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   حکَهت کشَر هب جوَْری اسالهی است        

 ثِ ٍسیلِ سِ قَُ                   

        

        

 ٌٌِهق 

                                                                                                                        

   ِهجزی 

 .ادارُ هی شَد هقبم رّجزیسیز ًظز                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                              

 ِقضبیی                                                                                                                      

 صفَی: دثیز هطبلؼبت اجتوبػی                                                                                                                                                         



                         دٍلت ٍ سبسهبى ّبی ٍاثستِ ثِ دٍلت                                            

                         رئیس جوَْر قَُ هجزیِرئیس                                                                    

 قَُ هجزیِ

 دٍهیي هقبم رسوی کشَر ثؼذ اس رّجز رئیس جوَْر  ػبلی تزیي هقبم رسوی کشَر هقبم رّجزی      

 

 .را ثز ػْذُ دارد قَاًیي هصَة هجلسٍ  اجزای قبًَى اسبسی هسئَلیت                                                         

 اس اٍل اًقالة تب کٌَىرئیسبى جوَْر 

 

 

                                                 

  اػالم ٍ ثجت ًبم ثزای داٍطلت شذى                                                                                   

 تبییذ صالحیت تَسط شَرای ًگْجبى                                                                                        

 هِ ّبی خَدشزکت در تجلیغبت اًتخبثبتی ٍ هؼزفی ثزًب                                                                                                  

 اًتخبة شذى ثب کست حذاکثز آرا اس طزف هزدم                هزاحل اًتخبة ٍ شزٍع ثِ کبر رئیس جوَْر                                      

 (اهضب حکن ریبست جوَْری تَسط رّجز)تٌفیذ                                                                                                    

 (سَگٌذ)تحلیف                                                                                           

   اًتخبة ٍسیزاى ٍ هؼزفی آى ّب ثِ هجلس                                                                            



 سال 4ئیس جمهور برای مذت ر

 با رای مستقیم مردم انتخاب می شود

 

اسالهی ّستٌذ ّوِ کسبًی کِ ایزاًی ٍ تجؼِ جوَْری 

 .حتی آى ّبیی کِ در خبرج اس کشَر سًذگی هی کٌٌذ

 

 

                                         

                                                                         

 تحلیف                                 تٌفیذ                                  رای گیزی                                                                                تجلیغبت     

 

 

 جوَْر ثزای یک دٍرُ  اًتخبة هجذد رئیس                                                                                           
   .چْبر سبلِ دیگز ثِ صَرت هتَالی ثالهبًغ است                                                                                              

 

 سبل 81حذاقل سي                                      شزایط رای دٌّذگبى  

                    

  

 صفَی دثیز هطبلؼبت فبرس                                                                                                                                                                            



 (سَگٌذ)تحلیف                                                                      

  یؼٌی حکن ٍی تَسط رّجز اهضب شذٍ تٌفیذ»شذ  تٌفیذپس اس آى کِ رئیس جوَْر                                                                              

 .هزاسن تحلیف ثزگشار هی شَد   «شذًذ                                                                              

 

 

 

                                                                  هزاسن تحلیف           

                                                                                     

       

                                                               

 

 

 

 در هجلس شَرای اسالهی ثزگشار هی شَد

ثب حضَر ًوبیٌذگبى هجلس 

،اػضبی شَرای ًگْجبى 

 ،رئیس قَُ قضبئیِ

رئیس جوَْر در پیشگبُ قزآى سَگٌذ یبد هی کٌذ 

 .کِ ٍظبیف خَد را ثِ درستی اًجبم دّذ

  هلت ایزاى -2   رّجز  -8   :رئیس جوَْر ٍ دٍلتی کِ تشکیل هی دّذ در ثزاثز 

                                     .هسئَل ّستٌذ ٍ ثبیذ پبسخگَ ثبشٌذ   هجلس شَرای اسالهی -3

 

 



ّز ٍسیز هسئَل یک ٍسارتخبًِ است ٍ سبختوبًی کِ دفتز ٍسیز در 

 .آًجب قزار دارد، ٍسارتخبًِ ًبهیذُ هی شَد

 

 

 

             

 تشکیل کبثیٌِ          

 :اس  است  ّیئت دٍلت تشکیل شذُ                     

 ٍسیزاى هؼبًٍبى رئیس جوَْر ٍ -رئیس جوَْر                                                       

 

 اًتخبة ٍسیزاى هزاحل               

 .اًتخبة هی کٌذرئیس جوَْر ثزای شزٍع ثِ کبر خَد ٍسیزاًی را                                                        

 .ّز ٍسیز در هجلس حبضز هی شَد ٍ ثزًبهِ ّبی خَد را ارائِ هی دّذ                                      

 .ی ٍ صالحیت اٍ اظْبر ًظز هی کٌٌذًوبیٌذگبى هخبلف ٍ هَافق در هَرد ٍسیز پیشٌْبد                    

                                      .راء کست کزد ٍ اس هجلس رای اػتوبد گزفت ثِ ػٌَاى ٍسیز کبر خَد را شزٍع هی کٌذهی شَد ٍ اگز ٍسیز پیشٌْبدی اکثزیت آ رای گیزی درثبرُ ّز ٍسیز سپس    

                                             

 

 (ٍسیز 81ٍسارتخبًِ ٍ  81)       

 

           صفَی دثیز هطبلؼبت اجتوبػی فبرس                                                                                                                                                                                        



    :ّیئت دٍلت در طَل سبل جلسبتی ثزگشار هی کٌذ ٍ در ایي جلسبت در هَرد                          

 هسبئل هْن کشَر ٍ جْبى                                                                                                     

  هی رسٌذ ّبیی راُ حل  ثِ گفت گَ هی کٌٌذ ٍ                                                                                                            

   .ٍ در هَرد هسبئل تصوین گیزی هی کٌٌذ                                                                                                                                  

        

 .پبیتخت کشَر است  در تْزاىٍ ٍسارتخبًِ ّب هقز ّیئت دٍلت                                                                                                        

 

 .اتی دارًذ کِ ثزًبهِ ّبی آى ّب را اجزا هی کٌٌذسبسهبى ّب ٍ ادر ٍسارتخبًِ ّب در ّوِ استبى ّبی کشَر                                         

 .    ثِ تصبٍیز تَجِ ًوبییذ              

 ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش استبى ایالم                                                                     یک هذرسِ در شْز یب رٍستب                

          

 ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش     آهَسش ٍ پزٍرش شْزستبى ایالم                                                                                                                                               

 

 صفَی:هَفق ٍ پیزٍس ثبشیذ                                                                                                                                                                                                


