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 دٍلت ٍ ضْزًٍذاى           

 .هٌظَر اس ضْزًٍذاى ،اتجبع یک کطَرًذ                                

 ّوِ کسبًی کِ تبثؼیت دٍلت جوَْری اسالهی دارًذ                                                                                    

 چِ ضْزی،چِ رٍستبیی ٍ چِ ػطبیز                             (ایزاىتجؼِ )ضْزًٍذایزاى              

 چِ در خبرج اس کطَر ٍ چِ داخل کطَر                                                                                  

 

 ثزخی اس حمَق ضْزًٍذاى ًسجت ثِ دٍلت         

                                                 

              سهیٌِ ّبی هختلف دٍلت در خذهبتثْزُ هٌذی اس                                                       

 حك اًتمبدٍحك اظْبر ًظز،حك آسادی ثیبى                                                                         

                          



احتزام ٍ رػبیت 

 لَاًیي ٍ همزرات
هطبرکت ٍ 

 ّوکبری

 

 ثزخی اس هسئَلیت ّب ٍ ٍظبیف ضْزًٍذاى ًسجت ثِ دٍلت                         

        

 

                                                        

 صویوبًِ ثب دٍلت                                                                     

 پزداخت هبلیبت                                                                                                                     

    ٍ دفبع اس کطَر ٌّگبم                                                                                                                      

     جٌگ                                                                                                                                                

 

 

                  

 ،فبرس،جْزم صفَی دثیز هغبلؼبت اجتوبػی                                                                                                                            



 هْن تزیي ٍظبیف دٍ لت ٍ رئیس جوَْر         

 :دٍلت هَظف است،ضزایظ ٍ لَاسم ثز عجك لبًَى اسبسی                               

 سَاد ٍ آهَسش 

 ثْذاضت ٍ ضغل هٌبست 

 رفبُ ٍ اهٌیت 

  فزٌّگ ٍ اخالق اسالهی 

 .در جبهؼِ فزاّن کٌذ                                       

 :ٍ ّن چٌیي دٍلت ٍظیفِ دارد،تجْیشات سیز ثٌبیی ٍ خذهبت ػوَهی هبًٌذ               

 ُسبختي راُ ٍ جبد 

  هذرسِ ٍ سذ 

 هخبثزات ٍ آة ٍ ثزق 

 ٍ گبس............ 

 .را در کطَر گستزش دّذ                         

 



 .است(تصَیت هجلس ضَرای اسالهی پس اس)هصَثبت هجلس ٍ اجزای لَاًیي ،ٍظبیف هْن دٍلت یکی اس           

 

 ٍظبیف رئیس جوَْر            

                                           

                                                   ...اػغبی ًطبى ّبی دٍلتی ٍ                          ٍسیزاى ٍ ّوبٌّگی ثیي آى ّب ّذایت                       

    

 .اهضبی لزار دادّبیی کِ ثیي ایزاى ٍ کطَرّبی دیگز ثستِ هی ضَد                                    

 

   کطَرهب ٍ پذیزش استَارًبهِ سفیزاى سبیز کطَرّباهضبی استَارًبهِ سفیزاى                              

  

                                                                                                 

 

 



    ديلت ي مجلس           

                                                                                   مجلس شًرای اسالمی                                                            ديلت                                         

                                                                     .ٍ لبًًَی هی ضًَذتصًیة  لَایح در هجلس          .تٌظین الیحِ در سهیٌِ ّبی هختلف اس الذاهبت دٍلت است             

 استیضبح        -2سَال  -1:  ًظبرت ثز فؼبلیت ّبی دٍلت                       

                                                                                       ًکتِ                               

 .ثِ پیطٌْبدّبیی کِ دٍلت ثزای تصَیت ٍ لبًًَی ضذُ ثِ هجلس ارائِ هی دّذ :الیحِ                                  

 .ثِ پیطٌْبدّبیی کِ ًوبیٌذگبى هجلس در هجلس هغزح هی کٌٌذ تب تصَیت ٍ لبًًَی ضَد :عزح                                 

ثبیذ ثِ ایي ًکتِ تَجِ کزد کِ ّن در الیحِ ٍ ّن درعزح لجل اس هغزح ضذى در هجلس هَرد ثحث ٍ ثزرسی دلیك ٍ کبرضٌبسبًِ لزار    

 .گزفتِ ضذُ است

اٍسَال  هجلس هوکي است اس ػولکزد رئیس جوَْر ٍ ٍسرا سَال کٌذ،ثٌبثزایي رئیس جوَْر یب ٍسیزی کِ اس :سَال                               

 .ضذُ  در هجلس حبضزهی ضَد ٍ ثِ سَاالت ًوبیٌذگبى پبسخ هی دّذ

در استیضبح ٍسیزی کِ استیضبح هی ضَد ،در هجلس حبضز هی ضَد ٍ ثبیذ در هَرد ػولکزد خَد تَضیح  :استیضبح                             

 .دّذ ٍ هجذدا اس هجلس رای اػتوبد ثگیزد



 ، ٍ رئیس جوَْر حتی در رٍسّبی تؼغیل ًیش ریبست جوَْری اس پز هطغلِ تزیي اهَر کطَر است                        

 .ًوبیذ ثبیذ ثِ ٍظبیف خَد ػول کٌذ ٍثِ اهَر کطَر رسیذگی                                                     

     

 ضزکت رئیس جوَْر در هزاسن آغبس سبل تحصیلی 

 

 

 

  دیذاررئیس جوَْر ثب جبًجبساى جٌگ تحویلی                    

 

 

 ضزکت رئیس جوَْر در هزاسن آغبس سبل تحصیلی داًطگبُ ّب                                                              

 



 اٍلبت فزاغت ، هَسش ٍ ثْذاضتآ                               درآهذّب ٍ ّشیٌِ ّبی دٍلت                      

 حفبظت اس هحیظ سیست                :در سهیٌِفؼبلیت ّبی هختلف                                  

        هسکي ٍ کطبٍرسی                                                                     ّشیٌِ ّب     

 .....صٌؼت ٍ                                                                                                                 

 ساخته پل ي جادٌاقذامات عمراوی                      

 ...ي قفريدگاٌ ي ویريگاٌ تر      

 :              َسیىٍ ترای فعالیت َای يزارتخاوٍ َا ماوىذ                                    

 ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش                                                           

 ....ي یتُیٍ ي تًلیذ کتاب درس   حقًق ي دست مسد معلمان ي مذیران ي کارمىذان       پرداخت َسیىٍ آب ي ترق     ساخته مذرسٍ ي ادراٌ آن  

 

 

 صفًی                                                                                                                           



 درآهذّبی دٍلت       

 درآهذّبی حبصل اس صبدرات ًفت                                                          

      درآهذ حبصل اس هبلیبت                                                                   

 سبیز درآهذّب          

 

  

 

 ًفتصبدرات                                                                                                

 

 دٍلتثِ  افزاد ٍ هَسسبت، عجك لبًَىپَلی است کِ : هبلیبت 

 .هی پزداسًذ تب در جْت ادارُ اهَر کطَر ،استفبدُ ضَد                    

 

 



        :   (هٌجغ درآهذ دٍلتکوتزیي )سبیز درآهذّب                                             

 (آة ،ثزق ،گبس ٍ تلفي )ثبثت ارائِ خذهبت 

   درآهذّبی هزثَط ثِ خذهبتی هبًٌذ: 

 (...،سٌذ هبلکیت ٍ گذر ًبهِ ٍ صذٍر گَاّیٌبهِ راًٌذگی)

 درآهذ حبصل اس سزهبیِ گذاری در صٌبیغ ثشرگ 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                 ی دثیز هغبلؼبت  اجتوبػی فبرس ،جْزمصفَ                                                                                                                                           



    

 ثیٌی ّشیٌِ ّبپیص    

 ثَدجِ                                     

 ثَدجِ                                                                                

              (دخل) پیص ثیٌی درآهذّب                                                                                                          

 (خزج) 

 

 ّوبى درآهذّب ٍ ّشیٌِ ّب یبدخل ٍ خزج دٍلت پیص ثیٌی ِ سثبى سبدُ ثَدجِ ث                             

 .هؼیي هی کٌذ یک سبلرا ثزای  درآهذّب ٍ ّشیٌِ ّبی یک کطَردر آى  دٍلتاست کِ  سٌذی ثَدجِ                     

 یکی اس ٍظبیف هْن دٍلت تٌظین الیحِ ثَدجِ است                                                                

  .سٌذ ثَدجِ ثبیذ در هجلس ضَرای اسالهی تصَیت ضَد                                                                                       

 .هجلس ثز درآهذّب ٍ ّشیٌِ ّبی دٍلت ًظبرت هی کٌذ                                                

 

 صفَی ،فبرس ،جْزم.ذار ثبضیذ پبی                                                           


