
 

 

 ساختار وتشکالت دولت          درس سوم 

زیر نظر مقام  مجریه  و مقننه ،قضائیهحکومت کشور ما جمهوری اسالمی  است که به وسیله سه قوه ی 

 اداره می شود. رهبری

 برای یادگیری بهتر به تعریف وظایف این سه قوه می پردازیم.

که از قوه مقننه تهیه وتصویب قوانین عادی کشور را در چارجوب قانون اساسی را بر عهده دارد قوه مقننه:

 دوبخش تشکیل شده است.

 مجلس شورای اسالمی )نمایندگی مردم (تصویب قانون .1

 نفر حقوقدان2ر فقیه که از سوی رهبر انتخاب می شوند ونف2نفراست 11شورای نگهبان :این شورا مرکب از  -1

 حقوقدان که از طرف قوه ی قضائیه به مجلس معرفی می شود.

پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت در قوه ای است مستقل که قوه ی قضائیه:

 .ایران است

قوه ی مجریه همان دولت و سازمان های وابسته به آن است که ریاست آن برعهده ی ریئس :قوه ی مجریه ی

جمهور  است که پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی 

 مصوب مجلس است.وقوانین 

 چگونگی انتخاب ریئس جمهور

مردم انتخاب می شود وتنها برای یک دوره ی چهار ساله ی  برای مدت چهار سال با رای مستقیم جمهور ریئس

 دیگر به صورت متوالی انتخاب مجدد او مانعی ندارد.

 _اعالم داوطلب شدن برای ریاست جمهوری1

 رئیس جهور شدن توسط شورای نگهبان تائید صالحیت _1

 _شرکت در تبلیغات ومعرفی برنامه های خود9 

  _انتخاب شدن با کسب حداکثر آرا مردم0

_تنفذیعنی پس از آنکه ریئس جمهور ر با حداکثر آرای مردم انتخاب شد ،برای شروع ،حکم او توسط رهبر 1

 امضا وتنفیذ می شود

 و اعضای شورای نگهبان است. برابر نمایندگان مردم،رئیس قوه ی قضائیهتحلیف )سوگند خوردن به قرآن در _2

 تشکیل کابینه )دولت(:شامل رئیس جمهور ،معاونان و وزیران وی-1

 هئیت دولت از ریئس جمهور و معاونان و وزیران تشکیل می شود

 د.هر وزیر مسئول یک وزارتخانه است وساختمانی که دفتر وزیر در آن قرار دار



 

 

 هیئت دولت: وظایف

هیئت دولت و وزارتخانه  تشکیل جلسات وبحث وتصمیم گیری در مورد مسائل مهم کشور وجهان است.مقر 

 پایتخت کشور است تهراندر

 خودآزمایی

 حکومت کشور ما به وسیله کدام قوا و زیر نظر چه کسی اداره می شود؟-1

 

 دارد؟قوه ی مجریه از چه کسانی تشکیل می شود؟وچه مسئولیتی -1

 

 ریاست قوه ی مجریه بر عهده ی چه کسی است؟-9

 هیئت دولت از چه کسانی تشکیل شده است؟-0

 تشکیل کابینه توسط ریئس جهور را توضیح دهید؟-1

 

 منظور از وزارتخانه چیست ؟-2

 

  منظور از تنفیذ حکم ریئس جمهور چیست؟-3


