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 مقدمه -1
 به منظورمد ، وجود یک ساختار متمرکز و کارآبخش برنامه ریزی اقتصادی برای کشور در مباحث مهمترین از یکی

این مهم  باعث شده است که دستیابی به تعدد نهادهای تصمیم گیری اما سیاست گذاری در حوزه اقتصادی است.

 محقق نشود.آنچنان که باید 

که  شوراهای اداری هستندکه موجب تداخل و تعارضات سیاست گذاری شده است، مهمترین وجه تصمیم گیری 

ون کوچک طرح مباحثی همچت با قبل دول از دو دهههمچنین هرکدام در ذیل دولت و یا مجلس قرارگرفته اند. 

اما د. این مسئله را حل نمایبه نحوی  اندسعی داشته  سیاست گذاریو کارآمدی در ساختارهای  سازی دولت

 داشته است.ن پیکه کارکرد چندانی ندارد، در  یشورا هاینتیجه ای جز وجود چندین شورای متروک و یا تاکنون 

ین وجود چنبه همراه آسیب شناسی وراهای اداری، نحوه فعالیتشان از این جهت بررسی منشا شکل گیری ش

  ؤثر باشد.مدستیابی به اهداف اقتصادی  به منظور یک ساختار هدفمند و کارامد ایجادمی تواند در  شوراهایی

می داشته، سپس این مطالعه در ابتدا مروری بر تاریخچه شکل گیری شوراهای اداری در قبل و بعد از انقالب اسال

داری را ابه بررسی انواع نهادهای تصمیم گیری جمعی می پردازد. در ادامه منشا و علت شکل گیری شوراهای 

ای سیاستی هتصمیم گیری اقتصادی، رهیافت  در پایان ضمن آسیب شناسی تعدد نهادهایمورد بررسی قرار داده و 

 را برای مسئوالن ارائه می دهد.

 تا انقالب 1320از سال  -1-1

 ه مرور  بشد.  حاصلدر ایران با تشکیل هیئت دولت بعد از استقرار مشروطیت اولین الگوی تصمیم گیری جمعی 

 .دتشکیل شدر دولت  انواع شوراها و کمیسیون های متعدد توسعه یافت والگوی تصمیم گیری جمعی زمان 

ری و حضور حداکث اندیشه های سوسیالیستی نفوذ و گسترش به واسطه 1320به طور مشخص بعد از شهریور 

 مسئولیت یعتوز و تقسیم برای طرفی ازایجاد شوراها و کمیسیون ها و مجامع شدت بیشتری به خود گرفت.  ،دولت

در آن زمان  باعث ایجاد شوراهایی که این عواملند دآور روی جمعی های گیری تصمیم به مسئولیت از گریز یا و

، شورای شورپیرامون بهداشت عمومی ک اتخاذ تصمیمبا هدف بحث و ارائه پیشنهاد و  همچون شورای عالی بهداشت

اه های ، هماهنگی بین شرکت نفت و دستگبه منظور تصمیم گیری در مورد بودجه های تفصیلی شرکت عالی نفت

زه های و بسیاری شوراهای دیگر در حو و همچنین شورای عالی اقتصاد و شورای عالی جهانگردیدولتی دیگر 

  .شد مختلف
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 بعد از انقالب اسالمی -2-1

دهه اول انقالب  در دوبا توجه به اقتضائات اوایل انقالب و زمینه اصالحات ساختاری گوناگون روند ایجاد شوراها 

یر جمعی گنهادهای تصمیم  ، به طوری که در این دوره کشور با رشد سریعبیشتری به خود گرفت و سرعت  شتاب

هنگی و ورزشی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فر نهاد 120ه بیش از تعداد آنها ب ومواجه شد 

 رسید.

امه سوم شورای عالی اداری طبق قانون برن دولت، سازی چابک و سازی کوچک بحث شدن مطرح با به مرور زمان

ورا شاین قانون برنامه سوم  1بر اساس ماده . تاسیس شد 1379عی و فرهنگی مصوب توسعه اقتصادی، اجتما

نتقال سازمان ابا سه روش ادغام، انحالل و و ساختار تشکیالت دستگاه های اجرایی را  اصالح نظام اداریوظیفه 

 ها ت وزارتخانه. البته در این قانون اصالح ساختار اداری و تشکیالبر عهده دارد خارج از مرکزها و موسسات به 

  شورا نیست. این وظایف  وجز

را  یرگم و کاهش نهادها تصمی متحول سازی الگوهای تصمیم گیری جمعی ،وقتدولت  انقالببا آغاز دهه سوم 

شورای موجود  63از . امی بایستی  شورای عالی اداریبا مصوبه  1386به طوری که در سال  ؛در دستور کار قرار داد

مانند سابق همجلس تاسیس شده بودند که با تصویب  یراهایشورا باقی می ماند. بر اساس این مصوبه شو 18تنها 

  اخت. مکلف س آن هادولت را به بازگرداندن و بازنگری  با این الیحه مخالفت کرد ومجلس .ماندمی باقی 

ت های هرگونه ادغام و انحالل وزارتخانه ها و موسسات و شرکمصوبه مجلس  طبق 1386در دی ماه سرانجام 

شورای عالی  و این اختیار از قرار گرفتبر عهده مجلس شورای اسالمی موسسات عمومی دولتی دولتی و نهادها و 

 .اداری سلب شد
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 نهادهای تصمیم گیری جمعیتعاریف مربوط به  -2
کمیسیون،  شورای عالی،چند عنوان بر اساس سیستم اداری و اجرایی به نهادهای تصمیم گیری جمعی را می توان 

 .هیات، کمیته، ستاد و کارگروه تقسیم کرد

ظایف و با این حال حیطه صالحیت، و: اجتماعی از افراد است که در امر خاصی مشورت می کنند. شورا -2-1

 با معنای لغوی آن نیست. ها الزاما متناسباین شوراعملکرد 

اهای عالی شورهیچ تفاوتی میان مفهوم شورای عالی و شورای عادی وجود ندارد. : در حقوق ایران شورای عالی 

د که از انواع نباش ت کنندهو نظارمی توانند به نوبه خود دارای ماهیت هماهنگ کننده، سیاست گذار، برنامه ریز 

 ه کرد. شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی اداری اشارآن می توان به 

 : این شوراها معموال جهت هماهنگی و اتخاذ سیاست واحد در یک حوزه خاص تشکیل میشورای هماهنگی

 یعال یوراش ی،اقتصاد ژهیو و یصنعتی، مناطق آزاد تجار یها سازمان نیب یهماهنگبه عنوان مثال شورای  شود.

 .کشور یشهرها کیتراف یهماهنگ

 : ماهیت این قسم از شوراها نظارتی است همانند شورای نظارت بر صدا و سیماشورای نظارت

رای مثال شوا امر عمومی را بر عهده دارد. به عنوان : نقش راهبری یک سازمان و یریاشورای سیاست گذ

 سیاست گذاری ائمه جمعه

نهاد را  موال وظیفه سیاست گذاری، تنظیم، هماهنگی و نظارت در راس یکاین نوع شوراها مع :شورای مرکزی 

 انیدانشجو یعلم یانجمن ها برعهده دارد. به عنوان مثال شورای مرکزی

ضوعات در این نوع شوراها معموال در ارگان های اجرایی برای مباحثه و مشورت در مورد مو :شورای مشورتی 

 . در امور مختلف . همانند شورای مشاورین وزرایک امر خاص است

 هستند.ج از دیگر انواع شوراهای غیر رای زیبرنامه ر یشورا و یاختصاص یشورا ،مشترک یموقت، شورا یشورا

 .ی باشندمشخص  را دارا متنظیم یا یک کار  ،هماهنگیگروهی از اشخاص که وظیفه مطالعه، : کمیسیون  -2-2

مچنین کمیسیون . هدر ایران بیشتر کمیسیون ها جنبه فرعی دارند و اکثر اوقات در ذیل شوراهای عالی قرار دارند

 ظارتی هستند.نها دارای ماهیت قضایی، اداری، مشورتی و یا 
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یا شبه  وریشه عربی دارد و در ایران کارکردهای مختلف تقنینی، نظارتی در حقوق اداری هیئت : تهیئ -3-2

 قضایی دارد. که در راس آنها هیئت وزیران است. 

فه می اجتماع محدودی از افراد است که بر روی یک ماموریت خاص انجام وظی ،: به لحاظ لغویکمیته -4-2

میته ها خود کمحدودتر و مشخص تر هستند. در برخی موارد  کنند. کمیته ها در مقایسه با شوراها و کمیسیون ها

م می یبه اصلی و فرعی تقسهمچنین کمیته ها  .زیر مجموعه شوراها، کمیسیون یا هیئت ها تشکیل می شوند

تی تشکیل اصلی با هدف نظارت، مشورت و هماهنگی و کمیته فرعی غالبا به عنوان بازوی مشور شوند که کمیته

 می شود.

که درگیر این کلمه ریشه در علم مدیریت دولتی و سازمانی دارد. که ستاد ها یاریگر بخش صف ) :ستاد -5-2

ر و پشتیبانی د، بلکه هدایت گناهداف اصلی سازمان نمی شودرگیر د و مستقیما ناهداف اصلی سازمان است( می شو

قیقی و حاز افراد  ای در نظام اداری ستادها اکثرا اجتماعی هستند و در آن مجموعه. هستندکننده بخش صف 

  د.نوشتخصصی و فنی تشکیل می  و جهت هماهنگی و تصمیم گیری جمعی در یک امر عمومی،حقوقی قرار دارند 

کار نیز رسیدن  ه ای را میان خود تقسیم کرده اند و فلسفه این تقسیم: اجتماعی از افراد که وظیفکارگروه -6-2

ای چند هو دارای حوزه  به یک تصمیم مناسب است. کارگروه ها معموال در بدنه اجرایی دولت شکل می گیرند

 بخشی هستند. 
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 تشکیل نهادهای تصمیم گیر جمعی و منشا قانونیعلل  -3

دارد و  سیاسی و اجتماعی گذاری در کشور پیوستگی و ارتباط تنگاتنگی با موضوعات متعدد اقتصادی،سیاست 

رکت وزارت راه، به عنوان مثال در بحث آمایش سرزمین نیاز به مشا اتخاذ هرگونه تصمیمی نیاز به هماهنگی دارد.

یاست س ،نظارت و کنترل هماهنگی،در این بین به منظور جهاد کشاورزی، محیط زیست و میراث فرهنگی است. 

  .نهادهای تصمیم گیر جمعی تشکیل شد پرهیز از کار جزیره ای و گذاری دقیق

 :تقسیم بندی کرد دسته 4 به تصویب مرجع اساس بر توان می را جمعی گیر تصمیم نهادهای طورکلی به

 دارد یدر قانون اساس شهیکه ر ییشوراها 

 همان مصوبات مجلس شکل گرفته اند ای یقانون عاد یکه بر مبنا ییشوراها 

 شده است لیتشک ریوز کی میتصم ایو  رانیوز ئتیکه بر اساس مصوبه ه ییشوراها  

 دارند  یمبهم ایمختلف  لیکه منشا تشک ییشوراها  

 شوراهایی که ریشه در قانون اساسی دارد -1-3

وط به تصویب من ننحوه فعالیت و اساسنامه آمنشا تشکیل این شوراها قانون اساسی است و به صورت غیر مستقیم، 

ی عالی (، شورا175(، شورای نظارت بر صدا و سیما )اصل 101قانون عادی است. شورای عالی استان ها )اصل

 جزو این گروه محسوب می شوند.( 112مجمع تشخیص مصلحت نظام ) و (176امنیت ملی ) اصل 

ی یر کامال متمایزانحالل، ادغام و یا تغی، فرایند ندتشکیل شده ااساس قانون اساسی که بر  یآن دسته از شوراهای

 ، دارند.شوراهایی که به موجب قانون مصوب مجلس یا هیئت دولت تشکیل می شوندآن دسته  به نسبت

محتوا  و،قلمرریشه در بررسی جایگاه حقوقی شوراهای اداری کشور که بر اساس قانون اساسی تشکیل شده است، 

انون آمده قتاسیس شورا در متن  ادر برخی موارد صرف. بینی قوه موسس در متن قانون اساسی دارد و نحوه پیش

 .استمده آنیز  اندر برخی موارد صالحیت ها، وظایف و اختیارات آناست، 

 شکل گرفته اندیا همان مصوبات مجلس بر مبنای قانون عادی  که ییشوراها -2-3

انحالل این  ادغام و هرگونه و اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی تاسیس شده اندبر شوراها معموال  دسته ازاین 

لس مج 1378بر اساس ماده واحده مصوب که ژی شورای عالی انر و نوع شوراها همچون شورای عالی اشتغال

 شود. منحل یاادغام  بایستیمی نیز بر اساس همان مصوبه تشکیل شده است، 
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 مصوبه هیئت وزیران و یا تصمیم یک وزیر تشکیل شده استشوراهایی که بر اساس  -3-3

دسته  نید. اشده ان لیدولت تشک ای ریچند وز ای کیمصوب  ینامه ها نیکه بر اساس بخش نامه ها و آئ ییشوراها

 لیتشک یانون اساسق 60شورا ها معموال بر اساس اصل  نیشوراها دارند. ا رینسبت به سا یشتریب یاز شوراها فراوان

صمیمات تعالوه بر این برخی دیگر نیز بر اساس  است. رانیوز ئتیبر اساس مصوبه هنها آ سیو تاس شده اند

یا  فرهنگی مقامات اجرایی خارج از قوه مجریه ولی مرتبط با آن تاسیس می گردند همانند شورای عالی انقالب

 . بخشنامه های رئیس قوه قضاییه

 شوراهایی که منشا تشکیل مختلف یا مبهمی دارند  -4-3

 نوع شوراها منشا قانونی غیر از سه منشا فوق را دارد. نایبر اساس دسته بندی صورت گرفته 

 

 : دسته بندی شورای های کشور بر اساس منشا قانونی شکل گیری1جدول شماره 

 نام شورای اداری ردیف
 خیتار

 سیتأس
 دبیرخانه وظیفه

اعمال ابزارهای 

 حاکمیت

 )کارکرد(

 ماده قانونی تشکیل

 شوراهای که بر اساس قانون مصوب مجلس تشکیل شده اند

1 
نظارت بر اندوخته  اتیه

 اسکناس
1321 

نظارت بر حسن 

 5مفاد ماده  یاجرا

 یو بانک یقانون پول

 کشور

بانک 

 مرکزی
 نظارت

قانون تعویض اختیار اجازه انتشار  1ماده 

نظارت بر اندوخته اسکناس به هیات 

 1321اسکناس مصوب 

2 
شورای عالی آموزش و 

 پرورش
1343 

 یگذاراستیس

و  مینظام تعل

 کشور تیترب

آموزش و 

 پرورش
 سیاست گذاری

وزارت فرهنگ مصوب  کیقانون تفک 5ماده 

 یعال یشورا لی، قانون تشک1343سال 

 دیرس بیآموزش و پرورش به تصو

3 
شورای عالی شهرسازی 

 ایران و معماری
1351 

 بیتصوتعیین، 

 و ضوابط  ارهایمع

 یها نامه نییو آ

 یشهرساز

وزارت راه و 

 شهرسازی
 سیاست گذاری

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و 

 1351معماری ایران مصوب 

 1351 شورای پول و اعتبار 4

رسیدگی و تصویب 

آیین نامه های 

مربوط به مسائل 

بانکی، پولی و 

 اعتباری

بانک 

 مرکزی
 سیاست گذاری

قانون پولی بانکی کشور  16ماده  2بند 

 1351مصوب 
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5 
حفاظت  یعال یشورا

 ستیز طیمح
1353 

در  یریگمیتصم

حفاظت از  نهیزم

 ستیز طیمح

 کشور

سازمان 

حفاظت از 

محیط 

 زیست

پروانه اکتشاف و 

از  یبرداربهره

 یمواد معدن

قانون حفاظت و بهسازی محیط  2ماده 

 1353زیست مصوب 

 1353 مهیب یعال یشورا 6

در  یریگمیتصم

امور بیمه  نهیزم

 کشور

بیمه 

 مرکزی

سیدگی به ر

صدور یا لغو 

پروانه تاسیس 

 موسسات بیمه

قانون تأسیس بیمه مرکزی  17ماده  5بند 

 1353ایران مصوب 

7 
شورای هماهنگی 

 اطالعات
1362 

مشورت هماهنگی، 

و تبادل نظر در 

مورد مسائل 

و امنیتی اطالعاتی 

 کشور

وزارت 

 اطالعات

حضور مهم ترین 

عناصر اطالعاتی 

و امنیتی کشور 

 در شورا

قانون تاسیس وزارت اطالعات مصوب  2ماده 

1363 

 1369 شورای عالی کار 8

رسیدگی به امور 

دستمزد و حمایت 

 از کارگر و کارفرما

وزارت 

تعاون، کار 

و رفاه 

 یاجتماع

تعیین نرخ 

 دستمزد
 1369کار مصوب  قانونمتن  167ماده 

9 
حفاظت  یعال یشورا

 یفن
1369 

تامین ایمنی و 

 حفاظت نیروی کار

وزارت 

تعاون، کار 

و رفاه 

 یاجتماع

 1369کار مصوب  متن قانون 85ماده  هماهنگی

 1371 شورای عالی استاندارد 10

 بیصوت

 یهااستیس

در  یراهبرد

ملی  سازمان

استاندارد و 

موضوعات حول 

 استاندارد

سازمان 

ملی 

 استاندارد

 سیاست گذاری

قانون اصالح قوانین و مقررات  18ماده 

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 1371مصوب 

11 
 یهماهنگ یعالی شورا

 کشور یشهرها کیتراف
1372 

 نیو تدو هیته

 ،حیها، لواطرح

و  مصوبات

 مربوطیهانامهنییآ

 و نقل امور حمل به

 کیافو تر

 وزارت

 کشور
 هماهنگی

( قانون تأسیس شورای عالی 5ماده )

 1372 هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

12 
 مهیب یعال یشورا

 سالمت کشور
1373 

 ،یگذاراستیس

 جادیا ،یزیربرنامه

و  یهایهماهنگ

 مهینظارت ب

 یخدمات درمان

وزارت 

تعاون، کار 

و رفاه 

 یاجتماع

 سیاست گذاری
مصوب سال  یهمگان مهیب( قانون 2ماده )

1373، 
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 1377 اشتغال یعال یشورا 13
در  یگذاراستیس

 بخش اشتغال

وزارت 

تعاون، کار 

و رفاه 

 یاجتماع

 سیاست گذاری
قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 

1377 

 1379 شورای عالی آب 14

و  یهماهنگ

در  یگذار استیس

 ن،یمات نهیزم

 و مصرف آب عیتوز

 وزارت نیرو
هماهنگی و 

 سیاست گذاری

قانون تشکیل وزارت جهاد  10ماده 

 1379کشاورزی مصوب 

 1381 شورای عالی انرژی 15
در  یگذار استیس

 کشور یبخش انرژ

شرکت 

 نهیبه

 یساز

مصرف 

 سوخت

)وزارت 

 نیرو(

 سیاست گذاری

مه قانون برنا 4و  3قانون اصالح مواد  3ماده 

 و سوم و تشمیل شورای عالی انرژی مصوب

1381 

 1382 ییفضا یعال یشورا 16

به  یدگیمرجع رس

 ییمسائل فضا

 رانیا

وزارت 

ارتباطات و 

 یفناور

 اطالعات

 سیاست گذاری

قانون وظایف و اختیارات  8ماده  1تبصره 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب 

1382 

17 

 راثیمشورای عالی 

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ

 یگردشگر

1382 

 ،گذاری استیس

و  هایخط مش

کالن  یهابرنامه

 راثیامور م

 و یفرهنگ

 یگردشگر

 وزارت

 راثیم

 ،یفرهنگ

 عیصنا

و  یدست

 یگردشگر

 سیاست گذاری
 راثیسازمان م لیقانون تشک  3ماده 

 یو گردشگر یفرهنگ

 1383 عتف یعال یشورا 18

سیاست گذاری 

علم، فناوری و 

 نوآوری

وزارت 

علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

 گذاریسیاست 
 4و  3قانون برنامه سوم و ماده  99ماده 

 1383قانون تشکیل وزارت علوم مصوب 

 1384 شورای عالی بورس 19

سیاست گذاری 

بازار بورس و اوراق 

 بهادار

سازمان 

بورس و 

 اوراق بهادار

 سیاست گذاری
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری  3ماده 

 1384اسالمی ایران مصوب 

20 
ایمنی شورای ملی 

 زیست
1388 

و  یاستگذاریس

راهبردها در  نییتع

امور مربوط به 

 ستیز یمنیا

سازمان 

حفاظت از 

محیط 

 زیست

 1388مصوبه مجلس در سال  سیاست گذاری

21 
 یهماهنگ یشورا

 یاسالم غاتیتبل
1359 

 و یگذاراستیس

 ینظارت و اجرا

نهاد 

عمومی و 

 غیر دولتی

 1359مصوبه مجلس در سال  گذاریسیاست 
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و  یمراسم رسم

 یمناسبات عموم

 شورای های که در شهرستان ها تشکیل می شود

22 
ریزی و شورای برنامه 

 توسعه استان
1390 

تصمیم گیری. 

تصویب، هدایت، 

هماهنگی و نظارت 

در امور برنامه 

ریزی و بودجه 

 استان

سازمان 

مدیریت و 

برنامه 

ریزی 

 استان

 قانون برنامه پنجم توسعه  178ماده  سیاست گذاری

23 
و  یابیارزش یشورا

 نظارت بر تئاتر
1379 

نظارت و ارزشیابی 

 نمایش ها

وزارت 

فرهنگ و 

ارشاد 

 یاسالم

  یانقالب فرهنگ یعال یشورامصوبه  نظارتی

 1338 شورای کشاورزی 24

و  اتینظرتمرکز 

افکار کشاورزان و 

از آنان و تیحما  

  گریکدیبا  یهمکار

فرمانداری 

 شهرستان

مطالعاتی و 

 هماهنگی
 یکشاورز یشوراها لیتشک 6ماده 

 شورای های که منشا تشکیل مختلف و یا مبهمی دارد

25 
 یحوزه ها یعال یشورا

 هیعلم
1374 

تعیین راهبردها و 

سیاستها و ضوابط 

توسعه آموزش 

و  های علمیهحوزه

 مسائل مربوطه

مدرسه قم، 

 دارالشفاء
 یگذار استیس

مراجع عظام تقلید  و مقام معظم رهبری 

 وقت 

 1387 شورای عالی خرما 26

در  یاستگذاریس

موضوعات مربوط 

 رانیا یخرمابه 

تاق ا

و  یبازرگان

و  عیصنا

 معادن

 رانیو معادن ا عیو صنا یاتاق بازرگان یگذار استیس

27 
در  تیفیک یعال یشورا

 خودرو رانیا
1389 

 یبرنامه ها شیپا

محصول و  تیفیک

خدمات پس از 

 فروش

ایران 

 خودرو
 نظارتی

ت ایران عامل و قائم مقام محصوال ریمد

 خودرو

28 
شورای عالی مشورتی 

 گمرک
1389 

 نییو تب یبررس

نقطه نظرات 

 ی گمرککارشناس

 گمرک
مطالعاتی و 

 مشورتی
- 

       

 وزیران( تشکیل شده استشوراهایی که بر اساس مصوبه دولت )یک وزیر در وزارتخانه یا هیئت 

29 

مناطق آزاد  یعال یشورا

 ژهیو و یصنعت یتجار

 یاقتصاد

1392 

برنامه ریزی و 

تدوین خط مشی 

 مناطق آزادهای 

ریاست 

 جمهوری
 برنامه ریزی

بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد 

 قانون اساسی  138و 127اصول 
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30 
شورای عالی مبارزه با 

 پول شویی
1397 

راهبردها و  تعیین

برنامه ریزی در 

جهت مقابله با پول 

 شویی

وزارت 

 اقتصاد
 برنامه ریزی

 ماده ،ییاصالح قانون مبارزه با پولشو حهیال

4 

31 
 یهماهنگ یعال یشورا

 کشور یترابر
1353 

ها و  برنامه بیتصو

 یهایمش خط

 یترابر ییاجرا

 کشور

وزارت راه و 

 شهرسازی
 سیاست گذاری

وزارت ترابری مصوب تیرماه قانون  10ماده 

 مجلس 1353

32 
 ییمایهواپ یعال یشورا

 کشور
1359 

 یمش خط نییتع

 ییمایهواپ یکل

 یکشور

سازمان 

 ییمایهواپ

 یکشور

 برنامه ریزی
مصوب  یکشوریی مایقانون هواپ 6ماده 

1347 

33 
امور  یفن یعالی شورا

 حمل و نقل یزیربنای
1325 

تصویب ضوابط و 

 های دستور العمل

 حمل و نقل فنی

وزارت راه و 

 یشهرساز
 هیئت وزیران 1325نامه مورخ  تصویب برنامه ریزی

34 
 یهماهنگ یشورا

 بحران تیریمد
1397 

پیشگیری، مدیریت 

و هشدار بحران در 

 شهرها

وزارت راه و 

 یشهرساز

هماهنگی و 

 پیشگیری

، بحران کشور تیریمد یعال یشورا 6ماده 

 مصوبه مجلس

35 

توسعه  یراهبرد یشورا

بر حمل و نقل  یمبتن

 یهمگان

1396 
توسعه حمل و نقل 

 یهمگان

وزارت راه و 

 یشهرساز
 مشخص نیست هماهنگی

36 
وزرا در  نیمشاور یشورا

 ثارگرانیامور ا
1382 

نظرات  هیارا

جهت  یمشورت

 جادیو ا یهماهنگ

هیدر ارا هیرووحدت  

 خدمات

 ثارگرانیابه

ریاست 

 جمهوری
 مشورتی

جمهور در  سییمشاوران ر شنهادیپ بنا به

 امور

 یقانون اساس 138استناد  بهو  ثارگرانیا

 رانیا یاسالم یجمهور

37 
سازمان  یعال یشورا

 ینظام پزشک
1383 

تصمیم گیری در 

 مورد کلیه امور

 یپزشک نظام

 سازمان

 نظام

 یپزشک

 مصلحت نظام صیمصوبات مجمع تشخ سیاست گذاری

38 
شورای هدایت 

 استعدادهای درخشان
1381 

تعیین سیاست ها 

شکوفاسازی 

استعدادهای 

 درخشان

وزارت 

علوم، 

و  قاتیتحق

 یفناور

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا 502مصوبه  سیاست گذاری

39 

 یگذار استیس یشورا

 داریتوسعه پا یوهماهنگ

 عیو صنا یگردشگر

 یدست
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 1371 شورای عالی جوانان 40
در  یاستگذاریس

 امور جوانان

وزارت 

ورزش و 

 جوانان

 سیاست گذاری

ی انقالب فرهنگ یعال یمصوب مورخ شورا

1371 

 

41 
 یسازمانده یعال یشورا

 یو خروج یورود یمباد
1375 

ریزی و  برنامه

تعیین خط مشی 

توسعه، بهره 

برداری و حفظ و 

نگهداری پایانه 

 های مرزی

وزارت راه و 

 شهرسازی
 1375مصوبه شورای عالی اداری مصوب  برنامه ریزی

42 

ساالنه  یعالی شورا

سازمان بنادر و 

 یانوردیدر

1348 

تصمیم گیری در 

امور بنادر و 

 دریانوردی

سازمان 

بنادر و 

 یانوردیدر

 1348ی مورخ اسالم یشورامصوب مجلس  یریگ میتصم

43 
 یمهندس یعالیشورا

 مخازن نفت و گاز
1395 

ی، مشاوره فن

درباره  مهندسی

 مخازن نفت و گاز

 مشورتی وزارت نفت
 138به استناد اصل  دولت تیئهمصوبه 

 1395مورخ 

 1368 ریعشا یعال یشورا 44

سیاستگذاری 

پیرامون چگونگی 

 زندگی عشایر

سازمان 

امور عشایر 

 ایران

 1365مصوبه هیئت وزیران مورخ  یریگ میتصم

45 
امور  یعال یشورا

 خارج از کشور انیرانیا
1383 

و خط  استیس

و  یگذار یمش

 برای ریزیبرنامه 

خارج از  انیرانیا

 کشور

وزارت امور 

 خارجه
 یریگ میتصم

 رانیوز ئتیو مصوبه ه 138بر اساس اصل 

 1383مورخ 

46 
 یفناور ییاجرا یشورا

 اطالعات
1384 

و  یاستگذاریس

 یراهبردها نیتدو

در قلمرو  یمل

یفناور  

 اطالعات

وزارت 

ارتباطات و 

 یفناور

 اطالعات

 یریگ میتصم

وزارت  اراتیو اخت فیقانون وظا 4 ماده

 1382اطالعات مصوب  یارتباطات و فناور

 یاسالم یمجلس شورا

47 
دولت  یوگوگفت یشورا

 یو بخش خصوص
1389 

افزایش تعامل 

بخش خصوصی و 

 دولت

اتاق 

 ،یبازرگان

 ع،یصنا

معادن و 

 یکشاورز

تشکل مجوز ثبت 

 یاقتصاد یها
 قانون برنامه پنجم توسعه 75ماده 

 1387 شورای رقابت 48
جلوگیری از 

 انحصار 

مرکز ملی 

 رقابت

تنظیمی و برنامه 

 ریزی

ه از قانون برنام یقانون اصالح مواد 53ماده 

 یکل یها استیس یچهارم توسعه و اجرا

 یقانون اساس 44اصل 

49 
 هایدستگاه شورای

 کشور نظارتی
1387 

نظارت بر کلیه 

 دستگاه دولتی

سازمان 

 بازرسی 

حضور تمام 

دستگاه های 

 اطالعاتی

 چهارم برنامه کلی هایسیاست 22 بند

 توسعه
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 سازمان تشکیل قانون 11 ماده ب بند

 کشور کل بازرسی

50 
شورای عالی امنیت 

 مرزی
 تامین امنیت مرزی 1392

وزارت 

 کشور
 مشخص نیست  هماهنگی

51 
شورای توسعه صادرات 

 غیرنفتی
1393 

توسعه صادرات 

 جادیو ا یرنفتیغ

 نیب یهماهنگ

ها و  تیفعال

 یها استیس

 یصادرات

 یهادستگاه

ییاجرا  

وزارت 

 صمت
 هماهنگی

و مصوبه هیئت وزیران  138بر اساس اصل 

 1393مورخ 

52 
سالمت و  یعال یشورا

 ییغذا تیامن
1385     

 شوراهای که منشا قانون اساسی دارد

53 
انقالب شورای عالی 

 فرهنگی
1363 

 ،یگذاراستیس

ضوابط و  نیتدو

امور  نظارت

 فرهنگی

 سیاست گذاری -
ی و استناد به اصل نیاهلل خمروح دیفرمان س

 قانون اساسی  110

54 
شورای عالی فضای 

 مجازی
1390 

ی گذاراستیس

 فضای مجازی
 ی اخامنه یعل دیس اهللتیفرمان آ سیاست گذاری -

 1368 شورای امنیت ملی 55
سیاست گذاری 

 امنیتی و دفاعی 
 یقانون اساس 176بر اساس اصل  سیاست گذاری -

56 
مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام
1366 

 انیحل اختالف م

 یمجلس شورا

 یو شورا یاسالم

 نگهبان

 سیاست گذاری -
 177و  110، 111، 112به اصول استناد 

 قانون اساسی

57 
 یهماهنگ یعال یشورا

 یاقتصاد
  گذاری سیاست -  
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 نظارت بر شوراهای اداری  -4
نحوه فعالیت ه بر نظارت بر شوراها را می توان به دو نظارت اداری و قضایی تقسیم کرد. آن دسته از نظارت هایی ک

 را می توان نظارت اداری برشمرد. صورت می گیرد را و همچنین فرایند اتخاذ تصمیماتشو

به عنوان  این نوع نظارت بر عهده نهاد مادر و مسئول آن شورا است. در خصوص نظارت اداری می توان گفت که

که  هی استیا دستگا مثال شوراهایی که توسط دولت و مجلس تشکیل شده اند نظارت بر آنان بر عهده وزارتخانه

 پذیرد صورت می وزیری که در راس شورا قرار گرفته است توسطنظارت اداری  دبیرخانه در آن قرار دارد. نوع دیگر

تایید رئیس ه نیاز ببرخی شوراها مصوبات همانند نظارت وزیر اقتصاد بر مصوبات شورای عالی بورس. در این بین 

 دارد که این اقدام نیز نوعی نظارت محسوب می شود. جمهور و یا هیئت وزیران

باشد که می شرع  قضایی نیز به عنوان ابزار مناسبی برای بررسی مصوبات شوراها و تطبیق آنها با قوانین ونظارت 

 بر عهده دیوان عدالت ادرای است.
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 معایب و مزایای وجود شوراها  -5
طی مشی به رویکرد دولت نسبت به مسائل مربوط به تصمیم گیری و خمعیارهای ارزیابی شوراها را می توان 

بک سازی وژی به سمت کوچک سازی، چابا توجه به این که ماهیت دولت به لحاظ ایدئول ذاری وابسته دانست.گ

ند چشم انداز ، قوانین برنامه ای و س44با توجه به سیاست های اصل و  تمرکز زدایی در امور حرکت کرده است و

گذاری  وجود شوراهای متعدد سیاست در حال حاضر یکی از معایب، به سمت دولت حداقلی حرکت نموده استکه 

ها فراموش را در شورا یریگ میتصم یو محتوا تیجامع دینبا گرچه در تعارض با قوانین کشور است. این است که

شریفات وجود به لحاظ زمان رسیدگی و تاما ؛شود یجامع و عقالن میتصم کیمنجر به  تیتواند در نها یکرد که م

نظور کاهش مبه اقتصاددانان بخش عمومی اکثر از این رو . دارای تشریفات زیادی استت گیر و شوراها بسیار وق

ی موازی را دسته از شوراهایی که وظایف منابع ادغام هرچه بیشتر شوراها به خصوص آنهزینه و صرفه جویی در 

 دارند پیشنهاد می کنند. 

ر این جا دو د است. اصالح و ادغام شوراهادر این میان یکی از مباحثی که مستمرا بحث می شود مبانی و ضرورت 

ر کار دیگر نهادها درویکرد مخالف و موافق وجود دارد. مخالفان بر این باورند که وجود شوراها قانونی است و خللی 

عتقد هستند و م درا اقدام ضربتی و غیر مشخص می دانناصالح ساختار شوراها  ،وارد نمی کند. همچنین مخالفان

اند خالهای در دستگاه های اجرایی نوعی سازگاری ارگانیک وجود دارد که یک اقدام فوری و ناگهانی می توکه 

اصالح ساختارهای ها را به همراه داشته باشد، آنتصمیم گیری در برخی حوزه ها و نارضایتی عمومی و خصوصی 

 . پنهان و روش مند مناسب می دانند را در طول زمان و به آرامی، جمعیتصمیم گیری 

ختارهای تصمیم از دیگر علل مخالفت این گونه افراد نبود مطالعات دقیق کارشناسی است آنها می گویند اصالح سا

پیشنهاد  وزهعات عمیق تری را در این حلو لذا مطا گیری جمعی باید دارای طرحی سنجیده و کارشناسی شده باشد

 می کنند.

اص خدر مقطعی از طرف دیگر موافقان معتقدند وجود شوراهای متروک که در سال های گذشته به ضرورتی و 

نیازی به وجود  ط کنونی کشوربا توجه به شرای د،تشکیل شده اند و هم اکنون در بدنه اجرایی دولت قرار گرفته ان

 ده اند. شوراها عمال کارایی و ضرورت خود را از دست دا نیست و در واقع اینشان برگزاری جلساتو  آن ها

اتخاذ ب اها موجخل وظایف در آنها است که گموازی کاری و تدا ،اصالح ساختارهای شوراهاموافقان از دیگر دالیل 

 . تصمیمات متعارض نیز می شود

مخالفت دارند و معتقدند در نظام تصمیم گیری شورایی  یبرخی دیگر از افراد کال با نظام تصمیم گیری شورای

مسئولیت وجود ندارد، به همین دلیل اعضای شورا به درستی به انجام وظایف خود نمی پردازند و در انتها مسئول 
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ا وظیفه مشورتی و نظارتی داشته باشند و سایر کم کاری ها مشخص نمی شود. این افراد معتقدند شوراها باید صرف

 وظایف آن ها به سازمان ها و ستادها واگذار شود.

بهی دارند که از لحاظ وظایف کارکردهای مشابه صورت موضوعی دسته بندی شده و مواردی  شوراهادر جدول زیر 

  :شده است وردهآ

 

 شورای های عالی کشور با یکدیگر وظایف : تداخالت2جدول شماره 

 ردیف
حوزه 

 فعالیت

 
 شوراها

 تداخل وظایف وظایف اصلی دبیرخانه شوراها 

 اشتغال 1

 شورای عالی اشتغال  -1

وزارت تعاون، 

کار و رفاه 

 یاجتماع

هماهنگی بین دستگاه های دولتی در  -

 زمینه اشتغال

 اشتغال توسعه برای ریزی برنامه -

 گذارانسرمایه و آفرینان کار از حمایت  -

 کار بازار در بیشتر نظم برقراری -

 ندارندتداخل 

 شورای عالی کار  -2

وزارت تعاون، 

کار و رفاه 

 یاجتماع

 تعیین نرخ دستمزد کارگران -

های حوزه  دستورالعمل و نامهآیین تعیین -

 کارفرمایان و کارگران صنف

حفاظت  یعال یشورا -3

 ی نف

وزارت تعاون، 

کار و رفاه 

 یاجتماع

 پیشگیری از حوادث در مشاغل -

 انسانی نیروی حفاظت و ایمنی تامین -

 شاغل

 گمرک 2

مناطق آزاد  یعال یشورا -1

 یاقتصاد ژهیو و

ریاست 

 جمهوری

برنامه ریزی برای کلیه امور زیربنایی و 

 اقتصادی مناطق ازاد

 تداخل ندارند

توسعه  یراهبرد یشورا -2

 نفتی غیرصادرات 
 وزارت صمت

 یهماهنگ جادیو ا یرنفتیتوسعه صادرات غ

 یصادرات یها استیو س ها تیفعال نیب

 ییاجرا یهادستگاه

کارگروه توسعه صادرات  -3

 استان یرنفتیغ

 یواحد استان

 صمتوزارت 
 سیاست های صادراتی استان

3 
حوادث غیر 

 مترقبه

سازمان پیشگیری و  -1

 مدیریت بحران شهرها
 شهرداری

ها و تهیه و تدوین مقررات و دستورالعمل

مربوط به تقویت توان مدیریت  یهانامهآئین

 تداخل ندارند ها و کارهای مطالعاتیبحران شهر

سازمان مدیریت بحران  -2

 کشور
 وزارت کشور

آمادگی، پیشگیری و مقابله با بحران در 

 کشور
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 امنیت 4

 شورای عالی امنیت ملی -1
 یعال یشورا

 یمل تیامن
 کشور یتیامنی، دفاع یها استیس نییتع

مسائل در حوزه 

امنیتی، سیاسی 

 تداخل دارند

کمیسیون امنیت ملی  -2

 مجلس 

مجلس شورای 

 اسالمی

تصمیم گیری در مورد مسائل سیاسی و 

 امنیتی و اطالعاتی کشور 

کمیسیون سیاسی  -3

 دفاعی هیئت دولت
 هیئت دولت

و  استیامور مربوط به ستصمیم سازی 

اطالعات و  ،یداخل استیس ،یروابط خارج

و  یخارج تیدفاع و امن ،یداخل تیامن

 یکشور ماتیتقس

شورای عالی امنیت  -4

 مرزی
 تصمیم گیری در مورد امنیت مرزها وزارت کشور

 مهاجرت 5
 انیرانیا یعال یشورا -1

 خارج از کشور

وزارت امور 

 خارجه

 یزیو برنامه ر یگذار یو خط مش استیس

 خارج از کشور انیرانیا یبرا
- 

 انرژی 6

 کمیسیون انرژی مجلس -1
 یمجلس شورا

 یاسالم
 قانون گذاری در حوزه انرژی

در حوزه سیاست 

گذاری انرژی 

 تداخل دارند

 سیاست گذاری انرژی کشور  یانرژ یعال یشورا -2

 - وزارت نیرو -3
سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت 

 حوزه آب، برق و انرژی

7 

میراث 

فرهنگی و 

 گردشگری

 راثیم یعال یشورا -1

و  یگردشگر ،یفرهنگ

 یدست عیصنا

 راثیسازمان م

 ،یفرهنگ

 یدست عیصنا

 یو گردشگر

 و برنامه هایخط مش ها، استیس بیتصو

 یگردشگر و یفرهنگ راثیکالن امور م یها

در حوزه تعیین 

سیاست های و 

برنامه ریزی 

گردشگری 

تداخل وجود 

 دارد

 ایرانگردی عالی شورای -2

 جهانگردی و

وزارت فرهنگ 

و ارشاد 

 اسالمی

و  یرانگردیا استیس میو ترس نییعت

 یهماهنگ جادیو ا یجهانگرد

 ها دستگاه نیب

 هماهنگی ملی کانون -3

 گردشگری

 یعال یشورا

 راثیم

 ،یفرهنگ

و  یگردشگر

 یدست عیصنا

ها برای  ارتباط و تفاهم بین کلیه دستگاه

 هماهنگی در امور گردشگری

 طبیعت ملی کمیته -4

 گردی

 راثیسازمان م

 ،یفرهنگ

 یدست عیصنا

 یو گردشگر

توسعه  نهیدر زم یو هماهنگ یاستگذاریس

 یگرد عتیطب

 گذاری سیاست شورای -5

 پایدار توسعه و هماهنگی

 دستی صنایع و گردشگری

 راثیسازمان م

 ،یفرهنگ

 یدست عیصنا

 یو گردشگر

سیاست گذاری در حوزه فرهنگی و 

 گردشگری
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شورای عالی انقالب  -6

 فرهنگی

 یعال یشورا

انقالب 

 یفرهنگ

 سیاست گذاری حوزه های فرهنگی کشور

کمیسیون فرهنگی  -7

 مجلس

مجلس شورای 

 اسالمی
 قانون گذاری حوزه فرهنگی

کمیسیون فرهنگی  -8

 هیئت دولت
 تصمیم گیری در حوزه فرهنگی هیئت دولت

8 
حمل و 

 نقل 

 یهماهنگ یعالی شورا -1

 کشور یترابر

وزارت راه و 

 یشهرساز

 ییاجرا یهایمش ها و خط برنامه بیتصو

 کشور یترابر

 نییدر حوزه تع

و  یها استیس

 یزیبرنامه ر

 حمل و نقل

تداخل وجود 

 دارد

سازمان  یعالی شورا -2

 یانوردیبنادر و در

سازمان بنادر و 

 دریانوردی

بنادر و تصمیم گیری حول موضوعات 

 ی کشورانوردیدر

کمیسیون ایمنی راه  -3

 های راه های کشور

وزارت راه و 

 شهرسازی

حمل و نقل و  یمنیسطح ا یبه منظور ارتقا

 یکاهش سوانح رانندگ

شورای عالی فنی امور  -4

 نقل  و زیربنایی حمل

وزارت راه و 

 شهرسازی

های فنی العمل تصویب ضوابط و دستور 

 حمل و نقل

شورای عالی هواپیمایی  -5

 کشور

سازمان 

هواپیمایی 

 کشور

 یکشور ییمایهواپ یکل یمشخط  نییتع

شورای عالی سازماندهی  -6

 مبادی ورودی و خروجی

وزارت راه و 

 یشهرساز

 ریزی و تعیین خط مشی توسعه، بهره برنامه

 های مرزی برداری و حفظ و نگهداری پایانه

 شهرسازی 9

 شهرداری کمیسیون شهرداری ها -1
کلیه امور مربوط به ساخت و سازها و 

 تخلفات مربوط به آن
 نییدر حوزه تع

و  یها استیس

 یزیبرنامه ر

تداخل  شهری

 وجود دارد

 شورای شهر شورای اسالمی شهرها -2

 وضع مقررات در حوزه تاسیسات شهری -

 تعیین نرخ عوارض -

 مقررات در حوزه معابر شهر وضع -

شورای عالی شهرسازی  -3

 و معماری

وزارت راه و 

 شهرسازی

نامه  نییآ و  و ضوابط ارهایمع بیتصو ن،ییتع

 یشهرساز یها

10 
امور 

 فرهنگی

شورای عالی انقالب  -1

 فرهنگی

 یعال یشورا

انقالب 

 یفرهنگ

آموزشی و  یحوزه ها یگذار استیس

 کشور یفرهنگ
فرهنگ  در حوزه

و سیاست گذاری 

آموزشی و 

جوانان تداخل 

 وجود دارد

کمیسیون فرهنگی  -2

 مجلس

 یمجلس شورا

 یاسالم

 یفرهنگآموزشی و  یحوزه ها قانون گذاری

 کشور

کمیسیون فرهنگی  -3

 هیئت دولت
 دولت ئتیه

 ی آموزشی وحوزه ها یگذار استیس

 کشور یفرهنگ
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 - وزارت آموزش و پرورش  -4
 ی آموزشی وحوزه ها یگذار استیس

 کشور یفرهنگ

وزارت فرهنگ و ارشاد  -5

 ی اسالم
- 

 ی آموزشی وحوزه ها یگذار استیس

 کشور یفرهنگ

 جوانان عالی شورای -6
وزارت ورزش و 

 جوانان

در امور جوانان، اوقات فراغت،  یاستگذاریس

  ازدواج

 در امور جوانان یاستگذاریس - جوانان و ورزش وزارت -7

 بهداشت 11

شورای عالی سالمت و  -1

 امنیت غذایی

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 یپزشک

 در یو هماهنگ یابیارزش ،یاستگذاریس

 هیغذا وتغذ تیامن و یقلمرو سالمت همگان

در حوزه سیاست 

گذاری سالمت 

تداخل وجود 

 دارد
 یگذاراستیس یشورا -2

 سالمت

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 یپزشک

 بهداشت، درمان کشور یگذار استیس

وزارت بهداشت، درمان  -3

 یو آموزش پزشک
 سیاست گذاری بهداشت، درمان کشور -

 مواد غذایی 12

شورای عالی سالمت و  -1

 امنیت غذایی

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 یپزشک

 در یو هماهنگ یابیارزش ،یاستگذاریس

 هیغذا وتغذ تیامن و یهمگانقلمرو سالمت 

در حوزه سیاست 

گذاری غذایی 

تداخل وجود 

 دارد

 - وزارت جهاد کشاورزی -2
ی حوزه کشاورزی و طیور و دام، استگذاریس

 منابع طبیعی و آبخیزداری

 سازمان غذا و دارو -3

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 یپزشک

 ،یدنیآشام ،ییغذا ،ییداروگذاری  استیس

 یبهداشت ی وشیآرا

13 

 

 آموزش و 

 پرورش 

شورای عالی انقالب  -1

 فرهنگی 
- 

آموزشی و  یحوزه ها یگذار استیس

 استیدر حوزه س کشور یفرهنگ

آموزش  یگذار

تداخل  کشور

 وجود دارد

 کشورآموزشی حوزه  یگذار استیس  وزارت علوم و تحقیقات -2

برنامه  یعال یشورا -3

و گسترش آموزش  یزیر

 یعال

وزارت علوم، 

و  قاتیتحق

 یفناور

 کشورآموزش عالی حوزه  یگذار استیس
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شورای عالی آموزش و  -1

 پرورش

آموزش و 

 پرورش
 کشورآموزشی حوزه  یگذار استیس

 اقتصادی  14

 یهماهنگ یعال یشورا -1

 یاقتصاد
 کشور اقتصایحوزه  یگذار استیس -

 استیدر حوزه س

 اقتصادی یگذار

تداخل وجود 

 دارد

 شورای اقتصاد -2
سازمان برنامه 

 و بودجه
 کشور اقتصایحوزه  یگذار استیس

کمیسیون اقتصادی  -3

 مجلس

 یمجلس شورا

 یاسالم
 کشور یحوزه اقتصا قانون گذاری

کمیسیون اقتصادی  -4

 هیئت دولت
 کشور یحوزه اقتصا تصمیم گیری دولت ئتیه

عالی پول و شورای  -5

 اعتبار
 یبانک مرکز

 یقانون پول حوزه در یها نامه نییآ بیتصو

 یو بانک

 - بانک مرکزی -6
 تنظیم مقررات پولی و بانکی  -

 تنظیم مقررات ارزی کشور  -

 مذهبی  15

 - شورای عالی قران -1

تدوین آئین نامه های مربوط به حوزه های  -

 قرانی

 رسیدگی به امور قاریان -

 تداخل ندارند
 یحوزه ها یعال یشورا -2

 هیعلم
 رسیدگی به امور مراکز حوزوی - -

 یهماهنگ یشورا -3

 یاسالم غاتیتبل
- 

و  یگذاراستیس ،یهماهنگ ،یزیرامهبرن

و مناسبات  یمراسم رسم ینظارت و اجرا

 یعموم

 هنر 16

 رسیدگی به امور تئاتر - شورای راهبردی تئاتر -1

و  یابیارزش یشورا -2 

 نظارت بر تئاتر
-  

    شورای عالی ثبت -1 اسناد 17
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 عالی شوراهای در وزیران حضور وضعیت -6
آن ها  به طوری که برخی از متعددی شوندگیر جلسات در وزرای کشور که است شده باعث عالی شوراهای تعدد

ز طرف دیگر اگرفته و اصلی خود  وظایفرا از  آنانتمرکز  از یک طرف این امر شورا عضو هستند و 15در بیش از 

ارکرد شورا ک وزرا در جلسات شوراهای عالی می شود که در نتیجهتاخیر و یا عدم حضور  مشغله کاری آنان باعث

 می کند. مختلرا نیز بعد از مدتی 

 :است زیر صورت به اداری شوراهای در وزرا توزیع حاضر درحال

 

 شوراهای اداری: توزیع وزرا در 3جدول 

 نام شورا وزیر ردیف 

 وزیر اقتصاد 1

 اقتصاد شورای -1

 شورای عالی اشتغال -2

 یاقتصاد یهماهنگ یعال یشورا -3

 شورای عالی بورس -4

 شورای عالی انرژی -5

 شورای پول و اعتبار -6

 ستیز طیحفاظت مح یعال یشورا -7

 بورس یعال یشورا -8

 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -9

 ییمبارزه با پول شو یعال یشورا -10

 خارج از کشور انیرانیامور ا یعال یشورا -11

  یرنفتیتوسعه صادرات غ یشورا -12

2 
وزیر آموزش و 

 پرورش

 شورای عالی جوانان -1

 شورای عالی آموزش و پرورش -2

 سالمت و امنیت غذایی یعال یشورا -3

 شورای عالی عشایر -4

 عتف یعال یشورا -5

 خارج از کشور انیرانیامور ا یعال یشورا -6

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا -7

 یمجاز یفضا یعال یشورا -8

 وزیر علوم 3

 آموزش و پرورش یعال یشورا -1

 شورای عالی استاندارد -2

 شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی -3

 ییفضا یعال یشورا -4
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 یستیز یمنیا یمل یشورا -5

 جوانان یعال یشورا -6

 خارج از کشور انیرانیامور ا یعال یشورا -7

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا -8

 یمجاز یفضا یعال یشورا -9

 وزیر جهاد کشاورزی 4

 شورای عالی آب -1

 شورای اقتصاد -2

 شورای عالی آمار -3

 آموزش و پرورش یعال یشورا -4

 استاندارد یعال یشورا -5

 یانرژ یعال یشورا -6

 شورای عالی معماری و شهرسازی -7

 اشتغال یعال یشورا -8

 ستیز طیحفاظت مح یعال یشورا -9

 یستیز یمنیا یمل یشورا -10

 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -11

 یرنفتیتوسعه صادرات غ یشورا -12

 ییغذا تیسالمت و امن یعال یشورا -13

 کاروزیر  5

 یاقتصاد ژهیو و مناطق آزاد یعال یشورا  -1

 شورای عالی اشتغال -2

 شورای عالی جوانان -3

 شورای عالی استاندارد -4

 شورای عالی کار -5

 سالمت کشور مهیب یعال یشورا -6

 کشور یترابر یهماهنگ یعال یشورا -7

 خارج از کشور انیرانیامور ا یعال یشورا -8

 وزیر بهداشت 6

 شورای عالی سالمت و امنیت غذایی -1

 شورای عالی جوانان -2

 استاندارد یعال یشورا -3

 آموزش و پرورش یعال یشورا -4

 ستیز طیحفاظت مح یعال یشورا -5

 سالمت کشور مهیب یعال یشورا -6

 عتف یعال یشورا -7

 شورای ملی ایمنی زیستی -8

 خارج از کشور انیرانیامور ا یعال یشورا -9

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا -10

 وزیر صنعت 7

 شورای عالی سالمت و امنیت غذایی -1

 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور -2

 آب یعال یشورا -3
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 اشتغال یعال یشورا -4

 استاندارد یعال یشورا -5

 انرژی یعال یشورا -6

 یو شهرساز یمعمار یعال یشورا -7

 پول و اعتبار یشورا -8

 ستیز طیحفاظت مح یعال یشورا -9

 ییفضا یعال یشورا -10

 عتف یعال یشورا -11

 ییمبارزه با پول شو یعال یشورا -12

 کشور یترابر یهماهنگ یعال یشورا -13

 یرنفتیتوسعه صادرات غ یشورا -14

 وزیر دادگستری 8

 ییغذا تیسالمت و امن یعال یشورا -1

 شورای عالی سازمان میراث فرهنگی -2

 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -3

 ییمبارزه با پول شو یعال یشورا -4

 وزیر نیرو 9

 یو شهرساز یمعمار یعال یشورا -1

 ییغذا تیسالمت و امن یعال یشورا -2

 آب یعال یشورا -3

 انرژی یعال یشورا -4

 استاندارد یعال یشورا -5

 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -6

 عتف یعال یشورا -7

 وزیر دفاع  10

 یو شهرساز یمعمار یعال یشورا -1

 شورای عالی صنایع -2

 استاندارد یعال یشورا -3

 ییفضا یعال یشورا -4

 عتف یعال یشورا -5

11 
فرهنگ و ارشاد  وزیر

 اسالمی

 جوانان یعال یشورا -1

 یفرهنگ راثیسازمان م یعال یشورا -2

 یو جهانگرد یرانگردیا یعال یشورا -3

 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -4

 شورای عالی ایرانیان خارج از کشور -5

 یو شهرساز یمعمار یعال یشورا -6

 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -7

 خارج از کشور انیرانیامور ا یعال یشورا -8

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا -9

 یمجاز یفضا یعال یشورا -10

 وزیر نفت  12
 شورای عالی صنایع -1

 شورای عالی استاندارد -2
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 شورای عالی انرژی -3

 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -4

 عتف یعال یشورا -5

 یاقتصاد یهماهنگ یعال یشورا -6

 وزیر ارتباطات   13

 شورای عالی استاندارد -1

 شورای عالی فضایی -2

 عتف یعال یشورا -3

 یمجاز یفضا یعال یشورا -4

 وزیر اطالعات 14

 شورای عالی معماری و شهرسازی -1

 استاندارد یعال یشورا -2

 شورای عالی اطالعات -3

 شورای عالی ایرانیان خارج از کشور -4

 اطالعات یهماهنگ یشورا -5

 ییمبارزه با پول شو یعال یشورا -6

 یمجاز یفضا یعال یشورا -7

 یمل تیامن یشورا -8

 وزیر راه و شهرسازی 15

 یو جهانگرد یرانگردیا یعال یشورا -1

 شورای عالی هماهنگی ترابری  -2

 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -3

 شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی -4

 شورای عالی استاندارد -5

 شورای عالی سازمان میراث فرهنگی -6

 یو شهرساز یمعمار یعال یشورا -7

 ییفضا یعال یشورا -8

 عتف یعال یشورا -9

 کشور یترابر یهماهنگ یعال یشورا -10
 حمل و نقل یامور زیربنای یفن یعال یشورا -11

 یرنفتیتوسعه صادرات غ یشورا -12

 وزیر امور خارجه 16

 یو جهانگرد یرانگردیا یعال یشورا -1

 اطالعات یهماهنگ یشورا -2

 ییفضا یعال یشورا -3

 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -4

 ییمبارزه با پول شو یعال یشورا -5

 خارج از کشور انیرانیامور ا یعال یشورا -6

 یمل تیامن یشورا -7

 یاقتصاد یهماهنگ یعال یشورا -8

 وزیر کشور  17

 یو شهرساز یمعمار یعال یشورا -1

 ستیز طیحفاظت مح یعال یشورا -2

 اطالعات یهماهنگ یشورا -3
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 یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا -4

 ییمبارزه با پول شو یعال یشورا -5

 کشور یترابر یهماهنگ یعال یشورا -6

 جوانان یعال یشورا -7

 ییغذا تیسالمت و امن یعال یشورا -8

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا -9

 یمل تیامن یشورا -10

 رئیس جمهور  18

 ستیز طیحفاظت مح یعال یشورا -1

 استاندارد یعال یشورا -2

 سالمت کشور مهیب یعال یشورا -3

 ییفضا یعال یشورا -4

 عتف یعال یشورا -5

 جوانان یعال یشورا -6

 خارج از کشور انیرانیامور ا یعال یشورا -7

 ییغذا تیسالمت و امن یعال یشورا -8

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا -9

 یمجاز یفضا یعال یشورا -10

 یاقتصاد یهماهنگ یعال یشورا -11

 وزیر ورزش 19

 جوانان یعال یشورا -1

 ییغذا تیسالمت و امن یعال یشورا -2

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا -3
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 جمع بندی -7
ختیارات و اروش نظارت بر شوراهای عالی، تداخل  فهرست آنها،پیشینه و منشا تشکیل شوراها، در این مطالعه 

از ارد که دشورای عالی وجود  57وظایف و همچنین توزیع وزرا مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر در کشور 

تعداد  ولت،شورای عالی بر اساس مصوبه هیئت د 24ون اساسی، تعداد شورای عالی دارای منشا قان 5این موارد 

شورای  4مورد از شوراها در شهرستان ها تشکیل شده و تعداد  2تعداد عالی مصوب مجلس هستند و شورای  22

 ی دارای منشا تشکیل متفاوت هستند. عال

اری ها در برخی موازی کباعث به وجود آمدن در برخی حوزه ها و وظایف شوراهای عالی  بررسی حوزه اختیارات

ی وجود دارد نهاد تصمیم گیر 7یکدیگر شده است به عنوان مثال در حوزه فرهنگی دستگاه های اجرایی و قوا با 

 که هر کدام به نحوی برای کشور برنامه ریزی یا سیاست گذاری می کنند.

موزش و آاقتصادی، فرهنگی،  تعدد نهادهای سیاست گذاری در حوزه هایبنابراین بررسی ها نشان می دهد که 

یم گیری تعارض در تصمباعث تداخل وظایف و  انرژی و امنیت حمل و نقل، گردشگری،پرورش، بهداشت، سالمت، 

 مطلوب به رسیدن زا را دولت ،گونه نهادها در ذیل وزارتخانه ها و دستگاه های دولتیها می شود. در واقع تعدد این 

 لذا کند، حرکت سازی چابک و سازی کوچک سمت به بایستی می دولت که این به توجه با. دارد می باز خود

 .است ضروری نهادها ها گونه این ادغام و اصالح

داخل است تفرعی شوراهای دیگر در باید توجه داشت که صالحیت های برخی از شوراها با صالحیت های اصلی یا 

 و به احتمال زیاد تعارضات زیادی را ایجاد می کند. 

 

 


