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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ١  قوه قضاييه  ٢٢/١٠/١٣٩٩  دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي

  هاي سيمان  كارخانهينفت کوره مصرفمت ينامه در خصوص تعيين ق تصويب
  ١٣٩٩ز ابتداي مهرماه تا پايان اسفندماه ا

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت  ١٤/١٠/١٣٩٩   ٤  وزارت نفت 

 ٥٨٠٦٨ت /٨٣١١٠نامه شماره  بيتصو) ١(نامه در خصوص الحاق تبصره به بند  تصويب
  ٢١/٧/١٣٩٩هـ مورخ 

٢٤/١٠/١٣٩٩  
ـ وزارت  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    امور خارجه 
ـ بانک مرک زي معاونت حقوقي رييس جمهور 

  جمهوري اسالمي ايران
٤  

  هاي اجرايي متقاضي نامه اعطاي تسهيالت به كاركنان دستگاه آيين) ٩(اصالح ماده 
  شهرها  انتقال از تهران و كالن

٢٧/١٠/١٣٩٩  

ـ وزارت بهداشت، وزارت  آموزش و پرورش 
ـ وزارت ورزش و  درمان و آموزش پزشكي 

ـ وزارت نيرو  ـ وزارت راه و شهرسازي  جوانان 
ـ سازمان ـ  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

ـ بنياد شهيد و امور  اداري و استخدامي كشور 
ـ سازمان برنامه و بودجه كشور   ايثارگران 

٤  

  

  
  
  
  

  ٣٠/١٠/١٣٩٩                                                       ١٠٠/١٤٧٤٩٩/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

  ت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشوررئيس محترم هيأ
 رياست ٢٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ١٠٠/١٤٧١٧٢/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل شماره 

جهت درج در روزنامه رسمي » ارزيابي اتقان آراء قضايي«محترم قوه قضاييه درخصوص 
  .گردد به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٢٩/١٠/١٣٩٩                                                        ١٠٠/١٤٧١٧٢/٩٠٠٠رهشما
  دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي

  مقدمه
هاي عمومي و انقالب   قانون آيين دادرسي دادگاه٢٩٩ تا ٢٩٥در اجراي مواد 
 ١١٣ماده » د« قانون آيين دادرسي کيفري، بند ٣٨١ تا ٣٧٤در امور مدني،  مواد 

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
 و در راستاي تأکيدات مقام معظم ١٤/١٢/١٣٩٥مصوب ) ١٣٩٦ـ ١٤٠٠(ايران 

نياز  عنوان پيش رهبري در زمينه ضرورت اتقان آراء قضايي و فراگير شدن آن به
رسي، نظارت کيفي بر نحوه عملکرد منظور ارتقاي کيفيت داد  قضاييه و به تحول قوه

 و ١٦٦، ١٦١قضايي و افزايش صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول 
» دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي«ون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  قان١٦٧

  .به شرح مواد آتي است
  تعاريف و اختصارات : فصل اول

  :رفته در اين دستورالعمل به شرح ذيل استتعاريف و اختصارات به كار ـ ١ماده
   اين دستورالعمل؛٥أت مركزي اتقان آرا، موضوع ماده ي ه :أت مركزيي ه الف ـ
  ٩هيأت هاي استاني اتقان آرا، موضوع ماده /هيأت: هيأت هاي استاني/ هيأت ب ـ

  اين دستورالعمل؛
 يي آراء قضايابي ارزي تخصصيها گروه/گروه: هاي تخصصي مركزي گروه/پ ـ گروه

  ؛أت مركزييدر ه
 يي آراء قضايابي ارزي تخصصيها گروه/ گروه: هاي تخصصي استاني گروه/ گروه ت ـ
  ؛در استانها
  . تحليل و نقد آراء دادگستري و ديوانعالي كشورافزار  نرم :افزار تناد   نرم ث ـ

 ١٣٩٩ ماه  بهمندوم نبهـشپنج
 

 ٢٢٠٩٦ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٦٣( 
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  ها و ساختار رأي متقن  شاخص :فصل دوم
 كار مستقل، داراي ساختاري به شرح  رأي متقن ضمن تنظيم گردشـ٢ماده
  :باشد زير مي

ندگان يا نماي، وکال يشامل مواردي از قبيل مشخصات اصحاب دعو: ـ مقدمه الف 
، نحوه يق رفتار ارتکابيف دقي، توصيند دادرسيان فراي آنان، موضوع درخواست، بيقانون

ان يا شاكي و ، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهيب، عنوان اتهاميشروع به تعق
  ن؛ يل طرفيات و داليرادات، دفاعيان ايب  آن،يرات احتمالييتغ

ن، يات و مستندات طرفي مانند ارزيابي ادله، دفاعيشامل موارد: ي ـ بدنه اصلي رأ ب
ا يطور مستدل، رد   بهين قانوني با عناويع حقوقيا وقاي با اعمال يق رفتار ارتکابيق دقيتطب
، منابع معتبر ي، قواعد فقهير مستندات، اعم از مواد قانونذک ل، يرش مستدل داليپذ

   و انشاي حکم يا قرار؛يا اصول حقوقياسالمي، فتاوي معتبر 
ا قابل يت ي، قطعي بودن رأيابيا غي يشامل اعالم حضور: ياني ـ قسمت پا پ

، يدگياعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسيدگي كننده به اعتراض، مرجع رس
خ صدور ي و تاريکننده رأ  يا قضات صادري سمت و امضا قاض ،يادگنام، نام خانو

  . استيرأ
  : متقن حسب مورد عبارت است ازي رأيها  شاخصـ٣ماده
، ي از قبيل ذاتيي مراجع قضا تين و مقررات مربوط به صالحيت قوانيـ رعا الف 

  ؛ ي قاضيت شخصي و صالحيمحل
ق يل معتبر با ذکر دقي دال استنباط،ين مبانيي بر تبي بودن رأي ـ متک ب
، از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و يها در متن رأ آن
 ها افتهيل ين اظهارات در بردارنده اقرار و تحلين يا اظهارات شهود يا مطلعان، عيقرا

  ؛)مستدل بودن(
 و يتبر اسالم و مقررات و در صورت خأل آن، استناد به منابع معيپ ـ ذکر مواد قانون

  ؛) مستند بودن( معتبر و اصول حقوقييفتاوا
جه قوت استدالل، و ي که در نتي رأيکنندگ  بودن و قدرت اقناعي، منطقي ـ عقالن ت
ا مواد متضاد ي و عدم استناد به اصول ير، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأيتفس

  ؛)موجه بودن(شود يحاصل م
ن مجازات قابل ييدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تع ـ جامعيت، شفافيت، ع ث
ک از يت هر يزان مسئوليز نوع و ميمت و نيا قين، مثل يبه در رد ع ن محکوميياجرا و تع
هم، تعيين تكليف نسبت به اموال ناشي از جرم، صدور رأي يا اتخاذ تصميم يعل محکوم

هم، شكايات يا خواسته هاي مقتضي نسبت كليه اصحاب پرونده و همچنين اتهامات مت
  ؛)صريح و شفاف بودن رأي و موضوع آن( مطروحه در پرونده 

 و مهلت و مرجع يا قابل اعتراض بودن رأيت ي بودن، قطعيابيا غي ي ـ قيد حضور ج
  ؛)توصيف وضعيت رأي( به اعتراض يدگيرس

  ؛يت اصول نگارش فارسي مخاطب و رعايچ ـ دارا بودن نثر روان و قابل فهم برا
  جه آن مغاير نباشد؛ي با نتي که استدالل و استناد رأي به نحويح ـ منسجم بودن رأ

  بودن جرم و مجازات؛ يت اصل قانونيـ رعا خ 
  ؛ينياقدامات تأم و ها ن مجازاتييصدور قرارها و تع در تناسب ـ د 
  ف يا تشديد مجازات؛يق از مقررات مربوط به تخفي دقيريگ  بهرهذ ـ

 ،، مانند خودداري از تعقيب متهمي ارفاقيح و مناسب از نهادهايحر ـ استفاده ص
 مجازات، يق اجرايق صدور حکم، تعلي، تعويگر يانجيب، ارجاع به ميا ترک تعقيق يتعل
  ن حبس؛يگزي جايها فر و اعمال مجازاتيت از کيمعاف

ر م ديطور مستق  که به ياتهام اي فرخواستيچارچوب ک در ي و صدور رأيز ـ دادرس
ند ي عنوان اتهام در فرآيرات احتمالييت اقتضائات مربوط به تغيشود و رعا يدادگاه مطرح م

  ات متهم؛ي در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعيدادرس
  . آنيرات احتماليي در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغيـ صدور رأ ژ

من توجه به قضات سراسر كشور، به ويژه قضات ديوانعالي كشور ض ـ٤ماده
 و ي نظام حقوقييايند که موجب پوي انشا نماي، آراء خود را به نحوي صدور رأيها شاخص

  . راهنما باشديعنوان رأ  و محققان بهي در مراجع علميرگذاريتأث
  ها تشکيالت ارزيابي ساختار و اتقان آرا و شرح وظايف و اختيارات آن: فصل سوم

 آرا يابي ارزييرنده و اجرايگ مين مقام تصميتر اتقان آرا بااليأت مرکزي ه ـ٥ماده
  :شود يل مير تشکيب زيکشور با ترک يعال وانياست و در د
  ؛)أت مركزيير هيدب(کشور  يعال وانيـ معاون نظارت د الف
   دادستان کل کشور؛ي ـ معاون نظارت بر دادسراها ب

  پ ـ نماينده دادگاه عالي انتظامي قضات؛
   قضات؛ي انتظامي دادسرايابيش ـ معاون نظارت و ارز ت
   و امور فرهنگي؛ينده معاونت منابع انساني ـ نما ث
 ـ دو نفر از قضات صاحب نظر ديوان عالي كشور در تخصص هاي مختلف به انتخاب ج 

  .رييس قوه قضاييه
هاي تخصصي مركزي به شرح مواد آتي   هيأت مركزي داراي گروه تبصره ـ

هاي فرعي   جهت انجام بهتر وظايف خود، گروه تواند باشد و حسب نياز مي مي
تركيب اعضا و تعيين وظايف آنها با . تخصصي به سرپرستي يکي از اعضا تشکيل دهد

  .هيأت مركزي است
  :ر استي به شرح زيأت مرکزيارات هيف و اختي وظا ـ٦ماده
   آن؛يابي در مورد اتقان آرا و ارزيزير  و برنامهيگذار استيسـ  الف
  ها؛ ت آنيفعال نحوه  مركزي، ضوابط وي تخصصيها ن گروهي تعداد و عناونييتعـ  ب
   مركزي؛يابان در گروه تخصصيه و انتصاب ارزيت، آموزش، توجياحراز صالحـ  پ
  ها؛  به شاخصيازدهيب امتين ضراييـ تع ت
 هاي خصوص پيشنهادهاي گروههاي تخصصي مركزي و هيأت بررسي و اظهارنظر درـ  ث
  استاني؛
  ؛ي استانيها أتينظارت بر عملکرد هـ  ج
ابان يک از ارزيالزحمه متناسب با تالش هر  براي پرداخت حقها  ن شاخصييتعـ  چ

  در چارچوب ضوابط و مقررات؛
  .د گزارش ساالنه در خصوص اتقان آراييـ تأ ح

 کشور نسبت به نظارت بر يوان عاليت دي صالحيأت نافين هيل اي تشک ـ تبصره
  .ستينين در محاکم ن قوايحسن اجرا
هاي تخصصي مركزي مرکب از سه نفر قاضي شاغل يا بازنشسته داراي   گروهـ٧ماده

هاي کيفري، حقوقي و تجديدنظر،  نظر در امور دادسرا، دادگاه تخصص و تجربه و صاحب
  . باشد کشور مي عالي ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ديوان

دار  شود و عهده يکشور مستقر م يعال واني در ديأت مرکزيهرخانه ي دب ـ٨ماده
  :ر استيف زيوظا

جلسات  م صورتيل جلسات، تنظيأت مركزي از جمله تشکي هيـ انجام امور ادار الف
  أت مذكور؛يو ابالغ مصوبات ه

  صالح جهت اجرا؛ ها و مصوبات هيأت مرکزي به مراجع ذي ها، برنامه ـ اعالم سياست ب
هاي تخصصي مركزي و ارائه نتايج  ر جريان ارزيابي و عملکرد گروهـ نظارت ب پ

  آن به هيأت؛
ده و نمونه با لحاظ ي، برگز) اين دستورالعمل٤موضوع ماده (ـ ارسال آراء راهنما  ت
  ؛ هييقضا  و انتشار به پژوهشگاه قوهيبند ن دستورالعمل جهت دستهيضوابط ا
  ؛يأت استاني هيها  گزارشيآور ـ جمع ث
  .ـ تهيه گزارش جامع ساالنه به تفکيک وضعيت اتقان آرا در هر استان و مرجع قضايي ج

با ترکيب زير   هيأت استاني اتقان آرا در دادگستري کل هر استانـ٩ماده 
  :شود تشکيل مي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ؛)أتير هيدب( استان ي دادگستريابيـ معاون ارزش الف
  ب ـ رييس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان

  ؛ي از معاونان ويکيا يان مرکز استان ـ دادست پ
   استان؛ي دادگستريـ معاون منابع انسان ت
  .ـ سه تن از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس کل دادگستري استان ث 

  .باشد  ميهاي تخصصي استاني به شرح مواد آتي أت استاني داراي گروهي ه تبصره ـ
  : عبارت است ازيتانأت اسيارات هيف و اختي وظاـ١٠ماده
  هاي قضايي؛ ـ تعيين گروه تخصصي استاني براي اتقان آرا و اعزام آنان به تمام حوزه الف
کننده آراء   استاني در خصوص قضات صادري گروه تخصصيشنهادهاي پيـ بررس ب
   ؛يابيمورد ارز

پ ـ ارائه پيشنهادهاي الزم جهت تشويق يا لزوم آموزش قضات و بهبود و تقويت 
  ؛يأت مركزيرزيابي اتقان آراء قضايي به ها

ابان بر ي و ارزيأت استاني هيک از اعضاي هريالزحمه مناسب برا شنهاد حقيـ پ ت
  ؛يأت مرکزياساس ضوابط مصوب ه

  ـ ارسال آراء نمونه و شاخص با لحاظ ضوابط اين دستورالعمل به دبيرخانه هيأت مرکزي؛ ث
  .يأت مرکزيـ ارائه گزارش ساالنه به ه ج

 بررسي اتقان آرا بر اساس شاخص هاي مذكور در اين دستورالعمل حسب ـ ١١ماده
  .مورد بر عهده گروه تخصصي مركزي و استاني است

أت استاني و همچنين يأت مركزي و هي حقيقي هيت اعضاي مدت عضوـ١٢ماده
 .ستها بالمانع ا باشد و انتخاب مجدد آن يهاي تخصصي مركزي و استاني، سه سال م گروه

 استفاده .کنند  مي آراء قضات اقداميابي نسبت به ارزياعضاي مذكور در خارج از وقت ادار
  .از قضات بازنشسته در ساعات اداري بالمانع است

 يا يأت مرکزيهاي تخصصي حسب مورد پس از تاييد ه  گروهي ابالغ اعضاـ١٣ماده
أت ي هيالزحمه اعضا  پرداخت حقيچگونگ. شود يأت استاني توسط دبير آن صادر ميه

 يها  کارگروهيهاي تخصصي مركزي و استاني همانند اعضا مركزي و استاني و گروه
  .ه استييقضا  قوهي اداره کل حقوقيمشورت

هاي تخصصي مركزي و استاني با  أت استاني و گروهيأت مركزي و هي هـ١٤ماده
  .اكثريت اعضاء تشكيل و اتخاذ تصميم با اكثريت اعضاء حاضر است

  فرايند ارزيابي: صل چهارمف
ن منظور در هر يبد. شود يک ساله انجام مي ي آرا در فواصل زمانيابي ارزـ١٥ماده

افزار تناد انتخاب و  أت استاني توسط نرميک از قضات با نظارت دبير هي از هر يک رأيماه 
، با يکننده رأ ا قضات و شعبه صادري ين دعوا و قاضيپس از حذف مشخصات طرف

  .رديگ ي قرار ميأت استانيار هي، در اختيياختصاص کد شناسا
 ١٥اندآراء ساليانه هر قاضي را حداكثر تا  هاي استاني موظف  هيأتـ١٦ماده

نمرات آراء يک . هاي تخصصي استاني قرار دهند  اسفند ماه هر سال در اختيار گروه
گيري، نمره استاني  عدلبندي و م افزار تناد محاسبه و پس از جمع قاضي توسط نرم

  . شود آراء قضات محاسبه مي
ک از ي که از پنج درصد تعداد شعب فعال هر يده را به نحوي آراء برگزيأت استانيه

، دادگاه خانواده، دادگاه ي حقوقيدادسرا، دادگاه بخش، دادگاه عموم (ييمراجع قضا
شتر يب) دنظريو تجدک ي يفري، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه ک٢ يفري کيعموم

 يأت مرکزيرخانه هيدب. کند ي ارسال ميأت مرکزي هيافزار تناد برا ق نرمينباشد، از طر
 ٢٠ حداكثر تا يأت مرکزيه. دهد ي مركزي، ارجاع مي تخصصيها ده را به گروهيآراء برگز

 ،ي در سطح کشوريابيج ارزي و بر اساس نتايده استانيان آراء برگزيخرداد سال بعد از م
 درصد مجموع آراء واصله ١٠ به نحوي كه از ييک مراجع قضاي را به تفکيآراء نمونه مل

  .کند يبيشتر نباشد، انتخاب و اعالم م
اي تعيين و ابالغ  نامه أت مركزي نحوه انجام فرايند مذكور را طي شيوهي هـ ١تبصره
  .خواهد نمود

انين است در ارزيابي  مواردي كه محمول بر نظر قضايي و استنباط از قوـ٢تبصره
  .گيرد  ميمورد توجه قرار
 در صورتي كه آراء صادره حسب نظر گروه هاي تخصصي استاني داراي ـ٣تبصره

 اين آيين نامه ٣ و ٢اشكاالت و ايرادات از حيث ساختار و شاخص هاي  مذكور در مواد 
  . شود  ميأت استاني اعالمي مراتب جهت اعالم به قاضي مربوط به ه باشد،

 و هاي مختلف و همچنين اشكاالت بندي استنباط  هيأت استاني پس از جمعـ ٤تبصره
  .كند  ميأت مركزي اعالميايرادات آرا، پيشنهادهاي خود را جهت رفع آن به ه

  نتايج ارزيابي: فصل پنجم
ب نوبت ي به ترت، آرايابي مركزي و استاني نسبت به ارزي تخصصيها  گروهـ١٧ماده

 هر ي مذكور برايها گروه. کنند ين دستورالعمل اقدام ميا و ضوابط اه و براساس شاخص
 يازدهي و امتيابيدهند و پس از ارز يص ميست تخصيک تا بي از يا ها نمره ک از شاخصي
  .کنند يافزار تناد ثبت م جه را در نرمين دستورالعمل، نتيها و ضوابط ا  مطابق شاخصيرأ

، يا کشوري و ي در مرحله استاني شده هر قاضيابين نمره آراء ارزيانگي مـ١٨ماده
 شود که براساس ضرايب مصوب هيأت محسوب مي» نمره اتقان آراء دوره يک ساله قاضي«

  .شود يافزار تناد محاسبه و معدل آن اعالم م له نرميوس  بهيمرکز
 برابر ضوابط ي ويي در کارنامه قضايک ساله قاضينمره اتقان آراء دوره  ـ١٩ماده
 "ب" رييس قوه قضاييه، از جمله بند ١٣٩٤، مصوب ييالعمل تنظيم کارنامه قضادستور
ابد و مراتب به ي ياز کارنامه به آن اختصاص ميمجموع امت % ٢٠شود و ي آن درج م٤ماده 

  .گردد  ميقاضي مربوط اعالم
 ساله ٥ يا سه دوره متناوب در بازه زماني ي که در دو دوره متوالي قضاتـ٢٠ماده

 ي آموزشيها  گذراندن دورهيأت مركزي برايند، با تاييد هي اخذ نما١٢ن کمتر از يانگيم
. شوند ي ميه معرفييقضا  و امــور فرهنگي قوهياونت منابع انسانأت، به معيه هيمورد توص
 يابي پس از ارز١٢ و با کسب نمره کمتر از يت در دوره آموزشيورت عدم موفقدر ص

 ي انتظامي به دادسراي حسب مورد جهت اقدام مقتضيزأت مرکيرخانه هيط دبمجدد، توس
  .شوند ي ميقضات يا كميسيون نقل و انتقال قضات معرف

ر شوند، يازات زي ساالنه اتقان آرا حائز امتيابيند ارزي که در فراي به قضاتـ٢١ماده
ژه ي، پاداش و، در حدود اعتباراتييو کارنامه قضا يور  مربوط به بهرهيها عالوه بر پرداخت
  .رديگ ياتقان آرا تعلق م

  

 يايو مزا ن حقوقين آخريانگيک ماه ميپاداش بر اساس   ازيامت  نمره  تيوضع
  )درصد(سال مورد محاسبه 

  ٤٠  ٩٠ـ١٠٠  ١٨ـ ٢٠  يعال

  ٣٠  ٨٠ـ٩٠  ١٦ـ ١٨   خوبيليخ

  

  ن ماده كه وضعيت آنان عالي يا خيلي خوب باشد،ي به قضات موضوع اـ١تبصره
ت يرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعيا معاون اول، تقديه ييقضا س قوهييتوسط ر
ن يز از اي نيا استاني يشود و حسب مورد در سطح مل يشان باشد، اعطا مياتقان آراء ا
  .شود ير مي تقدينحو مقتض قضات به

 شود، تمام قضات امضا کننده ي با تعدد قضات صادر مي که رأي در مواردـ٢تبصره
 مگر اينكه رأي به صورت اقليت و اكثريت صادر  باشند، ين ماده ميازات اي مشمول امتيرأ

  .گيرد  ميشود، كه در اين صورت هريك جداگانه مورد بررسي قرار
 ساله ٥ يا سه دوره متناوب در بازه زماني ي که در دو دوره متوالي قضاتـ٢٢ماده

ي به تشخيص كميسيون نقل و ياي از مزايأت مرکزيشنهاد هي شوند، با پيحائز درجه عال
ان بعد، منوط به استمرار بالانقطاع يا در سالين مزايتداوم ا. شوند يمند م انتقال قضات بهره

  . امتياز عالي در ساليان بعد است
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  ساير مقررات: فصل ششم
 بدوي و يها دادسرا، دادگاه آرائي  که در مراجع قضايي اعم از يتمام ـ٢٣ماده
 حل اختالف، دادسرا و ي، شوراهايوان عدالت اداري کشور، ديوان عالي، دظرتجديدن
  .باشند يشوند، مشمول ضوابط اين دستورالعمل م ي صادر مي نظاميها دادگاه

 در مورد آرا قضات ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري و سازمان قضايي تبصره ـ
أت مركــزي كه توســط ي هأتي زيــر نظــرينيروهاي مسلح حسب مورد، توسط ه

سازمان قضايي . شود  ميشود، بر اساس اين دستورالعمل اقدام  ميرؤساي آنها مشخص
  .أت استاني نيز تشكيل دهديتواند ه  مينيروهاي مسلح عنداللزوم

، ن دستورالعملياز اي معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني اعتبارات مورد نـ٢٤ماده
 را ييژه اتقان آراء قضايابان و پاداش ويأت، دستمزد ارزي هيضال حق جلسات اعياز قب
  .کند ي ميزيرن دستورالعمل برنامهي اي اجرايدهد و برا  ميصين و تخصيتأم

جه ير اقدام و نتيه نسبت به امور زييقضا  و امور مجلس قوهي معاونت حقوقـ٢٥ماده
  :دهد  ميار قضات کشور قراريرا در اخت

ن سابق از جمله يها با قوان ن نسبت آنيي شده و تب بين تازه تصويالف ـ رصد قوان
  ها در زمان انتشار قانون؛ ص آنيا تخصين موارد نسخ ييتع

حه آن ي که اليني آراء وحدت رويه، قواني کاربرديه شرح و راهنماي ـ ته ب
زمان با  شده و يا به نحوي مربوط به قوه قضاييه است، هم ه يه تهييقضا در قوه

  تشار آنها؛ان
  .ي صدور و انشاء رأي چگونگيه راهنمايپ ـ ته
 ين دادرسيي قانون آ٦٥٣ماده ) ت(ت بند يه با رعاييقضا  پژوهشگاه قوهـ٢٦ماده

  دهد؛  مير را انجامي آن اقدامات زي و الحاقات و اصالحات بعد١٣٩٢ مصوب يفريک
 يريگ ده جهت بهرهيع آراء نمونه و برگزيل، انتشار و توزي، تحليبند الف ـ دسته
 ي مرکز آمار و فناوري و ارائه آن به نحو مناسب به قضات با همکاريجامعه حقوق
  ه؛ييقضا اطالعات قوه
  .ي علميها  نشستيق برگزاريده از طريل و نقد آراء نمونه و برگزيب ـ تحل

ر ي ز اقداماتيأت مرکزيه مطابق نظر هييقضا  اطالعات قوهي مرکز آمار و فناورـ٢٧ماده
  دهد؛  ميرا انجام

  :ري زيها تيجاد قابليافزار تناد با ا  نرميها تي ظرفيالف ـ ارتقا
 يکننده رأ  صادري و قاضييک مرجع قضايل بانک جامع آراء کشور به تفکيـ تشک١

  و موضوع پرونده؛
  أت مركزي يا استاني؛ي و ارائه آن به هيطور تصادف  به يـ امکان انتخاب رأ ٢
 ني و همچني اشخاص مذکور در رأي، حذف مشخصات و نشانياري رأـ امکان رمزگذ ٣

  ؛يکننده رأ  صادريشعبه و قاض
  گر؛ي ديها اب در استاني به دو ارزي رأي و تصادفيکيـ امکان ارجاع الکترون ٤
ابان، محاسبه نمره هر رأي و معدل دوره ساليانه در قالب                       ي نظرات ارزيآور ـ جمع  ٥
  ؛٢٠ تا ١ره نم

، شامل آراء يل پرونده اتقان آراء هر قاضي و تشکيي کارنامه قضاينيب شيـ پ٦
  شده و سوابق اتقان آراء او؛ يابيارز

 اتقان آرا، شامل يابيجاد بانک ارزي اي کشور برايوان عالي با ديـ مشارکت و همکار ٧
نامه  نيي آ١١ ماده )٥( اتقان آرا، موضوع بند يأت مرکـزيابان و هي ارزيج خروجينتا
 ١٣٨٩ن در محاکم مصوب يح قواني صحي کشور بر اجرايوان عالي نحوه نظارت ديياجرا
  ه؛ييقضا س قوهيير

صالح،  ياز مراجع ذيج با توجه به ني از نتايريگ  به آرا و گزارشيـ امکان دسترس  ٨
  أت مركزي؛يبه دستور ه
 يش رأيم پيه امکان تنظ کي، به نحوييت پرونده قضايريـ ارتقاء سامانه مد  ب
  .ن دستورالعمل فراهم شودي مذکور در ايها ک با شاخصيالکترون

باشد و گزارش  ين دستورالعمل مي ايکشور مسئول اجرا يعال واني د سيي رـ٢٨ماده
  .کند يه ارائه مييقضا س قوهييساالنه آن را به ر

 ٢٢/١٠/١٣٩٩خ  ير تبصره در تا١٠ ماده و ٢٩ن دستورالعمل مشتمل بر ي اـ٢٩ماده
  .باشد ياالجرا م د و پس از ابالغ الزميه رسييقضا س قوهييب ريبه تصو

  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ٢٧/١٠/١٣٩٩                                                       ـ ه٥٨٢٨٠ت/١٢٢٧٧٨رهشما
  هاي سيمان كارخانه يرفنفت کوره مصمت يقدر خصوص تعيين نامه  تصويب

  ١٣٩٩ز ابتداي مهرماه تا پايان اسفندماه ا
 وزارت صنعت، معدن و تجارتـ  وزارت نفت

  شنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ي به پ١٤/١٠/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي

ل يمان که به دلي سيها آن دسته از کارخانهيتر نفت کوره مصرفيمت هر ليقـ ١
ان اسفندماه سال ي مهر ماه تا پايص وزارت نفت، از ابتدايت شبکه گاز به تشخيريمد

 بخش صنعت و يمت گاز مصرفيشوند، معادل قي مکلف به استفاده از نفت کوره م١٣٩٩
 .شودين مييمعدن تع
 .کنندگان استن برعهده مصرفينه حمل نفت کوره از مبدا تأميهزـ ٢

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ٢٧/١٠/١٣٩٩                                                       ـ ه٥٨٣٨٣ت/١٢٢٨١١رهشما
  ) ١(تبصره به بند در خصوص الحاق نامه  تصويب

  ٢١/٧/١٣٩٩ هـ مورخ ٥٨٠٦٨ت /٨٣١١٠نامه شماره  بيتصو
    اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

   امه و بودجه کشورسازمان برن ـ وزارت امور خارجه
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ س جمهوريي ريمعاونت حقوق

 مورخ ١٨٠٩٨٦/١شنهاد شماره ي به پ٢٤/١٠/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم يکصد و سي اطالعات و به استناد اصل ي وزارت ارتباطات و فناور٢٣/١٠/١٣٩٩

  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوريقانون اساس
 هـ مورخ ٥٨٠٦٨ت /٨٣١١٠نامه شماره  بيتصو) ١(ر به عنوان تبصره به بند يتن زم

  :شودي اضافه م٢١/٧/١٣٩٩
  د ييشود تا با تأي اطالعات اجازه داده ميبه وزارت ارتباطات و فناور  ـتبصره

 يانهي اعتبارات هزسازمان برنامه و بودجه کشور و پس از پادار نمودن اعتبار در موافقتنامه
جدول ) ٢١(و ) ٢٠ (يهافيت مندرج در رديخود، رأساً نسبت به پرداخت حق عضو

 .دين بند اقدام نمايوست موضوع ايپ
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٧/١٠/١٣٩٩                                                               ١٢٢٧٨٥/٥٤٣٥٧رهشما

هاي اجرايي  امه اعطاي تسهيالت به كاركنان دستگاهن آيين) ٩(ماده اصالح 
  شهرها متقاضي انتقال از تهران و كالن

  آموزش و پرورش وزارت 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت راه و شهرسازي 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ـ وزارت نيرو

  سازمان اداري و استخدامي كشور
  سازمان برنامه و بودجه كشورـ ياد شهيد و امور ايثارگران بن

هاي اجرايي  نامه اعطاي تسهيالت به كاركنان دستگاه آيين) ٩(نظر به اينكه در ماده 
هـ ٥٤٣٥٧ت/٩٨٧٠٤نامه شماره  شهرها موضوع تصويب متقاضي انتقال از تهران و كالن

شده است، مراتب براي اصالح به اشتباه تحرير » يا مأموريت« عبارت ٢/٩/١٣٩٩مورخ 
  .شود اعالم مي

  دبير هيأت دولت ـ حسين سيمايي صراف
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