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 English العربية فارسی

اطالعات کامل قانون

تصويب نامه در خصوص شاخصهای تعيين مشاغل حاکميتی )3(بند ) 3(اصالح تبصره 

/١۶/١٢ک                                                                                          44913ت/248197شماره

١٣٩٠ 

 

 تصویب نامه در خصوص شاخصهای تعيين مشاغل حاکميتی) 3(بند ) 3(اصالح تبصره 

 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور

یریت و وزیران عضو کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مد       

قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ) 45(ماده ) 2(سرمایه انسانی ریيس جمهور و به استناد تبصره 

 :تصویب نمودند 1/10/1386ک مورخ 38856ت/158795ـ و با رعایت تصویب نامه شماره  1386

به شرح ذیل اصالح می  22/7/1389مورخ  163467/44913تصویب نامه شماره ) 3(بند ) 3(ـ تبصره 1       

 :گردد

ل ـ دستگاههای اجرایی در موارد استثنایی که پستها و مشاغل موضوع این بند را به دالی3تبصره       

ل  توجيهی به امنيتی یا ضرورتهای اجتناب ناپذیر، حاکميتی تشخيص می دهند، پيشنهاد خود را با ذکر دالی

جهت تصویب  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور ارایه نمایند تا پس از بررسی و تأیيد،

: ب تاريخ تصوي

:  تصويب مرجع

: هور تاريخ تاييد رئيس جم

: دوره 

 :سال 

:  ابالغيه شماره

 :ه تاريخ ابالغي

قانون جزئيات

1390/12/04

وزیران مصوبات هيات

1390/12/04

ادوار

8

ساالنه

1390

ک44913ت/248197

1390/12/16

 

شاخصهای تعيين مشاغل حاکميتی تصویب نامه در خصوص) 3(بند ) 3(اصالح تبصره  › مقررات قوانين و › قوانين سـامانه: مسير شما 

موبايلابیکتابخانه فاریدفاتر مطالعاتنپژوهشگرا نخبگان ومجلس شورای اسالمینسـامانه قوانيمرکز پژوهش هابرگ نخست

)0( های موضوعی گروه)0(مجريان قانون متن قانون

لوح حقانينتقویم تاریخ قوسند چشم اندازسياست های کلی نظامقانون اساسی ایرانتقوانين و مقرراطرح ها و لوایح



 .به هيئت وزیران تقدیم نماید

 :تصویب نامه مذکور به شرح ذیل اصالح می گردد) 4(بند ) الف(ـ جزء 2       

 الف ـ پـستها و مشـاغل واحدهای سازمـانی مستقر در واحـدهای تقسيمات کـشوری که عـهده دار       

 .وظایف حاکـميتی می باشنـد، به عنـوان مـشاغل حاکميتی شناخته می شوند

 .به تأیيد مقام محترم ریاست جمهوری رسيده است 4/12/1390این تصویب نامه در تـاریخ        

 

جمهور ـ محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس

 بازگشت به باال  ↑کتابخانه فارابیدفاتر مطالعاتیپژوهشگران نخبگان واسالمی مجلس شورایسـامانه قوانينها مرکز پژوهش

   

 

 

 



 درباره مرکز

 ساختار سازمانی

 گزارش های کارشناسی

 اخبار

 نظرسنجی

 کتب بانک

 نشریه مجلس و پژوهش

 تماس با مرکز

 پست الکترونيک

 کاربران

 طرح ها و لوایح

 مقررات قوانين و

 ایران قانون اساسی

 سياست های کلی نظام

 سند چشم انداز

 تقویم تاریخ قوانين

 لوح حق

 درباره مجلس

 ریاست مجلس

 نمایندگان

 کميسيون ها

 دستور جلسه

 جدول زمانی

 آئين نامه داخلی

 تقویم تاریخ رخدادها

 ارتباطات مردمی

 اشخاص حقيقی

 اشخاص حقوقی

 اقتصادی

 حقوقی

 زیربنایی

 سياسی

 فرهنگی

 اجتماعی

 فناوری های نوین 

 برنامه و بودجه 

 انرژی ، صنعت و معدن

 استفاده کنيد   Firefox ها از  صفحه برای مشاهده بهتر

ایران می باشد  حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی©  1391


	Hakemiat.pdf
	img240
	img241

	806598.pdf

