
دستگاه هاي اجرايياختالفشيوه نامه رسيدگي و رفع 
)27/12/1386ك مورخ 37550ت/212767شماره تصويبنامه 8موضوع ماده (

اختالفآيين نامه چگونگي رفع ) 10(و ) 9(، )8(قانون اساسي و در اجراي مواد ) 134(و ) 124(با توجه به اصول 

ك 37550ت/212767موضوع تصويبنامه شماره (بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه 

كل كشور 1387ضوابط اجرايي بودجه سال » 22«و با توجه به بند )) 138(سيون اصل كمي27/12/1386مورخ 

شيوه نامه ذيل به كليه دستگاه ) هيأت وزيران28/12/1368هـ مورخ 39365ت/211947موضوع تصويبنامه شماره (

05/04/1387مصوب .هاي اجرايي جهت اجرا ابالغ مي گردد

كليات: فصل يك

::::تعاريف؛ معني اصطالحات به كار رفته در اين شيوه نامه به شرح ذيل استتعاريف؛ معني اصطالحات به كار رفته در اين شيوه نامه به شرح ذيل استتعاريف؛ معني اصطالحات به كار رفته در اين شيوه نامه به شرح ذيل استتعاريف؛ معني اصطالحات به كار رفته در اين شيوه نامه به شرح ذيل است::::1111ماده ماده ماده ماده 

» » » » فيمابين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريهفيمابين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريهفيمابين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريهفيمابين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريهاختالفاختالفاختالفاختالفچگونگي رفع چگونگي رفع چگونگي رفع چگونگي رفع ««««آيين نامه آيين نامه آيين نامه آيين نامه : : : : آيين نامهآيين نامهآيين نامهآيين نامه

))))1386138613861386////12121212////27272727ك مورخ ك مورخ ك مورخ ك مورخ 37550375503755037550تتتت////212767212767212767212767موضوع تصويبنامه شماره موضوع تصويبنامه شماره موضوع تصويبنامه شماره موضوع تصويبنامه شماره ((((

كه طبق شرايط آيين نامه، با رعايت اين شيوه نامه درخواست رسيدگي نسبت به كه طبق شرايط آيين نامه، با رعايت اين شيوه نامه درخواست رسيدگي نسبت به كه طبق شرايط آيين نامه، با رعايت اين شيوه نامه درخواست رسيدگي نسبت به كه طبق شرايط آيين نامه، با رعايت اين شيوه نامه درخواست رسيدگي نسبت به دستگاه اجرايي دستگاه اجرايي دستگاه اجرايي دستگاه اجرايي : : : : دستگاه متقاضيدستگاه متقاضيدستگاه متقاضيدستگاه متقاضي

....مي نمايدمي نمايدمي نمايدمي نمايداختالفاختالفاختالفاختالفرا از مرجع رفع را از مرجع رفع را از مرجع رفع را از مرجع رفع اختالف اختالف اختالف اختالف موضوعموضوعموضوعموضوع

اختالفاختالفاختالفاختالفدستگاه اجرايي كه بر اساس درخواست نامه دستگاه متقاضي به عنوان دستگاه طرف دستگاه اجرايي كه بر اساس درخواست نامه دستگاه متقاضي به عنوان دستگاه طرف دستگاه اجرايي كه بر اساس درخواست نامه دستگاه متقاضي به عنوان دستگاه طرف دستگاه اجرايي كه بر اساس درخواست نامه دستگاه متقاضي به عنوان دستگاه طرف : : : : اختالف اختالف اختالف اختالف دستگاه طرف دستگاه طرف دستگاه طرف دستگاه طرف 

....معرفي مي شودمعرفي مي شودمعرفي مي شودمعرفي مي شود

حسب تقاضاي دستگاه متقاضي، با استفاده از راهكارهاي حسب تقاضاي دستگاه متقاضي، با استفاده از راهكارهاي حسب تقاضاي دستگاه متقاضي، با استفاده از راهكارهاي حسب تقاضاي دستگاه متقاضي، با استفاده از راهكارهاي اختالفاختالفاختالفاختالفوسط مرجع رفع وسط مرجع رفع وسط مرجع رفع وسط مرجع رفع تتتتاختالفاختالفاختالفاختالفبررسي موضوع بررسي موضوع بررسي موضوع بررسي موضوع : : : : رسيدگيرسيدگيرسيدگيرسيدگي

....قانوني و سازوكارهاي داخلي قوه مجريه به ويژه بر اساس اختيارات قانوني مقامات ذيربط قوه مجريه و هيأت دولتقانوني و سازوكارهاي داخلي قوه مجريه به ويژه بر اساس اختيارات قانوني مقامات ذيربط قوه مجريه و هيأت دولتقانوني و سازوكارهاي داخلي قوه مجريه به ويژه بر اساس اختيارات قانوني مقامات ذيربط قوه مجريه و هيأت دولتقانوني و سازوكارهاي داخلي قوه مجريه به ويژه بر اساس اختيارات قانوني مقامات ذيربط قوه مجريه و هيأت دولت

مورد استاندار، رييس مورد استاندار، رييس مورد استاندار، رييس مورد استاندار، رييس آيين نامه كه حسبآيين نامه كه حسبآيين نامه كه حسبآيين نامه كه حسب4444و و و و 2222، ، ، ، 3333مندرج در مواد مندرج در مواد مندرج در مواد مندرج در مواد اختالفاختالفاختالفاختالفمرجع رسيدگي و رفع مرجع رسيدگي و رفع مرجع رسيدگي و رفع مرجع رسيدگي و رفع : : : : اختالف اختالف اختالف اختالف مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع 

....دستگاه ستادي و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور خواهد بوددستگاه ستادي و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور خواهد بوددستگاه ستادي و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور خواهد بوددستگاه ستادي و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور خواهد بود

....معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوريمعاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوريمعاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوريمعاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري: : : : معاونتمعاونتمعاونتمعاونت

....اختالفاختالفاختالفاختالفدستگاه هاي متقاضي و طرف دستگاه هاي متقاضي و طرف دستگاه هاي متقاضي و طرف دستگاه هاي متقاضي و طرف : : : : اختالف اختالف اختالف اختالف طرفين طرفين طرفين طرفين 

اختالفاختالفاختالفاختالفتشخيص مرجع رفع تشخيص مرجع رفع تشخيص مرجع رفع تشخيص مرجع رفع دستگاه اجرايي كه با توجه به شرح وظايف و اختيارات قانوني آن و حسبدستگاه اجرايي كه با توجه به شرح وظايف و اختيارات قانوني آن و حسبدستگاه اجرايي كه با توجه به شرح وظايف و اختيارات قانوني آن و حسبدستگاه اجرايي كه با توجه به شرح وظايف و اختيارات قانوني آن و حسب: : : : دستگاه مرتبطدستگاه مرتبطدستگاه مرتبطدستگاه مرتبط

....در موضوع مطروحه، ذينفع، دخيل يا مطلع باشددر موضوع مطروحه، ذينفع، دخيل يا مطلع باشددر موضوع مطروحه، ذينفع، دخيل يا مطلع باشددر موضوع مطروحه، ذينفع، دخيل يا مطلع باشد

....تعريف ساير اصطالحات به ترتيبي است كه در آيين نامه ذكر شده استتعريف ساير اصطالحات به ترتيبي است كه در آيين نامه ذكر شده استتعريف ساير اصطالحات به ترتيبي است كه در آيين نامه ذكر شده استتعريف ساير اصطالحات به ترتيبي است كه در آيين نامه ذكر شده است: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره



::::پيوست هاي اين شيوه نامه به ترتيب ذيل عبارت است ازپيوست هاي اين شيوه نامه به ترتيب ذيل عبارت است ازپيوست هاي اين شيوه نامه به ترتيب ذيل عبارت است ازپيوست هاي اين شيوه نامه به ترتيب ذيل عبارت است از::::پيوست هاپيوست هاپيوست هاپيوست ها

اختيارنامه تعقيب درخواست نامه اختيارنامه تعقيب درخواست نامه اختيارنامه تعقيب درخواست نامه اختيارنامه تعقيب درخواست نامه : : : : يوست شماره دويوست شماره دويوست شماره دويوست شماره دوپپپپ- - - - اختالف اختالف اختالف اختالف درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع : : : : پيوست شماره يكپيوست شماره يكپيوست شماره يكپيوست شماره يك

اعالميه اعالميه اعالميه اعالميه : : : : پيوست شماره چهارپيوست شماره چهارپيوست شماره چهارپيوست شماره چهار- - - - اختالف اختالف اختالف اختالف شناسه مراجع رفع شناسه مراجع رفع شناسه مراجع رفع شناسه مراجع رفع : : : : پيوست شماره سهپيوست شماره سهپيوست شماره سهپيوست شماره سه- - - - و دفاع و دفاع و دفاع و دفاع اختالفاختالفاختالفاختالفرسيدگي و رفع رسيدگي و رفع رسيدگي و رفع رسيدگي و رفع 

پيوست پيوست پيوست پيوست - - - - اعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقصاعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقصاعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقصاعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقص: : : : پيوست شماره پنجپيوست شماره پنجپيوست شماره پنجپيوست شماره پنج- - - - تكميل درخواست نامهتكميل درخواست نامهتكميل درخواست نامهتكميل درخواست نامه

- - - - اعالميه تمديد مهلتاعالميه تمديد مهلتاعالميه تمديد مهلتاعالميه تمديد مهلت: : : : پيوست شماره هفتپيوست شماره هفتپيوست شماره هفتپيوست شماره هفت- - - - اختالف اختالف اختالف اختالف ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف : : : : شماره شششماره شششماره شششماره شش

نظرخواهي از نظرخواهي از نظرخواهي از نظرخواهي از : : : : پيوست شماره نهپيوست شماره نهپيوست شماره نهپيوست شماره نه- - - - اعالميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صالحيتاعالميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صالحيتاعالميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صالحيتاعالميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صالحيت: : : : پيوست شماره هشتپيوست شماره هشتپيوست شماره هشتپيوست شماره هشت

پيوست پيوست پيوست پيوست - - - - صورت جلسه رسيدگيصورت جلسه رسيدگيصورت جلسه رسيدگيصورت جلسه رسيدگي: : : : پيوست شماره يازدهپيوست شماره يازدهپيوست شماره يازدهپيوست شماره يازده- - - - اعالميه دعوت به جلسهاعالميه دعوت به جلسهاعالميه دعوت به جلسهاعالميه دعوت به جلسه: : : : پيوست شماره دهپيوست شماره دهپيوست شماره دهپيوست شماره ده- - - - دستگاه مرتبطدستگاه مرتبطدستگاه مرتبطدستگاه مرتبط

اختالفاختالفاختالفاختالفتصميم نامه مرجع رفع تصميم نامه مرجع رفع تصميم نامه مرجع رفع تصميم نامه مرجع رفع : : : : شماره دوازدهشماره دوازدهشماره دوازدهشماره دوازده

معاونت، نمونه درخواست نامه و ساير پيوست ها را در پايگاه اطالع رساني الكترونيك در دسترس كليه دستگاه معاونت، نمونه درخواست نامه و ساير پيوست ها را در پايگاه اطالع رساني الكترونيك در دسترس كليه دستگاه معاونت، نمونه درخواست نامه و ساير پيوست ها را در پايگاه اطالع رساني الكترونيك در دسترس كليه دستگاه معاونت، نمونه درخواست نامه و ساير پيوست ها را در پايگاه اطالع رساني الكترونيك در دسترس كليه دستگاه ::::2222ماده ماده ماده ماده 

....كردكردكردكردطبق نمونه ها اقدام خواهند طبق نمونه ها اقدام خواهند طبق نمونه ها اقدام خواهند طبق نمونه ها اقدام خواهند اختالفاختالفاختالفاختالفو طرفين و طرفين و طرفين و طرفين اختالفاختالفاختالفاختالفهاي اجرايي قرار داده و مراجع رفع هاي اجرايي قرار داده و مراجع رفع هاي اجرايي قرار داده و مراجع رفع هاي اجرايي قرار داده و مراجع رفع 

، بدواً با توجه به نظريه ، بدواً با توجه به نظريه ، بدواً با توجه به نظريه ، بدواً با توجه به نظريه اختالفاختالفاختالفاختالفدستگاه هاي اجرايي بايد قبل از طرح درخواست نامه رسيدگي از مرجع رفع دستگاه هاي اجرايي بايد قبل از طرح درخواست نامه رسيدگي از مرجع رفع دستگاه هاي اجرايي بايد قبل از طرح درخواست نامه رسيدگي از مرجع رفع دستگاه هاي اجرايي بايد قبل از طرح درخواست نامه رسيدگي از مرجع رفع ::::3333ماده ماده ماده ماده 

واحد يا كارشناس حقوقي و در حدود اختيارات مقامات اجرايي و اداري خود نسبت به اتخاذ تصميم جهت حل و فصل واحد يا كارشناس حقوقي و در حدود اختيارات مقامات اجرايي و اداري خود نسبت به اتخاذ تصميم جهت حل و فصل واحد يا كارشناس حقوقي و در حدود اختيارات مقامات اجرايي و اداري خود نسبت به اتخاذ تصميم جهت حل و فصل واحد يا كارشناس حقوقي و در حدود اختيارات مقامات اجرايي و اداري خود نسبت به اتخاذ تصميم جهت حل و فصل 

....موضوع اقدام نمايندموضوع اقدام نمايندموضوع اقدام نمايندموضوع اقدام نمايند

و چگونگي تكميل آناختالفطرح درخواست نامه رسيدگي و رفع : فصل دوم

دستگاه هاي مربوطه رفع نگردد دستگاه دستگاه هاي مربوطه رفع نگردد دستگاه دستگاه هاي مربوطه رفع نگردد دستگاه دستگاه هاي مربوطه رفع نگردد دستگاه اختالفاختالفاختالفاختالف، ، ، ، ))))3333((((در مواردي كه علي رغم انجام اقدامات موضوع ماده در مواردي كه علي رغم انجام اقدامات موضوع ماده در مواردي كه علي رغم انجام اقدامات موضوع ماده در مواردي كه علي رغم انجام اقدامات موضوع ماده ::::4444ماده ماده ماده ماده 

،،،،اختالفاختالفاختالفاختالفاز مرجع رفع از مرجع رفع از مرجع رفع از مرجع رفع ) ) ) ) طبق پيوست شماره يكطبق پيوست شماره يكطبق پيوست شماره يكطبق پيوست شماره يك((((» » » » اختالفاختالفاختالفاختالفدرخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع ««««متقاضي با تكميل متقاضي با تكميل متقاضي با تكميل متقاضي با تكميل 

....درخواست رسيدگي مي نمايددرخواست رسيدگي مي نمايددرخواست رسيدگي مي نمايددرخواست رسيدگي مي نمايد

و اختيارنامه تعقيب درخواست و اختيارنامه تعقيب درخواست و اختيارنامه تعقيب درخواست و اختيارنامه تعقيب درخواست اختالفاختالفاختالفاختالفبه استثناء درخواست نامه رسيدگي و رفع به استثناء درخواست نامه رسيدگي و رفع به استثناء درخواست نامه رسيدگي و رفع به استثناء درخواست نامه رسيدگي و رفع ((((امضاء مكاتبات و نمونه ها امضاء مكاتبات و نمونه ها امضاء مكاتبات و نمونه ها امضاء مكاتبات و نمونه ها ::::5555ماده ماده ماده ماده 

بر عهده معاون مربوط باالترين مقام اجرايي بر عهده معاون مربوط باالترين مقام اجرايي بر عهده معاون مربوط باالترين مقام اجرايي بر عهده معاون مربوط باالترين مقام اجرايي ) ) ) ) نامه كه بايد به امضاء باالترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد برسدنامه كه بايد به امضاء باالترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد برسدنامه كه بايد به امضاء باالترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد برسدنامه كه بايد به امضاء باالترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد برسد

....معرفي مي شودمعرفي مي شودمعرفي مي شودمعرفي مي شوداختالفاختالفاختالفاختالفه به عنوان نماينده به مرجع رفع ه به عنوان نماينده به مرجع رفع ه به عنوان نماينده به مرجع رفع ه به عنوان نماينده به مرجع رفع دستگاه متقاضي است كدستگاه متقاضي است كدستگاه متقاضي است كدستگاه متقاضي است ك

كليه دستگاه هاي اجرايي بايد ظرف يك ماه از ابالغ اين شيوه نامه يك كارشناس مجرب و مطلع از مفاد شيوه كليه دستگاه هاي اجرايي بايد ظرف يك ماه از ابالغ اين شيوه نامه يك كارشناس مجرب و مطلع از مفاد شيوه كليه دستگاه هاي اجرايي بايد ظرف يك ماه از ابالغ اين شيوه نامه يك كارشناس مجرب و مطلع از مفاد شيوه كليه دستگاه هاي اجرايي بايد ظرف يك ماه از ابالغ اين شيوه نامه يك كارشناس مجرب و مطلع از مفاد شيوه ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

....مربوطه معرفي كنندمربوطه معرفي كنندمربوطه معرفي كنندمربوطه معرفي كننداختالفاختالفاختالفاختالفنامه را نيز به عنوان رابط خود با مرجع رفع نامه را نيز به عنوان رابط خود با مرجع رفع نامه را نيز به عنوان رابط خود با مرجع رفع نامه را نيز به عنوان رابط خود با مرجع رفع 



به شيوه مندرج در ذيل درخواست نامه به شيوه مندرج در ذيل درخواست نامه به شيوه مندرج در ذيل درخواست نامه به شيوه مندرج در ذيل درخواست نامه ((((اختالفاختالفاختالفاختالفيل درخواست نامه رسيدگي و رفع يل درخواست نامه رسيدگي و رفع يل درخواست نامه رسيدگي و رفع يل درخواست نامه رسيدگي و رفع دستگاه متقاضي پس از تكمدستگاه متقاضي پس از تكمدستگاه متقاضي پس از تكمدستگاه متقاضي پس از تكم::::6666ماده ماده ماده ماده 

::::مدارك ذيل را بايد ضميمه درخواست نامه نمايدمدارك ذيل را بايد ضميمه درخواست نامه نمايدمدارك ذيل را بايد ضميمه درخواست نامه نمايدمدارك ذيل را بايد ضميمه درخواست نامه نمايد) ) ) ) پيوست شماره يكپيوست شماره يكپيوست شماره يكپيوست شماره يك((((–) ) ) ) رسيدگيرسيدگيرسيدگيرسيدگي

))))پيوست شماره دوپيوست شماره دوپيوست شماره دوپيوست شماره دو....طبق طبق طبق طبق ((((و دفاع و دفاع و دفاع و دفاع اختالفاختالفاختالفاختالفاختيار نامه تعقيب درخواست نامه رسيدگي و رفع اختيار نامه تعقيب درخواست نامه رسيدگي و رفع اختيار نامه تعقيب درخواست نامه رسيدگي و رفع اختيار نامه تعقيب درخواست نامه رسيدگي و رفع 

بت خواستهبت خواستهبت خواستهبت خواستهاليحه متضمن شرح مستندات و ادله مثاليحه متضمن شرح مستندات و ادله مثاليحه متضمن شرح مستندات و ادله مثاليحه متضمن شرح مستندات و ادله مث

اختالفاختالفاختالفاختالفتصوير كليه اسناد و ادله ذكر شده در درخواست نامه رسيدگي و رفع تصوير كليه اسناد و ادله ذكر شده در درخواست نامه رسيدگي و رفع تصوير كليه اسناد و ادله ذكر شده در درخواست نامه رسيدگي و رفع تصوير كليه اسناد و ادله ذكر شده در درخواست نامه رسيدگي و رفع 

....به آنها استناد شده استبه آنها استناد شده استبه آنها استناد شده استبه آنها استناد شده استاختالفاختالفاختالفاختالفتصوير كليه مقررات و مستندات قانوني كه در درخواست نامه رسيدگي و رفع تصوير كليه مقررات و مستندات قانوني كه در درخواست نامه رسيدگي و رفع تصوير كليه مقررات و مستندات قانوني كه در درخواست نامه رسيدگي و رفع تصوير كليه مقررات و مستندات قانوني كه در درخواست نامه رسيدگي و رفع 

))))3333((((تصوير اسناد و ادله حاكي از اقدامات موضوع ماده تصوير اسناد و ادله حاكي از اقدامات موضوع ماده تصوير اسناد و ادله حاكي از اقدامات موضوع ماده تصوير اسناد و ادله حاكي از اقدامات موضوع ماده 

....مهر دستگاه متقاضي گرديده باشدمهر دستگاه متقاضي گرديده باشدمهر دستگاه متقاضي گرديده باشدمهر دستگاه متقاضي گرديده باشداسناد فوق الذكر بايد ممهور به اسناد فوق الذكر بايد ممهور به اسناد فوق الذكر بايد ممهور به اسناد فوق الذكر بايد ممهور به 

را پس از تكميل و همراه مدارك ضميمه به دبيرخانه را پس از تكميل و همراه مدارك ضميمه به دبيرخانه را پس از تكميل و همراه مدارك ضميمه به دبيرخانه را پس از تكميل و همراه مدارك ضميمه به دبيرخانه اختالفاختالفاختالفاختالفدستگاه متقاضي درخواست نامه رسيدگي و رفع دستگاه متقاضي درخواست نامه رسيدگي و رفع دستگاه متقاضي درخواست نامه رسيدگي و رفع دستگاه متقاضي درخواست نامه رسيدگي و رفع ::::7777ماده ماده ماده ماده 

چنانچه مرجع رفع چنانچه مرجع رفع چنانچه مرجع رفع چنانچه مرجع رفع . . . . تسليم و رسيدي مشتمل بر تاريخ ثبت اوليه دريافت خواهد نمودتسليم و رسيدي مشتمل بر تاريخ ثبت اوليه دريافت خواهد نمودتسليم و رسيدي مشتمل بر تاريخ ثبت اوليه دريافت خواهد نمودتسليم و رسيدي مشتمل بر تاريخ ثبت اوليه دريافت خواهد نموداختالفاختالفاختالفاختالفمركزي مرجع رفع مركزي مرجع رفع مركزي مرجع رفع مركزي مرجع رفع 

درخواست نامه و ضمايم تسليمي دستگاه متقاضي مشاهده نمايد قبل از ثبت پرونده، به درخواست نامه و ضمايم تسليمي دستگاه متقاضي مشاهده نمايد قبل از ثبت پرونده، به درخواست نامه و ضمايم تسليمي دستگاه متقاضي مشاهده نمايد قبل از ثبت پرونده، به درخواست نامه و ضمايم تسليمي دستگاه متقاضي مشاهده نمايد قبل از ثبت پرونده، به ، نقصي در نحوه تكميل ، نقصي در نحوه تكميل ، نقصي در نحوه تكميل ، نقصي در نحوه تكميل اختالفاختالفاختالفاختالف

ضمن بيان نقص يا نقايص، لزوم تكميل درخواست ضمن بيان نقص يا نقايص، لزوم تكميل درخواست ضمن بيان نقص يا نقايص، لزوم تكميل درخواست ضمن بيان نقص يا نقايص، لزوم تكميل درخواست ) ) ) ) طبق پيوست شماره چهارطبق پيوست شماره چهارطبق پيوست شماره چهارطبق پيوست شماره چهار((((موجب اعالميه تكميل درخواست نامه موجب اعالميه تكميل درخواست نامه موجب اعالميه تكميل درخواست نامه موجب اعالميه تكميل درخواست نامه 

اه مربوطه ظرف مهلت مقرر اه مربوطه ظرف مهلت مقرر اه مربوطه ظرف مهلت مقرر اه مربوطه ظرف مهلت مقرر چنانچه دستگچنانچه دستگچنانچه دستگچنانچه دستگ. . . . نامه ظرف مهلت مقرر در اعالميه را به معاون يا مقام مجاز متذكر خواهد شدنامه ظرف مهلت مقرر در اعالميه را به معاون يا مقام مجاز متذكر خواهد شدنامه ظرف مهلت مقرر در اعالميه را به معاون يا مقام مجاز متذكر خواهد شدنامه ظرف مهلت مقرر در اعالميه را به معاون يا مقام مجاز متذكر خواهد شد

به موجب به موجب به موجب به موجب اختالفاختالفاختالفاختالفنسبت به تكميل پرونده اقدام ننمايد و يا با ذكر دليل موجه درخواست تمديد مهلت نكند، مرجع رفع نسبت به تكميل پرونده اقدام ننمايد و يا با ذكر دليل موجه درخواست تمديد مهلت نكند، مرجع رفع نسبت به تكميل پرونده اقدام ننمايد و يا با ذكر دليل موجه درخواست تمديد مهلت نكند، مرجع رفع نسبت به تكميل پرونده اقدام ننمايد و يا با ذكر دليل موجه درخواست تمديد مهلت نكند، مرجع رفع 

مراتب را به دستگاه متقاضي مراتب را به دستگاه متقاضي مراتب را به دستگاه متقاضي مراتب را به دستگاه متقاضي ) ) ) ) طبق پيوست شماره پنجطبق پيوست شماره پنجطبق پيوست شماره پنجطبق پيوست شماره پنج((((» » » » رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقصرد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقصرد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقصرد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقص««««اعالميه اعالميه اعالميه اعالميه 

....ابالغ خواهد نمودابالغ خواهد نمودابالغ خواهد نمودابالغ خواهد نمود

درخواست نامه و ضمايم آن را كامل تشخيص دهد، نسبت به تشكيل و ثبت پرونده اقدام درخواست نامه و ضمايم آن را كامل تشخيص دهد، نسبت به تشكيل و ثبت پرونده اقدام درخواست نامه و ضمايم آن را كامل تشخيص دهد، نسبت به تشكيل و ثبت پرونده اقدام درخواست نامه و ضمايم آن را كامل تشخيص دهد، نسبت به تشكيل و ثبت پرونده اقدام اختالفاختالفاختالفاختالفجع رفع جع رفع جع رفع جع رفع چنانچه مرچنانچه مرچنانچه مرچنانچه مر

بر بر بر بر ((((اختالفاختالفاختالفاختالفاين شناسه به ترتيب مركب از شناسه مرجع رفع اين شناسه به ترتيب مركب از شناسه مرجع رفع اين شناسه به ترتيب مركب از شناسه مرجع رفع اين شناسه به ترتيب مركب از شناسه مرجع رفع . . . . نموده و به پرونده مزبور، شناسه رقمي اختصاص خواهد دادنموده و به پرونده مزبور، شناسه رقمي اختصاص خواهد دادنموده و به پرونده مزبور، شناسه رقمي اختصاص خواهد دادنموده و به پرونده مزبور، شناسه رقمي اختصاص خواهد داد

و سال طرح درخواست نامه و و سال طرح درخواست نامه و و سال طرح درخواست نامه و و سال طرح درخواست نامه و ) ) ) ) يوست شماره سهيوست شماره سهيوست شماره سهيوست شماره سهاساس شناسه هاي اختصاص يافته به دستگاه هاي اجرايي مندرج در پاساس شناسه هاي اختصاص يافته به دستگاه هاي اجرايي مندرج در پاساس شناسه هاي اختصاص يافته به دستگاه هاي اجرايي مندرج در پاساس شناسه هاي اختصاص يافته به دستگاه هاي اجرايي مندرج در پ

كليه مكاتبات مربوط به پرونده بايد با كليه مكاتبات مربوط به پرونده بايد با كليه مكاتبات مربوط به پرونده بايد با كليه مكاتبات مربوط به پرونده بايد با . . . . خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود) ) ) ) از سمت چپ به راستاز سمت چپ به راستاز سمت چپ به راستاز سمت چپ به راست((((شماره عددي اختصاصي به پرونده ثبت شده شماره عددي اختصاصي به پرونده ثبت شده شماره عددي اختصاصي به پرونده ثبت شده شماره عددي اختصاصي به پرونده ثبت شده 

....درج شناسه مربوط انجام شوددرج شناسه مربوط انجام شوددرج شناسه مربوط انجام شوددرج شناسه مربوط انجام شود

براي كليه درخواست ها و پرونده ها دفتر ثبت اوقات تشكيل داده و به محض ثبت هر براي كليه درخواست ها و پرونده ها دفتر ثبت اوقات تشكيل داده و به محض ثبت هر براي كليه درخواست ها و پرونده ها دفتر ثبت اوقات تشكيل داده و به محض ثبت هر براي كليه درخواست ها و پرونده ها دفتر ثبت اوقات تشكيل داده و به محض ثبت هر اختالفاختالفاختالفاختالفمرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع ::::8888مادهمادهمادهماده

....درخواست نامه، اوقات مربوط به رسيدگي اعم از اوقات احتياطي و اوقات رسيدگي را تعيين و درج خواهد كرددرخواست نامه، اوقات مربوط به رسيدگي اعم از اوقات احتياطي و اوقات رسيدگي را تعيين و درج خواهد كرددرخواست نامه، اوقات مربوط به رسيدگي اعم از اوقات احتياطي و اوقات رسيدگي را تعيين و درج خواهد كرددرخواست نامه، اوقات مربوط به رسيدگي اعم از اوقات احتياطي و اوقات رسيدگي را تعيين و درج خواهد كرد



ل دفتر استاندار و در ل دفتر استاندار و در ل دفتر استاندار و در ل دفتر استاندار و در استاندار مي باشد مسؤول رسيدگي به امور فوق مسؤواستاندار مي باشد مسؤول رسيدگي به امور فوق مسؤواستاندار مي باشد مسؤول رسيدگي به امور فوق مسؤواستاندار مي باشد مسؤول رسيدگي به امور فوق مسؤواختالفاختالفاختالفاختالفدر مواردي كه مرجع رفع در مواردي كه مرجع رفع در مواردي كه مرجع رفع در مواردي كه مرجع رفع ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

رييس دستگاه ستادي يا معاونت است مسؤول رسيدگي و انجام امور فوق دفاتر حقوقي رييس دستگاه ستادي يا معاونت است مسؤول رسيدگي و انجام امور فوق دفاتر حقوقي رييس دستگاه ستادي يا معاونت است مسؤول رسيدگي و انجام امور فوق دفاتر حقوقي رييس دستگاه ستادي يا معاونت است مسؤول رسيدگي و انجام امور فوق دفاتر حقوقي اختالفاختالفاختالفاختالفمواردي كه مرجع رفع مواردي كه مرجع رفع مواردي كه مرجع رفع مواردي كه مرجع رفع 

....مربوط خواهد بودمربوط خواهد بودمربوط خواهد بودمربوط خواهد بود

اختالفاختالفاختالفاختالفپس از تكميل و ثبت پرونده، ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف پس از تكميل و ثبت پرونده، ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف پس از تكميل و ثبت پرونده، ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف پس از تكميل و ثبت پرونده، ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف اختالفاختالفاختالفاختالفمرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع ::::9999ماده ماده ماده ماده 

ارسال ارسال ارسال ارسال اختالفاختالفاختالفاختالفرا همراه با نسخه اي از درخواست نامه و مدارك ضميمه آن به دستگاه طرف را همراه با نسخه اي از درخواست نامه و مدارك ضميمه آن به دستگاه طرف را همراه با نسخه اي از درخواست نامه و مدارك ضميمه آن به دستگاه طرف را همراه با نسخه اي از درخواست نامه و مدارك ضميمه آن به دستگاه طرف ) ) ) ) طبق پيوست شماره ششطبق پيوست شماره ششطبق پيوست شماره ششطبق پيوست شماره شش((((

روز از تاريخ وصول نسبت به تكميل و ارسال دفاعيه متضمن اليحه دفاعيه، اختيارنامه روز از تاريخ وصول نسبت به تكميل و ارسال دفاعيه متضمن اليحه دفاعيه، اختيارنامه روز از تاريخ وصول نسبت به تكميل و ارسال دفاعيه متضمن اليحه دفاعيه، اختيارنامه روز از تاريخ وصول نسبت به تكميل و ارسال دفاعيه متضمن اليحه دفاعيه، اختيارنامه 30303030مي نمايد تا ظرف مهلت مي نمايد تا ظرف مهلت مي نمايد تا ظرف مهلت مي نمايد تا ظرف مهلت 

. . . . دعا و راهكار مورد نظر اقدام نمايددعا و راهكار مورد نظر اقدام نمايددعا و راهكار مورد نظر اقدام نمايددعا و راهكار مورد نظر اقدام نمايدو دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع يا او دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع يا او دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع يا او دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع يا ااختالفاختالفاختالفاختالفتعقيب درخواست رسيدگي و رفع تعقيب درخواست رسيدگي و رفع تعقيب درخواست رسيدگي و رفع تعقيب درخواست رسيدگي و رفع 

مي توان مدت مقرر را به موجب مي توان مدت مقرر را به موجب مي توان مدت مقرر را به موجب مي توان مدت مقرر را به موجب اختالفاختالفاختالفاختالفو تشخيص مرجع رفع و تشخيص مرجع رفع و تشخيص مرجع رفع و تشخيص مرجع رفع اختالفاختالفاختالفاختالفدر صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف 

....تمديد كردتمديد كردتمديد كردتمديد كرد) ) ) ) طبق پيوست شماره هفتطبق پيوست شماره هفتطبق پيوست شماره هفتطبق پيوست شماره هفت((((اعالميه تمديد مهلت اعالميه تمديد مهلت اعالميه تمديد مهلت اعالميه تمديد مهلت 

ب ديگري در تكميل درخواست نامه ب ديگري در تكميل درخواست نامه ب ديگري در تكميل درخواست نامه ب ديگري در تكميل درخواست نامه ، فوريت پرونده اعمال ترتي، فوريت پرونده اعمال ترتي، فوريت پرونده اعمال ترتي، فوريت پرونده اعمال ترتياختالفاختالفاختالفاختالفدر مواردي كه بنا به تشخيص مرجع رفع در مواردي كه بنا به تشخيص مرجع رفع در مواردي كه بنا به تشخيص مرجع رفع در مواردي كه بنا به تشخيص مرجع رفع ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

....انجام خواهد شدانجام خواهد شدانجام خواهد شدانجام خواهد شداختالفاختالفاختالفاختالفو رسيدگي را اقتضاء نمايد مراتب مطابق نظر مرجع و رسيدگي را اقتضاء نمايد مراتب مطابق نظر مرجع و رسيدگي را اقتضاء نمايد مراتب مطابق نظر مرجع و رسيدگي را اقتضاء نمايد مراتب مطابق نظر مرجع 

اختالفنحوه رسيدگي و رفع : فصل سوم

ابتدا با توجه به آيين نامه در خصوص صالحيت خود جهت رسيدگي بررسي و رسيدگي ابتدا با توجه به آيين نامه در خصوص صالحيت خود جهت رسيدگي بررسي و رسيدگي ابتدا با توجه به آيين نامه در خصوص صالحيت خود جهت رسيدگي بررسي و رسيدگي ابتدا با توجه به آيين نامه در خصوص صالحيت خود جهت رسيدگي بررسي و رسيدگي اختالفاختالفاختالفاختالفمرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع ::::10101010ماده ماده ماده ماده 

را در قلمرو اختيارات قانوني خود نداد با صدور اعالميه رد درخواست را در قلمرو اختيارات قانوني خود نداد با صدور اعالميه رد درخواست را در قلمرو اختيارات قانوني خود نداد با صدور اعالميه رد درخواست را در قلمرو اختيارات قانوني خود نداد با صدور اعالميه رد درخواست اختالفاختالفاختالفاختالفبه به به به كرده و در مواردي كه رسيدگيكرده و در مواردي كه رسيدگيكرده و در مواردي كه رسيدگيكرده و در مواردي كه رسيدگي

....مراتب را به دستگاه متقاضي ابالغ مي نمايدمراتب را به دستگاه متقاضي ابالغ مي نمايدمراتب را به دستگاه متقاضي ابالغ مي نمايدمراتب را به دستگاه متقاضي ابالغ مي نمايد) ) ) ) طبق پيوست شماره هشتطبق پيوست شماره هشتطبق پيوست شماره هشتطبق پيوست شماره هشت((((رسيدگي به جهت عدم صالحيت رسيدگي به جهت عدم صالحيت رسيدگي به جهت عدم صالحيت رسيدگي به جهت عدم صالحيت 

بق پيوست بق پيوست بق پيوست بق پيوست طططط((((از دستگاه يا دستگاه هاي مرتبط با موضوع از دستگاه يا دستگاه هاي مرتبط با موضوع از دستگاه يا دستگاه هاي مرتبط با موضوع از دستگاه يا دستگاه هاي مرتبط با موضوع اختالفاختالفاختالفاختالفدر صورت لزوم بنا به تشخيص مرجع رفع در صورت لزوم بنا به تشخيص مرجع رفع در صورت لزوم بنا به تشخيص مرجع رفع در صورت لزوم بنا به تشخيص مرجع رفع ::::11111111ماده ماده ماده ماده 

....نظرخواهي و رونوشت آن براي طرفين ارسال خواهد شدنظرخواهي و رونوشت آن براي طرفين ارسال خواهد شدنظرخواهي و رونوشت آن براي طرفين ارسال خواهد شدنظرخواهي و رونوشت آن براي طرفين ارسال خواهد شد) ) ) ) شماره نهشماره نهشماره نهشماره نه

مستلزم حضور طرفين و ارايه توضيح در جلسه مستلزم حضور طرفين و ارايه توضيح در جلسه مستلزم حضور طرفين و ارايه توضيح در جلسه مستلزم حضور طرفين و ارايه توضيح در جلسه اختالفاختالفاختالفاختالفچنانچه رسيدگي به موضوع بنا به تشخيص مرجع رفع چنانچه رسيدگي به موضوع بنا به تشخيص مرجع رفع چنانچه رسيدگي به موضوع بنا به تشخيص مرجع رفع چنانچه رسيدگي به موضوع بنا به تشخيص مرجع رفع ::::12121212ماده ماده ماده ماده 

را براي را براي را براي را براي اختالفاختالفاختالفاختالفطرفين طرفين طرفين طرفين ) ) ) ) طبق پيوست شماره دهطبق پيوست شماره دهطبق پيوست شماره دهطبق پيوست شماره ده((((» » » » دعوت به جلسهدعوت به جلسهدعوت به جلسهدعوت به جلسه««««به موجب اعالميه به موجب اعالميه به موجب اعالميه به موجب اعالميه اختالفاختالفاختالفاختالفمشترك باشد، مرجع رفع مشترك باشد، مرجع رفع مشترك باشد، مرجع رفع مشترك باشد، مرجع رفع 

عدم حضور هر يك از طرفين مانع از شنيدن عدم حضور هر يك از طرفين مانع از شنيدن عدم حضور هر يك از طرفين مانع از شنيدن عدم حضور هر يك از طرفين مانع از شنيدن . . . . حضور در جلسه با قيد تاريخ، محل و دستور جلسه دعوت مي نمايدحضور در جلسه با قيد تاريخ، محل و دستور جلسه دعوت مي نمايدحضور در جلسه با قيد تاريخ، محل و دستور جلسه دعوت مي نمايدحضور در جلسه با قيد تاريخ، محل و دستور جلسه دعوت مي نمايد

طبق پيوست شماره طبق پيوست شماره طبق پيوست شماره طبق پيوست شماره ((((خالصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورت جلسه رسيدگي خالصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورت جلسه رسيدگي خالصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورت جلسه رسيدگي خالصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورت جلسه رسيدگي . . . . اظهارات طرف حاضر نخواهد بوداظهارات طرف حاضر نخواهد بوداظهارات طرف حاضر نخواهد بوداظهارات طرف حاضر نخواهد بود

....جلسه خواهد رسيدجلسه خواهد رسيدجلسه خواهد رسيدجلسه خواهد رسيدو رييس و رييس و رييس و رييس اختالفاختالفاختالفاختالفدرج و به امضاء نماينده طرفين درج و به امضاء نماينده طرفين درج و به امضاء نماينده طرفين درج و به امضاء نماينده طرفين ) ) ) ) يازدهيازدهيازدهيازده



به تشخيص مرجع و مقامات زير موجب به تشخيص مرجع و مقامات زير موجب به تشخيص مرجع و مقامات زير موجب به تشخيص مرجع و مقامات زير موجب اختالفاختالفاختالفاختالفدر مواردي كه ادامه روند اجرايي موجود در موضوع مورد در مواردي كه ادامه روند اجرايي موجود در موضوع مورد در مواردي كه ادامه روند اجرايي موجود در موضوع مورد در مواردي كه ادامه روند اجرايي موجود در موضوع مورد ::::13131313ماده ماده ماده ماده 

بروز وضعيت يا خسارات غيرقابل جبران گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به ترتيب زير عمل خواهد شد؛بروز وضعيت يا خسارات غيرقابل جبران گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به ترتيب زير عمل خواهد شد؛بروز وضعيت يا خسارات غيرقابل جبران گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به ترتيب زير عمل خواهد شد؛بروز وضعيت يا خسارات غيرقابل جبران گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به ترتيب زير عمل خواهد شد؛

تگاه ستادي است بنا به تشخيص و دستور وي روند اجرايي موجود تگاه ستادي است بنا به تشخيص و دستور وي روند اجرايي موجود تگاه ستادي است بنا به تشخيص و دستور وي روند اجرايي موجود تگاه ستادي است بنا به تشخيص و دستور وي روند اجرايي موجود رييس دسرييس دسرييس دسرييس دساختالفاختالفاختالفاختالفدر مواردي كه مرجع رفع در مواردي كه مرجع رفع در مواردي كه مرجع رفع در مواردي كه مرجع رفع ) ) ) ) الفالفالفالف

....ممكن است تا زمان مورد نظر متوقف شودممكن است تا زمان مورد نظر متوقف شودممكن است تا زمان مورد نظر متوقف شودممكن است تا زمان مورد نظر متوقف شود

در مواردي كه موضوع در استانداري رسيدگي مي شود در صورت اختيار قانوني استاندار طبق نظر وي عمل خواهد در مواردي كه موضوع در استانداري رسيدگي مي شود در صورت اختيار قانوني استاندار طبق نظر وي عمل خواهد در مواردي كه موضوع در استانداري رسيدگي مي شود در صورت اختيار قانوني استاندار طبق نظر وي عمل خواهد در مواردي كه موضوع در استانداري رسيدگي مي شود در صورت اختيار قانوني استاندار طبق نظر وي عمل خواهد ) ) ) ) بببب

....م مقتضي به معاونت منعكس خواهد شدم مقتضي به معاونت منعكس خواهد شدم مقتضي به معاونت منعكس خواهد شدم مقتضي به معاونت منعكس خواهد شدشد و در صورتي كه نياز به تصميم مرجع ديگري باشد مراتب جهت اقداشد و در صورتي كه نياز به تصميم مرجع ديگري باشد مراتب جهت اقداشد و در صورتي كه نياز به تصميم مرجع ديگري باشد مراتب جهت اقداشد و در صورتي كه نياز به تصميم مرجع ديگري باشد مراتب جهت اقدا

در مواردي كه موضوع توسط معاونت مورد رسيدگي است و طرفين در خصوص توقف روند اجرايي موجود توافق در مواردي كه موضوع توسط معاونت مورد رسيدگي است و طرفين در خصوص توقف روند اجرايي موجود توافق در مواردي كه موضوع توسط معاونت مورد رسيدگي است و طرفين در خصوص توقف روند اجرايي موجود توافق در مواردي كه موضوع توسط معاونت مورد رسيدگي است و طرفين در خصوص توقف روند اجرايي موجود توافق ) ) ) ) جججج

....ندارند مراتب به ترتيبي كه معاونت تشخيص دهد انجام خواهد شدندارند مراتب به ترتيبي كه معاونت تشخيص دهد انجام خواهد شدندارند مراتب به ترتيبي كه معاونت تشخيص دهد انجام خواهد شدندارند مراتب به ترتيبي كه معاونت تشخيص دهد انجام خواهد شد

صدور تصميم نامه: فصل چهارم

طبق پيوست شماره طبق پيوست شماره طبق پيوست شماره طبق پيوست شماره ((((كه بايد متضمن موارد ذيل باشد كه بايد متضمن موارد ذيل باشد كه بايد متضمن موارد ذيل باشد كه بايد متضمن موارد ذيل باشد اختالفاختالفاختالفاختالفمرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع پس از اختتام رسيدگي، تصميم نامه پس از اختتام رسيدگي، تصميم نامه پس از اختتام رسيدگي، تصميم نامه پس از اختتام رسيدگي، تصميم نامه ::::14141414ماده ماده ماده ماده 

::::صادر مي گرددصادر مي گرددصادر مي گرددصادر مي گردد) ) ) ) دوازدهدوازدهدوازدهدوازده

اختالفاختالفاختالفاختالفدستگاه هاي طرف دستگاه هاي طرف دستگاه هاي طرف دستگاه هاي طرف - - - - 1111

اختالفاختالفاختالفاختالفموضوع موضوع موضوع موضوع - - - - 2222

اختالفاختالفاختالفاختالفگردشكار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي رسيدگي و رفع گردشكار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي رسيدگي و رفع گردشكار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي رسيدگي و رفع گردشكار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي رسيدگي و رفع - - - - 3333

وقايع موضوعي و ادله اثبات آنوقايع موضوعي و ادله اثبات آنوقايع موضوعي و ادله اثبات آنوقايع موضوعي و ادله اثبات آن- - - - 4444

احكام قانوني ناظر بر موضوعاحكام قانوني ناظر بر موضوعاحكام قانوني ناظر بر موضوعاحكام قانوني ناظر بر موضوع- - - - 5555

مفاد تصميم نامه و اقداماتي كه بر مبناي استنادات صورت گرفته بايد توسط طرفين انجام گيردمفاد تصميم نامه و اقداماتي كه بر مبناي استنادات صورت گرفته بايد توسط طرفين انجام گيردمفاد تصميم نامه و اقداماتي كه بر مبناي استنادات صورت گرفته بايد توسط طرفين انجام گيردمفاد تصميم نامه و اقداماتي كه بر مبناي استنادات صورت گرفته بايد توسط طرفين انجام گيرد- - - - 6666

....تعيين روش اجراي تصميم نامه و مرجع اجراءتعيين روش اجراي تصميم نامه و مرجع اجراءتعيين روش اجراي تصميم نامه و مرجع اجراءتعيين روش اجراي تصميم نامه و مرجع اجراء- - - - 7777



است است است است ) ) ) ) مانند هيأت وزيرانمانند هيأت وزيرانمانند هيأت وزيرانمانند هيأت وزيران((((طبق مقررات در صالحيت مرجع قانوني ديگري طبق مقررات در صالحيت مرجع قانوني ديگري طبق مقررات در صالحيت مرجع قانوني ديگري طبق مقررات در صالحيت مرجع قانوني ديگري اختالفاختالفاختالفاختالفدر مواردي كه رفع نهايي در مواردي كه رفع نهايي در مواردي كه رفع نهايي در مواردي كه رفع نهايي ::::15151515ماده ماده ماده ماده 

....همراه با ارايه راهكار به مرجع مربوطه اعالم مي گرددهمراه با ارايه راهكار به مرجع مربوطه اعالم مي گرددهمراه با ارايه راهكار به مرجع مربوطه اعالم مي گرددهمراه با ارايه راهكار به مرجع مربوطه اعالم مي گرددففففاختالاختالاختالاختالتصميم نامه مرجع رفع تصميم نامه مرجع رفع تصميم نامه مرجع رفع تصميم نامه مرجع رفع 

رؤساي دستگاه ستادي و استانداران در رسيدگي به پرونده هاي مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض يا رؤساي دستگاه ستادي و استانداران در رسيدگي به پرونده هاي مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض يا رؤساي دستگاه ستادي و استانداران در رسيدگي به پرونده هاي مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض يا رؤساي دستگاه ستادي و استانداران در رسيدگي به پرونده هاي مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض يا ::::16161616ماده ماده ماده ماده 

ده و بر مبناي ده و بر مبناي ده و بر مبناي ده و بر مبناي برداشت از قوانين و مقررات مراتب را همراه با نظريه حقوقي دستگاه متبوع از معاونت استعالم كربرداشت از قوانين و مقررات مراتب را همراه با نظريه حقوقي دستگاه متبوع از معاونت استعالم كربرداشت از قوانين و مقررات مراتب را همراه با نظريه حقوقي دستگاه متبوع از معاونت استعالم كربرداشت از قوانين و مقررات مراتب را همراه با نظريه حقوقي دستگاه متبوع از معاونت استعالم كراختالفاختالفاختالفاختالف

....آن اقدام خواهند كردآن اقدام خواهند كردآن اقدام خواهند كردآن اقدام خواهند كرد

تصميم نامه تنظيمي پس از ثبت در دبيرخانه به تعداد طرفين به عالوه يك نسخه تكثير و با امضاي مرجع تصميم نامه تنظيمي پس از ثبت در دبيرخانه به تعداد طرفين به عالوه يك نسخه تكثير و با امضاي مرجع تصميم نامه تنظيمي پس از ثبت در دبيرخانه به تعداد طرفين به عالوه يك نسخه تكثير و با امضاي مرجع تصميم نامه تنظيمي پس از ثبت در دبيرخانه به تعداد طرفين به عالوه يك نسخه تكثير و با امضاي مرجع ::::17171717ماده ماده ماده ماده 

....ابالغ مي شودابالغ مي شودابالغ مي شودابالغ مي شوداختالفاختالفاختالفاختالفبه طرفين به طرفين به طرفين به طرفين اختالفاختالفاختالفاختالف

منعكس منعكس منعكس منعكس اختالفاختالفاختالفاختالفا به مرجع رفع ا به مرجع رفع ا به مرجع رفع ا به مرجع رفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ تصميم نامه را اجرا و نتيجه ربايد ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ تصميم نامه را اجرا و نتيجه ربايد ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ تصميم نامه را اجرا و نتيجه ربايد ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ تصميم نامه را اجرا و نتيجه راختالفاختالفاختالفاختالفطرفين طرفين طرفين طرفين ::::18181818ماده ماده ماده ماده 

....نمايندنمايندنمايندنمايند

آيين نامه انجام مي گيرد آيين نامه انجام مي گيرد آيين نامه انجام مي گيرد آيين نامه انجام مي گيرد ) ) ) ) 3333((((و و و و ) ) ) ) 2222((((در مواردي كه رسيدگي و صدور تصميم نامه توسط مراجع موضوع ماده در مواردي كه رسيدگي و صدور تصميم نامه توسط مراجع موضوع ماده در مواردي كه رسيدگي و صدور تصميم نامه توسط مراجع موضوع ماده در مواردي كه رسيدگي و صدور تصميم نامه توسط مراجع موضوع ماده ::::19191919ماده ماده ماده ماده 

آيين نامه رونوشتي از تصميم نامه را به معاونت ارسال مي نمايند و در پايان هر سال نيز آيين نامه رونوشتي از تصميم نامه را به معاونت ارسال مي نمايند و در پايان هر سال نيز آيين نامه رونوشتي از تصميم نامه را به معاونت ارسال مي نمايند و در پايان هر سال نيز آيين نامه رونوشتي از تصميم نامه را به معاونت ارسال مي نمايند و در پايان هر سال نيز ) ) ) ) 10101010((((مراجع مزبور در اجراي ماده مراجع مزبور در اجراي ماده مراجع مزبور در اجراي ماده مراجع مزبور در اجراي ماده 

شي متضمن تعداد پرونده هاي در حال رسيدگي، پرونده هاي رسيدگي شده و جمع ارزش مالي پرونده هاي شي متضمن تعداد پرونده هاي در حال رسيدگي، پرونده هاي رسيدگي شده و جمع ارزش مالي پرونده هاي شي متضمن تعداد پرونده هاي در حال رسيدگي، پرونده هاي رسيدگي شده و جمع ارزش مالي پرونده هاي شي متضمن تعداد پرونده هاي در حال رسيدگي، پرونده هاي رسيدگي شده و جمع ارزش مالي پرونده هاي گزارگزارگزارگزار

....اخيرالذكر را تهيه و به معاونت اعالم خواهند نموداخيرالذكر را تهيه و به معاونت اعالم خواهند نموداخيرالذكر را تهيه و به معاونت اعالم خواهند نموداخيرالذكر را تهيه و به معاونت اعالم خواهند نمود

اختالفاختالفاختالفاختالفدرخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع - - - - 1پيوست شماره 

::::نام خانوادگينام خانوادگينام خانوادگينام خانوادگي( ( ( ( معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور - - - - 

::::نام خانوادگينام خانوادگينام خانوادگينام خانوادگي... ( ... ( ... ( ... ( رييس دستگاه ستاديرييس دستگاه ستاديرييس دستگاه ستاديرييس دستگاه ستادي- - - - : : : : اختالف اختالف اختالف اختالف مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع ) ) ) ) الفالفالفالف

::::نام خانوادگينام خانوادگينام خانوادگينام خانوادگي... ( ... ( ... ( ... ( استانداراستانداراستانداراستاندار- - - - 

ستادي ستادي ستادي ستادي - - - - 

زيرمجموعه  استاني زيرمجموعه  استاني زيرمجموعه  استاني زيرمجموعه  استاني - - - - نوع دستگاه نوع دستگاه نوع دستگاه نوع دستگاه - - - - 1111

::::نام دستگاهنام دستگاهنام دستگاهنام دستگاه- - - - 2222: : : : مشخصات دستگاه متقاضيمشخصات دستگاه متقاضيمشخصات دستگاه متقاضيمشخصات دستگاه متقاضي) ) ) ) بببب

::::باالترين مقام اجرايي دستگاهباالترين مقام اجرايي دستگاهباالترين مقام اجرايي دستگاهباالترين مقام اجرايي دستگاه- - - - 3333

::::نشاني دستگاهنشاني دستگاهنشاني دستگاهنشاني دستگاه- - - - 4444

::::نشاني الكترونيك دستگاهنشاني الكترونيك دستگاهنشاني الكترونيك دستگاهنشاني الكترونيك دستگاه- - - - 5555



::::مشخصات و شماره تماس تلفني نماينده دستگاهمشخصات و شماره تماس تلفني نماينده دستگاهمشخصات و شماره تماس تلفني نماينده دستگاهمشخصات و شماره تماس تلفني نماينده دستگاه- - - - 6666

((((ستادي ستادي ستادي ستادي - - - - 

((((زيرمجموعه زيرمجموعه زيرمجموعه زيرمجموعه - - - - نوع دستگاه نوع دستگاه نوع دستگاه نوع دستگاه - - - - 1111

((((استاني استاني استاني استاني - - - - 

::::نام دستگاهنام دستگاهنام دستگاهنام دستگاه- - - - 2222: : : : اختالفاختالفاختالفاختالفمشخصات دستگاه طرف مشخصات دستگاه طرف مشخصات دستگاه طرف مشخصات دستگاه طرف ) ) ) ) جججج

::::باالترين مقام اجرايي دستگاهباالترين مقام اجرايي دستگاهباالترين مقام اجرايي دستگاهباالترين مقام اجرايي دستگاه- - - - 3333

::::نشاني دستگاهنشاني دستگاهنشاني دستگاهنشاني دستگاه- - - - 4444

::::نشاني الكترونيك دستگاهنشاني الكترونيك دستگاهنشاني الكترونيك دستگاهنشاني الكترونيك دستگاه- - - - 5555

::::مشخصات و شماره تماس تلفني نماينده دستگاهمشخصات و شماره تماس تلفني نماينده دستگاهمشخصات و شماره تماس تلفني نماينده دستگاهمشخصات و شماره تماس تلفني نماينده دستگاه- - - - 6666

مالي مالي مالي مالي - - - - ( ( ( ( برداشت از حكم قانوني برداشت از حكم قانوني برداشت از حكم قانوني برداشت از حكم قانوني - - - - اختالفاختالفاختالفاختالفنوع نوع نوع نوع - - - - 1111

::::اختالفاختالفاختالفاختالفموضوع موضوع موضوع موضوع - - - - 2222: : : : اختالفاختالفاختالفاختالفموضوع موضوع موضوع موضوع ) ) ) ) دددد

):):):):حسب موردحسب موردحسب موردحسب مورد((((اختالفاختالفاختالفاختالفارزش يا اثرگذاري موضوع ارزش يا اثرگذاري موضوع ارزش يا اثرگذاري موضوع ارزش يا اثرگذاري موضوع - - - - 3333

::::داليل و مستنداتداليل و مستنداتداليل و مستنداتداليل و مستندات) ) ) ) هـ هـ هـ هـ 

::::اختالفاختالفاختالفاختالفگردشكار گردشكار گردشكار گردشكار ) ) ) ) وووو

شيوه نامهشيوه نامهشيوه نامهشيوه نامه) ) ) ) 3333((((اقدامات موضوع ماده اقدامات موضوع ماده اقدامات موضوع ماده اقدامات موضوع ماده - - - - 1111

نتيجه اقداماتنتيجه اقداماتنتيجه اقداماتنتيجه اقدامات- - - - 2222

اختالفاختالفاختالفاختالفوضعيت كنونيوضعيت كنونيوضعيت كنونيوضعيت كنوني- - - - 3333

::::گاه متقاضيگاه متقاضيگاه متقاضيگاه متقاضينظريه دستنظريه دستنظريه دستنظريه دست) ) ) ) زززز

نظريه حقوقي دستگاهنظريه حقوقي دستگاهنظريه حقوقي دستگاهنظريه حقوقي دستگاه- - - - 1111

خواسته يا راهكارخواسته يا راهكارخواسته يا راهكارخواسته يا راهكار- - - - 2222

):):):):باالترين مقام دستگاه اجراييباالترين مقام دستگاه اجراييباالترين مقام دستگاه اجراييباالترين مقام دستگاه اجرايي((((امضاء مقام مجاز امضاء مقام مجاز امضاء مقام مجاز امضاء مقام مجاز ) ) ) ) حححح

اختالفشيوه تكميل نمونه درخواست نامه رسيدگي و رفع 
بر اساس احكام آيين نامه و ذكر عنوان اختالفپس از مشخص نمودن مرجع صالح رفع ،،،،اختالفاختالفاختالفاختالفدر قسمت مرجع رفع در قسمت مرجع رفع در قسمت مرجع رفع در قسمت مرجع رفع 

.گاه متبوع مرجع مزبور، نام و نام خانوادگي مرجع مزبور به عنوان مخاطب درخواست نامه قيد مي شوددست

، نشاني اختالفعنوان قانوني دستگاه متقاضي و دستگاه طرف ، ، ، ، اختالفاختالفاختالفاختالفدر قسمت دستگاه متقاضي و دستگاه طرف در قسمت دستگاه متقاضي و دستگاه طرف در قسمت دستگاه متقاضي و دستگاه طرف در قسمت دستگاه متقاضي و دستگاه طرف 

ا به سهولت و درستي صورت گيرد و نام و نام اقامتگاه دستگاه ها و نشاني واحد حقوقي آنها به نحوي كه مكاتبه با آنه



از دستگاه هاي زيرمجموعه يك اختالفچنانچه طرفين . خانوادگي باالترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه قيد مي شود

.وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نباشند مشخصات وزارتخانه با مؤسسه دولتي متبوع نيز قيد مي گردد

اعم از برداشت متفاوت از حكم يا احكام قانوني، تداخل وظايف و اختيارات اختالفنوع، ، ، ، اختالفاختالفاختالفاختالفدر قسمت موضوع در قسمت موضوع در قسمت موضوع در قسمت موضوع 

راجع به برداشت از قوانين و مقررات يا ناشي اختالفچنانچه . در اموال و حقوق مالي تصريح گردداختالفقانوني و يا 

.بايد صريحاً قيد گردداختالفاز آن باشد حكم قانوني مورد

اعم از اصلي و تبعي اختالفدر ساير موارد باشد، قيد تمام موارد اختالفدر يكي از موارد فوق، موجب اختالفچنانچه 

.ضروري است

مربوط به اموال و حقوق مالي است، ارزيابي ريالي آن توسط دستگاه متقاضي بر مبناي معيارهاي اختالفدر مواردي كه 

مربوط به برداشت از قوانين و اختالفدر مواردي كه . قيد مي گرددمتعارف و واقعي توسط واحد مالي دستگاه متقاضي 

يا تداخل وظايف و اختيارات باشد ميزان اثربخشي از حيث بار مالي يا تشكيالتي يا از نظر جمعيتي و جغرافيايي و 

.اختيارات و كاركرد مورد عمل قيد مي شود

، سوابق اختالفنوني اقدامات صورت گرفته مرتبط با موضوع قسمت داليل و مستندات بايد مشتمل بر بيان ادله مجوز قا

و مشخصات دليل مثبت سمت صاحب امضاء مجاز دستگاه اختالفو اسناد ناظر بر رابطه قانوني يا قراردادي منجر به 

.متقاضي باشد

ت گرفته ، اقدامات صوراختالفزمينه ها و چگونگي بروز خالصه اي مشتمل بر مدت، خالصه اي مشتمل بر مدت، خالصه اي مشتمل بر مدت، خالصه اي مشتمل بر مدت، اختالفاختالفاختالفاختالفدر قمست گردشكار در قمست گردشكار در قمست گردشكار در قمست گردشكار 

در ساير مراجع اعم از مراجع اختالف، به خصوص سابق طرح اختالفو نتيجه آن، علل عدم رفع اختالفجهت رفع 

.قيد مي گردداختالفقضايي و غيرقضايي و نيز آثار اجرايي ناشي از وجود 

يع موضوعي و حكمي بايد نظريه مستند و مستدل دستگاه متضمن اثبات وقادر قسمت نظريه حقوقي دستگاه متقاضي، در قسمت نظريه حقوقي دستگاه متقاضي، در قسمت نظريه حقوقي دستگاه متقاضي، در قسمت نظريه حقوقي دستگاه متقاضي، 

.مورد ادعا به نحوي كه مثبت خواسته مطروحه دستگاه متقاضي باشد به نحو مختصر و موجز بيان شود

مي باشد الزم اختالفبا توجه به اينكه تأكيد به استفاده از اختيارات قانوني مقامات اجرايي و هيأت وزيران جهت رفع 

.نير باشداختالفع است نظريه دستگاه متضمن راهكار پيشنهادي رف

منجر به در اين قسمت همچنين خواسته اصلي دستگاه متقاضي به نحوي كه تصميم گيري در خصوص آن به طور قطعي

.گردد به نحو صريح و منجز قيد مي شوداختالفرفع 

.دنام و نام خانوادگي و سمت باالترين مقام اجرايي دستگاه نيز قيد خواهد شدر قسمت صاحب امضاء مجاز در قسمت صاحب امضاء مجاز در قسمت صاحب امضاء مجاز در قسمت صاحب امضاء مجاز 



دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي اختالف اختالف اختالف اختالف شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع - - - - 2پيوست شماره 

و دفاعو دفاعو دفاعو دفاعاختالفاختالفاختالفاختالفاختيارنامه تعقيب درخواست رسيدگي و رفع اختيارنامه تعقيب درخواست رسيدگي و رفع اختيارنامه تعقيب درخواست رسيدگي و رفع اختيارنامه تعقيب درخواست رسيدگي و رفع 

سركار خانم سركار خانم سركار خانم سركار خانم /   /   /   /   جناب آقايجناب آقايجناب آقايجناب آقاي

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................معاونمعاونمعاونمعاون.. .. .. .. 

قانون تشكيل اين وزارتخانه قانون تشكيل اين وزارتخانه قانون تشكيل اين وزارتخانه قانون تشكيل اين وزارتخانه / / / / اساسنامه اساسنامه اساسنامه اساسنامه ................................... ................................... ................................... ................................... بدين وسيله به استناد اختيارات ناشي از ماده بدين وسيله به استناد اختيارات ناشي از ماده بدين وسيله به استناد اختيارات ناشي از ماده بدين وسيله به استناد اختيارات ناشي از ماده 

و و و و 1386138613861386////12121212////27272727ك مورخ ك مورخ ك مورخ ك مورخ 37550375503755037550تتتت212767212767212767212767توجه به تصويبنامه شماره توجه به تصويبنامه شماره توجه به تصويبنامه شماره توجه به تصويبنامه شماره دستگاه استاني و بادستگاه استاني و بادستگاه استاني و بادستگاه استاني و با/ / / / شركت شركت شركت شركت / / / / مؤسسه مؤسسه مؤسسه مؤسسه / / / / 

دستگاه هاي اجرايي به جناب عالي نمايندگي داده مي شود كه به عنوان نماينده اين دستگاه هاي اجرايي به جناب عالي نمايندگي داده مي شود كه به عنوان نماينده اين دستگاه هاي اجرايي به جناب عالي نمايندگي داده مي شود كه به عنوان نماينده اين دستگاه هاي اجرايي به جناب عالي نمايندگي داده مي شود كه به عنوان نماينده اين اختالفاختالفاختالفاختالفشيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع 

تعقيب تعقيب تعقيب تعقيب موضوع تصويبنامه ياد شده نسبت به موضوع تصويبنامه ياد شده نسبت به موضوع تصويبنامه ياد شده نسبت به موضوع تصويبنامه ياد شده نسبت به اختالف اختالف اختالف اختالف دستگاه استاني در مراحع رفع دستگاه استاني در مراحع رفع دستگاه استاني در مراحع رفع دستگاه استاني در مراحع رفع / / / / موسسهموسسهموسسهموسسه/ / / / شركت شركت شركت شركت / / / / وزارتخانه وزارتخانه وزارتخانه وزارتخانه 

و يا دفاع از درخواست نامه مطروحه عليه اين دستگاه در پرونده مطروحه و يا دفاع از درخواست نامه مطروحه عليه اين دستگاه در پرونده مطروحه و يا دفاع از درخواست نامه مطروحه عليه اين دستگاه در پرونده مطروحه و يا دفاع از درخواست نامه مطروحه عليه اين دستگاه در پرونده مطروحه اختالفاختالفاختالفاختالفدرخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع 

ضمناً تفويض تعقيب و پيگيري امور ضمناً تفويض تعقيب و پيگيري امور ضمناً تفويض تعقيب و پيگيري امور ضمناً تفويض تعقيب و پيگيري امور . . . . اقدام نماييداقدام نماييداقدام نماييداقدام نماييد................................ ................................ ................................ ................................ به شماره به شماره به شماره به شماره ....................... ....................... ....................... ....................... دردردردر

....توضيح و امضاء لوايح به كارشناسان حقوقي دفتر حقوقي بالمانع استتوضيح و امضاء لوايح به كارشناسان حقوقي دفتر حقوقي بالمانع استتوضيح و امضاء لوايح به كارشناسان حقوقي دفتر حقوقي بالمانع استتوضيح و امضاء لوايح به كارشناسان حقوقي دفتر حقوقي بالمانع استفوق به جز شركت در جلسات رسيدگي، اداي فوق به جز شركت در جلسات رسيدگي، اداي فوق به جز شركت در جلسات رسيدگي، اداي فوق به جز شركت در جلسات رسيدگي، اداي 

دفتر حقوقي دستگاهدفتر حقوقي دستگاهدفتر حقوقي دستگاهدفتر حقوقي دستگاه::::رونوشترونوشترونوشترونوشت

امضاء باالترين مقام دستگاه اجراييامضاء باالترين مقام دستگاه اجراييامضاء باالترين مقام دستگاه اجراييامضاء باالترين مقام دستگاه اجرايي

دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي اختالف اختالف اختالف اختالف دگي و رفعدگي و رفعدگي و رفعدگي و رفعشيوه نامه رسيشيوه نامه رسيشيوه نامه رسيشيوه نامه رسي- - - - 3پيوست شماره 

))))اختالفاختالفاختالفاختالفشناسه مراجع رفع شناسه مراجع رفع شناسه مراجع رفع شناسه مراجع رفع ((((

اختالفاختالفاختالفاختالفشناسه مرجع رفع شناسه مرجع رفع شناسه مرجع رفع شناسه مرجع رفع 

وزير ارتباطات و فن آوري وزير ارتباطات و فن آوري وزير ارتباطات و فن آوري وزير ارتباطات و فن آوري - - - - 12121212وزير آموزش و پرورشوزير آموزش و پرورشوزير آموزش و پرورشوزير آموزش و پرورش- - - - 11111111معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهورمعاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهورمعاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهورمعاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور- - - - 10101010

وزير اطالعاتوزير اطالعاتوزير اطالعاتوزير اطالعات- - - - 13131313اطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعات

استاندار آذربايجان غربياستاندار آذربايجان غربياستاندار آذربايجان غربياستاندار آذربايجان غربي- - - - 40404040

استاندار اردبيلاستاندار اردبيلاستاندار اردبيلاستاندار اردبيل- - - - 41414141

استاندار اصفهاناستاندار اصفهاناستاندار اصفهاناستاندار اصفهان- - - - 42424242

استاندار ايالماستاندار ايالماستاندار ايالماستاندار ايالم

43434343



وزير امور خارجهوزير امور خارجهوزير امور خارجهوزير امور خارجه

14141414

استاندار بوشهراستاندار بوشهراستاندار بوشهراستاندار بوشهر

44444444

وزير امور اقتصادي و داراييوزير امور اقتصادي و داراييوزير امور اقتصادي و داراييوزير امور اقتصادي و دارايي

15151515

استاندار تهراناستاندار تهراناستاندار تهراناستاندار تهران

45454545

وزير بازرگانيوزير بازرگانيوزير بازرگانيوزير بازرگاني

16161616

استاندار چهارمحال و بختيارياستاندار چهارمحال و بختيارياستاندار چهارمحال و بختيارياستاندار چهارمحال و بختياري

46464646

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

17171717

استاندار خراسان جنوبياستاندار خراسان جنوبياستاندار خراسان جنوبياستاندار خراسان جنوبي

47474747

وزير تعاونوزير تعاونوزير تعاونوزير تعاون

18181818

ر خراسان شمالير خراسان شمالير خراسان شمالير خراسان شمالياستاندااستاندااستاندااستاندا

48484848

وزير جهاد كشاورزيوزير جهاد كشاورزيوزير جهاد كشاورزيوزير جهاد كشاورزي

19191919

استاندار خراسان رضوياستاندار خراسان رضوياستاندار خراسان رضوياستاندار خراسان رضوي

49494949

وزير دادگستريوزير دادگستريوزير دادگستريوزير دادگستري



20202020

استاندار خوزستاناستاندار خوزستاناستاندار خوزستاناستاندار خوزستان

50505050

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحوزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحوزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحوزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

21212121

استاندار زنجاناستاندار زنجاناستاندار زنجاناستاندار زنجان

51515151

وزير راه و ترابريوزير راه و ترابريوزير راه و ترابريوزير راه و ترابري

22222222

استاندار سمناناستاندار سمناناستاندار سمناناستاندار سمنان

52525252

وزير رفاه و تأمين اجتماعيوزير رفاه و تأمين اجتماعيوزير رفاه و تأمين اجتماعيوزير رفاه و تأمين اجتماعي

23232323

استاندار سيستان و بلوچستاناستاندار سيستان و بلوچستاناستاندار سيستان و بلوچستاناستاندار سيستان و بلوچستان

55553333

وزير صنايع و معادنوزير صنايع و معادنوزير صنايع و معادنوزير صنايع و معادن

24242424

استاندار فارساستاندار فارساستاندار فارساستاندار فارس

54545454

وزير علوم، تحقيقات و فن آوريوزير علوم، تحقيقات و فن آوريوزير علوم، تحقيقات و فن آوريوزير علوم، تحقيقات و فن آوري

25252525

استاندار قزويناستاندار قزويناستاندار قزويناستاندار قزوين

55555555

وزير فرهنگ و ارشاد اسالميوزير فرهنگ و ارشاد اسالميوزير فرهنگ و ارشاد اسالميوزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

26262626

استاندار قماستاندار قماستاندار قماستاندار قم



56565656

وزير كار و امور اجتماعيوزير كار و امور اجتماعيوزير كار و امور اجتماعيوزير كار و امور اجتماعي

27272727

استاندار كردستاناستاندار كردستاناستاندار كردستاناستاندار كردستان

57575757

وزير كشوروزير كشوروزير كشوروزير كشور

28282828

استاندار كرماناستاندار كرماناستاندار كرماناستاندار كرمان

58585858

وزير مسكن و شهرسازيوزير مسكن و شهرسازيوزير مسكن و شهرسازيوزير مسكن و شهرسازي

29292929

شاهشاهشاهشاهاستاندار كرماناستاندار كرماناستاندار كرماناستاندار كرمان

59595959

وزير نفتوزير نفتوزير نفتوزير نفت

30303030

استاندار كهكيلويه و بوير احمداستاندار كهكيلويه و بوير احمداستاندار كهكيلويه و بوير احمداستاندار كهكيلويه و بوير احمد

60606060

وزير نيرووزير نيرووزير نيرووزير نيرو

31313131

استاندار گلستاناستاندار گلستاناستاندار گلستاناستاندار گلستان

61616161

رييس سازمان انرژي اتميرييس سازمان انرژي اتميرييس سازمان انرژي اتميرييس سازمان انرژي اتمي

32323232

استاندار گيالناستاندار گيالناستاندار گيالناستاندار گيالن

62626262



رييس سازمان تربيت بدنيرييس سازمان تربيت بدنيرييس سازمان تربيت بدنيرييس سازمان تربيت بدني

33333333

استاندار لرستاناستاندار لرستاناستاندار لرستاناستاندار لرستان

63636363

رييس سازمان حفاظت محيط زيسترييس سازمان حفاظت محيط زيسترييس سازمان حفاظت محيط زيسترييس سازمان حفاظت محيط زيست

34343434

استاندار مازندراناستاندار مازندراناستاندار مازندراناستاندار مازندران

64646464

المي ايرانالمي ايرانالمي ايرانالمي ايرانرييس بانك مركزي جمهوري اسرييس بانك مركزي جمهوري اسرييس بانك مركزي جمهوري اسرييس بانك مركزي جمهوري اس

35353535

استاندار مركزياستاندار مركزياستاندار مركزياستاندار مركزي

65656565

صنعتيصنعتيصنعتيصنعتي–رييس سازمان مناطق آزاد تجاري رييس سازمان مناطق آزاد تجاري رييس سازمان مناطق آزاد تجاري رييس سازمان مناطق آزاد تجاري 

36363636

استاندار هرمزگاناستاندار هرمزگاناستاندار هرمزگاناستاندار هرمزگان

66666666

سرپرست نهاد رياست جمهوريسرپرست نهاد رياست جمهوريسرپرست نهاد رياست جمهوريسرپرست نهاد رياست جمهوري

37373737

استاندار همداناستاندار همداناستاندار همداناستاندار همدان

67676767

رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستيرييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستيرييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستيرييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

38383838

استاندار يزداستاندار يزداستاندار يزداستاندار يزد

68686868

استاندار آذربايجان شرقياستاندار آذربايجان شرقياستاندار آذربايجان شرقياستاندار آذربايجان شرقي

39393939



ساير مواردساير مواردساير مواردساير موارد

69696969

4شماره پيوست
دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي اختالف اختالف اختالف اختالف شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع 

اعالميه تكميل درخواست نامهاعالميه تكميل درخواست نامهاعالميه تكميل درخواست نامهاعالميه تكميل درخواست نامه

دستگاه دستگاه دستگاه دستگاه / / / / شركتشركتشركتشركت/ / / / مؤسسه مؤسسه مؤسسه مؤسسه / / / / وزارت وزارت وزارت وزارت 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................استانياستانياستانياستاني

................................

آن دستگاه با آن دستگاه با آن دستگاه با آن دستگاه با اختالفاختالفاختالفاختالفدر خصوص درخواست رسيدگي و رفع در خصوص درخواست رسيدگي و رفع در خصوص درخواست رسيدگي و رفع در خصوص درخواست رسيدگي و رفع .............................. .............................. .............................. .............................. شماره شماره شماره شماره بازگشت به نامه بازگشت به نامه بازگشت به نامه بازگشت به نامه 

10101010با توجه به نقص درخواست به شرح ذيل، مقتضي است ظرف مدت با توجه به نقص درخواست به شرح ذيل، مقتضي است ظرف مدت با توجه به نقص درخواست به شرح ذيل، مقتضي است ظرف مدت با توجه به نقص درخواست به شرح ذيل، مقتضي است ظرف مدت .................................... .................................... .................................... .................................... دستگاه دستگاه دستگاه دستگاه 

روز از تاريخ وصول اين اعالميه نسبت به تكميل درخواست نامه اقدام نماييد؛روز از تاريخ وصول اين اعالميه نسبت به تكميل درخواست نامه اقدام نماييد؛روز از تاريخ وصول اين اعالميه نسبت به تكميل درخواست نامه اقدام نماييد؛روز از تاريخ وصول اين اعالميه نسبت به تكميل درخواست نامه اقدام نماييد؛

ساير مواردساير مواردساير مواردساير موارد) ) ) ) نقص مدارك جنقص مدارك جنقص مدارك جنقص مدارك ج) ) ) ) نقص اطالعات بنقص اطالعات بنقص اطالعات بنقص اطالعات ب) ) ) ) الفالفالفالف

- - - - 1111( ( ( ( اختيار نامه اختيار نامه اختيار نامه اختيار نامه ) ) ) ) 1111( ( ( ( مشخصات متقاضي مشخصات متقاضي مشخصات متقاضي مشخصات متقاضي 

- - - - 2222( ( ( ( 6666مدارك موضوع ماده مدارك موضوع ماده مدارك موضوع ماده مدارك موضوع ماده ) ) ) ) 2222( ( ( ( اختالفاختالفاختالفاختالفمشخصات دستگاه طرف مشخصات دستگاه طرف مشخصات دستگاه طرف مشخصات دستگاه طرف 

- - - - 3333( ( ( ( اختالفاختالفاختالفاختالفموضوع موضوع موضوع موضوع 

((((ساير موارد ساير موارد ساير موارد ساير موارد 

::::توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات: : : : توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات: : : : توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات

اختالفاختالفاختالفاختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع ....

5پيوست شماره 
دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي اختالفاختالفاختالفاختالفدگي و رفع دگي و رفع دگي و رفع دگي و رفع شيوه نامه رسيشيوه نامه رسيشيوه نامه رسيشيوه نامه رسي

اعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقصاعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقصاعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقصاعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقص

دستگاه دستگاه دستگاه دستگاه / / / / شركتشركتشركتشركت/ / / / مؤسسه مؤسسه مؤسسه مؤسسه / / / / وزارت وزارت وزارت وزارت 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................استانياستانياستانياستاني

................................

آن دستگاه آن دستگاه آن دستگاه آن دستگاه اختالفاختالفاختالفاختالفدر خصوص رسيدگي و رفع در خصوص رسيدگي و رفع در خصوص رسيدگي و رفع در خصوص رسيدگي و رفع ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... شماره شماره شماره شماره بازگشت به نامهبازگشت به نامهبازگشت به نامهبازگشت به نامه

و پيرو اعالميه تكميل و پيرو اعالميه تكميل و پيرو اعالميه تكميل و پيرو اعالميه تكميل .................................. .................................. .................................. .................................. با دستگاه با دستگاه با دستگاه با دستگاه ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 



كه نسبت به تكميل درخواست نامه به ترتيب قانوني كه نسبت به تكميل درخواست نامه به ترتيب قانوني كه نسبت به تكميل درخواست نامه به ترتيب قانوني كه نسبت به تكميل درخواست نامه به ترتيب قانوني ، نظر به اين، نظر به اين، نظر به اين، نظر به اين........................................................................................................................................درخواست نامه شماره درخواست نامه شماره درخواست نامه شماره درخواست نامه شماره 

مندرج در اعالميه اقدام ننموده است لذا به موجب اين اعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقص اعالم مندرج در اعالميه اقدام ننموده است لذا به موجب اين اعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقص اعالم مندرج در اعالميه اقدام ننموده است لذا به موجب اين اعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقص اعالم مندرج در اعالميه اقدام ننموده است لذا به موجب اين اعالميه رد درخواست نامه رسيدگي به جهت عدم رفع نقص اعالم 

....مي گرددمي گرددمي گرددمي گردد

اختالفاختالفاختالفاختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع ....

6پيوست شماره 
ي ي ي ي دستگاه هاي اجرايدستگاه هاي اجرايدستگاه هاي اجرايدستگاه هاي اجراياختالف اختالف اختالف اختالف شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع 

اختالفاختالفاختالفاختالفابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف 

شماره شماره شماره شماره .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... دستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استاني/ / / / شركتشركتشركتشركت/ / / / مؤسسه مؤسسه مؤسسه مؤسسه / / / / وزارت وزارت وزارت وزارت 

................................................................................................................................................................................................پروندهپروندهپروندهپرونده

............................. ............................. ............................. ............................. به موجب نامه شماره به موجب نامه شماره به موجب نامه شماره به موجب نامه شماره ........... ........... ........... ........... ............................................................................................................نظر به اينكه دستگاه نظر به اينكه دستگاه نظر به اينكه دستگاه نظر به اينكه دستگاه 

با آن دستگاه را به اين مرجع تقديم نموده است لذا ضمن ارسال نسخه اي از با آن دستگاه را به اين مرجع تقديم نموده است لذا ضمن ارسال نسخه اي از با آن دستگاه را به اين مرجع تقديم نموده است لذا ضمن ارسال نسخه اي از با آن دستگاه را به اين مرجع تقديم نموده است لذا ضمن ارسال نسخه اي از اختالفاختالفاختالفاختالفدرخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع درخواست نامه رسيدگي و رفع 

جام جام جام جام درخواست نامه مطروحه و ضمايم آن، مقتضي است ظرف مدت سي روز از تاريخ وصول اين اعالميه نسبت به اندرخواست نامه مطروحه و ضمايم آن، مقتضي است ظرف مدت سي روز از تاريخ وصول اين اعالميه نسبت به اندرخواست نامه مطروحه و ضمايم آن، مقتضي است ظرف مدت سي روز از تاريخ وصول اين اعالميه نسبت به اندرخواست نامه مطروحه و ضمايم آن، مقتضي است ظرف مدت سي روز از تاريخ وصول اين اعالميه نسبت به ان

مراتب ذيل اقدام نمايند؛مراتب ذيل اقدام نمايند؛مراتب ذيل اقدام نمايند؛مراتب ذيل اقدام نمايند؛

شيوه نامه شماره شيوه نامه شماره شيوه نامه شماره شيوه نامه شماره 2222پيوست شماره پيوست شماره پيوست شماره پيوست شماره ((((معرفي نماينده يا نمايندگان حقوقي بر اساس مفاد اختيارنامه معرفي نماينده يا نمايندگان حقوقي بر اساس مفاد اختيارنامه معرفي نماينده يا نمايندگان حقوقي بر اساس مفاد اختيارنامه معرفي نماينده يا نمايندگان حقوقي بر اساس مفاد اختيارنامه 

) ) ) ) معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهورمعاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهورمعاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهورمعاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور............................ ............................ ............................ ............................ 

مربوط و ارايه راهكار مورد نظرمربوط و ارايه راهكار مورد نظرمربوط و ارايه راهكار مورد نظرمربوط و ارايه راهكار مورد نظراعالم نظر و پاسخ به موارد مطروحه در درخواست نامه متضمن اليحه دفاعيه، ادلهاعالم نظر و پاسخ به موارد مطروحه در درخواست نامه متضمن اليحه دفاعيه، ادلهاعالم نظر و پاسخ به موارد مطروحه در درخواست نامه متضمن اليحه دفاعيه، ادلهاعالم نظر و پاسخ به موارد مطروحه در درخواست نامه متضمن اليحه دفاعيه، ادله

اختالفاختالفاختالفاختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع ....

7يوست شماره پ
دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي اختالفاختالفاختالفاختالفشيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع 

اعالميه تمديد مهلتاعالميه تمديد مهلتاعالميه تمديد مهلتاعالميه تمديد مهلت

شماره شماره شماره شماره .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... دستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استاني/ / / / شركتشركتشركتشركت/ / / / مؤسسه مؤسسه مؤسسه مؤسسه / / / / وزارت وزارت وزارت وزارت 

................................................................................................................................................................................................دهدهدهدهپرونپرونپرونپرون

ارايه ارايه ارايه ارايه / / / / در خصوص درخواست تمديد مهلت اعالم در خصوص درخواست تمديد مهلت اعالم در خصوص درخواست تمديد مهلت اعالم در خصوص درخواست تمديد مهلت اعالم ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... بازگشت به نامه شماره بازگشت به نامه شماره بازگشت به نامه شماره بازگشت به نامه شماره 

مقتضي است ظرف مقتضي است ظرف مقتضي است ظرف مقتضي است ظرف . . . . به موجب اين اعالميه با درخواست آن سازمان موافقت مي گرددبه موجب اين اعالميه با درخواست آن سازمان موافقت مي گرددبه موجب اين اعالميه با درخواست آن سازمان موافقت مي گرددبه موجب اين اعالميه با درخواست آن سازمان موافقت مي گردد............................. ............................. ............................. ............................. 

ارايه موارد مزبور اقدام ارايه موارد مزبور اقدام ارايه موارد مزبور اقدام ارايه موارد مزبور اقدام / / / / از تاريخ انقضاء مهلت قبلي نسبت به اعالم از تاريخ انقضاء مهلت قبلي نسبت به اعالم از تاريخ انقضاء مهلت قبلي نسبت به اعالم از تاريخ انقضاء مهلت قبلي نسبت به اعالم ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ت ت ت ت مهلمهلمهلمهل

....گرددگرددگرددگردد



اختالفاختالفاختالفاختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع ....

8پيوست شماره 
دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي اختالف اختالف اختالف اختالف شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع 

حيتحيتحيتحيتاعالميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صالاعالميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صالاعالميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صالاعالميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صال

شماره شماره شماره شماره .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... دستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استاني/ / / / شركتشركتشركتشركت/ / / / مؤسسه مؤسسه مؤسسه مؤسسه / / / / وزارت وزارت وزارت وزارت 

................................................................................................................................................................................................پروندهپروندهپروندهپرونده

بين آن بين آن بين آن بين آن اختالفاختالفاختالفاختالفدر خصوص درخواست رسيدگي و رفع در خصوص درخواست رسيدگي و رفع در خصوص درخواست رسيدگي و رفع در خصوص درخواست رسيدگي و رفع ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... بازگشت به نامه شماره بازگشت به نامه شماره بازگشت به نامه شماره بازگشت به نامه شماره 

با توجه به ماده با توجه به ماده با توجه به ماده با توجه به ماده ................................... ................................... ................................... ................................... موضوع موضوع موضوع موضوع ................................. ................................. ................................. ................................. دستگاه با دستگاه دستگاه با دستگاه دستگاه با دستگاه دستگاه با دستگاه 

معاونت حقوقي و امور مجلس رياست معاونت حقوقي و امور مجلس رياست معاونت حقوقي و امور مجلس رياست معاونت حقوقي و امور مجلس رياست ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ شيوه نامه شماره شيوه نامه شماره شيوه نامه شماره شيوه نامه شماره ...................... ...................... ...................... ...................... 

در در در در اختالفاختالفاختالفاختالفاعالم مي دارد رسيدگي به اعالم مي دارد رسيدگي به اعالم مي دارد رسيدگي به اعالم مي دارد رسيدگي به ............................. ............................. ............................. ............................. قانون قانون قانون قانون ......... ......... ......... ......... ............................................................جمهوري و ماده جمهوري و ماده جمهوري و ماده جمهوري و ماده 

....حدود صالحيت اين مرجع نمي باشدحدود صالحيت اين مرجع نمي باشدحدود صالحيت اين مرجع نمي باشدحدود صالحيت اين مرجع نمي باشد

اختالفاختالفاختالفاختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع ....

9پيوست شماره 
دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي اختالفاختالفاختالفاختالفشيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع 

نمونه نظرخواهي از دستگاه مرتبطنمونه نظرخواهي از دستگاه مرتبطنمونه نظرخواهي از دستگاه مرتبطنمونه نظرخواهي از دستگاه مرتبط

شماره شماره شماره شماره .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... دستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استاني/ / / / شركتشركتشركتشركت/ / / / ه ه ه ه مؤسسمؤسسمؤسسمؤسس/ / / / وزارت وزارت وزارت وزارت 

................................................................................................................................................................................................پروندهپروندهپروندهپرونده

....مطروحه در اين مرجع ارسال مي گرددمطروحه در اين مرجع ارسال مي گرددمطروحه در اين مرجع ارسال مي گرددمطروحه در اين مرجع ارسال مي گردد....................................../ ....................................../ ....................................../ ....................................../ نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره / / / / به پيوست تصوير سند به پيوست تصوير سند به پيوست تصوير سند به پيوست تصوير سند 

ك ك ك ك 37550375503755037550تتتت////212767212767212767212767ارتباط موضوع با شرح وظايف و اختيارات آن سازمان و با توجه به تصويبنامه شماره ارتباط موضوع با شرح وظايف و اختيارات آن سازمان و با توجه به تصويبنامه شماره ارتباط موضوع با شرح وظايف و اختيارات آن سازمان و با توجه به تصويبنامه شماره ارتباط موضوع با شرح وظايف و اختيارات آن سازمان و با توجه به تصويبنامه شماره نظر به نظر به نظر به نظر به 

معاونت حقوقي و امور مجلس معاونت حقوقي و امور مجلس معاونت حقوقي و امور مجلس معاونت حقوقي و امور مجلس ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... شيوه نامه شماره شيوه نامه شماره شيوه نامه شماره شيوه نامه شماره 11111111و ماده و ماده و ماده و ماده 1386138613861386////12121212////27272727مورخ مورخ مورخ مورخ 

نظر و پاسخ خود نسبت به سئواالت و نظر و پاسخ خود نسبت به سئواالت و نظر و پاسخ خود نسبت به سئواالت و نظر و پاسخ خود نسبت به سئواالت و ........ ........ ........ ........ ....................روز روز روز روز .................. .................. .................. .................. رياست جمهوري مقتضي است ظرف مهلت رياست جمهوري مقتضي است ظرف مهلت رياست جمهوري مقتضي است ظرف مهلت رياست جمهوري مقتضي است ظرف مهلت 

مسايل زير به اين مرجع اعالم نماييد؛مسايل زير به اين مرجع اعالم نماييد؛مسايل زير به اين مرجع اعالم نماييد؛مسايل زير به اين مرجع اعالم نماييد؛

1111 - - - -

2222 - - - -

::::رونوشترونوشترونوشترونوشت

))))دستگاه متقاضيدستگاه متقاضيدستگاه متقاضيدستگاه متقاضي((((دستگاه استاني دستگاه استاني دستگاه استاني دستگاه استاني / / / / شركت شركت شركت شركت / / / / مؤسسه مؤسسه مؤسسه مؤسسه / / / / وزارت وزارت وزارت وزارت ((((



))))اختالفاختالفاختالفاختالفدستگاه طرف دستگاه طرف دستگاه طرف دستگاه طرف ((((دستگاه استاني دستگاه استاني دستگاه استاني دستگاه استاني / / / / شركت شركت شركت شركت / / / / مؤسسه مؤسسه مؤسسه مؤسسه / / / / وزارت وزارت وزارت وزارت ((((

اختالفاختالفاختالفاختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع ....

10پيوست شماره 
دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي اختالفاختالفاختالفاختالفيوه نامه رسيدگي و رفعيوه نامه رسيدگي و رفعيوه نامه رسيدگي و رفعيوه نامه رسيدگي و رفعشششش

اعالميه دعوت به جلسهاعالميه دعوت به جلسهاعالميه دعوت به جلسهاعالميه دعوت به جلسه

شماره شماره شماره شماره ......................................................... . ......................................................... . ......................................................... . ......................................................... . دستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استانيدستگاه استاني/ / / / شركتشركتشركتشركت/ / / / مؤسسه مؤسسه مؤسسه مؤسسه / / / / وزارت وزارت وزارت وزارت 

................................................................................................................................................................................................پروندهپروندهپروندهپرونده

................................................................................................................................................................................................جناب آقاي جناب آقاي جناب آقاي جناب آقاي 

................................................................................................................................................................................................سركار خانم سركار خانم سركار خانم سركار خانم 

مطروحه بين آن دستگاه و دستگاه مطروحه بين آن دستگاه و دستگاه مطروحه بين آن دستگاه و دستگاه مطروحه بين آن دستگاه و دستگاه اختالفاختالفاختالفاختالفبا توجه به پرونده درخواست نامه رسيدگي و رفع با توجه به پرونده درخواست نامه رسيدگي و رفع با توجه به پرونده درخواست نامه رسيدگي و رفع با توجه به پرونده درخواست نامه رسيدگي و رفع 

در خصوص در خصوص در خصوص در خصوص ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... 

نظر به تعيين جلسه رسيدگي و اختيار نامه شماره نظر به تعيين جلسه رسيدگي و اختيار نامه شماره نظر به تعيين جلسه رسيدگي و اختيار نامه شماره نظر به تعيين جلسه رسيدگي و اختيار نامه شماره .............................. .............................. .............................. .............................. ................................................................

آن دستگاه شايسته است جهت ارايه توضيحات و دفاعيات مورد نظر در جلسه آن دستگاه شايسته است جهت ارايه توضيحات و دفاعيات مورد نظر در جلسه آن دستگاه شايسته است جهت ارايه توضيحات و دفاعيات مورد نظر در جلسه آن دستگاه شايسته است جهت ارايه توضيحات و دفاعيات مورد نظر در جلسه ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... 

::::تعييني به تاريخ و نشاني ذيل شركت نماييدتعييني به تاريخ و نشاني ذيل شركت نماييدتعييني به تاريخ و نشاني ذيل شركت نماييدتعييني به تاريخ و نشاني ذيل شركت نماييد

تاريخ و ساعت جلسه؛تاريخ و ساعت جلسه؛تاريخ و ساعت جلسه؛تاريخ و ساعت جلسه؛

؛؛؛؛مكان تشكيل جلسهمكان تشكيل جلسهمكان تشكيل جلسهمكان تشكيل جلسه

موضوع جلسه؛موضوع جلسه؛موضوع جلسه؛موضوع جلسه؛

اختالفاختالفاختالفاختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع امضاء مسؤول دفتر مرجع رفع ....
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دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي اختالفاختالفاختالفاختالفشيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع شيوه نامه رسيدگي و رفع 

صورت جلسه رسيدگيصورت جلسه رسيدگيصورت جلسه رسيدگيصورت جلسه رسيدگي

................................................................................................................................................................................................شماره پروندهشماره پروندهشماره پروندهشماره پرونده

::::مشخصات جلسهمشخصات جلسهمشخصات جلسهمشخصات جلسه) ) ) ) الفالفالفالف

::::اختالف اختالف اختالف اختالف مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع مرجع رفع 

::::رسيدگيرسيدگيرسيدگيرسيدگيتاريخ اعالميه دعوت به تاريخ اعالميه دعوت به تاريخ اعالميه دعوت به تاريخ اعالميه دعوت به 

::::نماينده يا نمايندگان دستگاه متقاضينماينده يا نمايندگان دستگاه متقاضينماينده يا نمايندگان دستگاه متقاضينماينده يا نمايندگان دستگاه متقاضي



::::اختالفاختالفاختالفاختالفنماينده يا نمايندگان دستگاه طرف نماينده يا نمايندگان دستگاه طرف نماينده يا نمايندگان دستگاه طرف نماينده يا نمايندگان دستگاه طرف 

):):):):حيث موردحيث موردحيث موردحيث مورد((((نماينده يا نمايندگان دستگاه مرتبط نماينده يا نمايندگان دستگاه مرتبط نماينده يا نمايندگان دستگاه مرتبط نماينده يا نمايندگان دستگاه مرتبط 

::::رييس جلسه رسيدگيرييس جلسه رسيدگيرييس جلسه رسيدگيرييس جلسه رسيدگي

::::شرح جلسهشرح جلسهشرح جلسهشرح جلسه) ) ) ) بببب

::::اظهارات و سؤواالت رييس جلسهاظهارات و سؤواالت رييس جلسهاظهارات و سؤواالت رييس جلسهاظهارات و سؤواالت رييس جلسه

::::اظهارات نماينده دستگاه متقاضياظهارات نماينده دستگاه متقاضياظهارات نماينده دستگاه متقاضياظهارات نماينده دستگاه متقاضي

::::ختالف ختالف ختالف ختالف اااااظهارات و پاسخ نماينده دستگاه طرف اظهارات و پاسخ نماينده دستگاه طرف اظهارات و پاسخ نماينده دستگاه طرف اظهارات و پاسخ نماينده دستگاه طرف 

::::اظهارات نماينده دستگاه مرتبطاظهارات نماينده دستگاه مرتبطاظهارات نماينده دستگاه مرتبطاظهارات نماينده دستگاه مرتبط

::::تصميمات جلسهتصميمات جلسهتصميمات جلسهتصميمات جلسه

امضاء نماينده دستگاه امضاء نماينده دستگاه امضاء نماينده دستگاه امضاء نماينده دستگاه / / / / اختالفاختالفاختالفاختالفامضاء نماينده دستگاه طرف امضاء نماينده دستگاه طرف امضاء نماينده دستگاه طرف امضاء نماينده دستگاه طرف / / / / امضاء نماينده دستگاه متقاضي امضاء نماينده دستگاه متقاضي امضاء نماينده دستگاه متقاضي امضاء نماينده دستگاه متقاضي / / / / امضاء رييس جلسه امضاء رييس جلسه امضاء رييس جلسه امضاء رييس جلسه ....

مرتبطمرتبطمرتبطمرتبط
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اختالفاختالفاختالفاختالفصميم نامه مرجع رفع صميم نامه مرجع رفع صميم نامه مرجع رفع صميم نامه مرجع رفع تتتت

................................................................................................................................................................................................شماره پروندهشماره پروندهشماره پروندهشماره پرونده

::::اختالفاختالفاختالفاختالفمشخصات مرجع رفع مشخصات مرجع رفع مشخصات مرجع رفع مشخصات مرجع رفع ) ) ) ) الفالفالفالف

::::اختالفاختالفاختالفاختالفمرجع رسيدگي و رفع مرجع رسيدگي و رفع مرجع رسيدگي و رفع مرجع رسيدگي و رفع 

::::شناسه مرجع رسيدگيشناسه مرجع رسيدگيشناسه مرجع رسيدگيشناسه مرجع رسيدگي

::::اختالفاختالفاختالفاختالفمشخصات طرفين مشخصات طرفين مشخصات طرفين مشخصات طرفين ) ) ) ) بببب

دستگاه متقاضي؛دستگاه متقاضي؛دستگاه متقاضي؛دستگاه متقاضي؛

؛؛؛؛اختالفاختالفاختالفاختالفدستگاه طرف دستگاه طرف دستگاه طرف دستگاه طرف 

::::اختالفاختالفاختالفاختالفموضوع موضوع موضوع موضوع ) ) ) ) جججج

::::اختالفاختالفاختالفاختالفرسيدگي و رفع رسيدگي و رفع رسيدگي و رفع رسيدگي و رفع گردش كار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي گردش كار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي گردش كار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي گردش كار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي ) ) ) ) دددد

::::متن تصميم نامهمتن تصميم نامهمتن تصميم نامهمتن تصميم نامه) ) ) ) هـهـهـهـ

::::روش هاي اجراي تصميم نامه و مرجع اجراءروش هاي اجراي تصميم نامه و مرجع اجراءروش هاي اجراي تصميم نامه و مرجع اجراءروش هاي اجراي تصميم نامه و مرجع اجراء) ) ) ) وووو



::::اختالف اختالف اختالف اختالف امضاء مرجع رفع امضاء مرجع رفع امضاء مرجع رفع امضاء مرجع رفع ) ) ) ) زززز


