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  نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرائی نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرائی   شیوهشیوهگانه پیوست گانه پیوست   1212هاي هاي فرم فرم 
  ))13861386//1212//2727ك مورخ ك مورخ 3755037550تت//212767212767نامه شماره نامه شماره   تصویبتصویب) ) 88((موضوع ماده موضوع ماده ((

  
) ستادي -استانی(درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی 

)معاون حقوقی وقت رئیس جمهور 17/10/1391 مورخ 202745بخشنامه شماره موضوع  -اصالحی( 1پیوست شماره   
  :مرجع رفع اختالف

   معاونت حقوقی رئیس جمهور   
  ........شناسه   

    رؤساي دستگاه ستادي     
  .......شناسه   

       استانداري    
  .........     .شناسه  

  مشخصات دستگاه متقاضی

  نام دستگاه

نام و نام خانوادگی 
  مقام اجراییباالترین 

  )حسب مورد استانی یا ستادي(

نام و نام خانوادگی 
نماینده یا وکیل 

  قانونی
  
  

  )پست الکترونیک -تلفن ثابت -کد پستی -نشانی پستی(: آدرس دستگاه

  
  

    
  

  

  ف اختالفدستگاههاي طر/مشخصات دستگاه

  نام دستگاه
خانوادگی نام و نام 

 باالترین مقام اجرایی
  )حسب مورد استانی یا ستادي(

  )پست الکترونیک -تلفن ثابت -کد پستی -نشانی پستی(: آدرس دستگاه

1-       
2-    
3-    

  
 نوع اختالف

  برداشت از حکم قانونی      
  

        مالی              
  

دووجهی             

  
  میزان ارزش یا اثرگذاري موضوع اختالف
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  ):  تقویم به ریال(اثر گذاري مالی
  )به عدد(ریال ........................................................... 

   )به حروف(ریال.................................. .........................
  )درمواردي که برآورد قطعی نیست و تقریبی است ارائه توضیح ضروري است( *

:...................................................................................شرح
...........................................................................................

...........................................................................................  

  :اثر گذاري غیر مالی  
  )اثربخشی تشکیالتی،جمعیتی و جغرافیایی، اختیارات و کارکرد و امثالهم( *

......................................................................................:شرح
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :شرح و گردشکار اختالف

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
  

  ضمائم و مستندات
محاسباتی و  - آراء صادره از محاکم قضایی و غیرقضایی، گزارش وتصمیمات مراجع مالی،...)اعم از قوانین کلی،آیین نامه ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها و(تمامی مستندات شامل قوانین مورد استناد((

  ))وانین و امثالهمبازرسان قانونی،مکاتبات مربوطه، قراردادها،ایرادات هیأت تطبیق ق



            
  

3 

1- .............................................. 
2- .............................................. 
3- .............................................. 
4- ..............................................  

  

       خیر                        بله                              :     ناس رسمی استآیا روشن شدن زوایاي اختالف نیازمنداعالم نظرکارش
  
  

       خیر                       بله    :است)شیوه نامه 3ماده (آیا موضوع داراي سابقه بررسی مشترك با حضور نمایندگان طرفین
............................................:............................................................................................................................شرح

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :نظریه حقوقی دستگاه متقاضی
.................................................................................................... .......................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................... .......................................................................................

.................................................................................................... .......................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................... ....................................................................................  
  .رسیدگی به این درخواست نامه منوط به نامه باالترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی عنوان مرجع حل اختالف می باشد *
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  دگی و رفع اختالفیرس نامه شیوه تکمیل نمونه درخواست
  

ع اختالف، پس از مشخص نمودن مرجع صالح رفع اختالف براساس احکام آئین نامه و ذکر عنوان در قسمت مرجع رفـ 
  .دستگاه متبوع مرجع مزبور ، نام و نام خانوادگی مرجع مزبور به عنوان مخاطب درخواست نامه قید می شود

گاه طرف اختالف، نشانی در قسمت دستگاه متقاضی و دستگاه طرف اختالف، عنوان قانونی دستگاه متقاضی و دستـ 
اقامتگاه دستگاهها و نشانی واحد حقوقی آنها به نحوي که مکاتبه با آنها به سهولت و درستی صورت گیرد و نام و نام خانوادگی 

یا مؤسسه   چنانچه طرفین اختالف از دستگاههاي زیر مجموعه یک وزارتخانه. شود ترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه قید می باال
  .تی نباشند مشخصات وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع نیز قید می گردددول

در قسمت موضوع اختالف، نوع اختالف اعم از برداشت متفاوت از حکم یا احکام قانونی، تداخل وظایف و اختیارات قانونی  ـ
ین و مقررات یا ناشی از آن باشد حکم چنانچه اختالف راجع به برداشت از قوان. و یا اختالف در اموال و حقوق مالی تصریح گردد

  .قانونی مورد اختالف باید صریحاً قید گردد
چنانچه اختالف در یکی از موارد فوق، موجب اختالف در سایر موارد باشد، قید تمام موارد اختالف اعم از اصلی و تبعی 

  .ضروري است
یالی آن توسط دستگاه متقاضی بر مبناي معیارهاي در مواردي که اختالف مربوط به اموال و حقوق مالی است، ارزیابی ر

در مواردیکه اختالف مربوط به برداشت از قوانین و یا تداخل . گردد متعارف و واقعی توسط واحد مالی دستگاه متقاضی قید می
یارات و کارکرد مورد وظائف و اختیارات باشد میزان اثربخشی از حیث بار مالی یا تشکیالتی یا از نظر جمعیتی و جغرافیائی و اخت

  .شود عمل قید می
قسمت دالیل و مستندات باید مشتمل بر بیان ادله مجوز قانونی اقدامات صورت گرفته مرتبط با موضوع اختالف، سوابق و  ـ

اسناد ناظر بر رابطه قانونی یا قراردادي منجر به اختالف و مشخصات دلیل مثبت سمت صاحب امضاء مجاز دستگاه 
  .متقاضی باشد

اي مشتمل بر مدت، زمینه ها و چگونگی بروز اختالف، اقدامات صورت گرفته جهت  در قسمت گردشکار اختالف خالصه ـ
رفع اختالف و نتیجه آن، علل عدم رفع اختالف، به خصوص سابقه طرح اختالف در سایر مراجع اعم از مراجع قضایی و 

  .گردد د میغیرقضایی و نیز آثار اجرایی ناشی از وجود اختالف قی
در قسمت نظریه حقوقی دستگاه متقاضی، باید نظریه مستند و مستدل دستگاه متضمن اثبات وقایع موضوعی و حکمی ـ 

  .مورد ادعا به نحوي که مثبت خواسته مطروحه دستگاه متقاضی باشد به نحو مختصر و موجز بیان شود
امات اجرایی و هیأت وزیران جهت رفع اختالف می باشد الزم است با توجه به اینکه تأکید به استفاده از اختیارات قانونی مق

  .نظریه دستگاه متضمن راهکار پیشنهادي رفع اختالف نیز باشد
در این قسمت همچنین خواسته اصلی دستگاه متقاضی به نحوي که تصمیم گیري درخصوص آن به طور قطعی منجر به رفع 

  .اختالف گردد به نحو صریح و منجز قید می شود
  .در قسمت صاحب امضاء مجاز نام و نام خانوادگی و سمت باالترین مقام اجرایی دستگاه نیز قید خواهد شد ـ
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  ))22پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی

  
  

  اختیار نامۀ تعقیب درخواست رسیدگی و رفع اختالف و دفاعاختیار نامۀ تعقیب درخواست رسیدگی و رفع اختالف و دفاع

  

  ........................................................................معاون    ................................................................................ جناب آقاي

  ................................................................................  سرکار خانم

   

دسـتگاه اسـتانی و بـا    /شـرکت /مؤسسه/ قانون تشکیل این وزارتخانه/ اساسنامه  .............یارات ناشی از مادة بدینوسیله به استناد اخت
و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دسـتگاههاي اجرایـی بـه     27/12/1386ك مورخ 37550ت212767توجه به تصویب نامه شمارة 

دستگاه استانی در مراجع رفع اخـتالف موضـوع   / مؤسسه/شرکت/ة این وزارتخانهجنابعالی نمایندگی داده می شود که به عنوان نمایند
تصویب نامه یاد شده نسبت به تعقیب درخواست نامۀ رسیدگی و رفع اختالف و یا دفاع از درخواست نامه مطروحه علیـه ایـن دسـتگاه    

ضمناً تفویض تعقیب و پیگیري امور فوق بجز شـرکت درجلسـات   . اقدام نمائید .............................به شماره  ...........................در پرونده مطروحه در 
  .رسیدگی، اداي توضیح و امضاء لوایح به کارشناسان حقوقی دفتر حقوقی بالمانع است

  
  :رونوشت
  دفتر حقوقی دستگاه 

  
  
  
  
 

  
  امضاء باالترین مقام دستگاه اجرائی

  
  
  
  

    



            
  

6 

  

  ))33پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   اختالف دستگاههاي اجراییاختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع شیوه نامه رسیدگی و رفع 

  
  ))شناسۀ مراجع رفع اختالفشناسۀ مراجع رفع اختالف((

  شناسه  مرجع رفع اختالف  شناسه  مرجع رفع اختالف
  40  استاندار آذربایجان غربی  10  معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

  41  استاندار اردبیل  11  وزیر آموزش و پرورش
  42  استاندار اصفهان   12 وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات

  43  استاندار ایالم   13 وزیر اطالعات
  44  استاندار بوشهر  14  امور خارجه وزیر

  45  استاندار تهران  15  وزیر امور اقتصادي و دارائی
  46  استاندار چهارمحال و بختیاري  16  وزیر بازرگانی

  47  استاندار خراسان جنوبی  17  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  48  استاندار خراسان شمالی  18  وزیر تعاون

  49  استاندار خراسان رضوي  19  وزیر جهاد کشاورزي
  50  استاندار خوزستان  20  وزیر دادگستري

  51  استاندار زنجان  21  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح
  52  استاندار سمنان  22  وزیر راه و ترابري

  53  ر سیستان و بلوچستاناستاندا  23  وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
  54  استان فارس  24  وزیر صنایع و معادن

  55  استاندار قزوین  25  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري
  56  استاندار قم  26  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

  57  استاندار کردستان  27  کار و امور اجتماعی وزیر
  58  استاندار کرمان  28  وزیر کشور 

  59  استاندار کرمانشاه  29  وزیر مسکن و شهرسازي
  60  استاندار گهکلویه و بویراحمد  30  وزیر نفت

  61  استاندار گلستان  31  نیرو وزیر
  62  استاندار گیالن  32  رئیس سازمان انرژي اتمی

  63  استاندار لرستان  33  سازمان تربیت بدنی رئیس
  64  استاندار مازندران  34  سازمان حفاظت محیط زیست رئیس
  65  استاندار مرکزي  35  مرکزي جمهوري اسالمی ایران بانک رئیس
  66  استاندار هرمزگان  36  صنعتی -سازمان مناطق آزاد تجاري رئیس

  67  استاندار همدان  37  سرپرست نهاد ریاست جمهوري
  68  استاندار یزد  38  رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی

    69  واردسایر م  39  استاندار آذربایجان شرقی
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  ))44پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی

  
  اعالمیۀ تکمیل درخواست نامهاعالمیۀ تکمیل درخواست نامه  

  
                                      ............................................... دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه/ وزارت

         
  

با توجه ................................................  در خصوص درخواست رسیدگی و رفع اختالف آن دستگاه با دستگاه  .............................................  ...بازگشت به نامه شمارة 
خواسـت نامـه   روز از تاریخ وصول این اعالمیه نسـبت بـه تکمیـل در    10به نقص درخواست به شرح ذیل، مقتضی است ظرف مدت 

  اقدام نمائید؛
                             

  سایر موارد )ج نقص مدارك )ب نقص اطالعات )الف

  -  1  اختیار نامه -  1  مشخصات متقاضی -1
  -  2  6مدارك موضوع ماده  -  2  مشخصات دستگاه طرف اختالف -2
  -      3  موضوع اختالف -3
          سایر موارد -4

  :توضیحات
  

  :توضیحات 
  

  :توضیحات  
  

            
                                 

            
  
  
    
       

  
  امضاء مسئول دفتر  مرجع رفع اختالف
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  ))55پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی

  
  اعالمیۀ رد درخواست نامۀ رسیدگی به جهت عدم رفع نقصاعالمیۀ رد درخواست نامۀ رسیدگی به جهت عدم رفع نقص

  
                           ............................................... ه استانیدستگا/ شرکت/ مؤسسه/ وزارت

   

ــمارة     ــه ش ــه نام ــت ب ــتگاه         .................................................................................بازگش ــتالف آن دس ــع اخ ــیدگی و رف ــت رس ــوص درخواس در خص
ــتگاه   ................................................................................. ــا دسـ ــمارة        .................................................................................بـ ــه شـ ــت نامـ ــل درخواسـ ــه تکمیـ ــرو اعالمیـ و پیـ

، نظر به اینکه نسبت به تکمیل درخواست نامه به ترتیب قانونی مندرج در اعالمیه اقدام ننموده اسـت لـذا   .................................................................................
  .بموجب این اعالمیه رد درخواست نامۀ رسیدگی به جهت عدم رفع نقص اعالم می گردد

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  امضاء مسئول دفتر مرجع رفع اختالف
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  ))66پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   سیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رشیوه نامه ر

  
  ابالغیۀ درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختالفابالغیۀ درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختالف

  
  

               .........................................................:شماره پرونده                                                                 ............................................... دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه/ وزارت   

                    
   

درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف   ..........................................................................بموجب نامۀ شمارة     ..........................................................................نظر به اینکه دستگاه 
با آن دستگاه را به این مرجع تقدیم نموده است لذا ضمن ارسال نسخه اي از درخواست نامـه مطروحـه و ضـمائم آن، مقتضـی اسـت      

  ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول این اعالمیه نسبت به انجام مراتب ذیل اقدام نمایند؛
معاونـت حقـوقی و امـور      ............................................... شـیوه نامـۀ شـمارة    2پیوسـت شـمارة   (معرفی نماینده یا نمایندگان حقوقی بر اساس مفاد اختیارنامـه   -1

  )مجلس رئیس جمهور

 بوط و ارائه راهکار مورد نظر اعالم نظر و پاسخ به موارد مطروحه در درخواست نامه متضمن الیحۀ دفاعیه، ادلۀ مر-2

  
  

    امضاء مسئول دفتر مرجع رفع اختالف
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  ))77پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی

  
  اعالمیۀ تمدید مهلتاعالمیۀ تمدید مهلت

  
  .........................................................:شماره پرونده                                                            ............................................... دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه/ وزارت   

   

ــمارة     ــۀ ش ــه نام ــت ب ــد    ..................................................................................... بازگش ــت تمدی ــوص درخواس ــالم  در خص ــت اع ــه/مهل                       ...............................ارائ
از تاریخ انقضـاء مهلـت قبلـی      ............................... مقتضی است ظرف مهلت . به موجب این اعالمیه با درخواست آن سازمان موافقت می گردد

  .ارائه موارد مزبور اقدام گردد/نسبت به اعالم
  
  
  

  

  

  

  

   امضاء مسئول دفتر مرجع رفع اختالف
  
  
  
  
  
  
  
  



            
  

11 

                                                              

  ))88پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی

  
  اعالمیۀ رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صالحیتاعالمیۀ رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صالحیت

  
                                                   .........................................................:شماره پرونده                                                        ...............................................  دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه/ وزارت              

   

در خصوص درخواست رسیدگی و رفع اختالف بین آن دسـتگاه بـا     ...................................................................... بازگشت به نامۀ شمارة  
 شـــمارة  شـــیوه نامــۀ     ......................بـــا توجــه بـــه مــادة     ...................................................................... موضــوع   ............................................... دســتگاه   

  اعـالم  .......................................... .قـانون   ......................معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهـوري و مـادة      ......................................................................
  .می باشدمی دارد رسیدگی به اختالف در حدود صالحیت این مرجع ن

  
  
  
  
  

  امضاء مسئول دفتر مرجع رفع اختالف
  

  
  
  
  
  
  
  
  



            
  

12 

  

  ))99پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی

  
  

  نمونۀ نظرخواهی از دستگاه مرتبطنمونۀ نظرخواهی از دستگاه مرتبط
  

  :................................................شمارة پرونده                                                                    .............................................................. دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه/  وزارت       

 

   .ین مرجع ارسال می گرددمطروحه در ا/............................................... نامه شماره/به پیوست تصویر سند
و  27/12/1386مـورخ   ك37550ت /212767نظر به ارتباط موضوع با شرح وظائف و اختیارات آن سازمان و با توجـه بـه تصـویب نامـه شـمارة      

 عاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري مقتضی است ظـرف مهلـت  م  .....................................................................................   شیوه نامه شمارة 11ماده 
  نظر و پاسخ خود نسبت به سئوالت و مسائل زیر به این مرجع اعالم نمائید؛  ................... روز  ...................

1-  
2-  
  

  :رونوشت

 دستگاه متقاضي(دستگاه استاني/شرکت/مؤسسه/وزارت( 

 دستگاه طرف اختالف(ستاني دستگاه ا/شرکت/مؤسسه/وزارت( 

  

  

  

  امضاء مسئول دفتر مرجع رفع اختالف 
  
  
  
  
  



            
  

13 

  

  ))1010پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی

  
  اعالمیه دعوت به جلسهاعالمیه دعوت به جلسه

  
  ................................................:شمارة پرونده                                                                               ............................................... دستگاه استانی/ شرکت/ مؤسسه/ وزارت

  :......................................................جناب آقاي -  

  ......:................................................سرکار خانم -  

 

در خصـوص    .....................................................................................با توجه به پرونده درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف مطروحـه بـین آن دسـتگاه و دسـتگاه    
آن دسـتگاه شایسـته اسـت      .................................نظر به تعیین جلسۀ رسیدگی و اختیار نامۀ شماره  ................................................................................................................................................................

  :ی ذیل شرکت نمائیدجهت ارائه توضیحات و دفاعیات مورد نظر در جلسه تعیینی به تاریخ و نشان
  تاریخ و ساعت جلسه؛ -1
 مکان تشکیل جلسه؛ -2

  ؛موضوع جلسه -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امضاء مسئول دفتر مرجع رفع اختالف
  
  



            
  

  

  ))1111پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی

  
  

  صورتجلسه رسیدگیصورتجلسه رسیدگی
  

  ..................................................................................... :شمارة پرونده                                                                                                                                  

  
  :مشخصات جلسه) الف

  :مرجع رفع اختالف -1
 :تاریخ اعالمیۀ دعوت به رسیدگی -2

 :ندگان دستگاه متقاضینماینده یا نمای -3

 :نماینده یا نمایندگان دستگاه طرف اختالف -4

 ):حیث مورد(نماینده یا نمایندگان دستگاه مرتبط  -5

 :رئیس جلسه رسیدگی  -6

  
  :شرح جلسه) ب

 : اظهارات و سئواالت رئیس جلسه -1

  :دستگاه متقاضی اظهارات نماینده – 2

  : اظهارات و پاسخ نمایندة دستگاه طرف اختالف  -3
     :دستگاه مرتبط اظهارات نماینده -4

  :تصمیمات جلسه -5
  
  

  امضاء نمایندة دستگاه مرتبط/امضاء نماینده دستگاه طرف اختالف/امضاء نماینده دستگاه متقاضی/امضاء رئیس جلسه   
  
  



            
  

  

  
  

  ))1212پیوست  شماره پیوست  شماره ( (   شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجراییشیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههاي اجرایی

)معاون حقوقی وقت رئیس جمهور 18/11/1391مورخ  227091موضوع بخشنامه شماره  -اصالحی((فتصمیم نامه مرجع رفع اختال  

 
  
  

  :  مشخصات مرجع رفع اختالف) الف
  ............................................................................................................................... :نام مرجع رسیدگی و رفع اختالف -1
  .............................................: ...........................................................................................................................شناسه مرجع -2
  

  :مشخصات طرفین اختالف) ب
  ................................................................................................................................................................. :دستگاه متقاضی -1
  .............................................................................................................................. :دستگاههاي طرف اختالف/ دستگاه -2
  
  .............................................................................................................................................................. :موضوع اختالف) ج

.....................................................................................................................................................................................................  
  
  : گردشکار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته براي رسیدگی و رفع اختالف) د

.....................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... ............................  

  
  :تصمیم نامه )  ه

........................................................................................................ ..............................................................................................
......................................................................................................................................................................................................   

  
  :روش اجراي تصمیم نامه و مرجع اجرا) و

.................................................................................................................................................................................. ..................

....................................................................................................................................................................................................  
  

  تأیید نهایی  کارشناسان و مشاوران
  معاون حقوقی رئیس جمهور/باالترین مقام دستگاه /ستاندارا   -1

  
  
  

2-   
3-  
4-  

  
  
  :امضاء مرجع رفع اختالف) ز
  
  
  

  
  


