظیم  دولت نکته:

ت دولگری ت واسطهبه نام ضرور و نورددی می مختلف اجتماعی را در هاعرصهرفاه شهروندان، مرزهای  تأمینبرای 

 )سوال دکتری بوده(.ندیبیمداخله ود را صاحب حق مدر برآوردن نیازها، خ

 بخش دولت و عدم واگذاری امور به مردم، تصدیگری ی حداقلی،هادولتی حداکثری یا به اصطالح رفاهی بر خالف هادولتدر   

ال تصدی، ی دولتی در اعم هازماناسغرق شدن  .شودیمارآمدی آن های غیردولتی، موجب بزرگی دولت و ناکخصوصی و سازمان

 .دهدیم، اندازه دولت را افزایش داده و چابکی آن را کاهش  کندیما خدشه دار  که نقش اصلی و حاکمیتی دولت ر  نضمن آ

 .گزینه د صحیح است*

 نظریه دولت خادم یا خدمتگزار اولین بار توسط کدام اندیشمند ارائه شد؟ .12

 دووسس مکتب بورلئون دوگی م  -الف

 ریه قدرت عمومیهوریو موسس نظ موریس  -ب

 فولتون موسس نظریه مدیریت دولتی نوین  -ج

 ماکس وبر موسس نظریه دولت بوروکراسی محور  -د

لئون دوگی معتقد بود که دولت باید به عنوان مجموعه ای از خدمات عمومی سازماندهی شده توسط نکته: 

 یا دولت خدمتگزار(خدمت عمومی  ریه)نظ.رفته شوددولتمردان در نظر گ

تحقق حقوق مطالبه مردم از  قوانین و مقررات کشورها براید دولت در قانون اساسی،اختیارات جدی اکنون وظایف و: نکته

 دکتر بیژن عباسی)نظریه خدمت عمومی(  .گنجانده شده استدولت یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 .یح استگزینه الف صح*

که یک نهاد خصوصی می تواند به ارائه خدمت  ؛شورای دولتی فرانسه در کدام رای به رسمیت شناخت .13

 عمومی بپردازد؟

 bougeun  بوگون  هیقض   -الف

 یانهمگ  ای  هیپا  یاجتماع  مهیصندوق ب  -ب

 terrier  رییتر  هیقض   -ج

 bougeun  بوگون  هیو قض   monpeurtمونپرت    هیقض   -د

به رسمیت  در مورد صندوق بیمه اجتماعی پایه یا همگانی 1983مه  13نکته: شورای دولتی فرانسه در رای مورخ 

نهادهای بعد از این رای اضافه بر آن در فرانسه  .ائه یک خدمت عمومی بپردازدشناخت که یک نهاد خصوصی می تواند به ار

گروه های  -دمت عمومی را انجام می دهند: کمیته های سازماندهی نظام های حرفه ایفه خخصوصی ای ایجاد شدند که وظی

 
1- Adistributive state 
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ی ون های ورزشی یا موسسات خصوصمراکز فنی صنعتی فدراسی -مراکز استانی مبارزه علیه سرطان -دفاع علیه مخالفان فرهنگ

جز در موارد استثنایی  انفرادی این نهادهابه نظر شورای دولتی فرانسه تصمیمات  .و مدیریت مسکنمربوط به ساخت و ساز 

مانند) وقتی که از امتیازات قدرت عمومی استفاده می کنند که در این صورت دادرس اداری صالحیت رسیدگی 

میمات اداری ( از اعمال و تصچنین نهادهایی را دارد هری یا خارج از قرارداد علیهبه دعوای مسئولیت مدنی ق

 .است

برای صالح شناختن خود درباره فعالیت یک نهاد خصوصی صنعتی  -قضیه نارسی درباره مراکز فنی در  شورای دولتینکته: 

 به معیارهای ذیل استناد جست:

 * فعالیت با هدف نفع عمومی

 ناشی از قدرت عمومی* وجود امتیازات 

 نجام فعالیتبر شیوه های ا  خص عمومی*نظارت ش

ستان  برای انجام یک خدمت عمومی جایزه تعیین کرده شورای یک شهرقضیه ای که  :terrierقضیه ترییر ه: نکت 

 بود: جمع آوری مارهای سمی

 .گزینه ب صحیح است*

 ه خوبی دیده می شود؟نظریه ماهوی خدمت عمومی در کدام یک از آرای شورای دولت ب .14

 terrier -الف

 مگانیصندوق بیمه اجتماعی پایه یا هد در مور 1983ه م 13رای مورخ  -ب

 bougeunو قضیه  monpeurtقضیه مونپرت  -ج

 قضیه نارسی -د

منفعت  یانجام خدمات دارا یبرا ی یا مامور به خدمات عمومیادار یسازمانها ی به این معنا است کهخدمت عموم یمفهوم ماهو

 .د هستنده منبهر  یقدرت عموم  ازاتیمتو ا  اراتیاز اخت  یعموم

ام صنفی یا حرفه ای ایجاد شده توسط شهر ویشی فرانسه ه کمیته نظ: مربوط ب monpeurt: قضیه مونپرت تهنک

شورای دولتی رای داده است  .بود که درباره شیشه تصمیم گیری نمود و یک شرکت خصوصی به آن اعتراض کرد

خدمت عمومی به مفهوم ماهوی آن مامور اجرای یک عمومی نیستند اما آنها ین کمیته ها از جمله موسسات که ا 

 .از قدرت عمومی برخوردارندو از اختیارات و امتیازات ناشی بوده 

اقدامات سازمان نکته: خدمات عمومی در مورد مسایل مختلفی در حقوق فرانسه به رسمیت شناخته شده است: 

 -اپرای کمدی .یک منطقه تسهیل نمایدگردشگری را در  فعالیت هایی که توسعه -کاخ جشنواره های کن -های جازجشنواره 

 -مشاوره های حقوقی -مرکز تعطیالت کودکان از آن جهت که خدمت عمومی انجام می دهند -بوط به تئاترفعالیت های مر

 روستایی  استخرهای شهری و  -مطب های دندان پزشکی  -سرگرمی های مردمی

خدمت چهره  ی توسط موسسه بازی های فرانسهعمومی بازی شانسژگی های ه رستوران و ویفعالیت های کافاما 

 .مومی نداردع

ارائه و یا حذف خدمت عمومی محلی در زمینه های  صالحیت شوراهای روستا برای رفع نیازهای عمومی، پی ریزی، نکته:

ی موما به شرکت هاامور که عبه انجام این که می تواند  صالحیت عام استفرهنگی یک  -اقتصادی -اجتماعی -ورزشی
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بته شوراها فقط در شرایط خاص زمانی و مکانی و چنانچه منافع عمومی لا خصوصی اختصاص دارد؛ اهتمام ورزد 

 .محلی اقتضاء نماید شورا مبادرت به این کار خواهد کرد

 .گزینه ج صحیح است*

 ...دادرس اداری .15

د خدمت به دلیل اینکه اداره به ندرت اراده ایجاد یک خدمت عمومی را به طور صریح تعیین می نماید، مجبور به ذکر وجو -الف

 .عمومی می شود

 .ندمت عمومی را اعالم می کاراده مقامات صالح، وجود خد  خدمت عمومی را ایجاد نمی نماید بلکه با تفسیر  -ب

 .ونگذار قصد ایجاد یک خدمت عمومی را داشته است« استفاده می نمایدعبارت »قان  غالبا از  -ج

 همه موارد  -د

مشخص شده توسط قانون و رویه  صالحیت شورای محلی و در حدود و چارچوب  ایجاد خدمات عمومی برای واحدهای محلی در

 .ایی می باشدقض 

 71ی در ماده در ایجاد خدمات عمومی، اقتصادی، صنعتی و بازرگانت واحدهای محلی مورد اختیارا نمونه در در ایران نکته:

 قانون شوراها آمده است:

 ه های ذی ربطتوزیع و مصرف ارزاق عمومی با توافق دستگااقدام در خصوص تاسیس تعاونی های تولید،    -الف

 روش مایحتاج عمومی ی برای خرید و فهای عمومی توسط شهردار ربوط به ایجاد و اداره میدانوضع مقررات م  -ب

وضع مقررات الزم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاه های  -ج

 ...اورزی، هنری، بازرگانی وکش

 .گزینه د صحیح است*

 ؟در مورد موسسات عمومی غیر دولتی کدام مورد صحیح نیست .16

 .استقالل کامل از دولت و مجلس دارند هر چند با تصویب مجلس ایجاد و منحل می شوند  -الف

 این مؤسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است،  -ب

بودجه ساالنه آن از  %۵0و بیش از  شودییا م سالمی ایجاد شدهبا تصویب مجلس شورای ا است ودارای استقالل حقوقی  -ج

 .دشومی  نیمنابع غیردولتی تأم

، آزادی عمل بیشتری داشته باشد %۵0با بودجه غیردولتی باالی بودجه آن از منابع غیردولتی این است که  نیتأمفلسفه   -د

 .ازدبپرد  د به انجام خدمات عمومیتا بتوان.

غیردولتی هستند که از  ای، اداری چندانی برخوردار نیستند از استقالل مالی ودولتی هستند که  نهادهای عمومی یا

 قانون محاسبات چنین تعریف کرده است:  ۵گذار مؤسسات عمومی غیردولتی را درماده  قانون  .استقالل نسبی برخوردار هستند

تند که با اجازه قانون به منظور ازمانی مشخصی هسظر این قانون واحدهای ساز ن هادهای عمومی غیر دولتیمؤسسات و ن"

 این قبیل مؤسسات باید به تصویب مجلس برسد، ".شودخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می انجام وظایف و

اما هر ساله با  .رسید مجلس به تصویب 1373در سال " هرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتیف"همین راستا قانون  در

 .اضافه شد  مؤسساتعداد این  تصویب مجلس به ت

در جامعه آن روز هنوز بصورت گسترده نیاز به این  رایاین مؤسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است، ز نکته:

کرده  چنین تعریف تی راغیردولموسسه عمومی وری قانون مدیریت خدمات کش 3اما درماده  .مؤسسات بوجود نیامده بود

با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا  ه دارای استقالل حقوقی است ومشخصی است ک واحد سازمانی..."است:
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د وعهده دار وظائف وخدماتی است که جنبه عمومی شومی نیبودجه ساالنه آن از منابع غیردولتی تأم %۵0و بیش از  شودیم

 ".ددار

، آزادی عمل بیشتری داشته %۵0غیردولتی باالی  ودجهبا باین است که منابع غیردولتی  آن از بودجه نیتأمفلسفه  نکته:

 .باشد تا بتواند به انجام خدمات عمومی بپردازد

اسبات با الحاقات بعدی موضوع تبصره ماده پنج قانون مح 1373عمومی غیر دولتی مصوب  مؤسساتفهرست نهادها و  نکته:

 .باشدتم میآی  22عمومی شامل 

م و سرمایه آنها متعلق به درصد سها 5۰ان مادام که بیش از های تابعه آنکتها و شرشهرداری ➢

 ...ها باشدشهرداری

 .بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی ➢

 .هالل احمر ➢

 .ره() ینی خمکمیته امداد امام  ➢

 .بنیاد شهید انقالب اسالمی ➢

 .انقالب اسالمیبنیاد مسکن  ➢

 .مپیک ایرانلی الکمیته م ➢

 .ده خردادبنیاد پانز ➢

 .یغات اسالمین تبلسازما ➢

 .اجتماعی نی تأمسازمان  ➢

 .های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ➢

 .توسعه زیر نظر جهاد سازندگی  موسسه جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد ➢

 .شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ➢

 .فیحضرت آیت اهلل مرعشی نجکتابخانه  ➢

 .اد دانشگاهیهج ➢

 .اصهای خیور بیماربنیاد ام ➢

 .سازمان دهیاری ➢

 .هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ➢

 .بنیاد فرهنگی ورزشی رودکی ➢

 .سازمان دانش آموزی ➢

 .صندوق بیمه روستاییان و عشایر ➢

 .های بدنیصندوق تأمین خسارت ➢

 دولتی...های موسسه عمومی غیرویژگی .17

 جلس است.مصوب مو  قانون  از دولت    الیحه  ن ارائهد آجاای  منشاء  -الف

 .استقالل حقوقی دارند اما استقالل مالی ندارند  -ب
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 .ویژگی ماهوی آنها خدمات عمومی عام المنفعه است  -ج

 .تحت نظارت مستقیم دولت بوده و در دخل و خرج ها از طرف رئیس مجلس نظارت می شود  -د

 ی:ای موسسه عمومی غیردولتهویژگی

 ؛ن مصوب مجلس استایجاد آن توسط قانو ء شامن  ❖

 دارای استقالل حقوقی است؛ ❖

 دهد؛ویژگی ماهوی دارد: یعنی خدمات عمومی عام المنفعه انجام می ❖

 .شوداز محل منابع غیر دولتی تأمین می %5۰بودجه آن بیش از  ❖

 .گزینه الف صحیح است*

 ؟در مورد دانشگاه آزاد اسالمی کدام گزینه صحیح نیست .18

 .شودای است عمومی و غیردولتی و اموال آن بعنوان اموال عمومی محسوب میمؤسسه  -الف

گسترش علم  ری و تایید شورای عالی انقالب فرهنگی در جهتتحقیقات و فناو تصویب وزارت علوم اه بادانشگاموال و منافع  -ب

 .هزینه خواهد شد

نفر   6علت دیگر به  ت، استعفاء ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هرچنانچه اعضاء هیئت مؤسس به علل مختلف مانند فو -ج

اه برای عضویت در هیئت مؤسس به م 3را ظرف مدت  زین به تعداد مورد نیازباید افراد جایگیئت مؤسس میکاهش یابد، ه 

 .مایدشورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد ن

 4یئت امناء برای مدت رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیئت امناء و تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی و حکم رئیس ه  -د

 .شودیسال منصوب م

 (1389ی )مه آزاد اسالالحی دانشگااساسنامه اصمواد مهم 

گردد و مرکز آن در دود تأسیس میشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی با تابعیت ایرانی است که برای مدت نامحـ دان2ماده

علوم، تحقیقات و فناوری این اساسنامه و تصویب وزارتین  8تغییر این محل، با پیشنهاد هیئت مؤسس موضوع ماده  .تهران است

 .استپذیر  شکی امکانداشت، درمان و آموزش پزو به

ی و از حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب ـ حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیل3ماده

ی بهداشت، درمان و آموزش پزشک رشته با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و

 .گرددتعیین می

و فناوری و بهداشت، توسط شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات ریخ صدور جواز تأسیس شگاه از تاـ دان4ماده

 .یابد و رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه خواهد بوددرمان و آموزش پزشکی رسمیت می

هیچ یک   .شودمیال عمومی محسوب و اموال آن بعنوان امو ای است عمومی و غیردولتیسسهـ دانشگاه مؤ 5ماده

ئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء ، مدیران و دیگر ارکان و مس

با   ین اساسنامه و مقررات حاکم و شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد ا

 .های دانشگاه خواهد شدو پیشرفت و توسعة فعالیت هاه، صرف هزینهرعایت مصلحت دانشگا

ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقالب  ـ دانشگاه تابع کلیه 6ماده

پزشکی درمان و آموزش  قات و فناوری و بهداشت،د مقررات وزارتین علوم، تحقیفرهنگی و اصالحات بعدی آن و حسب مور

 .خواهد بود

 ـ ارکان دانشگاهفصل دوم 
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 ز:ـ ارکان دانشگاه عبارتند ا7ماده

 .ـ هیئت مؤسس1

 .ـ هیئت امناء2

 .ـ رئیس دانشگاه3

 .ـ شورای دانشگاه4

جاسبی، وسوی اردبیلی، عبداهلل می رفسنجانی، سیدعبدالکریم منفر شامل آقایان: اکبر هاش 9ـ هیئت مؤسس مرکب از  8ماده

چه اعضاء هیئت مؤسس به علل د و چنانباشوالیتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده می اکبرعلی

باید افراد  مؤسس مینفر کاهش یابد، هیئت  6مختلف مانند فوت، استعفاء ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به 

 .رای عضویت در هیئت مؤسس به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد نمایدماه ب  3ظرف مدت به تعداد مورد نیاز را  جایگزین  

جلسه غیرمتوالی و بطور غیرموجه شرکت نکنند  ۵جلسه متوالی یا  3ـ چنانچه هر یک از اعضای هیئت مؤسس در 1تبصره

 .شودها تعیین میبق مفاد ماده فوق جایگزین آنشوند و طمستعفی تلقی می

ویت در هیئت ماه افراد جایگزین را برای عض  3یر ماده فوق و ظرف مدت مؤسس طبق حکم قسمت اخانچه هیئت ـ چن2تبصره

 .مؤسس به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد ندهد، شورا رأساً اقدام به معرفی و تصویب افراد جایگزین خواهد نمود

 مؤسس: ـ وظایف و اختیارات هیئت9ادهم

 .الحداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیص ین علوم، تحقیقات و فناوری و بهتأسیس از وزارت  الف( کسب امتیاز

مانده از فوق و براساس اکثریت دوسوم آراء اعضای باقی 8ب( معرفی اعضاء پیشنهادی برای تکمیل هیئت مؤسس طبق ماده 

 .سهیئت مؤس

 .نفر باشد  6و سوم اعضاء یعنی  شتمل بر تعداد دمؤسس باید در هر حال م  تبصره ـ ترکیب اعضای هیئت

و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و  1نیل به اهداف تعیین شده موضوع ماده ج( نظارت مستمر بر فعالیتهای دانشگاه در جهت 

 .بازرسی خود به شورای عالی انقالب فرهنگی

 .اساسنامه  مؤسس با رعایت مفاد ایننامه داخلی هیئت تصویب آییند( تنظیم و  

عالی انقالب فرهنگی ارائه  یک نسخه از صورت جلسات هیأت مؤسس، حسب مورد توسط رئیس دانشگاه به شورایه ـ تبصر

 .شودمی

 ـ اعضاء هیئت امناء عبارتند از:10ماده

الب شورای عالی انق تر به پیشنهاد و تصویبدر مرتبه دانشیاری و یا باال هاـ پنج نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه1

 .فرهنگی

 .ی باشدـ چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتمًا یک نفر از آنها روحان2

 .ـ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها3

 .عاون ویها یا مظم رهبری در دانشگاهـ رئیس نهاد نمایندگی مقام مع4

 .امناء(ت  گاه )دبیر هیئـ رئیس دانش  ۵

 .شودن اعضاء یک نفر به ریاست هیئت انتخاب میـ مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بی1تبصره

ن او طبق نی و یا هر علت دیگر، جایگزیـ در صورت استعفاء هر یک از اعضاء هیئت امناء یا فوت یا برکناری یا ناتوا2تبصره

 .اقیمانده مدت دوره انتخاب خواهد شداسنامه و برای بمقررات این اس

 .اء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شدـ احکام اعضاء هیئت امناء با امض 3تبصره

حضور اکثریت کل اعضاء جلسات با  .دهدـ هیئت امناء حداقل هر دو ماه یکبار به دعوت رئیس هیئت تشکیل جلسه می11ماده

 .ی حاضر در جلسه معتبر خواهد بودکثریت آراء اعضایابد و تصمیمات با امیرسمیت 
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های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و شگاه یا نمایندگان وزارتخانهـ در صورت لزوم به پیشنهاد رئیس دان1تبصره

 .گرددده هیئت امناء تشکیل میالعاآموزش پزشکی و یا سه نفر از اعضاء، جلسه فوق

 .رسدمی  مفاد این اساسنامه به تصویب هیئت امناءای خواهد بود که با رعایت  نامهآئینهیئت امناء طبق  ـ اداره جلسات 2تبصره

، ـ رئیس دانشگاه به عنوان دبیر هیئت امناء مکلف است یک نسخه از صورت جلسات را برای هر یک از اعضاء هیئت امناء 3تبصره

 .دقالب فرهنگی ارسال نمایهیئت مؤسس و شورای عالی ان

غیرموجه شرکت نکنند مستعفی  جلسه غیرمتوالی و بطور ۵جلسه متوالی یا  3اعضای هیئت امناء در چه هر یک از ـ چنان4تبصره

 .شودشوند و طبق مفاد این اساسنامه جایگزین آنها تعیین میتلقی می

 امناء :  ـ وظایف و اختیارات هیئت12ماده

 .... .شودی و اداری که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد میهای مالنامهینو آئو تشکیالت دانشگاه  الف( تصویب سازمان  

این  3ه، ایجاد رشته جدید، ایجاد ظرفیت و سایر موارد مربوط با پیشنهاد هیأت امناء و طبق ماده ـ هر نوع توسع1تبصره

 .باشدمی، درمان و آموزش پزشکی  ، تحقیقات و فناوری و بهداشتاساسنامه با تأیید وزارتین علوم

 دانشگاه:  ـ رئیس13ماده

ت امناء و تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی و حکم رئیس هیئت اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیئ

 .شودسال منصوب می  4امناء برای مدت 

 .هد بودهیئت امناء خوا  هیئت امناء با حکم رئیسل رئیس دانشگاه پس از تصویب ـ پذیرش استعفا و یا عز1تبصره

من تعیین سرپرست برای دانشگاه، طی یک مهلت سه ـ پس از استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه هیأت امناء موظف است ض2تبصره

انقضاء  صورتدر  .الب فرهنگی اقدام نمایدماهه نسبت به معرفی گزینه پیشنهادی برای احراز ریاست دانشگاه به شورای عالی انق

هیأت امناء، گزینه  دانشگاه اقدام نموده تا زمانی کهانقالب فرهنگی رأساً نسبت به تعیین سرپرست هه، شورای عالی مهلت سه ما

 .پیشنهادی را معرفی نماید

د، هیأت ان صالحیت رئیس دانشگاه باشنعالی انقالب فرهنگی، قائل به فقدـ در صورتی که بیش از دوسوم اعضای شورای3تبصره

 .باشدفرد جایگزین میعزل وی و معرفی  امناء مکلف به  

  .پذیر خواهد بودمؤسس و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی امکانـ انحالل دانشگاه به پیشنهاد دوسوم اعضای هیئت 23ماده

علوم، و نفر نماینده وزارتین نفر به انتخاب هیئت مؤسس و دنفر )دو  9ای مرکب از پس از تصویب انحالل دانشگاه، هیئت تصفیه

ب فرهنگی( با رعایت مقررات قانونی  لی انقالفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پنج نفر نماینده شورای عا تحقیقات و

 .امر تصفیه را برعهده خواهند داشت

  موجود را تا اتمام دورهتعهدات مربوط به دانشجویان  تبصره ـ در صورت تصویب انحالل، هیئت تصفیه موظف است کلیه

 .ت مرکزی دانشگاه خواهد بوداین امر در مورد واحدهای تابعه به عهده تشکیال  .ه نحو مطلوب به انجام رساندتحصیالت آنان ب

 شود:ـ هرگونه تغییر و اصالح این اساسنامه مطابق راهکارهای ذیل انجام می24ماده

ترش آموزش عالی وزارتین علوم، تأیید شورای گس ناء دانشگاه و حسب موردهر یک از هیأتهای مؤسس و ام ـ بنا به پیشنهاد1

 .شکی و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگیآموزش پزتحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و  

 .ـ بنا به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی2

 .گزینه ب صحیح است*

 ...در مورد پرداخت کمک و یا اعانه به مؤسسات عمومی غیردولتی  .19

خیص نیست مگر به تش پرداخت کمک یا اعانه  برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ضروری -الف

 مجلس شورای اسالمی 
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نباید تعهدات مشخصی را بپذیرد  اف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی مربوط ولتی در جهت اهدص حقیقی یا حقوقی غیردخش -ب

 .تا بتواند کمکی دریافت نماید

ب ناپذیر آن ها ی مشروع و اجتناپرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی که برای رفع نیازمندی ها -ج

 .قام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشدیی مربوط و یا مترین مقام دستگاه اجرابه تشخیص باال

 همه موارد  -د

( قانون محاسبات  71قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده ) نکته: 

  .شورای اسالمی رسیده است به تصویب مجلس 17/8/1378عمومی کشور در تاریخ 

ه مؤسسات عمومی انه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی کاخت کمک و یا اعاساس قانون مذکور پرد رب

غیردولتی نیز به عنوان یک شخص حقوقی غیردولتی می توانند از زمره ی این اشخاص باشند، منحصرًا در موارد 

 زیر مجاز خواهد بود :

مربوط و یا مقام مجاز از طرف   م دستگاه اجراییبه تشخیص باالترین مقا ص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ،الف ( فعالیت شخ      

تگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال او در زمینه اهداف و وظایف قانونی دس

  .ضروری باشد  شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتیا توسعه فعالیت  پرداخت کمک یا اعانه  برای استمرار ی

   .داف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی مربوط تعهدات مشخصی را بپذیردقوقی غیردولتی در جهت اه قی یا حشخص حقی  ب (      

کر شده دستگاه اجرایی ذج ( پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی       

 .باشد

ب ناپذیر آن وقی غیردولتی که برای رفع نیازمندی های مشروع و اجتناخاص حقیقی یا حقنه به اشت کمک و یا اعاد ( پرداخ      

 .ها به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد

 .گزینه ج صحیح است*

 ند از...های دائمی هیات دولت عبارت کمیسیون .20

 ،یعلم  ونیسیکم  -کمیسیون لوایح -کمیسیون فرهنگی -کمیسیون اقتصادی -کیونو دولت الکتر یامور اجتماع نویسیکم  -الف

 کمیسیون سیاسی و دفاعی  -یو فناور  یقاتیتحق

ژه  کمیسیون وی -کمیسیون لوایح -کمیسیون فرهنگی -کمیسیون اقتصادی -کیو دولت الکترون یامور اجتماع ونیسیکم  -ب

 سیقانون اسا  138اصل  

 138کمیسیون ویژه اصل  -کمیسیون لوایح -فاعین سیاسی و دیسیوکم  -ستیز طیصنعت و مح ،ییربنایامور ز ونیسیکم  -ج

 قانون اساسی

 .قانون اساسی دائمی بوده و سایر کمیسیون ها دائمی نیستند  138فقط کمیسیون ویژه اصل    -د

  یهاونیسیکمآیین نامه:  8ه ن ها دائمی هستند؛ مطابق مادی  بقیه کمیسیون اساسقانو 138اصل  ژهیو ونیسیکم به غیر از 

با حضور دو سوم و  گرددیم لیتشک یجمهور استیحسب مورد در محل نهاد ر یقانون اساس  138اصل موضوع  ژهیو

 .ابدی  یم  تیرسم   اعضاء

 ی جلسه خود انتخاب م نیولدر ا...نواب روسا را و  ونهایسیکم  یروسا .خواهد بود......و خاص  یدائم  یونهایسیاز کم  کیهر 

  .ندینما

    .استگزینه الف صحیح *
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 کدام قانون تصویب شد؟بار در  نیاول یبرا  دانی کارمن خالقور ا منش نیتدو .21

 قانون استخدام کشوری  -الف

 قانون نظام هماهنگ پرداخت  -ب

 قانون مدیریت خدمات کشوری  -ج

 قانون مبارزه با فساد  -د

مقرر این قانون  2۵ ةماد .مشخص شده استر قانون مدیریت خدمات کشوری د بار نیاول یبرا ی کارمندانشور اخالقمن نیتدو

طبق  یو ادار یاخالق اسالم نیمواز تیخدمت گزاران مردم هستند و با رعا ییاجرا یهاو کارمندان دستگاه رانی»مد:داردیم

خدمت به خود را به نحو احسن در راه  فیوظا د،ینمایکه امضاء م یو ادار یقکه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخال یسوگند

 .ها انجام دهند«آن  یقانون  یهاواستهحقوق و خ رفتنرگمردم و با درنظ

 . هستند  یو ادار یمنشور اخالق یسوگند و امضا یموظف به ادا ییاجرا یهاقانون مذکور کارمندان دستگاه 2۵ ةبر اساس ماد

و  تیریسازمان مد شنهادیاز پپس  دیبا ،یخدمات کشور تیریدقانون م 25 ةماد ةمنشور، طبق تبصر نیاآیین نامه 

به  لیتبد یزیرو برنامه تیریدولت دهم، سازمان مد ةاز آن جا که در دور .برسد رانیوز أتی ه بیبه تصو یزیربرنامه

به نظر  نیود، بنابراجمهور شده ب سییر «یانسان هیو سرما تیری»معاونت توسعه مد زیون «یو نظارت راهبرد یزیر»معاونت برنامه

 .ور محول شده استونت مذکه دو معامنشور ب شنهادیپ  فهیوظ  دیرسیم

 استیر یانسان هیو سرما تیریمد ةمعاونت توسع شنهادیکارکنان دولت« به پ یو ادار یمنشور فوق با عنوان »منشور اخالق  

معاون   یسواز و  دییتأ 1388ر وقت، در سال جمهو سییدولت، توسط ر یامور اجتماع ونیسیکم  رانیوز بیو با تصو یجمهور

 . ده استغ شابال  شانیا

 .صحیح است جه ینگز*

 کارکنان دولت« یو ادار یتا »منشور اخالق «یخدمات کشور تیری»قانون مد

 ن یتدو 1386مصوب  یخدمات کشور تیریمدمذکور، در قانون  ونیاز الحاق به کنوانس شیپ رانیا یاسالم یگذار جمهورقانون

 ونیکنوانسبه  رانیا یاسالم یاز الحاق جمهورس پ فیورد تکلور ممنش .نموده است ینیب شیرا پ «یو ادار یمنشور اخالق»

 دهیرس 11/1388/ 17 خیدر تار یجمهور استیر دییدولت« واقع شده و به تأ یعامور اجتما ونیسی»کم بیمورد تصو دایمر

قرار  ینیب شیپمورد  1386مصوب  «یکشورخدمات  تیری»قانون مد 2۵ ةادبار در م نیاول یبرا یمنشور اخالق نیوتد .است

و کارمندان  رانیمد» داردیمقرر م 2۵ ةبا عنوان »حقوق مردم«، ماد یکشور دماتخ تیریدر فصل سوم از قانون مدگرفت؛ 

که در بدو  یسوگندطبق  یو ادار یاخالق اسالم ن یمواز ت یخدمت گزاران مردم هستند و با رعا ییاجرا یهادستگاه

در راه خدمت به مردم و با   نخود را به نحو احس فیوظا د،ینمایم که امضاء یدارا و ینموده و منشور اخالقورود اداء 

 .«ها انجام دهندآن یقانون یهادرنظرگرفتن حقوق و خواسته

ها، ت خانه)وزار ییاجرا یهادستگاه هیلشاغالن ک ،ییکه کارمندان دستگاه اجرا افتیدر توانیقانون فوق م 117و  ۵مواد  از

  یشرکت مل  لینام است از قب  حیتصر  ایها مستلزم ذکر و  که شمول قانون بر آن  ییهادستگاه  هیکلو    یدولت  یهاکتمؤسسات و شر

 ریکه ز ییهاو سازمان التی مؤسسات، تشک نهادها، یبه استثنا( ...و رانیا عیصنا یازسازمان گسترش و نوس ران،ینفت ا

 یعلم أتی ه یاعضا ،یدولت  ری غیعموم یاات، نهادهاطالع وزارت شوند،یاداره م یمقام معظم رهبر می نظر مستق

خبرگان  جلسمصلحت نظام و م صی نگهبان، مجمع تشخ یمحاسبات، شورا  وانید یمستشار یهاأتی و قضات، ه

ارمندان  قانون مذکور ک 2۵ ةاساس ماد لذا بر .رندیگیقرار م یخدمات کشور تیریمشمول مقررات قانون مد یرهبر

 ةماد ةمنشور، طبق تبصر نیا  آیین نامه .هستند یو ادار یمنشور اخالق یسوگند و امضا یموظف به ادا ییااجر یهادستگاه
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 رانیوز أتی ه بیبه تصو یزیرو برنامه تیریسازمان مد شنهادیپس از پ دیبا ،یخدمات کشور تیریقانون مد 25

  ز یون «یو نظارت راهبرد یزیرت برنامهبه »معاون لیتبد یزیرو برنامه تیریمد دولت دهم، سازمان ةکه در دوراز آن جا  .برسد

منشور به دو  شنهادیپ فهیوظ دیرسیبه نظر م نیجمهور شده بود، بنابرا سییر «یانسان هیو سرما تیری»معاونت توسعه مد

نت معاو شنهادیه پدولت« ب کارکنان یو ادار ینشور اخالقمنشور فوق با عنوان »م .محول شده است معاونت مذکور

دولت، توسط  یامور اجتماع ونی سی کم رانیوز بیو با تصو یجمهور استیر یانسان هیو سرما تیریمد ةسعتو

 .ابالغ شده است شانیمعاون ا  یو از سو دیی تأ 1388جمهور وقت، در سال  سییر

است، نکرده  تیته تبعمقرر داش یخدمات کشور تیریاز آن چه قانون مد یادار و یمنشور اخالق بیتصو ندیع، اگرچه فرآواق در

خود را به  فیاز امور مربوط به وظا یبرخ بیتصو تواندیکه »دولت م نیبر ا یمبن یقانون اساس 138ا با استناد به اصل ام

  هور جم سییر دییپس از تأ نیقوان ةدر محدود هاونیسیکم  نیو مصوبات ا دینما ارواگذ ریمتشکل از چند وز یهاونیسیکم 

است،  دهی رس یجمهور استیر دیی که به تأ یامور اجتماع ونی سی مصوب کم یرادا و  یمنشور اخالقاالجرا است«؛ الزم

 یمبنا ادشده،یمدوّن  یو ادار یقدر حال حاضر منشور اخال ن،یبنابرا .االتباع استالزم  ییاجرا یهادستگاه هی کل یبرا 

 یمنشورها نیبر تدو یمبن دایمر نویزام کنوانسال از یاست و تنها بخش هیرکارمندان قوة مج یاخالق یدهااصول و استاندار

در  یگذار اقدامات چندهرچند قانون .است هیکارمندان قوة مجر یقلمرو شمول آن صرفاً برا رایرا بر آورده ساخته است ز یاخالق

 ی راب یو ادار یقخالا یمنشورها نیتدو ام بهالتز یان سه قوه را در راستاکه شمول آن، کارگزار یمنشور اخالق نیوتد یراستا

 .پرداخت  میانجام داده است که در ادامه به آن خواه   رد،یدر برگ  دایمر  ونیکارگزاران وفق مفاد کنوانس  هیکل

 یو ادار یور اخالقمنش ،یخدمات کشور تیریمشمول قانون مد یکارگزاران دولت هیکل یحال حاضر منشور الزام آور برا در

عدم  ایانطباق  زانیاز فساد مندرج درآن و م یریگشیپ یهانبهاست که اصول و ج یامور اجتماع ونی سی کم 1388مصوب 

 .ردیگیقرار م  یمورد بررس  نهیزم  نیدر ا  دایمر  ونیانطباق آن با مقررات کنوانس

رکنان مول منشور اخالقی و اداری کاکدام یک از مقامات ذیل مشنظام اداری  سالمتمطابق قانون ارتقاء  .22

 دولت هستند؟

 یاسالم  یمجلس شورا  ندگانیجمهور، نما سیرئ  معاون اولسه قوه،   یرؤسا  -الف

 استانداران، سفراء و معاونان وزراءی و  اسیس  ةرتب  یعال  رانیمد -ب

 جمهور سینگهبان، وزراء، معاونان رئ  یشورا  یاعضا  ،یاسالم  یمجلس شورا  سیرئ  بینا  -ج

 همه موارد  -د

قوا به  ریسا ی»دولت موظف است با همکار داردیساد« مقرر مله با فو مقاب یام ادارارتقاء سالمت نظ »قانوناز  7 ةماد نکته:

ظرف شش  ایروز دن اتیو متناسب با توسعه علوم و تجرب یبر اساس منابع اسالم یو ارتقاء سالمت نظام ادار یسازمنظور فرهنگ

 د«یاقدام نماکارگزاران نظام    یارفهاخالق ح  ورمنش  نینسبت به تدو  بیماه پس از تصو

 فیمکلفند بر اساس وظا 2 ة»الف«، »ب« و »ج« ماد یموضوع بندها یهادستگاه هیکل داردیمذکور مقرر م ةتبصرة ماد نیچنهم 

 71 ةمقامات موضوع ماد یارفهرفتار ح نیارگزاران نظام« نسبت به تدوک یاخود در چهارچوب »منشور اخالق حرفه تیو مأمور

 .ندیو کارکنان خود اقدام نما  ناریدم  ریو سا  یورخدمات کش  تیریقانون مد

کارگزاران نظام، با درنظرگرفتن مصوبه  یامنشور اخالق حرفه نیبر تدو یقانون مذکور مبن 7 ةظاهراً مفاد ماد قتیحق در

به بر الزام عالوه است،  تیاهم  زیماده حا نیه شده است، اما آن چه در ابه اجرا گذارد کیو دولت الکترون یتماعامور اج ونیسیکم 

 نیبد .است یخدمات کشور تیریقانون مد 71 ةمقامات موضوع ماد «یو اخالق یاحرفه »رفتار نیبر تدو دیمنشور، تأک نیتدو

تص مخ یبا استثناها ییاجرا یهابر کارمندان دستگاه دیتأک کیت الکترونو دول یامور اجتماع ونیسیکم ةکه در مصوب حیتوض
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 سیسه قوه، معاون اول رئ یبا فساد، رؤسا مقابلهو  یسالمت نظام ادار یارتقا انونق 7 ةماد ةصرتب که یخود است، در حال

 سیمعاونان رئ ،یاسالم یرامجلس شو ندگانینگهبان، وزراء، نما یشورا یاعضا ،یاسالم یمجلس شورا سیرئ بیجمهور، نا

و   حیرسد تصریقرار داده است و به نظر م  یقخالا  یهاد به منشورمشمول تعه  حاً یاء را صرنداران، سفراء و معاونان وزرجمهور، استا

منشور  یسوگند و امضا یموظف به ادا  زی ن یاسی س ةرتب یعال رانیمد را یزالذکر قابل توجه است؛ فوق ةتبصر دیتأک

 نیو هم چن واق کیاشتن اصل تفکنظر د با در وارد کرد این است که: اشکالی که در مورد مقرره فوق می توان .خواهند شد

کارمندان نظام، وجاهت  یو ادار یبا عنوان منشور اخالق کیو دولت الکترون یامور اجتماع ونیسیل قضات، مصوبه کم تقالاس

 .درا ندار و قضات یاسالم یمجلس شورا  ندگانینما مقننه، ةقو ه،یی قضا ةقو یرؤسا دی تقالزم جهت    یقانون

قوا، نسبت به  ریسا یبا همکار هیمجر ةقو ،یت نظام اداررتقاء سالمقانون ا 7 ةماد با در نظر گرفتن صدر ستیبایم جهیدر نت  

و  یامور اجتماع ونیسیکارمندان دولت مصوب کم  یو ادار یاز منشور اخالق یکارگزاران نظام، جدا یامنشور اخالق حرفه نیتدو

 .گردد  زیفوق ن  یاسیت سل مقاماآن شام  ةتا گستر  د،یماقدام نا  ک،یدولت الکترون

 ست.صحیح ا گزینه د*

 ...فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند .23

 .به دیوان عدالت اداری شکایت کنند  -الف

 .به هیات نظارت مرکزی شکایت کنند   -ب

 .به دادگاه عمومی شکایت کنند   -ج

 .کنند  ورای اسالمی شکایتنفر نماینده مجلس ش  4به    -د

مذکورخارج از نوبت  دادگاه  .ی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایدفرد یا افراد نکته:

 . به موضوع رسیدگی می کند ورای آن قطعی الزم االجرا خواهد بود

 .گزینه الف صحیح است *

، آیا فعالیت مقامات مذکور در به کارگیری بازنشستگانمطابق جدیدترین استفساریه قانون ممنوعیت  .24

 مان قبل از بازنشستگی آنها قابل اعمال است یا خیر؟ن مدیریت خدمات کشوری در زقانو 71ماده 

 فقط در زمان فعالیت آنها در عناوین مدیریتی فوق  -الف

 زمان بازنشستگی یتیریمد  نیآنها در عناو  تیفقط در زمان فعال  -ب

 .و مستثنی هستندبوده  بازنشستگی یا قبل از آن داشتند مالک نسمتی در زمان  امات هر  این مق  -ج

 .قانون مدیریت نشده است  71استفساریه ذکری از فعالیت مدیران ماده    در این  -د

 2/7/1396مورخ کارگیری بازنشستگان طرح استفساریه قانون ممنوعیت به

آمده است که آیا در تبصره یک ماده   قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده

قانون   71اده منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در م 2/20/ 139۵واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 

ستگی به یکی از سمت های مذکور رادی است که در زمان بازنشدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری افمدیریت خ

 .انتصاب یا انتخاب می شوند

قانون مدیریت  71پاسخ بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده 

ثنی هستند و هر یری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستمترازان آن ها به کارگخدمات کشوری و ه

 .ان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند مالک نیستسمتی در زم

http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/modiriat/2873-eslah95.html
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قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به  71الزم به ذکر است که در ماده 

 :گرددمی  مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیینشوند و امتیاز شغلی  یعنوان مقام شناخته م

 .( امتیاز18000وه )رؤسای سه ق  -الف

 .( امتیاز17000معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضا شورای نگهبان )  -ب

 .( امیتاز16000وزرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور )  -ج

 .( امیتاز1۵000اران و سفرا )استاند  -د

 .( امتیاز14000وزرا )معاونین    -هـ  

قانون مدیریت خدمات ( 71بصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که مقامات مذکور در ماده )در ت

وهای مسلح، وزارت اطالعات و و باالتر، نیر( %70د )کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درص

 .باشندشمول این قانون مستثنی می  ت خاصه مقام معظم رهبری ازدارندگان اجازا

 .گزینه ج صحیح است*

امتحان استخدامی توسط دانشجویی که در زمان ثبت نام مدرک  به رویه قضایی آیا شرکت دربا توجه  .25

شرط مدرک را دارا  دانشجو بوده و بعد از امتحان و در زمان مصاحبهتحصیلی خود را دریافت نکرده و 

 ؟، مطابق کدام گزینهشده است صحیح می باشد

 است. بر عهده داوطلب    یاعالم شده در متن آگه  طیراضوابط و ش  قیدق  تیاز عدم رعا  یناش  تیمسئول -الف

 .گرددیو بالاثر م، قرارداد مزبور لغو  با داوطلب استخدام  صورت صدور قرارداد در -ب

فاقد  ایطالعات خالف داده محرز شود داوطلب ا یریداوطلب در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب و بعد از بکارگ -ج

 محروم خواهد شد.  یمراحل بعداست. داوطلب از انجام    یگهمندرج در آ  طیشرا

 همه موارد  -د

 1396/5/17دادنامه:  خیتار

 475دادنامه:  شماره

 592/96پرونده:  کالسه

 یعدالت ادار  وانید  یعموم  أتی: ه یدگیرس مرجع

 ی غربجانیاستان آذربا  یدرمانیات بهداشتو خدم  یپزشکتعارض: دانشکده علوم  کنندهاعالم

  یعدالت ادار  وانیصادر شده از شعب د: اعالم تعارض در آراء  ضوعمو

 :کارگردش

که به  یاحهیبه موجب ال یغرب جانیاستان آذربا یدرمانیو خدمات بهداشت یعلوم پزشکدانشگاه  سیدر استان و رئ ریوز مقامقائم

 است که:شده، اعالم کرده    یلت ادارعدا  وانید  استیحوزه ر رخانهیثبت دب  10/30/ 1391ـ  21400/200/ 211/ 9000شماره 

 یعدالت ادار  وانیمحترم د  استیر

 کمیعل  سالم

استدعا دارد دستور  یوستیمدارک و مستندات پ فادیبا ا یعدالت ادار وانیقانون د 43و ماده  19ماده  2به بند ب  مستنداً

 :ندینظر فرما  و اعالم  یاحد و مشابه بررسدر موضوع و  وانیاز شعبه ششم و شعبه اول د  یمراتب تعارض آراء اصدار  ندیفرما
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  زادهیخانم فرزانه عل تیدر خصوص شکا 23/ 7/ 1391ـ  902012شعبه  یگانیشماره با یدر دادنامه اصدار وانیشعبه اول د -الف

ت، »با نموده اس یانشاء رأ لیبه شرح ذ 1390سال  یدآزمون استخدام قراردا جیدانشگاه در اعتراض به اعالم نتا نیا تیبه طرف

 ح یه تصرک 1390سال  یاستخدام قرارداد نیاستخدام داوطلب یبرگ آگه 10/ 7بند  یبررس واوراق پرونده  و اتیبه محتو تیعنا

احراز مشاغل   طیشرا اعالم شده در یلیاز مقطع تحص  ترنییباالتر و پا یلیو مدارک تحص  انیدانشجو یارائه مدارک ارسال دینمایم

 تیبه اداره طرف شکا یشاک یکه از سو یمدرک نکهینخواهد شد. نظر به ااثر داده  بیارک معادل ترتمد نیمورد اشاره و همچن

عاجز بوده است و  یبر اخذ مدرک باالتر توسط شاک یمبن یلیعنه از ارائه دل یو مشتک باشدیم یاردانارائه شده است مدرک ک

 .«گرددیصادر م  تیرود شکامطروحه وارد و حکم به و  تیشکا  نی. بنابراباشدیارتقاء مدرک نم   نین مبصرف دانشجو بود

جمال  یآقا تیموضوع شکا 1391/7/۵ـ 91072۵شعبه  یگانیبه موجب دادنامه شماره با یعدالت ادار وانیشعبه ششم د -ب

 1390سال   یمشابه )شرکت در آزمون استخدام قرارداد  طیادانشگاه با همان خواسته و در همان شر  نیا  تیزادگان به طرفسلطان

 فیرد طیه شراالزم از جمل طیشرا یشاک نکهیمضمون کرده است: “نظر به ا نیا با یودن( مبادرت به انشاء رأدانشجو ب رغمیعل

در  هیچرا که مشارال بعداً کشف گردد یاعالم طیچند که احراز عدم کسب شرا باشدهرنمی دارا  استخدام را یآگه 7/11و  7/10

موثر  تیطرف شکا اتیدفاع نیبنابرا دیگردیم گرانیحق از د عییموجب تض اند و رد بحث دانشجو بودهزمان شرکت در آزمون مو

 .«گرددیصادر و اعالم م تیو حکم به رد شکا  ص یموجه تشخ  ریغ  یشاک تیاو شک  یابیو موجه ارز

 ی داداستخدام قرار آگهی در حاکم مقررات  و نیاز قوان یو در تأس یت استخدامعدال یاجرا یاست که در راستا حیبه توض الزم

و   انیدانشجو یمدارک ارسال= به  10/ 7آمده است » یآگه 11/ 7و  10/ 7 یفهایگذشته و در رد یهمانند سالها 1390سال 

مدارک  نیمشاغل مورد اشاره و همچناحراز  طیاعالم شده در شرا یلیمقاطع تحص  از ترنییباالتر و پا یلیدارندگان مدارک تحص 

اعالم شده در متن  طیضوابط و شرا  قی دق تیاز عدم رعا یناش تی مسئول= 11/ 7اثر داده نخواهد شد.  بیمعادل ترت

محرز  یری ب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب و بعد از بکارگبر عهده داوطل یآگه

وم محر یب از انجام مراحل بعداست. داوطل  یمندرج در آگه طیفاقد شرا ایده شود داوطلب اطالعات خالف دا 

 .«گرددیدر صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بالاثر م یخواهد شد. حت

و توجه به  یعدالت استخدام تیرعا یدر راستا دیکه اشاره گرد یو همان طور یاستخدام یبه ضوابط مقرر در آگه تینابا ع لذا

به سواالت  ییباالتر در پاسخگو یلیدارنده مدرک تحص  ایمقطع باالتر و  یاز دانشجوباالتر اعم  التیتحص  ینکته که افراد دارا نیا

 یعلم  ییاز توانا یمندرج در آگه ازیمقطع مورد ن النیهمواره نسبت به فارغ التحص نظر  وردم یرشته شغل یو تخصص  یعموم

 عییتض تاً یبان و نهاداوطل نیبه سواالت آزمون ب یینابرابر در پاسخگو طیشرا شیدایموجبات پ امر نیبرخوردار بوده و ا یباالتر

 تیشکا  وانیه هر دو دانشجو بودند و به دو شعبه مختلف د( کانیاک. با نامبردگان )شگرددیم ازیبا مدرک مورد ن  انیحقوق متقاض

به  یمتأسفانه شعبه اول رأدانشگاه به عمل آمده که  نیاز جانب ا شانیابعد از احراز دانشجو بودن  کسانی یاند برخورد قانونکرده

صادر نموده در خاتمه از دستور  نزادگانجمال سلطا یآقا تیبه رد شکا یرأ وانید 6و شعبه  زادهیخانم فرزانه عل تیورود شکا

  .«دینمایاعالم تشکر و سپاس م  یحضرتعال

 است:  ریر زها و مشروح آراء به قراپرونده  کارگردش

با موضوع دادخواست خانم فرزانه 9008980900002867ره به پرونده شما یدگیدر رس یعدالت ادار وانی: شعبه اول دالف

به موجب دادنامه  1390سال  یآزمون قرارداد جیو بهخواسته اعتراض به اعالم نتا هیاروم یدانشگاه علوم پزشک تیبه طرف زادهیعل

 ه است:مبادرت کرد  یبه صدور رأ  ریز  شرحبه   1391/7/22ـ9109970900101۵87شماره 

 ی لیدارک تحص و م انیدانشجو یارائه مدارک ارسال دینمایم حیکه تصر 7/10بند  یو اوراق پرونده و بررس تایبه محتو تیعنا با

اثر داده   بیل ترتمدارک معاد نیاحراز مشاغل مورد اشاره و همچن طیاعالم شده در شرا یلیاز مقطع تحص  ترنییباالتر و پا

عنه  یو مشتک باشدیم یارائه شده است مدرک کاردان تیاره طرف شکابه اد یشاک یکه از سو یدرکم نکهینخواهد شد نظر به ا

 باشد،یارتقاء مدرک نم  نیعاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مب یاخذ مدرک باالتر توسط شاک بر یمبن یلدلی  از ارائه
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 یقطع وانیقانون د 7 به ماده صادره مستنداً ی. رأدینمایصادر و اعالم م تیه وارد و حکم به ورود شکامطروح تیشکا نیبنابرا

 است.

جمال  یبا موضوع دادخواست آقا910998090002921۵اره به پرونده شم  یدگیدر رس یعدالت ادار وانید 6: شعبه ب

بر  یمبن یزشکدانشگاه علوم پ میو به خواسته ابطال تصم  یبغر جانیاستان آذربا یدانشگاه علوم پزشک تیسلطانزادگان به طرف

کرده   مبادرت یصدور رأ به ریبه شرح ز ۵/ 7/ 1391ـ 9109970900601474تخدام به موجب دادنامه شماره اس طیعدم شرا

 است:

د که هر چن  باشدیاستخدام را دارا نم یآگه 7/11و  7/1۰ فیرد طیالزم از جمله شرا  طیشرا  یشاک نکهیبه ا  نظر

زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو در  هی گردد چرا که مشارال بعدًا کشف یاعالم طیاحراز عدم کسب شرا

 تیو شکا یابیموثر و موجه ارز تیطرف شکا اتی دفاع نیرا . بنابدیگردیم گرانیحق از د عییاند و موجب تضبوده

 حکم به رد  یعدالت ادار وانیقانون د 13و  7 و مواد انی و به استناد مراتب فوق الب  صیموجه تشخ ری غ یشاک

 است. یصادره قطع ی. رأددگریصادر و اعالم م تیشکا

و رؤسا  یعدالت ادار وانید نی و معاون سی با حضور رئ 1396/5/17 خیدر تار یعدالت ادار وانید یعموم أتی ه

 یبه صدور رأ ریآراء به شرح ز تیبا اکثر یشد و پس از بحث و بررس لیتشک وانیو مستشاران و دادرسان شعب د

 .ستمبادرت کرده ا

 یعموم أتی ه یرأ

 تعارض در آراء محرز است. :اوالً

 طیموضوع تعارض شرا  یهاپرونده انی اکاست و ش یاستخدام ضرور یآگه طیشرا  تیرعا نکهی: نظر به ا اًی ثان

به شماره دادنامه  یعدالت ادار وانید 6به رد شعبه  یرأ نیاند، بنابرا استخدام را نداشته یآگه

و  12ماده  2بند  دبه استنا یرأ نیشد. ا  صی شخو موافق مقررات ت حیصح 1391/7/5ـ 91۰997۰9۰۰6۰1۴7۴

عدالت  وانیشعب د یبرا  1392مصوب سال  یعدالت ادار وانید یدادرس نیی و آ التیقانون تشک 89ماده 

  است. االتباعمربوط در موارد مشابه الزم  یمراجع ادار ریو سا یادار

 گزینه د صحیح است.بنابراین  *

 یبه تخلفات ادار یدگی رس یأتهای را رأساً و بدون مراجعه به ه زیر یمجازاتها کدام یک از شهردار تهران  .26

 ؟دیاعمال نما نمی تواند، خلفکارمندان مت رددر مو

 .یدر پرونده استخدامبا درج   یکتب  خیتوب -الف

 سال.  کیماه تا    کیسوم،از    کیداکثر تا  مشابه ح  نیعناو  ایاده شغل  کسر حقوق و فوق الع -ب

 سال.  کیماه تا   کیانفصال موقت از   -ج

 تا پنج سال.  کیخدمت به مدت    ییایمحل جغراف  رییتغ -د

 1موضوع تبصره  یدستگاهها ریو سا یمستقل دولت یسازمانها ییمقام اجرا نیباالتر وزرا، ،یاسالم یشورامجلس  سیرئ نکته:

قانون را رأساً و بدون مراجعه به  نیا 9د ماده  -ج  -ب  -الف  یبندها یمجازاتها توانندیار تهران مقانون و شهرد نیا 1ماده 

 .ندیدان متخلف اعمال نمادر مورد کارمن  یبه تخلفات ادار  یدگیرس  یأتهایه 

 .  یپرونده استخدامبدون درج در  یاخطار کتب-الف
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 .یپرونده استخدامبا درج در  یکتب خیتوب-ب 

 سال.  کیماه تا   کیسوم،از  کیمشابه حداکثر تا  نیعناو ایقوق و فوق العاده شغل کسر ح-ج 

 سال.  ک یماه تا  کیانفصال موقت از -د

 گزینه د صحیح است.*
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 خدایا چنان کن سرانجام کار  

 که تو خشنود باشی و ما رستگار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انتشارات حقوقی عدلیه           

  

31 

 مهم یادداشت های ❑
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