
  «قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران» مجموعه سواالت گزینش استخدامی 

 
 قانون اساسی  منابع عام حقوق اساسی است؟ ء کدام مورد جز .1

 یحقوق عمومی داخلحقوق اساسی جزء کدام دسته از حقوق است؟ . 2

 مشخص کردن شکل حکومت و سازمان عالی قوای کشور از ویژگیهای چیست؟ قانون اساسی . 3

 کدام کشور دارای قانون اساسی مدون نمی باشد؟ انگلستان . 4

 ایرانقانون اساسی کدام کشور دار متن واحد می باشد؟ . 5

 اولین خواسته مردم در جریان مشروطه چه بود؟ تاسیس عدالت خانه . 6

 مهمترین تعارض در قانون اساسی مشروطه چه بود؟ اصل تفکیک قوا . 7

 والیت فقیه  کدام گزینه از ویژکی های اسالمی بودن قوانین ایران می باشد؟ . 8

 شخصیت را بنیان گذار نظریه تفکیک قوا می دانند؟ مونتسکیو  کدام. 9

 صنایع مادر  کدام یک از گزینه های زیر چزء اقتصاد دولتی می باشد؟ . 11

 طبق کدام ماده اعالمیه حقوق بشر هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد؟ ماده سوم . 11

  حکومت اسالمی؟ ر اختیار کیستبراساس قانون اساسی انفال ثروت های عمومی د. 12

 کشور وزارت برگزاری راهپیمایی با مجوز کدام وزارتخانه می باشد؟ . 13

حضورت هیئت منصفه در دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جزو کدام است؟ حقوق و آزادی های .14

 سیاسی 

تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها از وظائف . 15

 رهبری  کیست؟ 

 در کدام کشور ابتدا باید تعدادی از شخصیت های سیساسی نامزدی رئیس جمهور را تایید کنند؟ فرانسه . 16

خدمت توسط چه کسی رسیدگی می طبق قانون اساسی دارایی رهبر، همسر و فرزندان او قبل و بعد از . 17

 رییس قوه قضائیه  شود؟ 

 فرانسه  رئیس جمهور کدام کشور می تواند مجلس ملی را منحل کند؟ . 18

 رهبر برای تعیین سیاست های کلی نظام باید با کدام گزینه مشورت کند؟ مجمع تشخیص مصلحت. 19

 نظام سیاسی کدام کشور موروثی می باشد؟ ژاپن . 21 

منظور از نظارت استصوابی استصوابی رت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟ نظا. 21

 .این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صالح دیدِ ناظر انجام می شود

  ت تعیین کند؟سرییس جمهور برای وزارت خانه هایی که وزیر ندارند حداکثر چند ماه می تواند سرپر.22

 سه ماه 

  رئیس جمهور اعطای نشان دولتی با چه کسی است؟ . 23

قوه مقننه در . قوه مقننه جمهوری اسالمی مبتنی بر چه چیزی است؟ نظام یک مجلسی اما دو رکنی . 24

 .شورای نگهبان -2مجلس شورای اسالمی  -1ایران از دو رکن تشکیل شده است. 

هیئت  در هنگامی که اعتبارنامه نمایندگان در مجلس به تصویب نرسیده ریاست بر عهده کیست؟ . 25

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=79384
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=79384


ترین نمایندگان، جلسات را اداره خواهد  ترین و جوان یک هیئت رئیسه سنی متشکل از مسن. رئیسه سنی 

 .دکر

 شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت کیست؟ مجلس شورای اسالمی . 26

  134رییس جمهور بر کار وزیران طبق چه اصل قانون اساسی نظارت دارد؟ اصل . 27

 اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص را چه کسی تعیین می نماید؟ مقام رهبری . 28

 قوه قضاییه  سازمان پزشکی زیر نظر چه کسی است؟  .29

 پاسداری از حاکمیت ملی از اهداف کدام است؟ شورای عالی امنیت ملی . 31

 مجلس خبرگان رهبری کدام نهاد وظیفه نظارت بر کار رهبر را بر عهده دارد؟. 31

 رهبری چه فرد یا افرادی صورت می گیرد؟ تعادل بین قوای سه گانه در جمهوری اسالمی ایران با نظارت. 32

تمام  گزینه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نسبت به تساوی حقوقی درست است؟  کدام. 33

 مردم حتی رهبری در برابر قانون مساوی اند 

پلیس فقط با مجوز دادگاه حق  بر اساس قانون مصونیت شهروندان از تعرض کدام گزینه صحیح است؟ . 34

 بازرسی دارد 

 ن اقرار و اطالعات چه حکمی دارد؟ری اسالمی ایران شکنجه جهت گرفتبر اساس قانون اساسی جمهو. 35

 اصال جایز نیست 

افراد چیست؟ بازداشت فقط بر اساس  سی اسالمی ایران جکم بازداشت و حببر اساس قانون جمهور. 36

  .قانون درست است

 دادگاه تجدید نظر از چند نفر تشکیل شده است؟ یک رئیس دومستشار . 37

تابعیت ایرانی سلب نمی شود، مگر به درخواست  تابعیت برای ایرانیان در کشور ایران چیست؟ حکم . 38

 خود فرد 

 حضورت هیئت منصفه در دادگاه جرایم سیاسی باعث چیست؟ تعدیل رای قاضی . 39

صالحیت علمی، صالحیت سیاسی و  کدام گزینه بیانگر ویژگیهای رهبری بصورت کامل است؟ . 41

 حیت اخالقی و اعتقادی اجتماعی، صال

 رهبری   ؟تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران و نظارت. 41

 امام خمینی )ره( را چه کسی به عنوان رهبر انتخاب نمود؟ اکثریت قاطع مردم  . 42

 رهبر  بر اساس قانون اساسی اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروها در جمهوری اسالمی وظیفه کیست؟ . 43

 بر اساس قانون اساسی باالترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری کیست؟ رئیس جمهور . 44

 مظهر وحدت ملی در کشور ژاپن کیست؟ امپراتور . 45

 در انگلستان همه مسئولیتهای سیاسی به عهده کیست؟ نخست وزیر و هیئت همراه . 46

 قوه مجریه در آمریکا چگونه است؟ ریاستی و تک رکنی .47

 و نیمه پارلمانی نیمه ریاستی  قوه مجریه ایران چگونه قوه ای می باشد؟ . 48

وظیفه شورای نگهبان در انتخاب رئیس جمهور چیست؟ تایید صالحیت و نظارت بر اجرای انتخابات و  . 49

 فعالیتهای دولت 



 رئیس جمهور؟ مسئولیت نهایی برنامه و بودجه بر عهده کیست. 51

 ئم عادی رئیس جمهور به عهده کیست؟ دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی به جرا. 51

 یک مجلسی دو رکنی  کدام گزینه بیانگر نوع قوه مقننه در ایران است؟ . 52

 چه نقشی دارند؟ هر دو منشی  سنی رئیسه هیئت در نماینده افراد ینرت جوان از  دو نفر. 53

 مطابقت مصوبات با شرع و با قانون اساسی  وظیفه شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس چیست؟ . 54

با معرفی رئیس قوه قصاییه انتخاب نهایی حقوق دانان شورای نگهبان توسط چه کسی صورت می گیرد؟ . 55

 به تصویب نهایی می رسد.مجلس و رای نمایندگان 

 سال 5سال است؟  مدت مسئولیت رئیس قوه قضاییه چند. 56

کدام گزینه در مورد استیضاح رئیس قوه قضاییه صحیح می باشد؟  استیضاح او در هیچ قانونی پیش . 57

  ه است.بینی نشد

سازمان نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری و نظامی و انتظامی به عهده کیست؟ . 58

 ورشک بازرسی کل 

 یست؟ شورای امنیت ملی تامین منافع ملی به عهده ک. 59

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را چه کسی تعیین می کند؟ رهبر . 61

 به دنبال انقالب مشروطه در ایران کدام قانون پدید آمد؟ قانون اساسی . 61

 منصور السلطه عدل  واژه حقوق اساسی اولین بار توسط چه کسی به کار رفت؟ . 62

 در کدام کتاب به کار رفت؟ حقوق اساسی یا اصول مشروطیتواژه حقوق اساسی اولین بار . 63

 منصور السلطه عدل  کتاب اصول مشروطیت تالیف چه کسی است؟ . 64

 در ایران صورت گرفت؟ دولت انگلستان  1299با طراحی کدام دولت کودتای . 65

مرداد  28برگزار و اعضای منتخب از  مجلس خبرگان قانون اساسیانتخابات ؟ 1358مرداد  12در تاریخ . 66

 .شروع به تدوین قانون اساسی کردند

  1358آذر12و  11مه پرسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در چه سالی برگزار شد؟ ه. 67

 کدام قانون به عنوان قانون مادر برای قوانین دیگر محسوب می شود؟ قانون اساسی . 68

فرامین و احکام ، مصوبات قوه مجریه، قانون عادی، قانون اساسی ؟استکدام یک جزء منابع عام حقوقی . 69

 (.دکترین )نظریه اندیشمندان حقوقی، رویه قضایی، عرف، ی کشورهاروسا

ادله (، احکام یا منابع فقهی )قران، سنت، اجماع، عقلکدامیک جزء منابع خاص حقوق اساسی است؟ . 71

مصوبات مجمع تشخیص ، نظرت های تفسیری شورای نگهبان(، عقلیه )برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط

 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مصلحت نظام

 6فقیه و  6باشد که این تعداد متشکل از  عضو می 12دارای شورای نگهبان متشکل از چند نفر است؟ . 71

 .حقوقدان است

  رت به منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغای "دکدام اصل اشعار می دار. 72

 91؟ اصل "مصوبات مجلس شورای اسالمی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود.73

مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی " کدام اصل اشعار می دارد. 74

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 71؟ اصل "میتواند قانون وضع کند

 شورای نگهبان ت؟ .................... استفسیر قانون اساسی منحصراً در صالحیت . 75

همه پرسی نظام جمهوري اسالمی ایران در چه سالی بود و چند درصد از مردم به نظا م . 67

% مردم به نظام  9882بود و  1358دهم و یازدهم فروردین ماه  رأي مثبت دادند؟اسالمی  جمهور ي

 .جمهوری اسالمی رأی مثبت دادند

 1342خرداد  15 نقطه آغاز شکوفایی انقالب اسالمی ایران در چه تاریخی بود؟. 66

 مجلس شورای اسالمیمستقیماً زیر نظر کدام ارگان مملکتی است؟ کشوردیوان محاسبات . 67

 دولت به عهده چه مقامی است؟ « تهیه بودجه ساالنه کل کشور » .67

 رهبربر عهده کیست؟« حل اختالف و تنظیم روابط قواي س هگانه » . 78

ا حضور چه تعداد از آنها انجام پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسالمی ب.78

 دو سوم مجموع نمایندگان شود؟ یم

 مجلس شورای اسالمیدر صالحیت کدام مقام است؟ « شرح و تفسیر قوانین عادي »  .78

تصویب چه تعداد از آنها انجام  به عهده کدام مقام است و با« تفسیر قانون اساسی »  .78

 .شورای نگهبان، با تصویب سه چهارم آنها انجام می شودیشود؟ م

، مجلس شوراي اسالمی و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري .78

 شورای نگهبانآراء عمومی و همه پرسی بر عهده چه مقامی است؟ همراجع ه ب

همسران و فرزندان آنها قبل  دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و .78

 د ازخدمت، توسط چه مقامی رسیدگی م یشود تا بر خالف حق افزایش نیافته باشد؟و بع

 قضائیهرئیس قوه 

اقلیت هاي دینی که در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به رسمیت شناخته شد  .77

 زرتشتی، کلیمی و مسیحی هاند، کدامند؟

 نمایندگان مجلسبر عهده کدام مقام است؟ « هیأت وزیران یا هر یک از وزراء  استیضاح »  .76

ي از نمایندگان ضاي حداقل چه تعداداستیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به ام .77

 ده نفر از نمایندگان مجلستقدیم شود؟ سمجل

ز طرح آن در مجلس باید ظرف چه مدت پس ا «هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح »  .77

 ده روز و به آن پاسخ گوید؟  ر شو دحاض



 داقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورا ي اسالمی رئیس جمهور را موردر صورتی که حد .78

مجلس حاضر  س از طر ح آن درت پ هند، رئیس جمهور باید ظرف چه مداستیضاح قرار د

 یک ماهد و درخصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد؟شو

مستقیماً بر عهده « امور برنامه و بودجه » و « امور اداري و استخدامی کشور »  مسئولیت .78

 رئیس جمهور؟کیست

 رئیس جمهوربر عهده چه کسی است؟ « اعطاي نشا نهاي دولتی »  .78

چه کسی استوار نامه سفیران را امضاء م یکند و استوارنامه سفیران کشور هاي دیگر را م  .78

 رئیس جمهوریپذیرد؟

پیشنهاد وزیر شوند؟  یچه کسی و تصویب چه شخصی تعیین م به پیشنهاد« سفیران »  .78

 امور خارجه، تصویب رئیس جمهور

 رئیس جمهورت؟یترین مقام رسمی کشور کیسپس از مقام رهبري عال .78

رئیس بر عهده کیست؟ «  اجراي قانون اساسی » و « ریاست قوه مجریه »  مسئولیت .77

 جمهور

ادهاي دولت ایرا ن با سایر امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرارد .76

المللی پس از تصویب  نربوط به اتحادیه هاي بیا وهمچنین امضاي پیما نهاي مدولته

 رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوکدام مقام است؟ مجلس با

م انتخاب می شود، آیا انتخاب رئیس جمهور براي مدت چند سال با رأي مستقیم مرد .77

چهار سال، خیر انتخاب مجدد هصورت متوالی، تنها براي یک دوره اشکال دارد؟مجدد او ب

 .رئیس جمهور به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بالمانع است

طبق اصل نود و نهم بر عهده کدام مقام « نظارت بر انتخاب رئیس جمهوري » ؟  مسئولیت .77

 شورای نگهبان؟ است 

به  شود؟ یاي نگهبان تشکیل مره چه منظور شوطبق اصل نود و یکم قانون اساسی، ب .888

منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی 

 آنها با

شش نفر از فقهای عادل و آگاه  -1دوازده نفرند.  اعضاي شوراي نگهبان مرکب از چند نفرند؟ .888

 حقو قدانان شش نفر از -2به مقتض یات زمان و مسائل روز 

 رهبر انتخاب اعضاي فقهاي شوراي نگهبان بر عهده کیست؟ .888

وسیله رئیس قوه به  یشوند؟وراي نگهبان به چه نحوي انتخاب مدانان ش قاعضاي حقو .888

 .قضائیه به مجلس شورای اسالمی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند

 شش سال یشوند؟تی انتخاب ماعضاي شوراي نگهبان براي چه مد .888

 بدون وجود شورای نگهبان مجلس شوراي اسالمی در چه صورتی اعتبار قانونی ندارد؟ .888



حداکثر ظرف چند روز از تاریخ ا شوراي نگهبان موظف است کلیه مصوبات مجلس ر .887

 ده روزل از نظرانطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد؟وصو

روز را براي رسیدگی و اظهار نظر نهایی کلیه  در مواردي که شوراي نگهبان مدت ده .886

حداکثر  یتواند ظرف چه مدتی از مجلس تمدید وقت کند؟مجلس کافی نداند، م تمصوبا

 ای ده روز دیگر با ذکر دلیلبر

ر با احکام اسالم و قانون اساسی بتشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمی  .887

 اکثریت فقهای شورای نگهبانکدام مقام است؟ عهد ه

همه  عدم تعارض مصوبات مجلس شوراي اسالمی با اساسی بر عهده کدام مقام است؟ .887

 اعضای شورای نگهبان

  ؟یگویدچه م«  استخدام کارشناسان خارجی »  قانون اساسی دربارهاصل هشتاد و دوم  .888

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس 

 س(اسالمی )سه چهارم نمایندگان مجل شورای

طرح هاي قانونی به پیشنهاد چند نفر از نمایندگان، در مجلس شوراي اسالمی قابل طرح  .888

 (نفر 15حداقل پانزده نفر ) است؟

 مجلس شورای اسالمیکدام ارگان حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؟ .888

 (سال 4چهار سال ) دوره نمایندگی مجلس شوراي اسالمی چند سال است؟ .888

 (نفر 271دویست و هفتاد نفر ) عده نمایندگان مجلس شوراي اسالمی چند نفر است؟ .888

دویست و نود نفر )  مایندگان مجلس شوراي اسالمی چند نفر است؟در حال حاضر تعداد ن .888

حوزه انتخابی  نفر( است، چون پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر 291

 .به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می شود

عمومی در اختیار مطابق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، درخواست مراجعه به آراء  .887

 دو سوم مجموع نمایندگان کیست؟

 مطابق اصل چهل و پنجم قانون اساسی، انفال و ثرو تهاي عمومی در اختیار کیست؟ .886

 حکومت اسالمی

 رهبریکند؟ن ماعضاء ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را چه کسی تعیی .887

ه و تصویب می هیمقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط خود اعضاء ت .887

 مقام رهبری به تأیید چه کسی برسد؟ دشود بای

 خبرگان منتخب مردمتعیین رهبر به عهده کیست؟ .888

شرایط و  ( شرایط و صفات رهبر چیست؟ 887طبق اصل یکصد و نهم قانون اساسی )اصل  .888

 : صفات رهبر در اصل یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از

 ب مختلف فقهصالحیت علمی الزم افتاء در ابوا .1

 عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم .2



 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .3

چیست؟  « وظایف و اختیارات رهبر » ( 888طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی )اصل  .888

تعیین سیاست های کلی  : از وظایف و اختیارات رهبر در اصل یکصد و دهم قانون اساسی عبارتند

نظارت بر حسن ، نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعالن جنگ و ، فرماندهی کل نیروهای مسلّح، فرمان همه پرسی، اجرای سیاست های کلی نظام

الی ترین مقام ع -فقهای شورای نگهبان ب -نصب و عزل و قبول استعفا : الف، صلح و بسیج نیروها

کل سپاه پاسداران  فرمانده -رئیس ستاد مشترك ه -سازمان صدا و سیما د رئیس -قوه قضائیه ج

حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه ، عالی نیروهای نظامی و انتظامی، فرمانده -ی وانقالب اسالم

 مصلحت نظامحل معضالت نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص ، گانه

عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح ، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، 

قانونی، یا رأی مجلس شورای اسالمی  کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف

ازین عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود مو، به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم

 اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه

 رئیس جمهوریشود؟م وزرا توسط چه کسی تعیین .888

با رئیس جمهور، وظیفه رئیس جمهور  ریاست هیأت وزیران با کیست و وظیفه اش چیست؟ .888

 .این است که بر کار وزیران نظارت کند

دو  الزم است؟براي تصویب آئین نامه داخلی مجلس، موافقت چه تعدادي از حاضران  .888

 سوم حاضران

 هیأت وزیران لوایح قانونی پس از تصویب چه مقامی به مجلس تقدیم م یشود؟ .887

 اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاون تها به عهده کدام مقام است؟.886

 معاون اول رئیس جمهور

 مطلق آراءبا اکثریت  یشود؟ي از آراء شرکت کنندگان انتخاب مرئیس جمهور با چه تعداد .887

کثریت مطلق آراء را به هر گاه در دوره نخست ریاست جمهوري هیچ یک از نامزدها ا .887

ر از نامزدها در یشود و چند نفبراي بار دوم در چه روزي گرفته مرأي گیري  د،دست نیاور

 دو نفر –روز جمعه هفته بعد یکنند؟دوره دوم شرکت م

از نامزدهاي ریاست جمهوري فوت کند، هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأي گیري یکی  .888

 دو هفته یافتد؟ت چند روز به تأخیر مبه مد انتخابا ت

س از طی مراحل قانونی و چه کسی موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پ .888

 رئیس جمهور هوي امضاء کند و براي اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد؟ابالغ ب

از پایان دوره ریاست جمهوري  رف چه مدت پیشانتخاب رئیس جمهور جدید باید ظ .888

 حداقل یک ماهشده باشد؟ مقبلی انجا



شوراي اسالمی با حضو ر  مطابق اصل یکصد و بیست و یکم، رئیس جمهور در مجلس .888

با حضور  ینماید؟مدیریت منابع انسانی ا امضاء یکند و سوگند نامه رسوگند یاد م یچه مقام

 نگهبان رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای

ع ا اطالرد جرائم عادي برسیدگی به اتّهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مو .888

 دادگاه عمومی دادگستري یشود؟شوراي اسالمی در کجا انجام م سمجل

مطبوعاتی علنی است با حضور چه کسان ي در محاکم  رسیدگی به جرائم سیاسی و .888

 هیأت منصفه یگیرد؟صورت م يدادگستر

 بر چه اساسی استوار است؟ « خارجی جمهوري اسالمی ایران سیاست »  .887

 نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری 

 حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور 

 دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر 

 روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب 

ت ملّی در چه کیست و مصوبات شوراي عالی امنی« رئیس شوراي عالی امنیت ملّی »  .886

 پس از تأیید مقام رهبري -رئیس جمهور  اجرا است؟ ل صورت قاب

 بر عهده کیست؟« نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران »  .887

 مقام رهبری

 رئیس قوه قضائیه یگردد؟ تشکیل مزیر نظر چه مقامی « سازمان بازرسی کل کشور »  .887

رسیدگی و صدور حکم در مورد : وظایف قوه قضائیه عبارتند از وظایف قوه قضائیه چیست؟

تصمیم و اقدام الزم در آن  تظلّمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ

گسترش عدل و آزادی های احیای حقوق عامه و  .قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند

کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای ، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مشروع

 اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین، حدود و مقررات مدون جزایی اسالم

د سال ت چنه مدقضائیه کیست، از طرف چه کسی و ب عالی ترین و باالترین مقام قوه .888

سال( انتخاب می  5از طرف مقام رهبری به مدت پنج سال )  –رئیس قوه قضائیه  یشود؟م بانتخا

 .شود

ایجاد تشکیالت  : وظایف رئیس قوه قضائیه عبارتند از وظایف رئیس قوه قضائیه چیست؟ .888

تهیه لوایح قضایی متناسب ، الزم در دادگستری به تناسب مسئولی تهای اصل یکصد و پنجاه و ششم

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و ، با جمهوری اسالمی

 تعیین مشاغل ترفیع آنان ومانند اینها از امور اداری، طبق قانون

وظیفه اش اداره هیأت وزیران و مسئولیت  وظیفه معاون اول رئیس جمهور چیست؟ .888

 .نت ها را بر عهده داردهماهنگی سایر معاو



یتواند سرپرست ندارند براي چه مدت م رئیس جمهور براي وزارتخانه هایی که وزیر .888

 سه ماه تعیین کند؟

 قوه قضائیه؟ بر عهده چه مقامی است« نظارت بر حسن اجراي قوانین »  .888

چه مقامی و براي چه مدت انتخاب توسط « رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل »  .888

توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت پنج سال انتخاب یشوند؟ م

 .می شوند

رئیس جمهور انتخاب می کند به این  را چه کسی انتخاب م یکند؟«وزیر دادگستري »  .887

 .پیشنهاد و انتخاب می گردد صورت که رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری را به رئیس جمهور

مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه  دادگستري چیست؟ مسئولیت وزیر .886

 .مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد

دیوان عالی یباشد؟ بر عهده کدام مقام م« نظارت بر اجراي صحیح قوانین در محاکم »  .887

 کشور

رویه  ایجاد وحدت -2نظارت بر اجرای صحیح قوانین  -1 وظایف دیوان عالی کشور چیست؟ .887

 قضایی

شورایی مرکب از نمایندگان رئیس  چه ارگا نهایی بر سازمان صدا و سیما نظارت دارند؟ .888

 (ر کدام دونفرهوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی )جمهور و رئیس ق

تعیین سیاست هاي کلی نظام » و «  کلی نظام»  ينظارت بر حسن اجراي سیاست ها .888

 رهبربر عهده کیست؟ « جمهوري اسالمی ایران 

 از طریق رئیس جمهور و وزرا اعمال قوه مجریه از چه طریقی است؟ .888

ال کند آن وزیر موظف است اگر نماینده اي از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سؤ .888

 ده روزدهد؟مدت در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب  هدر طی چ

بخش دولتی، تعاونی،  نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ایران بر چه پایه اي استوار است؟ .888

 خصوصی

وزارت  یکند؟شوراي اسالمی را چه مقامی صادر ماعتبار نامه منتخبان نمایندگان مجلس  .888

 کشور

 هر وقت رئیس کشوری سفیری به خارج از کشور می فرستد، اعتبارچیست؟ « استوار نامه »  .887

  اطالق می شود. « استوارنامه»  نامه ای به او می دهد که به آن

 ه قضائیهقو تحت پوشش چه نهادي است؟ « سازمان بازرسی کل کشور »  .886

 % آراء عمومی در چه سالی بود؟ 7788روز استقرار جمهوري اسالمی ایران با بیش از  .887

 1358دوازده فروردین 

به منظور تأمین منافع ملّی و  یگردد؟تشکیل مت ملّی به چه منظور شوراي عالی امنی .887

 پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی



تعیین .1 : وظایف شورای عالی امنیت ملّی عبارتند از وظایف شوراي عالی امنیت ملّی چیست؟ .878

امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام  -سیاست های دفاعی 

هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطالعاتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ارتباط . 2رهبری

بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید . 3امنیتی –دفاعی  با تدابیر کلی

 های داخلی و خارجی

ی قوای سه گانه رؤسا یشود؟ت ملّی از چه ترکیب هایی تشکیل ماعضاي شوراي عالی امنی .878

نماینده به انتخاب  دو –مسئول امور برنامه و بودجه  –رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلّح  –

 حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام –اطالعات  –وزرای امور خارجه کشور  –مقام رهبری 

 ارتش و سپاه

جمهوري اسالمی ایران، در  مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم، بازنگري در قانون اساسی .878

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص  گیرد؟یضروري به چه صورت انجام م دموار

صالح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای  واردم مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور

 .بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید

اعضای . 1 یگردد؟اساسی از چه ترکیب هایی تشکیل م اعضاي شوراي بازنگري در قانون .878

پنج نفر . 4اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام  -3رؤسای قوای سه گانه  -2شورای نگهبان 

 -7سه نفر از هیأت وزیران  -6ده نفر به انتخاب مقام رهبری  -5از اعضای مجلس خبرگان رهبری 

 سه نفر از دانشگاهیان -9ان مجلس شورای اسالمی ده نفر از نمایندگ -8از قوه قضائیه  سه نفر

ق مصوبات شوراي بازنگري در قانون اساسی پس از تأیید و امضاي چه مقامی باید از طری .878

 به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد؟ همراجع

 مقام رهبری

 مورد اصالح قرار گرفته است؟ بازنگري و 8887کدام یک از اصول قانون اساسی در سال  .878

 44اصل 

 رئیس جمهورپس از مقام رهبري، چه کسی باالترین مقام کشور است؟ .877

 وت وزراء، رئیس جمهور و معاونان اهیأ قوه مجریه از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ .876

 رئیس جمهورریاست هیأت وزیران را چه کسی بر عهده دارد؟ .877

کل    ¼ ؟تعداد از نمایندگان مجلس مطرح شودسؤال از رئیس جمهور باید توسط چه  .877

 نمایندگان 

 مقننه، مجریه، قضائیه قواي نظام جمهوري اسالمی ایران کدامند؟ .868

مجلس شورای  در حکومت جمهوري اسالمی ایران دو رکن اصلی قوه مقننه کدام است؟ .868

 اسالمی و شورای نگهبان

 تنظیم و تصویب قوانین وظیفه قوه مقننه چیست؟.868

 سال 8یشود؟ت چند سال انتخاب مه مقنّنه به مدریاست قو .868



 یشود؟رأي نمایندگان مجلس شوراي اسالمیقوه مقنّنه توسط چه کسی انتخاب مرئیس  .868

 از وظایف کیست؟ دیوان عالی کشور« وحدت رویه قضایی » ایجاد  .868

 یباشد؟رهبرم انتخاب فقهاي شوراي نگهبان از وظایف کدام مرجع قانونی .867

 یرسد؟شوراي نگهبانارگانی به تصویب نهایی مر در چه قوانین کشو .866

 از وظایف کدام مرجع است؟ رهبر« عفو یا تخفیف مجازات محکومان »  .867

 اصل 177 یباشد؟اسالمی ایران مشتمل بر چند اصل مقانون اساسی جمهوري .867

مجلس  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران توسط چه مرجعی تدوین شده است؟ .878

 خبرگان

 رهبر)مقننه، مجریه، قضائیه( نظارت دارد؟ چه کسی بر سه قوه .878

دیوان عالی یباشد؟هور از وظایف کدام مرجع قانونی مرسیدگی به تخلّفات رئیس جم .878

 کشور

 رئیس جمهورریاست شوراي عالی امنیت ملّی بر عهده چه کسی است؟ .878

 قوه قضائیه یشود؟دگستري زیر نظر چه مقامی اداره مدا .878

 رئیس قوه قضائیهیکند؟ظارت ماز چه طریقی بر دادگستري نرهبر  .878

؟سازمان مدیریت و برنامه مسئولیت تهیه و تدوین بودجه کل کشور با کدام دستگاه است .877

 ریزی

 رئیس جمهور ریاست قوه مجریه بر عهده کدام مقام است؟ .876

 رهبرفرماندهی کل نیروهاي مسلّح کشور با کیست؟ .877

 شورای عالی قضایییترین مرجع قضایی چه نام دارد؟عال .877

 اختالف و تنظیم روابط قواي س هگانه از اختیارات چه مقامی است؟رهبررفع  .878

 نمایندگان مجلسحق کدام مرجع است؟ « استیضاح وزراء » طبق قانون اساسی .878

رفع اختالفات احتمالی میان مجلس و شورای  ؟وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست .878

 نگهبان

 رئیس جمهورنماید؟المللی شرکت  نچه مقامی باید در اجالسیه هاي بی .878

 قوه قضائیهطبق قانون اساسی، گسترش آزاد یهاي مشروع از وظایف کدام قوه است؟ .878

 مجلس شورای اسالمییشود؟ توسط کدام مرجع انجام م« تصویب بودجه ساالنه کشور »  .878

 یشود؟رهبرام جمعه از طرف چه مرجعی تعیین مام .877

در  ان اعتبار قانونی دارد؟در چه موردي مجلس شوراي اسالمی بدون وجود شوراي نگهب.876

 مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان



مجتهد  -1 ؟مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم، شرایط انتخاب رئیس قوه قضائیه چیست .877

رئیس قوه الزم به ذکر است :  .مدیر و مدبر باشد -3آگاه به امور قضایی باشد.  -2عادل باشد. 

 .می شود قضائیه عالی ترین مقام قوه قضائیه است که از طرف رهبر به مدت پنج سال انتخاب

ی و ه لوایح قضایی متناسب با جمهوري اسالممطابق اصل یکصد و پنجاه و هشتم، تهی .877

عیین مشاغل قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تانتخاب 

  رئیس قوه قضائیهکدام مرجع است؟ فز وظایو ترفیع آنها ا

 رئیس قوه قضائیه؟ زیر نظر چه کسی اداره میشود« سازمان بازرسی کل کشور »  .888

 یگیرد؟رهبرم تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط چه مرجعی انجام .888

خبرگان و  ؟قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به چه صورتی وضع و به تصویب رسید .888

 رفراندوم

نسبت به مأمورین دولتی و به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم  .888

 دیوان عدالت ادارییباشد؟دولتی چه مرجعی پاسخگو م يواحدها

 یشود؟ رئیس قوه قضائیهزیر نظر چه مرجعی اداره م« دیوان عدالت اداري »  .888

ولت به چه صورت کهاي بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دگرفتن و دادن وام یا کم.888

 .باید با تصویب مجلس شورای اسالمی باشداست؟

 نمایندگان مجلسیشود؟اسالمی پیشنهاد م طرح از طرف کدام مرجع به مجلس شوراي .887

 دولتیشود؟به مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد م الیحه از طرف کدام مرجع .886

قبل از  بررسی طر حها و الیحه ها وظیفه کمیسیو نهاي مجلس شوراي اسالمی چیست؟ .887

 مطرح شدن در مجلس

 اجرای قانون اساسیمهم ترین وظیفه رئیس جمهور چیست؟ .887

 رهبربه عهده کیست؟« عزل رئیس جمهور »  .888

ت متوالی م مطابق اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر چه مد .888

 دو دوره چهار ساله به صورت متوالی انتخاب شود؟ دیتوان

قانون اساسی، کدام مرجع حقّ تحقیق و تفحص در تمام امو ر  مطابق اصل هفتاد و ششم .888

 مجلس شورای اسالمی دارد؟ کشو ر را

 رئیس قوه قضائیه کند؟یت مدادگستري از نظر اجرایی زیر نظر چه کسی فعالی .888

وزارت  یشود؟ه و مجریه توسط چه مرجعی تنظیم مروابط قوه قضائیه با قواي مقنن .888

 دادگستری

 وزیر امور خارجه یشود؟انتخاب مسفیر توسط چه کسی  .888

 رئیس جمهور چه کسی وظیفه تأیید استوارنامه سفیران را به عهده دارد؟ .887

 دیوان محاسبات کشور وظیفه نظارت بعد از خرج بودجه بر عهده کدام مرجع است؟.886



مرجع قضایی ناظر به اجراي صحیح قوانین در محاکم از وظایف اصلی کدام مرجع  .887

 دیوان عالی کشور است؟

 رئیس قوه قضائیهبر عهده کدام مرجع است؟  « تهیه لوایح قضایی » وظیفه  .887

 حل اختالف بین شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی از وظایف کدام مرجع است؟ .888

 مجمع تشخیص مصلحت نظام

غایرت آنها با قوانین عادي مجلس کنترل مصوبات هیأت وزیران به منظور تحقق عدم م .888

 رئیس مجلس شورای اسالمی چه مرجعی است؟ اسالمی بر عهده يشورا

هیأت  یشود؟عی براي تصویب به مجلس پیشنهاد مطرح هاي قانونی از طرف چه مرج .888

 وزیران

 

 رتبهسران مملکت و مقامات عالی 

دسته 

 بندي
 انتخاب مقام نام

 رهبری
ای سیدعلی خامنه  

نیروهای ، فرمانده کل رهبر جمهوری اسالمیدومین 

، تهرانامام جمعه ، سلح جمهوری اسالمی ایرانم

بنیاد دائرةالمعارف اسالمیرئیس   

 مجلس خبرگان رهبری

 مجلس خبرگان رهبری رئیس مجلس خبرگان رهبری احمد جنتی

 قوه مجریه
ورای امنیت ملیش، ریس رئیس جمهورهفتمین  حسن روحانی  انتخابات مردمی 

 رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری

 قوه مقننه

مجلس شورای اسالمی 11رئیس  علی الریجانی  
رای مستقیم نمایندگان  

 مجلس

 احمد جنتی
شورای ، دبیر شورای نگهبان قانون اساسیدبیر 

تهران موقت ،امام جمعه، هماهنگی تبلیغات اسالمی  
رهبرانتخاب توسط   

 قوه قضائیه

شورای نگهبانای ، از اعضای فقهقوه قضائیهرئیس  صادق الریجانی رهبرانتصاب توسط    

ای غالمحسین محسنی اژه  رئیس قوه قضائیه معاون اول قوه قضائیه 

 رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور محمدجعفر منتظری

دیوان عالی کشوررئیس  حسین کریمی  
قوه انتخاب توسط رئیس 

 قضائیه

مجمع 

 تشخیص

مصلحت 

 محمود هاشمی شاهرودی

هیات عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای رئیس 

مجمع تشخیص ، عضو شورای نگهبان، عضو گانه سه

مجلس خبرگان ، نایب رئیس اول مصلحت نظام

رهبرانتخاب توسط   
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http://wikidarya.com/index.php/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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جامعه مدرسین حوزه ، نماینده مجلس، عضو رهبری نظام

 علمیه قم

مجمع تشخیص مصلحت نظامدبیر محسن رضایی رهبرانتخاب توسط    

فرماندهان 

 نظامی

محمد حسین افشردی 

 معروف به محمد باقری
ستاد مشترك کل نیروهای مسلحرئیس  رهبرانتخاب توسط    

ارتش جمهوری اسالمی ایرانفرمانده کل  سید عبدالرحیم موسوی رهبرانتخاب توسط    

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایرانفرمانده  محمدعلی جعفری رهبرانتخاب توسط    

 حسین اشتری
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی هفتمین فرمانده 

 ایران
رهبرانتخاب توسط   

 حسین دهقان
وزیر دفاع ،رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و 

مجمع تشخیص مصلحت نظامامنیتی   

رئیس انتخاب توسط 

 جمهو

شورای 

 عالی

 امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملیدبیر علی شمخانی  
رئیس انتخاب توسط 

 جمهور

 رئیس شورای امنیت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی
رئیس انتخاب توسط 

 جمهور

سایر 

های  مقام

 مهم

عسگری عبدالعلی علی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانرئیس   رهبرانتخاب توسط    

شورای سیاستگذاری امامان جمعهرئیس  رضا تقوی رهبرانتخاب توسط    

فرهنگستان زبان و ادب فارسیرئیس  غالمعلی حداد عادل  
رئیس انتخاب توسط 

رجمهو  

 تهران  شورای شهر شهردار تهران سید محمدعلی افشانی
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://wikidarya.com/index.php/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikidarya.com/index.php/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
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http://wikidarya.com/index.php?title=%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wikidarya.com/index.php/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
http://wikidarya.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wikidarya.com/index.php/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikidarya.com/index.php/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikidarya.com/index.php/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikidarya.com/index.php/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
http://wikidarya.com/index.php/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wikidarya.com/index.php/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://wikidarya.com/index.php/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://wikidarya.com/index.php/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://wikidarya.com/index.php/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
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http://wikidarya.com/index.php/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
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http://wikidarya.com/index.php/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C#رئیس_فعلی_شورای_امنیت_کشور
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