
  

 

 

 

 

 

 مصوبات مجلس را دارد.ه مسئولیت اجرای قانون اساسی و کرئیس جمهور عالی ترین مقام پس از رهبر در کشور است 

 شود؟ رئیس جمهور چطور انتخاب می

قد به جمهوری مومن و معت ابتدا کسانی که شرایط نوشته شده در قانون) ایرانی بودن، مدیر و مدبر بودن،:  انتخابات

صالحیت آنها را بررسی می کند و چند نفر به  شورای نگهبانشوند. سپس اسالمی و..( را داشته باشند کاندید می

های خود را بیان کنند، سپس انتخابات خص فرصت دارند تا برنامهمشعنوان کاندید معرفی می شوند. کاندیدها در زمان 

به فرد مورد نظر خود رای می دهند. کسی که بیشترین  ر داخل و خارج ایرانسال د 18افراد باالی برگزار می شود و 

 رئیس جمهور ایران خواهد شد.  ساله 4یک دوره میزان رای را بیاورد برای 

 

 

 

 

 

 

 

سیما کاظمی                                 پایه هشتم                                                                مطالعات اجتماعی                     

  نقش دولت در ساختار حکومت:          (سه و چهار) درس  دوم فصل 

 

 ساختار حکومت 

 رهبر 

  قضاییه قوه  قوه مقننه  قوه مجریه 

 شورای نگهبان مجلس رئیس جمهور 

 گیرد. تایید می شود و حکم می رهبرتوسط برای شروع به کار، دید برگزیده توسط مردم نکا:  تنفیذ

و مسئولین  ، شورای نگهبانهاروئسای دیگر قوه با حضور مجلس شورای اسالمی : رئیس جمهور در مراسم تحلیف

 وظایف خود را به درستی انجام دهند.کنند که سوگند یاد مین آدر پیشگاه قر دیگر،
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ها را کند و نمایندگان مجلس صالحیت آنرئیس جمهور وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی می: کابینهتشکیل 

. هر وزیر مسئول یک وزرات را آغاز کنندد توانند کار خوگیرند و میدرصورت تایید رای اعتماد می بررسی می کند و

 خانه می شود.
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 وظایف دولت 

دولت برخوردار شوند، آزادی بیان،  تکه از خدما دارتباط موثر با شهروندان : شهروندان یا اتباع حق دارن .1

نند و در ام بگذارند، مالیات پرداخت ک. در مقابل مردم هم باید به قوانین احترداشته باشنداظهارنظر و انتقاد 

 زمان جنگ از کشور دفاع کنند. 

خدمات زیر ساختی : دولت طبق قانون وظیفه دارد شرایط الزم برای سواد، آموزش، بهداشت، شغل  .2

ی اینکه خدمات عمومی مثل جاده، پل، سد، مناسب، رفاه، امنیت و اخالق را برای مردم ایجاد کند به اضافه

 دم ایجاد کند.را برای مر و... مخابرات، بیمارستان، مسکن 

 هماهنگی بین وزیران و امضای استوارنامه های سفیران کشور ما و پذیرش سفرا دیگر کشورها  .3

هر سال یک پیش بینی از وضعیت درآمد و هزینه های سال بعد انجام دارد دولت وظیفه نوشتن بودجه :  .4

) به پیشنهادهای دولت که به ام الیحه بودجه تحویل مجلس بدهد.نبه  دهد و آن را در غالب یک الیحه

 شود(شود که در صورت پذیرش به قانون افزوده میشود الیحه گفته میه میمجلس داد

 

 

 

 

 

 

 

دولت هر پیشنهادی که برای تصحیح قانون یا تغییر و اضافه کردن موردی در قانون داشته ارتباط با مجلس :  .5

باشند را به شکل پیشنهادی به عنوان الیحه تحویل مجلس می دهند. مجلس آن را بررسی می کند و در 

ازه دارد در صورت وجود نکته ای صورت صالحدید به عنوان قانون تصویب می کند. همچنین مجلس اج

 .کند (سوال و پاسخ )از رئیس جمهور و وزرا سوال کند و حتی آنها را استیضاح

 

 بخش کشاورزی، ها هزینه هایی را در نظر بگیرد. از جمله هزینه برایدولت وظیفه دارد برای هر یک از وزارتخانهها: هزینه

 آموزش، بهداشت، مسکن، حفاظت از محیط زیست، کشاورزی، ساختن پل، سد و ....

آید. منبع درآمد بعدی مالیاتی است که افراد و بیشترین حجم درآمدهای دولت افروش نفت به دست میدرآمدها : 

 ، سرمایه گذاری در صنایع بزرگض، صدور گواهی نامهها پرداخت می کنند. همچنین دولت از محل پرداخت عوارسازمان

 دارد و... در آمد


