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 1ساختار و جایگاه حقوقی مرکز ملی فضای مجازی 

 

 * مستضي نجارت خ يه

 

 مق م 

گسترش طماينده طنآور  ايالعاتي و ارتبايي ب  ويژه شبک  جهاني اينترنت و »

گذار  وايع و مثار چشمگير من در ابعاد زندگي طرد  و اجتماعي و مموم ارماي 

ناشي از من در جهت پيشرطت  ها گير  حداكثر  از طرصتهدطمند در جهت بهره

هم  جانب  كشور و ارائ  تدمات گسترده و مفيد ب  ارشار گوناگون مردم و همننيح 

ها  ناشي از من ريم  و هماهنگي مستمر ب  منظور صيانت از مايبضرورت برنام 

و  گير تصميم، كند ك  نقط  كانوني متمركم  برا  ايااتگذار ارتضا مي

 «.از  كشور بوجود ميدهماهنگي در طضا  مج

، باشدمقام معظم رهبر  مي 1٧/1٢/182٨عبارات طوق ك  برگرطت  از حکم مور  

ا  در نظام جمهور  ااالمي ايران ب  نام گير  نهاد  نويح و طراروهمبنا  شکل

بوده اات ك  ب  رياات رئيس جمهور تشکيل ياطت  و « شورا  عامي طضا  مجاز »

 . ت من بايد ترتيب اثر رانوني يابدمصوبا، بنا بر هميح حکم

گير  چنيح نهادهايي ب  موجب حکم رهبر  در نظام حقوري كشور ما شکل

شورا  عامي انقالب طرهنگي مصداق ، مسبوق ب  اابق  بوده اات و در ايح تصوص

. امام تميني )ره( شکل گرطت 12/2/1858باشد ك  ب  موجب حکم بارز  از من مي

رانون ااااي ك  ب  واليت  6٧هايي اااااً در چارچوب اصل گير  چنيح نهادشکل

با وجود . شودتوجي  مي، مطلق  امر و نظارت عامي  و  بر روا  ا  گان  اشاره دارد
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-عدم اشاره ب  چنيح نهادهايي در رانون ااااي و مبنا  اتتيار رهبر  در شکل، ايح

ي بوده اات ك  در ايح ها در حوزه حقوق اااادهي ب  منها همواره يکي از چام 

اينگون  نهادها با نهادها  مذكور در رانون ااااي تفاوت »تصوص گفت  شده ك  

ماهو  دارند  زيرا نهادها  مذكور در رانون ااااي از دوام و ثبات نسبي برتوردارند 

وجود تواهند داشت  در حامي ك  نهاد  مانند نهاد ، و تا زماني ك  رانون تريير نکند

نند كايح نهادها تا زماني طعاميت مي. مادام اممصلح  يا مادام امضروره اات، مورد بحث

. وجود داشت  باشد 11٨اصل  ٠ك  مصلحت يا ضرورت ايجاب كند و شرايط بند 

بايد بر اااس رانون و ب  ، هرگاه شرايط عوض شود و مصلحت يا ضرورت از بيح برود

قل از پرتال جامع علوم انساني( ب  ن 18٠1، )هدايت نيا« . روال عاد  عمل شود

تواند بر ااتدالل مذكور مي 11٨اصل  ٠اگرچ  اشکاالتي از حيث ااتناد من ب  بند 

در حکم « كندارتضا مي»و « ضرورت»راد ك  عبارات مکح ب  نظر مي، وارد باشد

 . مقام معظم رهبر  تا حدود  مؤيد ااتدالل طوق اات 1٧/1٢/182٨مور  

-ا  با صالحيت ايااتگير  ايح شورا  طراروهاز منجا ك  شکل ،اما جدا  از ايح

ريم  كالن و نظام ااز  نيازمند من بوده اات تا يک نهاد مشخص در برنام ، گذار 

اجرا  تصميمات و مصوبات من را پيگير  ، ا عالوه بر انجام وظايف دبيرتان ، ذيل من

رصد دريق و عاممان  موضوعات و نموده و مورد نظارت دريق ررار دهد و با پاي  و 

رهبر  در حکم ، پيشنهادات الزم را ارائ  نمايد، نيازانجي و انجام مستمر مطامعات

و وظيف  شورا مبني بر « مركم ملي طضا  مجاز »ايجاد مركم  تحت عنوان ، ممبور

تسريع در تشکيل من را هم مورد توج  ررار داده و با تأكيد بر ب  كار بستح تالش 

 ،ت  از او  رئيس و اعضا  شورا جهت داتيابي ايح مركم ب  اهداف تعييح شدهبايس

ايح شورا وظيف  دارد مركم  ب  نام مركم ملي طضا  مجاز  كشور »بيان داشتند ك : 

ايجاد نمايد تا اشراف كامل و ب  روز نسبت ب  طضا  مجاز  در اط  داتلي و جهاني 

و تردمندان  كشور با ايح موضوع از  و تصميم گير  نسبت ب  نحوه مواجه  طعال

نرم اطمار  و محتوايي در چارچوب مصوبات شورا  عامي و نظارت ، اطمار حيث اخت

 «. بر اجرا  دريق تصميمات در هم  اطوح تحقق يابد
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شورا  عامي طضا  مجاز  در پنجميح جلس  تود ب  ، مذا بر اااس حکم مذكور

نام  داتلي شورا  عامي طضا  مجاز  يحمي»در جريان تصويب ، 1٨/5/1821تاريخ 

چگونگي انتصاب و عمل و  را ، با تعييح دبير شورا ب  عنوان رئيس مركم، «كشور

. وظايف دبيرتان  را بر عهده رئيس مركم ررار داد، 8مقرر داشت  و ب  موجب ماده 

در جلس  ششم شورا  عامي طضا  مجاز  ك  ب  تاريخ ، پيرو جلس  مذكور

ماده  15در « اااانام  مركم ملي طضا  مجاز  كشور»، برگمار گرديد 81/5/1821

/ 211٢5/٨1تبصره ب  تصويب رايد ك  پس از ااتحضار رهبر  يي نام  شماره  5و 

 . جهت اجرا ابال  شد 1/6/1821ش مور  

ايح مركم در چارچوب مصوبات شورا  عامي »، بر اااس مقدم  اااانام  مذكور

  داتگاهها  كشور در اط  حاكميتي را در ميان كلي  باالتريح، طضا  مجاز 

عالوه ، اااانام  8يبق ماده ، مركم ملي طضا  مجاز « .   طضا  مجاز  داردحوزه

در چارچوب مصوبات ، «5ا  شورا  عامي ب  شرح ماده انجام وظايف دبيرتان »بر 

  مندرج در هاتحقق بخشيدن ب  اردامات و پروژه، شورا  عامي طضا  مجاز  كشور

مقام معظم رهبر  و همننيح اهداف و  1٧/1٢/182٨بند )هد( پيوات حکم مور  

اااانام  ب  من اشاره شده و نظارت بر حسح اجرا   ٢ها  مركم ك  در ماده اياات

مند و پاي  و رصد نظام، نظارت و ارزيابي در هم  ابعاد طضا  مجاز  كشور، منها

ها  پنج اام  مجاز  كشور و تدويح برنام  ها و تهديدها  طضا مستمر طرصت

 را بر. . . ها  علمي و طنآور  طضا  مجاز  و تواع  طضا  مجاز  و تعييح اومويت

 . عهده دارد

رهبر  در حکم اتير تود در تصوص ، با توج  ب  جايگاه و وظايف مورد اشاره

ثبيت و تقويت با تأكيد بر ت، (15/5/1825انتصاب اعضا  شورا  عامي طضا  مجاز  )

بازو  شورا  عامي طضا  مجاز  در جهت تحقق »از من ب  عنوان ، جايگاه مركم

 . اندتعبير نموده« تصميمات من شورا

توان يک مؤاس  مركم ملي طضا  مجاز  را مي، با توج  ب  منن  ك  گفت  شد

  ا كامبت  از منج. حاكميتي و دومتي با مقررات تاص و زيرنظر رهبر  ب  شمار مورد
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و مديريت  ٢در دو رانون محاابات عمومي« مؤاس  دومتي»در تعاريف مربوط ب  

چ  بسا ، اشاره شده اات« ب  موجب رانون»بر ايجاد اينگون  نهادها  8تدمات كشور 

راد ك  مركم ملي طضا  مجاز  ك  در رابط  با من رانون يا مصوب  تاصي ب  نظر مي

ندارد و صرطاً ب  طرمان مقام معظم رهبر  و با از ناحي  مجلس شورا  ااالمي وجود 

توان در رامب طوق مورد را نمي، مصوب  شورا  عامي طضا  مجاز  شکل گرطت  اات

همننيح نظر ب  اينک  مؤاس  مذكور در رانون ااااي مورد اشاره . مطامع  ررار داد

در ، شور رانون مديريت تدمات ك ٢با توج  ب  عبارت ذيل ماده ، ررار نگرطت  اات

مکح اگر با توج  ب  عبارت مذكور در حکم . شودحکم مؤاس  دومتي نيم شناتت  نمي

رهبر  رائل ب  ترتب مثار رانوني بر مصوبات شورا  عامي طضا   1٧/1٢/182٨مور  

توان مركم ملي طضا  مجاز  را يک مؤاس  دومتي در ايح صورت مي، مجاز  باشيم

شتح با دا»شورا  عامي طضا  مجاز  شکل گرطت  و رلمداد نمود ك  ب  موجب مصوب  

گان  و بخشي از وظايف و امور  را ك  بر عهده يکي از روا  ا ، ااتقالل حقوري

 «. دهدانجام مي، باشدااير مراجع رانوني مي

باشد  مركم در تهران مستقر مي، اااانام  مركم 6الزم ب  ذكر اات ك  يبق ماده 

و  مؤاسات، تواند ب  تعداد مورد نياز در ااير نقاطي ميمکح با تصويب شورا  عام

 . ها  تابع  ايجاد نمايداازمان

با توج  ب  جايگاه تاصي ك  نهاد مذكور در نظام حقوري كشور ما ، با ايح توضي 

ا  راد مطامع  و برراي حقوري ايح نهاد از اهميت ويژهب  نظر مي، ياطت  اات

 مقررات، اركان و نهادها  تابع ، ااتتار تشکيالتي، ام مذا در اد. باشدبرتوردار مي

                                                                                                     
مؤاس  دومتي واحد اازماني مشخصي اات ك  ب  موجب رانون ايجاد و زير نظر يکي  - 8ماده  » ٢ 

 ندارد شود و عنوان وزارتخان گان  اداره مياز روا  ا 

از نظر ايح رانون مؤاس   ،گرددنهاد رياات جمهور  ك  زير نظر رياات جمهور  اداره مي -تبصره 

 «شوددومتي شناتت  مي
شود مؤاس  دومتي: واحد اازماني مشخصي اات ك  ب  موجب رانون ايجاد شده يا مي -٢ماده  » 8 

گان  و ااير و با داشتح ااتقالل حقوري، بخشي از وظايف و امور  را ك  بر عهده يکي از روا  ا 

 دهدباشد انجام ميمراجع رانوني مي

 «دشودرحکم مؤاس  دومتي شناتت  ميكلي  اازمانهايي ك  در رانون ااااي نام برده شده اات 
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مقررات مامي و معامالتي و ضمانت اجرا  تصميمات مركم را ، ادار  و ااتخدامي

 . دهيممورد مطامع  و برراي ررار مي

 ساختار تشكیالتي مسيز ملي رضاو مجازو. 1

 ٢٢/٧/1821ب  موجب مصوب  نهميح جلس  شورا  عامي طضا  مجاز  ب  تاريخ 

( پيوات حکم مقام معظم رهبر  مبني بر تشکيل ٢1 -در رااتا  اجرا  بند )ب

ااتتار و تشکيالت مركم ملي طضا  مجاز  كشور ب  ، شورا  عامي طضا  مجاز 

( ب  تصويب رايده و يي نام  شماره 1شرح مورد اشاره در نمودار شماره )

ايده و جهت اجرا ابال  ب  ااتحضار رهبر  ر ٢8/٧/1821/ش مور  ٨1/211٧5

ااتتار كلي مذكور پس از يک اال با ، ها  ذيل ايح مصوب يبق تبصره. گرديد

پيشنهاد دبير و تصويب شورا  عامي رابل بازنگر  بوده و ااتتار و تشکيالت تفصيلي 

پست اازماني با  ٢٨٨مركم بايد در چارچوب ااتتار كلي طوق و با ظرطيت حداكثر 

 . ييد رئيس شورا  عامي ب  تصويب برادپيشنهاد دبير و تأ

 (: ااتتار و تشکيالت مركم ملي طضا  مجاز  كشور1نمودار شماره )
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-رئيس مركم عامي، در مركم، ( رابل مشاهده اات1همننانک  در نمودار شماره )

 ٧دهد و مذا يبق ماده تريح اط  السل  مراتب ادار  را ب  تود اتتصاص مي

باالتريح مقام اجرايي و نماينده رانوني مركم ،   مجاز  كشوراااانام  مركم ملي طضا

نصب رئيس مركم ك  دبير شورا  عامي . ميدنمد مراجع حقيقي و حقوري ب  شمار مي

مييح نام   ٢با توج  ب  ماده اتيرامذكر و ماده ، ميدطضا  مجاز  نيم ب  شمار مي

شنهاد رئيس شورا و بر اااس داتلي شورا  عامي ب  ايح گون  تواهد بود ك  و  با پي

 شود و پس از تصويبب  رهبر  پيشنهاد مي، نظر مواطق اكثريت مطلق اعضا  شورا

مصوب   ٧در مقررات طوق برتالف ماده . شودايشان با حکم رئيس شورا منصوب مي

وظايف و اركان »شورا  عامي انقالب طرهنگي در تصوص  ٢6/1٢/18٧٧مور  

مييح نام  داتلي شورا  مذكور  ٢و ماده  5«الب طرهنگيدبيرتان  شورا  عامي انق

ا  ب  ايح موضوع نشده اات ك  دبير اوالً اشاره، 6ايح شورا ٢٧/1٨/18٧2مصوب 

د  ب  يول مدت تص، شورا  عامي طضا  مجاز  بايد از بيح اعضا پيشنهاد شود و ثانياً

اتلي مييح نام  د ا  نشده اات  مکح در تبصره يکمسئوميت دبير  شورا هيچ اشاره

 . موضوع عمل دبير شورا مورد توج  ررار گرطت  اات، شورا  عامي طضا  مجاز 

نام  داتلي شورا در تصوص عمل رئيس مركم حاكي از من مييح ٢ماده  1 تبصره

توانند ب  صورت كتبي اات ك  رئيس شورا يا حدارل پنج نفر از اعضا  شورا مي

  در ايح صورت با برراي در اوميح جلس  شورا و پيشنهاد عمل را مطرح نمايند ك

ت در صور. شودب  رهبر  پيشنهاد مي، كسب رأ  مواطق اكثريت مطلق اعضا  شورا

 شخصي را حداكثر ب ، رئيس شورا تا انتصاب طرد  جديد، پذيرش پيشنهاد مذكور

در صورت تريير اكثريت اعضا  . نمايدمدت ا  ماه ب  ارپراتي مركم تعييح مي

كسب رأ  مواطق اكثريت ، ماده مذكور ٢ب  موجب تبصره ، ورا  عامي يي دورهش

                                                                                                     
دبير شورايعامي باالتريح مقام ادار  و اجرايي دبيرتان  اات ك  از بيح اعضا ب  پيشنهاد شورايعامي » 5 

 «شودپس از تنفيذ مقام معظم رهبر  با حکم رييس شورايعامي منصوب مي
تخاب و پس از تصويب رهبر انقالب ب  پيشنهاد شورايعامي، دبير از ميان اعضا برا  مدت دو اال ان» 6 

 «ااالمي با حکم رييس شورايعامي منصوب تواهد شد انتخاب مجدد و  بالمانع اات
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 . مطلق اعضا  شورا برا  ابقا  رئيس مركم الزم اات

مديران و ، تواند معاونيحرئيس مركم مي، اااانام  ٠با توج  ب  تبصره ماده 

ب  مشاوريني در زيرمجموع  تود داشت  باشد و بخشي از وظايف و اتتيارات تود )

اااانام   يعني: ااير  ٠از وظايف و اتتيارات مذكور در ماده  16ااتثنا  رديف 

وظايف تعييح شده در مصوبات شورا  عامي و اااانام  مركم( را با حفظ مسئوميت 

، اااانام  ممبور ٠( ماده 15بر اااس بند ). نمايد توي  ب  ايح اشخاص تفويض

 . عهده رئيس مركم تواهد بودعمل و نصب معاونيح و مديران مركم بر 

ها و اتادها ك  در نمودار تشکيالتي مركم ب  منها اشاره شده و جدا  از كارگروه

تشکيل »، اااانام  مركم ٠( ماده 1٢در تصوص من بايد بيان نمود ك  يبق بند )

از جمل  وظايف و اتتيارات « اتادها و كارگروهها  مورد نياز تحقق اهداف مركم

ها  مذكور در نمودار تشکيالتي ب  عنوان كميسيون، ميد  شمار ميرئيس مركم ب

يکي از اركان مركم و پژوهشگاه طضا  مجاز  ب  عنوان يکي از نهادها  تابع  مركم 

 . گيرنددر بندها  بعد مورد مطامع  ررار مي

 

 يريان مسيز ملي رضاو مجازو .2

 اركان مركم عبارتند از:، اااانام  5ب  موجب ماده 

  ش ريو عالي  . 2.1

مصوب  شورا  عامي انقالب طرهنگي مصوب  6و  5همننانک  يبق ماده 

شورا  مذكور ب  عنوان هيأت امنا  دبيرتان  ، 5/٠/18٠٢5و اصالحي  18٧٧/٢6/1٢

ب  »، اااانام  مركم 5بنا بر ماده ، شورا  عامي طضا  مجاز ، شورا رلمداد شده اات

                                                                                                     
 اركان دبيرتان  عبارتند از: -5ماده » 5

 هيات امنا -

 دبير شورايعامي ) رييس دبيرتان ( -

 اعضا  هيات امنا: -6ماده 

شوند و رييس شورا  عامي يرتان  محسوب مياعضا  شورا  عامي انقالب طرهنگي هييت امنا  دب

 «دار تواهد بودانقالب طرهنگي رياات هييت امنا را عهده
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( ماده يک ٢همننيح يبق بند ). شودرلمداد مي« منمم  مجمع و هيأت امنا  مركم

( ماده يک مييح نام  8ااتخدامي مركم ملي طضا  مجاز  و بند ) -مييح نام  ادار 

شورا  عامي طضا   ٢٢/٧/1821معامالتي مركم ملي طضا  مجاز  مصوب  -مامي

  رتصميم گي، مرجع اياات گذار ، ب  عنوان باالتريح ركح مركم»ايح شورا ، مجاز 

 « . باشدو تصويب مقررات و ضوابط داتلي مركم مي

با احراز رأ  مواطق ، مييح نام  داتلي شورا 11و  1٨مصوبات شورا يبق ماده 

اكثريت اعضا  حاضر در جلس  معتبر تواهد بود مشروط بر من ك  در هر حال تعداد 

الحظ  همننيح مصوبات شورا بايد پس از م. مرا  مواطق از هفت رأ  كمتر نباشد

بالطاصل  تواط دبير شورا ب  ااتحضار رهبر  براد و اپس تواط دبير ، رئيس شورا

 . ب  داتگاهها و اشخاص ذيربط ابال  شود

 رئیس مسيز و يریس ش ريو عالي  . 2.2

مورد از وظايف و اتتيارات ب  رئيس مركم و دبير  16، اااانام  ٠ب  موجب ماده 

امکان ارائ  پيشنهاد تريير اااانام  مركم ب  ». شورا  عامي واگذار شده اات

ا  همديريت و هدايت امور مركم و نظارت بر حسح اجرا  كلي  طعاميت»، «شورايعامي

پيشنهاد ااتتار »، «ها  مصوب شورا  عاميمن در چارچوب اااانام  و اياات

هداف اپيشنهاد بودج  ااالن  بر اااس »، «عامي اازماني و تشکيالت مركم ب  شورا 

پيشنهاد تشکيل كميسيون عامي جديد جهت »و « و وظايف مركم ب  شورا  عامي

برتي از وظايف و اتتياراتي اات ك  بر عهده رئيس مركم و « تصويب شورا  عامي

 . دبير شورا  عامي ررار داده شده اات

 هاو عالي مسيزيمیسی ن. 3.2

، «وبات شورا  عاميجهت تصميم ااز  و تحقق مص»اااانام   2ب  موجب ماده 

در زمان تأايس مركم ا  كميسيون عامي درنظر گرطت  شده اات ك  اعضا و وظايف 

بر هميح اااس شورا در . من بايد ب  تصويب شورا  عامي طضا  مجاز  براند

و  ٢٢/٧/1821، ٢6/5/1821ها  نهميح و دهميح جلس  تود ب  تاريخ، هشتميح

اعضا  ا  كميسيون عامي مركم را تصويب شرح وظايف و اتتيارات و  11/2/1821
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 . و پس از ااتحضار رهبر  جهت اجرا ابال  نمود

  هامصوبات كميسيون»، يبق مصوب  دهميح جلس  شورا  عامي طضا  مجاز 

  گرددعامي برا  اعضا  شورا  عامي اراال مي عامي پس از تصويب در كميسيون

يص رئيس شورا  عامي در موارد چنانن  ظرف دو هفت  )يا يک هفت  بنا ب  تشخ

اضطرار ( حدارل پنج نفر از اعضا  شورا  عامي اعتراض تود را بصورت كتبي نسبت 

ب  مصوب  مذكور ب  دبيرتان  شورا  عامي اعالم نمايند موضوع جهت برراي ب  شورا  

 « .گرددگردد و در غير ايح صورت تواط دبير شورا  عامي ابال  ميمعيح ارجاع مي

( از جمء مربوط ب  تعييح اعضا  كميسيون عامي امنيت طضا  ٢وجب تبصره )ب  م

جلسات كميسيون ، شورا  عامي طضا  مجاز  ٢8/٧/1821مجاز  كشور مصوب 

يابد راميت مي، باشدعامي مذكور با حضور دو اوم اعضا ك  مشتمل بر پانمده نفر مي

، رأ  مواطق ٧جود حدارل مشروط ب  و، و تصميمات من با اكثريت نسبي اعضا  حاضر

شود  مکح يبق مصوب  دهميح جلس  شورا  عامي طضا  مجاز  ب  معتبر رلمداد مي

حد نصاب تشکيل جلسات ، در مورد دو كميسيون عامي ديگر 11/2/1821تاريخ 

د و باشكميسيون حضور اكثريت مطلق اعضا  كميسيون )نصف بعالوه يک( مي

نسبي اعضا  حاضر در جلس  با رعايت حدارل  مصوبات ايح دو كميسيون با اكثريت

 . هفت رأ  مواطق معتبر اات

 ها  عامي مورد اشاره عبارتند از:و اما كميسيون 

  يمیسی ن عالي تنظیم مقسريت رضاو مجازو يش ر . 1

ب  موجب مصوب  هشتميح جلس  شورا  عامي طضا  مجاز  در تصوص وظايف 

يي نام  شماره  ٢5/5/1821در تاريخ و اتتيارات و اعضا  ايح كميسيون ك  

، اهجهت تنظيم اياات»ايح كميسيون ، /ش ب  ااتحضار رهبر  رايده٨1/21165

  ابعاد ها  كالن در هم نام هماهنگي و تصويب مقررات و مييح، هدايت، نظارت

تشکيل ياطت  و « طضا  مجاز  در چارچوب مصوبات شورا  عامي طضا  مجاز 

عالوه بر نمايندگاني از روا  ا  گان  و ، باشد ك  در منعضو مينفر  15مركب از 

چهار نفر عضو حقيقي از ميان اطراد متخصص و ، دبيران دو كميسيون ديگر مركم
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باتجرب  ب  پيشنهاد رئيس مركم و با تصويب شورا  عامي طضا  مجاز  نيم حضور 

 . دارند

  يمیسی ن عالي يمنیت رضاو مجازو يش ر . 2

مصوب  نهميح جلس  شورا  عامي طضا  مجاز  در تصوص وظايف و  ب  موجب

يي نام  شماره  ٢8/٧/1821اتتيارات و اعضا  ايح كميسيون ك  در تاريخ 

جهت تحقق امنيت »ايح كميسيون ، / ش ب  ااتحضار رهبر  رايده٨1/211٧5

طراهم موردن شرايط الزم برا  داتيابي »شود و تشکيل مي« طضا  مجاز  كشور

نظام و ، ا  مجاز  كشور ب  باالتريح اط  از امنيت و االمت برا  محاد مردمطض

ايجاد »و « كلي  نق  مطرينان در طضا  مجاز  در چارچوب مصوبات شورا  عامي

ها  حياتي در برابر تريح اط  ب  منظور صيانت از زيرااتتممادگي الزم در عامي

حمل  در چارچوب مصوبات شورا   حمالت اينترنتي و دطاع منااب در برابر هرگون 

 . روداز جمل  وظايف و اتتيارات من ب  شمار مي« عامي

كلي  وظايف و اتتيارات اازمان پداطند غيرعامل ، از تاريخ تصويب مصوب  مذكور

 ها  كالن ب  كميسيونگير در حوزه طضا  مجاز  در اط  ايااتگذار  و تصميم

شده و كلي  داتگاهها و نهادهايي ك  در عامي امنيت طضا  مجاز  كشور واگذار 

ملمم ب  طعاميت با هماهنگي و ، نمايندحوزه امنيت و دطاع طضا  مجاز  طعاميت مي

 . انددر چارچوب مصوبات ايح كميسيون شده

 يمیسی ن عالي يرتقاو ت لی  محت يو رضاو مجازو يش ر . 3

وص وظايف و ب  موجب مصوب  دهميح جلس  شورا  عامي طضا  مجاز  در تص

يي نام  شماره  16/2/1821اتتيارات و اعضا  ايح كميسيون ك  در تاريخ 

ا هااز  و ارائ  پيشنهاد ايااتتصميم»، /ش ب  ااتحضار رهبر  رايده٨1/21٢66

ها  كالن حمايت از توميد محتوا  طضا  مجاز  جهت ارتقا  كمي و كيفي و برنام 

نقالبي و ااالمي جهت تصويب در شورا  ها  اتوميدات متنوع و مبتني بر ارزش

ها  مرتبط با توميد محتوا  طضا  نظارت مستمر بر عملکرد داتگاه»و « عامي

از جمل  وظايف و اتتيارات ايح كميسيون « مجاز  در چارچوب مصوبات شورا  عامي
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 . ميدب  شمار مي

، ونياز تاريخ تصويب ايح كميس»، بر اااس تبصره ذيل بند )امف( ايح مصوب 

ها  دبيرتان  شورا  عامي انقالب طرهنگي و كلي  شوراها اتتيارات و طعاميت، وظايف

در حوزه ااماندهي محتوا  طضا  مجاز  ب  مركم ملي طضا  ، و نهادها  تابع من

كميسيون عامي ارتقا  توميد محتوا  طضا  »مجاز  منتقل شده و با هدايت 

 « . انجام تواهد پذيرطت« مجاز 

اند و در نفر عضو كميسيون مذكور مشخص شده 1٢، )ب( ايح مصوب در بند 

حدارل يک پنجم اعضاء كميسيون و حداكثر يک »( ايح بند مقرر شده ك  ٢تبصره )

از ميان اطراد متخصص و با تجرب  در زمين  مربوي  ب  پيشنهاد ، اوم اعضاء كميسيون

. وندشجاز  انتخاب ميرئيس مركم ملي طضا  مجاز  و تصويب شورا  عامي طضا  م

 «. توانند حقيقي و يا حقوري باشنداشخاص مذكور مي

ايح ا  ، اااانام  مركم ملي طضا  مجاز  2الزم ب  ذكر اات ك  يبق ماده 

كميسيون عامي از بدو تأايس مركم ب  موجب مصوب  شورا  عامي طضا  مجاز  

يس مركم و دبير شورا  ( از وظايف و اتتيارات رئ11مکح يبق بند )، گيرندشکل مي

تواند پيشنهادات تود را برا  تشکيل و  مي، اااانام  مركم( ٠عامي )مذكور در ماده 

 . كميسيون عامي جديد جهت تصويب ب  شورا  عامي طضا  مجاز  ارائ  نمايد

 رازرس  .4

معاونت نظارت و حسابراي »، اااانام  مركم ملي طضا  مجاز  11يبق ماده 

حسابرس و بازرس مركم « باشدرهبر  حسابرس و بازرس مركم مي دطتر مقام معظم

ها  عاد  و ااالن  از مركم و تأييد حسابراي واحدها  عالوه بر انجام حسابراي

ا  و مورد  نيم اردام ب  بازراي نموده و گمارش كلي  تواند ب  صورت نوب مي، تابع 

ب  شورا  عامي و در موارد ها  انجام شده را ب  همراه نظرات كارشنااي بازراي

 . تعييح شده ب  دطتر مقام معظم رهبر  ارائ  نمايد

 

 نهايهاو تارع  مسيز ملي رضاو مجازو .1
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پيشنهاد تأايس و انحالل نهادها  »اااانام  مركم ب   ٠( از ماده 18در بند )

بير دب  عنوان يکي از وظايف و اتتيارات رئيس مركم و « تابع  مركم ب  شورا  عامي

 -( از ماده يک مييح نام  مامي٢شورا  عامي طضا  مجاز  اشاره شده و در بند )

واحد »، شورا  عامي ٢٢/٧/1821معامالتي مركم ملي طضا  مجاز  كشور مصوب 

  با ك. . . نهادها و نظاير مرتبط با من ، مؤاسات، كلي  اازمانها، پژوهشگاه»، «تابع 

 تط، هاشوند و از نظر ايااتاد شده يا ميتصويب شورا  عامي طضا  مجاز  ايج

شده  تعريف، «باشندادار  و تشکيالتي تابع مركم مي، ها و امور مامي و معامالتيمشي

تنها مورد از نهادها  تابع  ك  در اااانام  مركم مورد اشاره و ، با ايح حال. اات

 1٨ ماده باشد ك  يبقمي «پووهشگاه رضاو مجازو»، شنااايي ررار گرطت  اات

ب  منظور تحقق بخشيدن ب  بخشي از اهداف و وظايف مركم و همننيح »اااانام  

شرح وظايف و ، اازمان»گيرد و شکل مي« اعمال بخشي از وظايف نظارتي مركم

همننيح انتخاب رئيس پژوهشگاه با پيشنهاد رئيس مركم ب  تصويب شورا  عامي 

 «. رادمي

 5٨٢٨5/21/٢٨5ب  موجب مصوب  شماره شورا  عامي ادار  ، در ايح تصوص

پژوهشگاه طضا  »را ب  « مؤاس  تحقيقات و طناور  ايالعات»، 2/1٨/1821مور  

تريير نام داده و مقرر داشت ك  ايح مؤاس  تحت نظر مركم ملي طضا  « مجاز 

، ( مصوب  تود٢شورا همننيح ب  موجب بند ). مجاز  ررار گرطت  و اداره شود

عامي ادار  را موظف ب  نظارت بر حسح اجرا  ايح مصوب  و ارائ  دبيرتان  شورا  

نام  شماره مکح ايح شورا متعارباً ب  موجب تصويب. گمارش من ب  شورا نمود

بنا ب  پيشنهاد مشترك وزارت ارتبايات و طنآور   ٢٠/٢/182٢مور   2٢/٢٨5/8٠٨٢

 مصوب  ربلي تود، رايالعات و معاونت تواع  مديريت و ارماي  انساني رئيس جمهو

 را ب  شرح زير اصالح نمود:

اه پژوهشگ» اس  تحقيقات و طناور  ايالعات ضمح تريير نام ب  عنوان ؤم -1»

ب  صورت وابست  ب  وزارت ارتبايات و طناور  ايالعات « ارتبايات و طناور  ايالعات

 . شوداداره مي
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پژوهشکده و يا مركم ب  پژوهشگاه موظف اات يک واحد پژوهشي در رامب  -٢

ب   ،منظور پشتيباني علمي شورا  عامي طضا  مجاز  با رعايت رانون ايجاد نمايد

نحو  ك  مدير پژوهشکده يا مركم ياد شده تواط شورا  عامي طضا  مجاز  تعييح 

 . و منصوب گردد

تارج از مکان طعلي پژوهشگاه ، تبصره: محل ااتقرار پژوهشکده موضوع ايح بند

 «. بود تواهد

نيم يي نام   تحقيقات و طناور ، معاون مموزشي وزارت علوم، بر هميح اااس

، تطاب ب  وزير ارتبايات و طنآور  ايالعات ٢٢/5/182٢مور   652٢٠/8شماره 

معاونت پژوهشي و طنآور  وزارت  ٢2/٢/182٢مور   ٢5٠88/5عطف ب  نام  شماره 

 ارتبايات اعالم داشت:

تود با توج  ب  مصوب   5/8/182٢امي در جلس  مور  شورا  گسترش مموزش ع»

 -5٨٢٨5/21/٢٨5شورا  عامي ادار  )موضوع ابالغي  شماره  ٧/1٨/1821مور  

شورا  عامي ادار  ) موضوع  ٢6/٢/182٢( و اصالحي  من مصوب مور  182٢/2/1٨

( با ارتقا  مواس  پژوهشي ارتبايات و ٢٠/٢/182٢ -8٠٨٢/2٢/٢٨5ابال  شماره 

ور  ايالعات ب  پژوهشگاه ارتبايات و طناور  ايالعات وابست  ب  وزارت ارتبايات طنا

ها  ب  شرح ذيل مواطقت اصومي دو اام  ب  عمل و طناور  ايالعات با پژوهشکده

 . مورد

 پژوهشکده شبک  ها  مخابراتي -1

 پژوهشکده طناور  ايالعات -٢

 ها  انتقالپژوهشکده اامان  -8

شکده مديريت طناور  ارتبايات و طناور  ايالعات با ضمناً شورا با ايجاد پژوه

گروهها  پژوهشي ب  شرح ذيل در پژوهشگاه ممبور مواطقت اصومي دو اام  ب  عمل 

 . دمور

 گروه پژوهشي مطامعات راهبرد  طناور  ايالعات و ارتبايات -امف

 گروه پژوهشي حقوق و مقررات مديريت طناور  -ب
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 .امملل مديريت طناور  ايالعات و ارتباياتگروه پژوهشي مطامعات بيح  -ج

» 

و د، با توج  ب  تحوالتي ك  ب  موجب مصوبات شورا  عامي ادار  شکل گرطت

ابطال ، دادتواات در ديوان عدامت ادار  ب  ثبت رايد ك  در دادتواات اول

شورا  عامي ادار  و در  2/1٨/1821مور   5٨٢٨5/21/٢٨5نام  شماره تصويب

شورا  عامي  ٢٠/٢/182٢-8٠٨٢/2٢/٢٨5تصويب نام  شماره ابطال ، دادتواات دوم

تحقيقات ، معاون مموزشي وزارت علوم ٢٢/5/182٢ -652٢٠/8نام  شماره و  ادار 

هيأت عمومي ديوان عدامت ادار  يي دادنام  شماره . مورد تقاضا ررار گرطت و طناور 

جايي مواس  تحقيقات اب انتماع و ج»با ايح ااتدالل ك   ٢5/٠/1828٧مور   1885

و طناور  ايالعات از وزارت ارتبايات و طناور  ايالعات ب  مركم ملي طضا  مجاز  

رانون برنام  پنج اام  پنجم  68مشمول ممنوعيت حکم مقرر در رانون اصالح ماده 

 5٨٢٨5/21/٢٨5تصويب نام  شماره ، «تواع  جمهور  ااالمي ايران نخواهد بود

ب  موجب ، شورا  عامي ادار  را رابل ابطال ندانست  اما در مقابل 2/1٨/1821مور  

از منجا ك  »با ايح ااتدالل ك   ٢5/٠/1828٠مور   188٧ -188٠دادنام  شماره 

                                                                                                     
رانون برنام  پنج اام  پنجم تواع  جمهور  ااالمي ايران مصوب  68ب  موجب رانون اصالح ماده  »٧

ها و واحدها  زير از تاريخ تصويب رانون، انتماع و جاب  جايي و انحالل مواسات و اازمان 1821/5/1٨

مجموع  وزارتخان  ها ك  ب  موجب رانون تاايس منها تصري  گرديده، متورف شده اات نظر ب  ايح 

ب  موجب رانون مواطقنام  تاايس مركم تحقيقات ارتبايي بيح « مركم تحقيقات ارتبايي»ك  ايجاد 

شده مركم مذكور در  ب  تصويب مقنح رايده اات و مقرر 1852دومت ايران و دومت ژاپح در اال 

شورا  گسترش مموزش  ٢٨/5/18٠٠دانشگاه تهران تاايس شود و متعارباً ب  موجب مصوب  مور  

تريير نام ياطت  اات و دميل رانوني « مواس  تحقيقات و طناور  ايالعات» عامي مواس  مذكور ب  

شده باشد، وجود ندارد،  مبني بر ايح ك  مواس  مذكور در وزارت ارتبايات و طناور  ايالعات تاايس

بنابرايح انتماع و جاب  جايي مواس  تحقيقات و طناور  ايالعات از وزارت ارتبايات و طناور  ايالعات 

رانون برنام  پنج  68ب  مركم ملي طضا  مجاز  مشمول ممنوعيت حکم مقرر در رانون اصالح ماده 

 -5٨٢٨5/21/٢٨5تصويب نام  شماره  اام  پنجم تواع  جمهور  ااالمي ايران نخواهد بود و مآالً

 «شورا  عامي ادار  رابل ابطال نمي باشد 1821/2/1٨
از جمل  وظايف و  18٠5رانون مديريت تدمات كشور  مصوب اال  116ماده  1امف: مطابق بند »٠

اصالح ااتتار تشکيالت داتگاهها  اجرايي ب  ااتثناء » اتتيارات شورا  عامي ادار  عبارتست از 

داتگاههايي ك  احکام منها در رانون ااااي ممده و يا ب  امر امام تميني )ره( و مقام معظم رهبر  
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مركم ملي طضا  مجاز  و پژوهشگاه من مركم با تصويب شورا  عامي طضا  مجاز  

 1امي ادار  يبق بند شورا  ع، و تاييد مقام معظم رهبر  )مدظل ( ايجاد شده اات

رانون مديريت تدمات كشور  صالحيت ورود ب  اصالح ااتتار و يا هر  116ماده 

                                                                                                     
 «)مدظل ( تاايس شده اات

مقام معظم رهبر )مدظل (، شورا  عامي طضا  مجار  كشور با  1٧/1٢/182٨ب: بنا بر طرمان مور  

ام مركم ملي طضا  مجاز  كشور ا  تشکيل گرديده تا مركم  ب  ناهداف و اتتيارات تعريف شده

اند، ب  كلي  مصوبات شورا ترتيب مثار رانوني داده شود و نيم مقرر ايجاد نمايد همننيح مقرر طرموده

 شده كلي  داتگاهها  كشور موظف ب  همکار  هم  جانب  با ايح مركم باشند

يالت مركم ملي ، ااتتار و تشک٢٢/٧/1821ج: شورا  عامي طضا  مجاز  در نهميح جلس  مور  

مييح نام  داتلي  11طضا  مجاز  كشور متضمح پژوهشگاه طضا  مجاز  را تصويب و در اجرا  ماده 

ب  ااتحضار معظم م  رايده و در روزنام  رامي مور   ٢8/٧/1821شورا  مذكور در مور  

 نيم انتشار ياطت  اات 1821/1٧/٠

شورا  عامي ادار  ك  يي  ٧/1٨/1821  ب  موجب مصوب  يکصد و پنجاه و هفتميح جلس  مور :د

تواط رئيس جمهور و رئيس شورا  عامي ادار   2/1٨/1821-5٨٢٨5/21/٢٨5تصويب نام  شماره 

اطت  تريير نام ي« پژوهشگاه طضا  مجاز »ب  « مواس  تحقيقات و طناور  ايالعات» ابال  شده اات، 

  مذكور در پي اعالم شکايت مبني بر و تحت نظر مركم ملي طضا  مجاز  ررار گرطت  اات و مصوب

مرايرت من با رانون در هيأت عمومي ديوان عدامت ادار  رايدگي شده و ب  موجب رأ  شماره 

 دمراير رانون تشخيص نش 1828/٠/٢5-1885

از منجا ك  مركم ملي طضا  مجاز  و پژوهشگاه من مركم با تصويب شورا  عامي طضا  مجاز  و تاييد 

رانون مديريت  116ماده  1  )مدظل ( ايجاد شده اات، شورا  عامي ادار  يبق بند مقام معظم رهبر

تدمات كشور  صالحيت ورود ب  اصالح ااتتار و يا هر گون  تريير و جابجايي در تشکيالت من مركم 

 را نداشت  اات

انتماع شورا  عامي ادار  در  ٢٠/٢/182٢-8٠٨٢/2٢/٢٨5با توج  ب  مراتب طوق تصويب نام  شماره 

پژوهشگاه »مواس  تحقيقات و طناور  ايالعات از مركم ملي طضا  مجاز  و نامگذار  من ب  عنوان 

و واگذار  من ب  وزارت ارتبايات و طناور  ايالعات در حامي ك  ربالً و « ارتبايات و طناور  ايالعات

ماده  1حکم مقرر در بند ب  شرح بند )د( ايح رأ  ب  مركم ملي طضا  مجاز  واگذار شده بود، مراير 

رانون مديريت تدمات كشور  و تارج از حدود اتتيارات شورا  عامي ادار  تشخيص داده  116

رانون تشکيالت و مييح دادراي ديوان عدامت ادار   ٠٠و ماده  1٢ماده  1شود و ب  ااتناد بند مي

 شود، ابطال مي182٢مصوب اال 

شورا  عامي ادار ،  ٢٠/٢/182٢-8٠٨٢/2٢/٢٨5نام  شماره  با عنايت ب  مراتب طوق و ابطال تصويب

-652٢٠/8شورا  گسترش مموزش عامي موضوع نام  شماره  5/8/182٢مصوب  جلس  مور  

معاون مموزشي وزارت علوم، تحقيقات و طناور  نيم ب  تبع ابطال مستند من ابطال  5/182٢/٢٢

 «گرددمي
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اره تصويب نام  شم، «گون  تريير و جابجايي در تشکيالت من مركم را نداشت  اات

شورا  عامي ادار  در انتماع مواس  تحقيقات و  182٢/٢٠/٢-2٢/٢٨5/8٠٨٢

پژوهشگاه »ضا  مجاز  و نامگذار  من ب  عنوان طناور  ايالعات از مركم ملي ط

و  و واگذار  من ب  وزارت ارتبايات و طناور  ايالعات« ارتبايات و طناور  ايالعات

شورا  گسترش مموزش عامي موضوع نام   5/8/182٢مصوب  جلس  مور  ، ب  تبع من

را  تحقيقات و طناور ، معاون مموزشي وزارت علوم ٢٢/5/182٢-652٢٠/8شماره 

 . ابطال نمود

 

 مقسريت يييرو و يستخ يمي مسيز ملي رضاو مجازو .6

، نهادها، رانون مديريت تدمات كشور  11٧با توج  ب  ايح ك  يبق ماده 

هايي ك  زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبر  اداره مؤاسات و تشکيالت و اازمان

امي طضا  مجاز  شورا  ع، انداز شمول مقررات ايح رانون مستثني شده، شوندمي

 ٠( از وظايف و اتتيارات رئيس مركم و دبير شورا  عامي ك  در ماده 5در بند )

 -نام  ادار مقرر داشت ك  و  بايد مييح، اااانام  مركم مورد اشاره ررار گرطت  اات

يبق  ،بر هميح اااس. تشکيالتي مركم را ب  شورا  عامي پيشنهاد نمايد -ااتخدامي

شورا  عامي طضا  مجاز  در نهميح جلس  تود ب  تاريخ  ،اااانام  ٠ماده 

پيوات ب  تصويب  6ماده و  25ااتخدامي مركم را در  -مييح نام  ادار ، 1821/٢٢/٧

ب  ااتحضار رهبر   8/٠/1821/ش مور  211٠٢/٨1رااند ك  يي نام  شماره 

 . رايده و جهت اجرا ابال  گرديد

توانند ب  يکي از اشخاص حقيقي مي، كور( ماده يک مييح نام  مذ٠بنا بر بند )

رامي مزمايشي و رامي رطعي در چارچوب ضوابط و مقررات ، ها  پيمانيوضعيت

( ماده يک 1٢( و )2ايح مييح نام  ب  تدمت در مركم درميند  با ايح حال يبق بند )

اشترال در وضعيت ررارداد  ب  منظور انجام وظايف مشخص ، ٠و بند )امف( ماده 

ايح اطراد موضوع ، ٠باشد ك  بر اااس تبصره ماده مدت معيح نيم امکانپذير مي برا 

گيرند و دعاو  منان رابل رايدگي در مراجع حل اتتالف كار رانون كار ررار نمي
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 . باشدنمي

ب  ، ها  اازماني مركماهمي  ااتخدامي مطابق با پست»، ٢ب  موجب ماده 

ر اااس همننيح ب« . گرددشورا  عامي تعييح ميپيشنهاد رئيس مركم و تأييد رئيس 

نظام پرداتت حقوق و ممايا  اعضا بر اااس ارزيابي عوامل شرل »، نام مييح 1٠ماده 

اعضا بر اااس امتياز . نام  تواهد بودها  مندرج در ايح مييحو شاغل و ديگر ويژگي

ا همتنااب با ويژگيحاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور برا  هركدام از مشاغل و 

. گردنديبق  بند  مي 1و رتب   ٢رتب  ، 8رتب  ، مهارتي، حداكثر در پنج رتب  مقدماتي

» 

نام  حکمي پي  در موارد  ك  در مييح، نام ايح مييح 2٢و  2٨، ٠٠يبق مواد 

اس با تأييد رئيس مركم بر اا، تا يرح و تصويب من در شورا  عامي، بيني نشده باشد

يأت امنا  منطق  دو پژوهشي يا طنآور  يا مقررات عمومي كشور عمل مصوبات ه

تفسير مفاد مييح نام  بر عهده هيأت اجرايي منابع انساني ك  بر اااس . تواهد شد

 باشدمي، ( ايح مييح نام  تشکيل ياطت  اات1داتورامعمل موضوع پيوات شماره )

 تفسير با رئيس، در موارد ابهام ك  پس از تأييد رئيس مركم الزم االجرا تواهد بود و

هرگون  تريير در مفاد ايح مييح نام  نيم با پيشنهاد مركم و تصويب . شورا  عامي اات

 . باشدشورا  عامي امکانپذير مي

مركم بدون اممام ب  رعايت »مييح نام  مقرر شده اات ك   21همننيح در ماده 

 ،دومتي ب  ويژه رانون محاابات عموميها  روانيح و مقررات عمومي حاكم بر داتگاه

رانون برگمار  منارصات و اصالحات و امحارات بعد  منها ، مديريت تدمات كشور 

با ايح « . نمايدو طقط در چهارچوب مصوبات شورا  عامي و مييح نام  حاضر عمل مي

 در رابط  با اعضا  هيأت علمي شاغل در مركم و واحدها و نهادها  28حال در ماده 

تابع مفاد مييح نام  ااتخدامي ، از نظر مقررات ااتخدامي»تابع  مقرر شده اات ك  

 «. باشنداعضا  هيأت علمي دانشگاه تهران مي

پيوات شماره چهار مييح نام  ادار  و ااتخدامي ك  با عنوان  ٢ب  موجب ماده 

ا  طضب  تصويب شورا  عامي « داتورامعمل اجرايي رانون حمايت رضايي از اعضا»
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در رابط  ، پيماني و ررارداد ، كلي  اعضا  مركم اعم از رامي، مجاز  رايده اات

با دعاو  و شکايات مطروح  در مراجع رايدگي كننده ك  از انجام وظيف  ادار  منان 

كاراطتاده  از، شود يا ب  نحو  با وظايف ايشان مرتبط اات و اعضا  بازنشست ناشي مي

مشمول حمايت ، عاو  و شکايات ياد شده در زمان اشترالو متوطي در ارتباط با د

 ،يبق ماده يک ايح داتورامعمل. رضايي و حقوري موضوع ايح داتورامعمل هستند

ا  هكلي  مراجع رضايي و انتظامي رانوني و هيأت، «مراجع رايدگي كننده»منظور از 

 . باشدمي، رايدگي ب  تخلفات ادار  در موارد  ك  شاكي عضو مركم نباشد

 مقسريت مالي و معامالتي مسيز ملي رضاو مجازو .٧

اااانام  مركم ملي طضا  مجاز  كشور ب  منابع ا  گان  مامي مركم  1٢در ماده 

ها  نقد  هدايا و كمک، درممدها  اتتصاصي، )اعتبارات مصوب در بودج  كل كشور

تبصره من مقرر و غيرنقد  درياطتي از اشخاص حقيقي و حقوري( اشاره شده و در 

ها  مصوب شورا  عامي در اال اول اعتبارات مورد نياز مركم و يرح»شده اات ك  

ها  بعد با يابد و در االاز يرف رياات محترم جمهور اتتصاص مي، تأايس

در بودج  كل كشور تصويب ، همکار  دومت و مجلس در رديف مجمايي ب  نام مركم

 «. يابدو تخصيص مي

( از شرح وظايف و اتتيارات رئيس مركم و 5از منجا ك  يبق بند ) ،عالوه بر ايح

اااانام  مركم ملي طضا   ٠دبير شورا  عامي طضا  مجاز  كشور ك  در ماده 

 نام  ماميرئيس مركم موظف شده بود ك  مييح، مجاز  مورد اشاره ررار گرطت  اات

شورا در نهميح ، يدو معامالتي مركم را جهت تصويب ب  شورا  عامي پيشنهاد نما

نام  داتلي مييح 12ذيل ماده  6با ااتناد ب  تبصره  ٢٢/٧/1821جلس  تود ب  تاريخ 

ماده و  6٠را در « معامالتي مركم ملي طضا  مجاز  كشور -نام  ماميمييح»، شورا

چهار پيوات ب  تصويب رااند ك  پس از ااتحضار رهبر  يي نام  شماره 

 . جهت اجرا ابال  گرديد، ٧/٠/1821/ش مور  ٨1/21128

 66نام  بر ااتقالل مامي و ادار  مركم تأكيد شده و در ماده در مقدم  ايح مييح

مركم بدون اممام ب  رعايت روانيح و مقررات عمومي حاكم بر »مقرر شده اات ك  
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ن رانو، مديريت تدمات كشور ، ها  دومتي ب  ويژه رانون محاابات عموميداتگاه

صات و اصالحات و امحارات بعد  منها و طقط در چهارچوب مصوبات برگمار  منار

 «. نمايدشورا  عامي و مييح نام  حاضر عمل مي

ب  منظور انجام و اداره امور مامي و محااباتي ، ايح مييح نام  5تا  ٢يبق مواد 

مدير امور مامي )يا عناويح مشاب ( و معاون و  و همننيح رئيس حسابدار  از ، مركم

وند شكاركنان رامي يا پيماني واجد صالحيت و با حکم رئيس مركم منصوب مي بيح

صالحيت و اتتيار تشخيص و همننيح مسئوميت انجام تعهد »، 1٧و ب  موجب ماده 

باشد و تأميح اعتبار و تطبيق و تسجيل و حوام  ب  عهده رئيس مركم يا مقام مجاز مي

 .باشدر امور مامي )يا عناويح مشاب ( ميها با ضوابط مورد عمل ب  عهده مديپرداتت

اعمال نظارت مامي ب  عهده مدير امور مامي )يا عناويح ، 85همننيح يبق ماده « 

 . مشاب ( مركم اات

بر اااس  182٢بودج  پيشنهاد  مركم از اال »، ايح مييح نام  ٠بنا بر ماده 

مهلت مقرر تنظيم و ب  در ، پنج اام  و عملياتي ااميان  مصوب، ها  راهبرد برنام 

مييح نام  داتلي  5با ايح توضي  ك  يبق ماده « . رادتصويب شورا  عامي مي

ها  پنجسام  و انواتي مربوط ب  تحقق تهي  برنام ، شورا  عامي طضا  مجاز 

وظايف شورا  عامي بر اااس ااناد باالداتي ب  پيشنهاد دبير شورا و با تصويب 

اااانام  مركم ملي طضا   ٠ماده  ٧همننيح ب  موجب بند شورا  عامي تواهد بود و 

پيشنهاد »و  ، مجاز  ك  در مقام بيان شرح وظايف و اتتيارات رئيس مركم اات

 . را بر عهده دارد« بودج  ااالن  بر اااس اهداف و وظايف مركم ب  شورا  عامي

مركم بر حسابراي و بازراي ، اااانام  مركم 11با توج  ب  ايح ك  يبق ماده 

در ، عهده معاونت نظارت و حسابراي دطتر مقام معظم رهبر  ررار داده شده اات

ها  مامي مركم صورت»معامالتي مركم مقرر شده اات ك   -مييح نام  مامي 51ماده 

هر اال بر اااس دطاتر و مدارك حسابدار  حداكثر تا پايان تير ماه اال بعد . . . 

ام حسابراي تواط معاونت نظارت و حسابراي دطتر تواط مركم تنظيم و پس از انج

برا  برراي و تصويب ب  شورا  عامي ارائ  ، مقام معظم رهبر  تا پايان شهريور ماه
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 «. گرددمي

ارائ  ، معامالتي -مييح نام  مامي 6٢اااانام  مركم و ماده  ٠( ماده 2يبق بند )

اااس اهداف پي  بيني شده گمارش عملکرد و عمليات انجام شده ااالن  مركم بر 

در برنام  و بودج  مصوب ب  شورا  عامي بر عهده رئيس مركم ررار گرطت  و بنا بر 

مييح نام  مرجع تعييح كننده در موارد  ك  در تفسير ايح مييح نام  اتتالف  6٧ماده 

 . شورا  عامي تواهد بود، نظر وجود داشت  باشد

 

 او مجازوضمانت يجسيو تصمیمات مسيز ملي رض .2

وجود ضمانت ، يکي از اممامات مهم برا  اجرا  تصميمات هر مرجع و داتگاهي

از منجا ك  مركم ب  عنوان نهاد  شناتت  شده اات . باشداجرا برا  تصميمات من مي

در چارچوب مصوبات شورا  عامي طضا  »، يبق مقدم  اااانام  مركم، ك  اوالً

    داتگاهها  كشور در حوزهميان كلي باالتريح اط  حاكميتي را در ، مجاز 

ب  عنوان »، رهبر  15/5/1825ب  موجب حکم مور  ، و ثانياً« طضا  مجاز  دارد

رود و ب  شمار مي« بازو  شورا  عامي طضا  مجاز  در جهت تحقق تصميمات من

دار اات ك  مقام معظم رهبر  در تصوص من ب  عبارتي تحقق تصميماتي را عهده

  مصوبات من الزم اات ب  كلي »اند ك  تأكيد نموده 1٧/1٢/182٨ر  در حکم مو

كند ك  كلي  داتگاهها  كشور همکار  هم  ارتضا مي، «ترتيب اثر رانوني داده شود

 در ماده، بر هميح اااس. جانب  با ايح مركم داشت  و تصميمات من را ب  اجرا گذارند

 اااانام  مركم مقرر شده اات: 15

كلي  داتگاهها  كشور موظف ب  ،   تحقق طراميح مندرج در حکمدر رااتا»

باشند و نظارت بر اجرا  دريق تصميمات شورا  همکار  هم  جانب  با مركم مي

در چارچوب ، تصميمات مركم ملي. پذيردعامي در هم  اطوح تواط مركم صورت مي

ه و تخطي از من ها  كشور الزم االجرا بودبرا  كلي  داتگاه، مصوبات شورا  عامي

 «. شودتخلف محسوب مي
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 نتیج  گیسو

در كنار داتگاهها و نهادهايي ك  با شخصيت حقوري مستقل و ب  عنوان مؤاسات 

برتي از نهادها و مؤاسات ، گيرنددومتي زير نظر يکي از روا  ا  گان  شکل مي

ز امور دار برتي ااند ك  عهدهدومتي نيم زيرنظر مقام معظم رهبر  شکل گرطت 

يکي از ايح نهادها ك  ب  عنوان . باشندحاكميتي در نظام جمهور  ااالمي ايران مي

بازو  شورا  عامي طضا  مجاز  ب  منظور تحقق تصميمات ايح شورا ب  موجب حکم 

رهبر  و پيرو مصوب  شورا  عامي طضا  مجاز  شکل گرطت   1٧/1٢/182٨مور  

ا  نهاد ك  عالوه بر وظايف دبيرتان  ايح. اات« مركم ملي طضا  مجاز »، اات

، دباشمشورتي و تداركاتي برا  شورا نيم مي، دار برتي وظايف معاضدتيعهده، شورا

ااتتار و تشکيالت متمايم و مقررات ادار  و ااتخدامي و مقررات مامي و معامالتي 

مي متفاوت و منحصر بفرد داشت  و از شمول روانيح و مقررات عام ااتخدامي و ما

همننيح هرچند بخشي از بودج  ايح نهاد از محل بودج  عمومي . باشدمستثني مي

مکح بدون اممام ب  رعايت روانيح و مقررات عمومي حاكم بر ، شودكشور تأميح مي

ن رانو، مديريت تدمات كشور ، ها  دومتي ب  ويژه رانون محاابات عموميداتگاه

بعد  منها و طقط در چهارچوب مصوبات برگمار  منارصات و اصالحات و امحارات 

شورا  عامي و مييح نام  مامي و معامالتي تود عمل نموده و تابع نظام نظارت و 

باشد ك  من را در جايگاه يک نهاد زيرنظر رهبر  بي  از بازراي مامي تاصي مي

اازد  چراك  حسابراي و بازراي مركم بر عهده معاونت نظارت و پي  مشکار مي

با توج  ب  جايگاه عامي و . دطتر مقام معظم رهبر  ررار داده شده اات حسابراي

 ب ، مركم ملي طضا  مجاز ، منحصربفرد شورا  عامي طضا  مجاز  و ب  تبع من

در چارچوب مصوبات ، تصميمات مركم ملي طضا  مجاز ، موجب اااانام  مركم

و تخطي از من تخلف ها  كشور الزم االجرا بوده برا  كلي  داتگاه، شورا  عامي

 . شودمحسوب مي
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 منارع و مآخذ

، بنياد حقوري ميمان،  ق ق يييرو، كورش، محمد و ااتوارانگر ، امامي -

  18٠٧، جلد اول، چاپ دوم

جایگاه  ق قي ش ريو عالي ينقالب رسهنگي و  طرج اهلل،، هدايت نيا -

 ،و ايماها  ااالمي صدا مركم پژوه ، طصلنام  رواق انديش ، مص رات آن

 . ٠شماره  ،18٠1

مصوب ، آیی  نام  يييرو و يستخ يمي مسيز ملي رضاو مجازو -

 . ها  منشورا  عامي طضا  مجاز  و پيوات 1821/٢٢/٧

 18٧2/ ٢٧/1٨مصوب ، آیی  نام  ييخلي ش ريو عالي ينقالب رسهنگي -

 . شورا  عامي انقالب طرهنگي

 1٨/5/1821مصوب ، آیی  نام  ييخلي ش ريو عالي رضاو مجازو -

 . شورا  عامي طضا  مجاز 

مصوب ، معامالتي مسيز ملي رضاو مجازو -آیی  نام  مالي -

 . ها  منشورا  عامي طضا  مجاز  و پيوات 1821/٢٢/٧

شورا  عامي  81/5/1821مصوب ، يساسنام  مسيز ملي رضاو مجازو -

 . طضا  مجاز 

، نام  ش ريو عالي رضاو مجازو ير خص ص شسح وظایفتص یم -

، «يمیسی ن عالي يمنیت رضاو مجازو يش ر»ختیاريت و يعضاو ي

 . ٢٢/٧/1821مصوب 

نام  ش ريو عالي رضاو مجازو ير م ري ساختار و تشكیالت تص یم -

 . ٢٢/٧/1821مصوب ، مسيز ملي رضاو مجازو يش ر

 . هيأت عمومي ديوان عدامت ادار  ٢5/٠/1828مور   1885دادنام  شماره  -

هيأت عمومي ديوان  ٢5/٠/1828مور   188٧ -188٠دادنام  شماره  -

 . عدامت ادار 
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، 11/2/1821مور  ، مصوبات دهميح جلس  شورا  عامي طضا  مجاز  -

 . ٢5/1٨/1821مور   12٧٧٨روزنام  رامي شماره 

 . شورا  عامي ادار  2/1٨/1821مور   5٨٢٨5/21/٢٨5مصوب  شماره  -

 . عامي ادار شورا   ٢٠/٢/182٢مور   8٠٨٢/2٢/٢٨5مصوب  شماره  -

مص ر  ش ريو عالي رضاو مجازو ير خص ص شسح وظایف و  -

يمیسی ن عالي يرتقاو ت لی  محت يو رضاو »يختیاريت و يعضاو 

 . 11/2/1821مصوب ، «مجازو يش ر

مص ر  ش ريو عالي رضاو مجازو ير خص ص وظایف و يختیاريت و  -

، «يمیسی ن عالي تنظیم مقسريت رضاو مجازو يش ر»يعضاو 

 . ٢6/5/1821ب مصو

مصوب ، وظایف و يريان يریسخان  ش ريو عالي ينقالب رسهنگي

 . 5/٠/18٠٢شورا  عامي انقالب طرهنگي و اصالحات من مصوب  18٧٧/٢6/1٢
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


