
  وزارت ��ور                    

ری ��اسان ��و�ی   ا�تا�دا

  

  دستگاه هاي اجرایی اختالفشیوه نامه رسیدگی و رفع 

  

  )27/12/1386ك مورخ 37550ت/212767شماره تصویبنامه  8موضوع ماده (

بین  اختالفآیین نامه چگونگی رفع ) 10(و ) 9(، )8(قانون اساسی و در اجراي مواد ) 134(و ) 124(با توجه به اصول 

ك مورخ 37550ت/212767موضوع تصویبنامه شماره (دستگاه هاي اجرایی از طریق ساز و کارهاي داخلی قوه مجریه 

موضوع (کل کشور  1387ضوابط اجرایی بودجه سال » 22«و با توجه به بند )) 138(سیون اصل کمی 27/12/1386

شیوه نامه ذیل به کلیه دستگاه هاي اجرایی ) هیأت وزیران 28/12/1368هـ مورخ 39365ت/211947تصویبنامه شماره 

  05/04/1387مصوب  .جهت اجرا ابالغ می گردد

  کلیات: فصل یک

  :تعاریف؛ معنی اصطالحات به کار رفته در این شیوه نامه به شرح ذیل است :1ماده 

» فیمابین دستگاه هاي اجرایی از طریق سازوکارهاي داخلی قوه مجریه اختالفچگونگی رفع «آیین نامه :  آیین نامه

  )27/12/1386ك مورخ 37550ت/212767موضوع تصویبنامه شماره (

 که طبق شرایط آیین نامه، با رعایت این شیوه نامه درخواست رسیدگی نسبت به موضوعدستگاه اجرایی : دستگاه متقاضی

  .می نماید اختالفرا از مرجع رفع اختالف 

معرفی  اختالفدستگاه اجرایی که بر اساس درخواست نامه دستگاه متقاضی به عنوان دستگاه طرف : اختالف دستگاه طرف 

  .می شود

حسب تقاضاي دستگاه متقاضی، با استفاده از راهکارهاي قانونی  اختالفوسط مرجع رفع ت اختالفبررسی موضوع : رسیدگی

  .و سازوکارهاي داخلی قوه مجریه به ویژه بر اساس اختیارات قانونی مقامات ذیربط قوه مجریه و هیأت دولت

مورد استاندار، رییس  آیین نامه که حسب 4و  2، 3مندرج در مواد  اختالفمرجع رسیدگی و رفع : اختالف مرجع رفع 

  .دستگاه ستادي و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور خواهد بود

  .معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري: معاونت

  .اختالفدستگاه هاي متقاضی و طرف : اختالف طرفین 

در  اختالفتشخیص مرجع رفع  دستگاه اجرایی که با توجه به شرح وظایف و اختیارات قانونی آن و حسب:  دستگاه مرتبط

  .موضوع مطروحه، ذینفع، دخیل یا مطلع باشد

  .تعریف سایر اصطالحات به ترتیبی است که در آیین نامه ذکر شده است:  تبصره

  : پیوست هاي این شیوه نامه به ترتیب ذیل عبارت است از  : پیوست ها

اختیارنامه تعقیب درخواست نامه :  یوست شماره دوپ   - اختالف درخواست نامه رسیدگی و رفع :  پیوست شماره یک



اعالمیه تکمیل : پیوست شماره چهار  - اختالف شناسه مراجع رفع :  پیوست شماره سه  -  و دفاع  اختالفرسیدگی و رفع 

: پیوست شماره شش  - اعالمیه رد درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص:  پیوست شماره پنج  - درخواست نامه

پیوست شماره   -  اعالمیه تمدید مهلت: پیوست شماره هفت  - اختالف ابالغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف 

پیوست   - نظرخواهی از دستگاه مرتبط: پیوست شماره نه  - اعالمیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صالحیت: هشت

تصمیم نامه : پیوست شماره دوازده - صورت جلسه رسیدگی: پیوست شماره یازده  -  اعالمیه دعوت به جلسه: شماره ده

  اختالفمرجع رفع 

معاونت، نمونه درخواست نامه و سایر پیوست ها را در پایگاه اطالع رسانی الکترونیک در دسترس کلیه دستگاه هاي  :2ماده 

  .کردطبق نمونه ها اقدام خواهند  اختالفو طرفین  اختالفاجرایی قرار داده و مراجع رفع 

، بدواً با توجه به نظریه واحد یا اختالفدستگاه هاي اجرایی باید قبل از طرح درخواست نامه رسیدگی از مرجع رفع  :3ماده 

کارشناس حقوقی و در حدود اختیارات مقامات اجرایی و اداري خود نسبت به اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل موضوع اقدام 

  .نمایند

  و چگونگی تکمیل آن اختالفطرح درخواست نامه رسیدگی و رفع : فصل دوم

دستگاه هاي مربوطه رفع نگردد دستگاه متقاضی  اختالف، )3(در مواردي که علی رغم انجام اقدامات موضوع ماده  :4ماده 

درخواست رسیدگی می  ،اختالفاز مرجع رفع ) طبق پیوست شماره یک(» اختالفدرخواست نامه رسیدگی و رفع «با تکمیل 

  .نماید

و اختیارنامه تعقیب درخواست نامه که  اختالفبه استثناء درخواست نامه رسیدگی و رفع (امضاء مکاتبات و نمونه ها  :5ماده 

بر عهده معاون مربوط باالترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی ) باید به امضاء باالترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد برسد

  .معرفی می شود اختالفه به عنوان نماینده به مرجع رفع است ک

کلیه دستگاه هاي اجرایی باید ظرف یک ماه از ابالغ این شیوه نامه یک کارشناس مجرب و مطلع از مفاد شیوه نامه  :تبصره

  .مربوطه معرفی کنند اختالفرا نیز به عنوان رابط خود با مرجع رفع 

به شیوه مندرج در ذیل درخواست نامه ( اختالفیل درخواست نامه رسیدگی و رفع دستگاه متقاضی پس از تکم :6ماده 

  :مدارك ذیل را باید ضمیمه درخواست نامه نماید) پیوست شماره یک( –) رسیدگی

  )پیوست شماره دو .طبق (و دفاع  اختالفاختیار نامه تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع 

  بت خواستهالیحه متضمن شرح مستندات و ادله مث

  اختالفتصویر کلیه اسناد و ادله ذکر شده در درخواست نامه رسیدگی و رفع 

  .به آنها استناد شده است اختالفتصویر کلیه مقررات و مستندات قانونی که در درخواست نامه رسیدگی و رفع 

  )3(تصویر اسناد و ادله حاکی از اقدامات موضوع ماده 

  .مهر دستگاه متقاضی گردیده باشداسناد فوق الذکر باید ممهور به 



را پس از تکمیل و همراه مدارك ضمیمه به دبیرخانه  اختالفدستگاه متقاضی درخواست نامه رسیدگی و رفع  :7ماده 

، اختالفچنانچه مرجع رفع . تسلیم و رسیدي مشتمل بر تاریخ ثبت اولیه دریافت خواهد نمود اختالفمرکزي مرجع رفع 

درخواست نامه و ضمایم تسلیمی دستگاه متقاضی مشاهده نماید قبل از ثبت پرونده، به موجب نقصی در نحوه تکمیل 

ضمن بیان نقص یا نقایص، لزوم تکمیل درخواست نامه ظرف ) طبق پیوست شماره چهار(اعالمیه تکمیل درخواست نامه 

اه مربوطه ظرف مهلت مقرر نسبت به چنانچه دستگ. مهلت مقرر در اعالمیه را به معاون یا مقام مجاز متذکر خواهد شد

رد «به موجب اعالمیه  اختالفتکمیل پرونده اقدام ننماید و یا با ذکر دلیل موجه درخواست تمدید مهلت نکند، مرجع رفع 

  .مراتب را به دستگاه متقاضی ابالغ خواهد نمود) طبق پیوست شماره پنج(» درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص

درخواست نامه و ضمایم آن را کامل تشخیص دهد، نسبت به تشکیل و ثبت پرونده اقدام نموده  اختالفجع رفع چنانچه مر

بر اساس ( اختالفاین شناسه به ترتیب مرکب از شناسه مرجع رفع . و به پرونده مزبور، شناسه رقمی اختصاص خواهد داد

و سال طرح درخواست نامه و شماره ) یوست شماره سهشناسه هاي اختصاص یافته به دستگاه هاي اجرایی مندرج در پ

کلیه مکاتبات مربوط به پرونده باید با درج شناسه . خواهد بود) از سمت چپ به راست(عددي اختصاصی به پرونده ثبت شده 

  .مربوط انجام شود

براي کلیه درخواست ها و پرونده ها دفتر ثبت اوقات تشکیل داده و به محض ثبت هر درخواست  اختالفمرجع رفع  :8 ماده

  .نامه، اوقات مربوط به رسیدگی اعم از اوقات احتیاطی و اوقات رسیدگی را تعیین و درج خواهد کرد

ل دفتر استاندار و در مواردي استاندار می باشد مسؤول رسیدگی به امور فوق مسؤو اختالفدر مواردي که مرجع رفع  :تبصره

رییس دستگاه ستادي یا معاونت است مسؤول رسیدگی و انجام امور فوق دفاتر حقوقی مربوط خواهد  اختالفکه مرجع رفع 

  .بود

طبق ( اختالفپس از تکمیل و ثبت پرونده، ابالغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف  اختالفمرجع رفع  :9ماده 

ارسال می نماید  اختالفرا همراه با نسخه اي از درخواست نامه و مدارك ضمیمه آن به دستگاه طرف ) پیوست شماره شش

روز از تاریخ وصول نسبت به تکمیل و ارسال دفاعیه متضمن الیحه دفاعیه، اختیارنامه تعقیب درخواست  30تا ظرف مهلت 

در صورت لزوم و با . دعا و راهکار مورد نظر اقدام نمایدو دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع یا ا اختالفرسیدگی و رفع 

می توان مدت مقرر را به موجب اعالمیه تمدید مهلت  اختالفو تشخیص مرجع رفع  اختالفدرخواست دستگاه طرف 

  .تمدید کرد) طبق پیوست شماره هفت(

ب دیگري در تکمیل درخواست نامه و ، فوریت پرونده اعمال ترتیاختالفدر مواردي که بنا به تشخیص مرجع رفع  :تبصره

  .انجام خواهد شد اختالفرسیدگی را اقتضاء نماید مراتب مطابق نظر مرجع 

  اختالفنحوه رسیدگی و رفع : فصل سوم

ابتدا با توجه به آیین نامه در خصوص صالحیت خود جهت رسیدگی بررسی و رسیدگی کرده و  اختالفمرجع رفع  :10ماده 

را در قلمرو اختیارات قانونی خود نداد با صدور اعالمیه رد درخواست رسیدگی به جهت  اختالفبه  در مواردي که رسیدگی

  .مراتب را به دستگاه متقاضی ابالغ می نماید) طبق پیوست شماره هشت(عدم صالحیت 



بق پیوست ط(از دستگاه یا دستگاه هاي مرتبط با موضوع  اختالفدر صورت لزوم بنا به تشخیص مرجع رفع  :11ماده 

  .نظرخواهی و رونوشت آن براي طرفین ارسال خواهد شد) شماره نه

مستلزم حضور طرفین و ارایه توضیح در جلسه  اختالفچنانچه رسیدگی به موضوع بنا به تشخیص مرجع رفع  :12ماده 

را براي  اختالفطرفین ) طبق پیوست شماره ده(» دعوت به جلسه«به موجب اعالمیه  اختالفمشترك باشد، مرجع رفع 

عدم حضور هر یک از طرفین مانع از شنیدن اظهارات . حضور در جلسه با قید تاریخ، محل و دستور جلسه دعوت می نماید

درج و به ) طبق پیوست شماره یازده(خالصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورت جلسه رسیدگی . طرف حاضر نخواهد بود

  .جلسه خواهد رسیدو رییس  اختالفامضاء نماینده طرفین 

به تشخیص مرجع و مقامات زیر موجب بروز  اختالفدر مواردي که ادامه روند اجرایی موجود در موضوع مورد  :13ماده 

  وضعیت یا خسارات غیرقابل جبران گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب زیر عمل خواهد شد؛

تگاه ستادي است بنا به تشخیص و دستور وي روند اجرایی موجود ممکن رییس دس اختالفدر مواردي که مرجع رفع ) الف

  .است تا زمان مورد نظر متوقف شود

در مواردي که موضوع در استانداري رسیدگی می شود در صورت اختیار قانونی استاندار طبق نظر وي عمل خواهد شد و ) ب

  .م مقتضی به معاونت منعکس خواهد شددر صورتی که نیاز به تصمیم مرجع دیگري باشد مراتب جهت اقدا

در مواردي که موضوع توسط معاونت مورد رسیدگی است و طرفین در خصوص توقف روند اجرایی موجود توافق ندارند ) ج

  .مراتب به ترتیبی که معاونت تشخیص دهد انجام خواهد شد

  صدور تصمیم نامه: فصل چهارم

طبق پیوست شماره (که باید متضمن موارد ذیل باشد  اختالفمرجع رفع پس از اختتام رسیدگی، تصمیم نامه  :14ماده 

  :صادر می گردد) دوازده

  اختالفدستگاه هاي طرف  - 1

  اختالفموضوع  - 2

  اختالفگردشکار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته براي رسیدگی و رفع  - 3

  وقایع موضوعی و ادله اثبات آن - 4

  احکام قانونی ناظر بر موضوع - 5

  مفاد تصمیم نامه و اقداماتی که بر مبناي استنادات صورت گرفته باید توسط طرفین انجام گیرد - 6

  .تعیین روش اجراي تصمیم نامه و مرجع اجراء - 7



است ) مانند هیأت وزیران(طبق مقررات در صالحیت مرجع قانونی دیگري  اختالفدر مواردي که رفع نهایی  :15ماده 

  .همراه با ارایه راهکار به مرجع مربوطه اعالم می گردد فاختالتصمیم نامه مرجع رفع 

 اختالفرؤساي دستگاه ستادي و استانداران در رسیدگی به پرونده هاي مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض یا  :16ماده 

ده و بر مبناي آن اقدام برداشت از قوانین و مقررات مراتب را همراه با نظریه حقوقی دستگاه متبوع از معاونت استعالم کر

  .خواهند کرد

تصمیم نامه تنظیمی پس از ثبت در دبیرخانه به تعداد طرفین به عالوه یک نسخه تکثیر و با امضاي مرجع  :17ماده 

  .ابالغ می شود اختالفبه طرفین  اختالف

منعکس  اختالفا به مرجع رفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ تصمیم نامه را اجرا و نتیجه ر اختالفطرفین  :18ماده 

  .نمایند

آیین نامه انجام می گیرد مراجع ) 3(و ) 2(در مواردي که رسیدگی و صدور تصمیم نامه توسط مراجع موضوع ماده  :19ماده 

شی آیین نامه رونوشتی از تصمیم نامه را به معاونت ارسال می نمایند و در پایان هر سال نیز گزار) 10(مزبور در اجراي ماده 

متضمن تعداد پرونده هاي در حال رسیدگی، پرونده هاي رسیدگی شده و جمع ارزش مالی پرونده هاي اخیرالذکر را تهیه و 

  .به معاونت اعالم خواهند نمود

  اختالفدرخواست نامه رسیدگی و رفع   -  1پیوست شماره 

  : نام خانوادگی( معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور  -

  : نام خانوادگی... ( رییس دستگاه ستادي - : اختالف مرجع رفع ) الف

  : نام خانوادگی... ( استاندار -

  ستادي  -

  زیرمجموعه  استانی  -نوع دستگاه  - 1

  :نام دستگاه - 2:  مشخصات دستگاه متقاضی) ب

  :باالترین مقام اجرایی دستگاه - 3

  :نشانی دستگاه - 4

  :نشانی الکترونیک دستگاه - 5

  :مشخصات و شماره تماس تلفنی نماینده دستگاه - 6

  (ستادي  -

  (زیرمجموعه  -نوع دستگاه  - 1

  (استانی  -

  :نام دستگاه - 2: اختالفمشخصات دستگاه طرف ) ج

  :باالترین مقام اجرایی دستگاه - 3

  :نشانی دستگاه - 4

  :نشانی الکترونیک دستگاه - 5



  :مشخصات و شماره تماس تلفنی نماینده دستگاه - 6

  مالی  - ( برداشت از حکم قانونی  - اختالفنوع  - 1

  :اختالفموضوع  - 2: اختالفموضوع ) د

  ):حسب مورد( اختالفارزش یا اثرگذاري موضوع  - 3

  :دالیل و مستندات) هـ 

  :اختالفگردشکار ) و

  شیوه نامه) 3(اقدامات موضوع ماده  - 1

  نتیجه اقدامات - 2

  اختالف وضعیت کنونی - 3

  :گاه متقاضینظریه دست) ز

  نظریه حقوقی دستگاه - 1

  خواسته یا راهکار - 2

  ):باالترین مقام دستگاه اجرایی(امضاء مقام مجاز ) ح

  اختالفشیوه تکمیل نمونه درخواست نامه رسیدگی و رفع 

بر اساس احکام آیین نامه و ذکر عنوان  اختالفپس از مشخص نمودن مرجع صالح رفع  ،اختالفدر قسمت مرجع رفع 

  .گاه متبوع مرجع مزبور، نام و نام خانوادگی مرجع مزبور به عنوان مخاطب درخواست نامه قید می شوددست

، نشانی اقامتگاه اختالفعنوان قانونی دستگاه متقاضی و دستگاه طرف ، اختالفدر قسمت دستگاه متقاضی و دستگاه طرف 

ا به سهولت و درستی صورت گیرد و نام و نام خانوادگی دستگاه ها و نشانی واحد حقوقی آنها به نحوي که مکاتبه با آنه

از دستگاه هاي زیرمجموعه یک وزارتخانه یا  اختالفچنانچه طرفین . باالترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه قید می شود

  .مؤسسه دولتی نباشند مشخصات وزارتخانه با مؤسسه دولتی متبوع نیز قید می گردد

اعم از برداشت متفاوت از حکم یا احکام قانونی، تداخل وظایف و اختیارات قانونی و  اختالف نوع، اختالفدر قسمت موضوع 

راجع به برداشت از قوانین و مقررات یا ناشی از آن باشد  اختالفچنانچه . در اموال و حقوق مالی تصریح گردد اختالفیا 

  .باید صریحاً قید گردد اختالف حکم قانونی مورد

اعم از اصلی و تبعی  اختالفدر سایر موارد باشد، قید تمام موارد  اختالفدر یکی از موارد فوق، موجب  اختالفچنانچه 

  .ضروري است

مربوط به اموال و حقوق مالی است، ارزیابی ریالی آن توسط دستگاه متقاضی بر مبناي معیارهاي  اختالفدر مواردي که 

مربوط به برداشت از قوانین و یا  اختالفدر مواردي که . قید می گرددمتعارف و واقعی توسط واحد مالی دستگاه متقاضی 

تداخل وظایف و اختیارات باشد میزان اثربخشی از حیث بار مالی یا تشکیالتی یا از نظر جمعیتی و جغرافیایی و اختیارات و 

  .کارکرد مورد عمل قید می شود

، سوابق و اختالفنونی اقدامات صورت گرفته مرتبط با موضوع قسمت دالیل و مستندات باید مشتمل بر بیان ادله مجوز قا

و مشخصات دلیل مثبت سمت صاحب امضاء مجاز دستگاه متقاضی  اختالفاسناد ناظر بر رابطه قانونی یا قراردادي منجر به 

  .باشد

ت گرفته جهت ، اقدامات صوراختالفزمینه ها و چگونگی بروز خالصه اي مشتمل بر مدت،  اختالفدر قمست گردشکار 

در سایر مراجع اعم از مراجع قضایی و  اختالف، به خصوص سابق طرح اختالفو نتیجه آن، علل عدم رفع  اختالفرفع 

  .قید می گردد اختالفغیرقضایی و نیز آثار اجرایی ناشی از وجود 



یع موضوعی و حکمی مورد باید نظریه مستند و مستدل دستگاه متضمن اثبات وقادر قسمت نظریه حقوقی دستگاه متقاضی، 

  .ادعا به نحوي که مثبت خواسته مطروحه دستگاه متقاضی باشد به نحو مختصر و موجز بیان شود

می باشد الزم است  اختالفبا توجه به اینکه تأکید به استفاده از اختیارات قانونی مقامات اجرایی و هیأت وزیران جهت رفع 

  .نیر باشد اختالفع نظریه دستگاه متضمن راهکار پیشنهادي رف

منجر به  در این قسمت همچنین خواسته اصلی دستگاه متقاضی به نحوي که تصمیم گیري در خصوص آن به طور قطعی

  .گردد به نحو صریح و منجز قید می شود اختالفرفع 

  .دنام و نام خانوادگی و سمت باالترین مقام اجرایی دستگاه نیز قید خواهد شدر قسمت صاحب امضاء مجاز 

  دستگاه هاي اجرایی اختالف شیوه نامه رسیدگی و رفع   -  2پیوست شماره 

  و دفاع اختالفاختیارنامه تعقیب درخواست رسیدگی و رفع 

.......... ............................................................................................................   سرکار خانم /   جناب آقاي

  ........................................................................................معاون

/ مؤسسه / قانون تشکیل این وزارتخانه / اساسنامه ................................... بدین وسیله به استناد اختیارات ناشی از ماده 

و شیوه نامه رسیدگی و  27/12/1386ك مورخ 37550ت 212767توجه به تصویبنامه شماره  دستگاه استانی و با/ شرکت 

/ شرکت / دستگاه هاي اجرایی به جناب عالی نمایندگی داده می شود که به عنوان نماینده این وزارتخانه  اختالفرفع 

تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع موضوع تصویبنامه یاد شده نسبت به اختالف دستگاه استانی در مراحع رفع / موسسه

به شماره ....................... و یا دفاع از درخواست نامه مطروحه علیه این دستگاه در پرونده مطروحه در اختالف

توضیح ضمناً تفویض تعقیب و پیگیري امور فوق به جز شرکت در جلسات رسیدگی، اداي . اقدام نمایید................................ 

  .و امضاء لوایح به کارشناسان حقوقی دفتر حقوقی بالمانع است

  دفتر حقوقی دستگاه  : رونوشت

  امضاء باالترین مقام دستگاه اجرایی                                                                                                     

  دستگاه هاي اجرایی اختالف  دگی و رفعشیوه نامه رسی  -  3پیوست شماره 

  )اختالفشناسه مراجع رفع (

  اختالفشناسه مرجع رفع 

   وزیر ارتباطات و فن آوري اطالعات -12  وزیر آموزش و پرورش - 11   معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور -10

  وزیر اطالعات -13

  

  استاندار آذربایجان غربی -40

  استاندار اردبیل -41

  استاندار اصفهان -42

  استاندار ایالم

43  

  

  وزیر امور خارجه



14  

  استاندار بوشهر

44  

  

  وزیر امور اقتصادي و دارایی

15  

  استاندار تهران

45  

  

  وزیر بازرگانی

16  

  استاندار چهارمحال و بختیاري

46  

  

  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

17  

  استاندار خراسان جنوبی

47  

  

  وزیر تعاون

18  

  ر خراسان شمالیاستاندا

48  

  

  وزیر جهاد کشاورزي

19  

  استاندار خراسان رضوي

49  

  

  وزیر دادگستري

20  

  استاندار خوزستان

50  

  

  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح



21  

  استاندار زنجان

51  

  

  وزیر راه و ترابري

22  

  استاندار سمنان

52  

  

  وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

23  

  استاندار سیستان و بلوچستان

53  

  

  وزیر صنایع و معادن

24  

  استاندار فارس

54  

  

  وزیر علوم، تحقیقات و فن آوري

25  

  استاندار قزوین

55  

  

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

26  

  استاندار قم

56  

  

  وزیر کار و امور اجتماعی

27  

  استاندار کردستان

57  

  

  وزیر کشور



28  

  استاندار کرمان

58  

  

  وزیر مسکن و شهرسازي

29  

  شاهاستاندار کرمان

59  

  

  وزیر نفت

30  

  استاندار کهکیلویه و بویر احمد

60  

  

  وزیر نیرو

31  

  استاندار گلستان

61  

  

  رییس سازمان انرژي اتمی

32  

  استاندار گیالن

62  

  

  رییس سازمان تربیت بدنی

33  

  استاندار لرستان

63  

  

  رییس سازمان حفاظت محیط زیست

34  

  استاندار مازندران

64  

  

  المی ایرانرییس بانک مرکزي جمهوري اس



35  

  استاندار مرکزي

65  

  

  صنعتی –رییس سازمان مناطق آزاد تجاري 

36  

  استاندار هرمزگان

66  

  

  سرپرست نهاد ریاست جمهوري

37  

  استاندار همدان

67  

  

  رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی

38  

  استاندار یزد

68  

  

  استاندار آذربایجان شرقی

39  

  سایر موارد

69  

  

  

  4شماره  پیوست

  دستگاه هاي اجرایی اختالف شیوه نامه رسیدگی و رفع 

  

  

  اعالمیه تکمیل درخواست نامه

  ......................................................................................................................دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه / وزارت 

آن دستگاه با دستگاه  اختالفدر خصوص درخواست رسیدگی و رفع .............................. شماره بازگشت به نامه 

روز از تاریخ وصول این  10با توجه به نقص درخواست به شرح ذیل، مقتضی است ظرف مدت .................................... 

  اعالمیه نسبت به تکمیل درخواست نامه اقدام نمایید؛



  سایر موارد) نقص مدارك ج) نقص اطالعات ب) الف

  - 1( اختیار نامه ) 1( مشخصات متقاضی 

  -2(  6مدارك موضوع ماده ) 2(  اختالفمشخصات دستگاه طرف 

  - 3(  اختالفموضوع 

  (سایر موارد 

  :توضیحات: توضیحات: توضیحات

  

  اختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع .

  

  5پیوست شماره 

  دستگاه هاي اجرایی  اختالفدگی و رفع شیوه نامه رسی

  

  

  اعالمیه رد درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص

  ......................................................................................................................دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه / وزارت 

با ........................................ آن دستگاه  اختالفدر خصوص رسیدگی و رفع ...................................... شماره  بازگشت به نامه

که نسبت به ، نظر به این..................................و پیرو اعالمیه تکمیل درخواست نامه شماره .................................. دستگاه 

تکمیل درخواست نامه به ترتیب قانونی مندرج در اعالمیه اقدام ننموده است لذا به موجب این اعالمیه رد درخواست نامه 

  .رسیدگی به جهت عدم رفع نقص اعالم می گردد

  اختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع .

  

  6پیوست شماره 

  ی دستگاه هاي اجرایاختالف شیوه نامه رسیدگی و رفع 

  

  

  اختالفابالغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف 

  ................................................شماره پرونده.......................................................... دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه / وزارت 

درخواست نامه رسیدگی و رفع ............................. به موجب نامه شماره ........... ...........................نظر به اینکه دستگاه 

با آن دستگاه را به این مرجع تقدیم نموده است لذا ضمن ارسال نسخه اي از درخواست نامه مطروحه و ضمایم آن،  اختالف

  جام مراتب ذیل اقدام نمایند؛مقتضی است ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول این اعالمیه نسبت به ان

معاونت ............................ شیوه نامه شماره  2پیوست شماره (معرفی نماینده یا نمایندگان حقوقی بر اساس مفاد اختیارنامه 

  ) حقوقی و امور مجلس رییس جمهور

  مربوط و ارایه راهکار مورد نظر اعالم نظر و پاسخ به موارد مطروحه در درخواست نامه متضمن الیحه دفاعیه، ادله



  

  اختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع .

  

  

  7پیوست شماره 

  دستگاه هاي اجرایی  اختالفشیوه نامه رسیدگی و رفع 

  

  

  اعالمیه تمدید مهلت

  ................................................دهشماره پرون.......................................................... دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه / وزارت 

به ............................. ارایه / در خصوص درخواست تمدید مهلت اعالم ...................................... بازگشت به نامه شماره 

از تاریخ ........................................ ت مقتضی است ظرف مهل. موجب این اعالمیه با درخواست آن سازمان موافقت می گردد

  .ارایه موارد مزبور اقدام گردد/ انقضاء مهلت قبلی نسبت به اعالم 

  

  اختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع .

  

  

  8پیوست شماره 

  دستگاه هاي اجرایی اختالف شیوه نامه رسیدگی و رفع 

  

  

  حیتاعالمیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صال

  ................................................شماره پرونده.......................................................... دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه / وزارت 

بین آن دستگاه با دستگاه  اختالفدر خصوص درخواست رسیدگی و رفع ...................................... بازگشت به نامه شماره 

شیوه نامه شماره ...................... با توجه به ماده ................................... موضوع ................................. 

............................. قانون ......... ...............معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري و ماده ........................................ 

  .در حدود صالحیت این مرجع نمی باشد اختالفاعالم می دارد رسیدگی به 

  

  اختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع .

  

  

  9پیوست شماره 

  دستگاه هاي اجرایی  اختالفشیوه نامه رسیدگی و رفع 



  

  

  نمونه نظرخواهی از دستگاه مرتبط

  ................................................شماره پرونده.......................................................... دستگاه استانی/ شرکت/ ه مؤسس/ وزارت 

  .مطروحه در این مرجع ارسال می گردد....................................../ نامه شماره / به پیوست تصویر سند 

ك مورخ 37550ت/212767ارتباط موضوع با شرح وظایف و اختیارات آن سازمان و با توجه به تصویبنامه شماره نظر به 

معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري مقتضی ..................................... شیوه نامه شماره  11و ماده  27/12/1386

  نظر و پاسخ خود نسبت به سئواالت و مسایل زیر به این مرجع اعالم نمایید؛........ .....روز .................. است ظرف مهلت 

1 -  

2 -  

  :رونوشت

  )دستگاه متقاضی(دستگاه استانی / شرکت / مؤسسه / وزارت (

  )اختالفدستگاه طرف (دستگاه استانی / شرکت / مؤسسه / وزارت (

  

  اختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع .

  

  10پیوست شماره 

  دستگاه هاي اجرایی  اختالف یوه نامه رسیدگی و رفعش

  

  

  اعالمیه دعوت به جلسه

  ................................................شماره پرونده......................................................... . دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه / وزارت 

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

  ................................................سرکار خانم 

  

مطروحه بین آن دستگاه و دستگاه  اختالفبا توجه به پرونده درخواست نامه رسیدگی و رفع 

نظر به تعیین جلسه رسیدگی و اختیار نامه .............................. ................در خصوص ........................................................... 

آن دستگاه شایسته است جهت ارایه توضیحات و دفاعیات مورد نظر در جلسه تعیینی به ...................................... شماره 

  :تاریخ و نشانی ذیل شرکت نمایید

  تاریخ و ساعت جلسه؛

  ؛مکان تشکیل جلسه

  موضوع جلسه؛

  



  اختالفامضاء مسؤول دفتر مرجع رفع .

  

  11پیوست شماره 

  دستگاه هاي اجرایی  اختالفشیوه نامه رسیدگی و رفع 

  

  

  صورت جلسه رسیدگی

  

  ................................................شماره پرونده

  :مشخصات جلسه) الف

  :اختالف مرجع رفع 

  :رسیدگیتاریخ اعالمیه دعوت به 

  :نماینده یا نمایندگان دستگاه متقاضی

  :اختالفنماینده یا نمایندگان دستگاه طرف 

  ):حیث مورد(نماینده یا نمایندگان دستگاه مرتبط 

  :رییس جلسه رسیدگی

  :شرح جلسه) ب

  :اظهارات و سؤواالت رییس جلسه

  :اظهارات نماینده دستگاه متقاضی

  :ختالف ااظهارات و پاسخ نماینده دستگاه طرف 

  :اظهارات نماینده دستگاه مرتبط

  :تصمیمات جلسه

  امضاء نماینده دستگاه مرتبط/ اختالفامضاء نماینده دستگاه طرف / امضاء نماینده دستگاه متقاضی / امضاء رییس جلسه .

  

  12پیوست شماره 

  دستگاه هاي اجرایی اختالف شیوه نامه رسیدگی و رفع 

  

  

  اختالفتصمیم نامه مرجع رفع 

  

  ................................................شماره پرونده

  :اختالفمشخصات مرجع رفع ) الف

  :اختالفمرجع رسیدگی و رفع 



  :شناسه مرجع رسیدگی

  :اختالفمشخصات طرفین ) ب

  دستگاه متقاضی؛

  ؛اختالفدستگاه طرف 

  

  :اختالفموضوع ) ج

  :اختالفرسیدگی و رفع گردش کار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته براي ) د

  :متن تصمیم نامه) هـ

  :روش هاي اجراي تصمیم نامه و مرجع اجراء) و

  :اختالف امضاء مرجع رفع ) ز

  

 


