بسمٍ تعالی

گسیذٌ ای از وحًٌ رسیذگی بٍ شکایات مشمًلیه قاوًن گسیىش کشًر
داٍطلثاًی کِ در هزاحل گشیٌش « ٍاجذ شزایط ػوَهی » ٍ یا « اًتخاب اطلح » تشخیض دادُ ًشًَذ ،
در طَرت اػتزاع هی تَاًٌذ حذاکثز ظزف هذت دٍ هاُ اس سهاى اتالؽ رأی  ،تقاػای تجذیذًظز ًوایٌذ.
اػالم اػتزاع هی تایست طزفاً اس طزیق داٍطلة ٍ تِ طَرت کتثی ٍ تا اخذ رسیذ ٍ یا ارسال تَسیلِ پست
سفارشی در هْلت هقزر اًجام گیزد.
داٍطلثاى هی تَاًٌذ تا هزاجؼِ تِ سایت ٍسارت اهَر اقتظادی ٍ دارایی ٍ اًتخاب گشیٌِ گشیٌش  ،فزم
درخَاست تجذیذًظز ( هزحلِ اٍل یا دٍم ) را تْیِ ٍ پس اس تکویل ًسثت تِ ارسال آى اقذام ًوایٌذ.
در طَرت ػذم اػتزاع کتثی در هْلت هقزر  ،رأی طادرُ قطؼی  ٍ ،السم االجزاء است .
داٍطلة هی تَاًذ فقط یکثار در هزحلِ اٍل اس ّستِ ٍ یکثار در هزحلِ دٍم اس ّیأت هزکشی تقاػای تجذیذًظز
ًوایذ ٍ رسیذگی هجذد تیش اس یکثار در ّز یک اس هزاجغ هشتَر هجاس هی تاشذ.
پس اس تجذیذًظز دٍم  ،هؼتزػیي تِ آراء طادرُ هی تَاًٌذ حذاکثز دٍ هاُ پس اس اتالؽ رأی تِ دیَاى ػذالت
اداری شکایت ًوایٌذ تا پزًٍذُ آًاى اس حیث ًقغ قَاًیي ٍ هقزرات هَرد تزرسی قزار گیزد.
ػالٍُ تز هزاجغ هقزر در قاًَى ّ ،یأت ػالی گشیٌش هی تَاًذ تِ ػٌَاى ػالی تزیي هزجغ ًسثت تِ آراء طادرُ در
ّزهزحلِ رسیذگی ٍ طذٍر رأی ًوایذ.

وشاوی َیأت مرکسی گسیىش :
تْزاى  ،هیذاى اهام خویٌی (رُ )  ،اًتْای خیاتاى تاب ّوایَى ٍ ،سارت اهَر اقتظادی ٍ دارایی  ،طثقِ ششن.
وشاوی دیًان عذالت اداری :
تْزاى  ،تشرگزاُ ستاری ،تلَار شْیذ هخثزیً ،ثش خیاتاى ایزاى سهیي.
وشاوی َیأت عالی گسیىش :
تْزاى  ،هیذاى پاستَر  ،خیاتاى پاستَر شزقی ،کَچِ جاٍیذ.

ضًابط عمًمی گسیىش دايطلبان بر اساس مادٌ ( ) 2قاوًن گسیىش کشًر
- 1اػتقاد تِ دیي هثیي اسالم ٍ یا یکی اس ادیاى رسوی هظزح در قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایزاى
- 2التشام ػولی تِ احکام اسالم ( ػول تِ ٍاجثات اس قثیل ًواس ٍ رٍسُ ٍ  ...اجتٌاب اس هحزهات )
- 3اػتقاد ٍالتشام تِ ٍالیت فقیِ ً ،ظام جوَْری اسالهی ایزاى ٍ قاًَى اساسی
- 4ػذم اشتْار تِ فساد اخالقی ٍ تْاجز تِ فسق
- 5ػذم ساتقِ ٍاتستگی تشکیالتی َّ ،اداری اس اجشاب ٍ ساسهاًْا ٍ گزٍُ ّایی کِ غیزقاًًَی تَدى
آًْا اس طزف هقاهات طالحِ اػالم شذُ ٍ یا هی شَد  ،هگز آًکِ تَتِ ایشاى احزاس شَد.
- 6ػذم ساتقِ هحکَهیت کیفزی هؤثز
- 7ػذم اػتیاد تِ هَاد هخذر

ضابطٍ اوتخاب اصلح :
تز اساس تثظزُ (  )2هادُ (  )2قاًَى گشیٌش کشَر ٍ تثظزُ ّای هادُ (  )4آئیي ًاهِ اجزایی  ،در
هَارد کثزت تقاػا ٍ هحذٍدیت ظزفیت ٍ ّوچٌیي گشیش در هشاغل حساس ٍ هَارد خاص  ،ػاتطِ
اًتخاب اطلح هالک ػول خَاّذ تَد.
در هَارد اًتخاب اطلح  ،هالک ّای تقذم ًظیز ( حؼَر داٍطلثاًِ در دفاع هقذس  ،جاًثاسی  ،آسادگی ،
خاًَادُ هؼظن شْذاء  ،خذهت در هٌاطق هحزٍم  ،فؼالیت در ًْادّای اًقالتی  ،شزکت در ًواس جوؼِ ٍ
جواػات ٍ پَشش چادر تزای خَاّزاى ٍ  ) ...هالک ػول هی تاشذ.

