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 باسمه تعالی

 کلیات: فصل اول 

 ماده: تعاریف .4

 مقدمهو  ده،بو نظر اکثریتمبتنی بر گیری و مجامع و نهادهایی که مصوبات آنها در قالب رأیها، کلیه شوراها، کمیسیون 

ین باشد، از امی االجراءالزم کشوراز نظر قوانین  ،و امثالهم ، ابالغیهنامه، دستورالعملدر حکم قانون، مقررات، آیینیا 

 شوند؛مینامیده « مشمول شوراهای»پس 

  نامیده « محورهای مشمول»باشند، از این پس این قانون می 9ماده مشخصات محتوایی و فرمی جلسه که موضوع

 شوند؛می

 باشد، از این پس می 8ماده ای که به منظور ثبت و انتشار عمومی محورهای مشمول ایجاد شده و موضوع سامانه

 شود؛نامیده می« سامانه»

 ماده: موضوع قانون .2

به اطالع عموم  ماده ...مطابق مراتب تعیین شده در آنرا موظف هستند محورهای مشمول را در سامانه ثبت و مشمول  شوراهای

 .مردم برسانند

 ماده: تعهدنامه .9

موارد زیر اوی حای که به صراحت تعهدنامه ندموظفشوراهای مشمول های تعیین شده در منصوبین یا منتخبین تصدی پستکلیه 

امانه سآنرا در تصویر تحویل نموده و  ریاست قوه قضائیهبه ، یا انتخاب و ظرف یک هفته از زمان حکم تصدیرا امضا، باشد، 

 بارگذاری نماید.

 ؛به اطالعات مندرج در محورهای مشمولحق عموم مردم در دسترسی  نبه رسمیت شناخت 

 این قانون؛مفاد کلیه رعایت موافقت و التزام عملی به ، آگاهی 

 تبصره:

ده در شوراهای های تعیین شپستانتصاب افراد در  یا یکی از شروط کاندیداتوری و شرکت در انتخاباتاز تاریخ تصویب این قانون، 

 مشمول، امضای تعهدنامه مذکور خواهد بود.

 فصل: محورهای مشمول ثبت و اعالم عمومی و مهلت آن 

 ماده: محورهای مشمول .9

 :باشندمیبه قرار زیر در این قانون ناظر به جلسات محورهای مشمول ثبت و اعالم عمومی 

 :مشخصات محتوایی جلسه 

o  ؛دستور جلسهعناوین و مفاد 

o متن دعوتنامه جلسه؛ 
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o مکتوبات و مستندات مورد مذاکره در جلسه؛ 

o  کلیه مذاکرات، با قید نام سخنرانان، بانضمام چکیده آن؛مشروح 

o  ؛کلیه مذاکراتکامل فیلم یا صوت 

o که مصوبات جلسهآن بخش از گیری نسبت به رأی اعضا )موافق، مخالف، ممتنع، عدم رأی(، در صورت رأی 

 ؛باشنداالجراء میاز نظر قانونی الزم

o ؛جلسه مصوباتکامل  متن 

  جلسه: شکلیمشخصات 

o  ،تاریخ برگزاری، ساعات شروع و پایان جلسه؛مختصات زمانی و مکانی جلسات: تاریخ دعوتنامه، محل برگزاری 

o  به همراه عنوان سازمان یا نهاد متبوع  ،)رسمی، به نیابت، مهمان(آنان جایگاه حضور اسامی مدعوین جلسه و

 خود و جایگاه سازمانی؛

o لیست حضور و غیاب؛ 

o  جلسه؛در  یا خروج زودهنگام حاضرانمیزان تأخیر 

o اسامی رئیس و دبیر جلسه؛ 

o  ای را به جلسه اند یا به عنوان مهمان عدهای در جلسه شرکت کردهافرادی که به نیابت از آنها عدهاسامی

 شان؛اند، همراه نام نائبان و مهماناندعوت نموده

 تبصره:

 باشد.میشوراهای مشمول الذکر بر عهده باالترین مقام مسئولیت ثبت و انتشار عمومی کلیه موارد فوق

 ماده: مستثنیات .5

 اند از:موارد مستثنی از این اصل عبارتباشد. اصل بر افشای عمومی کلیه اطالعات مندرج در ماده فوق می

  به تشخیص رئیس جلسه، مبتنی بر محرمانه بودن مشخصات فرمی و محتوایی جلسات، صرفًا ثبت و اعالم عمومی

 تاریخ برگزاری این جلسات الزامی خواهد بود؛

 جلسه، صرفاً ثبت و اعالم عمومی مشخصات هر نی بر محرمانه بودن مشخصات محتوایی مب ،به تشخیص رئیس جلسه

 جلسه الزامی است؛آن فرمی 

 ریم حمرتبط با  یا اسناد مورد استفاده در جلسات، دارای اطالعات، در صورتی که مذاکرات به تشخیص رئیس جلسه

ده حریم شخصی در متن از اعالم عمومی مستثنی های ایجاد کننصرفاً مؤلفه، باشدشخصی افراد حقیقی یا حقوقی 

 شود؛می

 ماده: مهلت ثبت و اعالم عمومی .6

باشد. این مهلت برای سایر محورهای مندرج ساعت پیش از برگزاری جلسات می 29، «دستور جلسه»مهلت ثبت و اعالم عمومی 

 باشد.در ماده فوق حداکثر یک هفته پس از برگزاری جلسات می
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 زنده جلسه ویدئویماده: انتشار  .7

ظفند مو ، و صحن اصلی شوراهای شهرهیأت دولتصحن اصلی های آن، مجلس شورای اسالمی و کمیسیونجلسات صحن علنی 

رصورت د کلیه جلسات آنها بر روی پایگاه اینترنتی خود میسر گردد.مستقیم ویدئوی تدابیری را اتخاذ نمایند که امکان پخش 

 پخش زنده با حذف صدا منتشر خواهد گردید.صالحدید رئیس جلسه، ویدئوی 

 مباحث فنی فصل: 

 ماده: سامانه .8

 ایجاد نماید. این محورهای مشمولمند نظامو به منظور ثبت و انتشار عمومی را ای رسانی موظف است سامانهشورای عالی اطالع

 های زیر باشد:قابلیتباید حداقل دارای سامانه 

  ؛اطالعات ثبت شدهبندی کلیه دستهآرشیو و 

  ؛شوراهای مشمولنمایش اطالعات ثبت شده در سامانه، به تفکیک 

 ؛پیشرفته و ساده جستجوی قابلیت 

  تا عموم مردمالکترونیکی، پیامک و مانند آنها()همچون نامه رسانی نسبت به اقدامات و اطالعات جدید اطالعخدمات ، 

 خود آگاه گردند؛مسائل مورد عالقه بتوانند بموقع از اتفاقات و 

  های استاندارد؛در قالبتوسط کاربران، امکان برداشت رایگان جزئی یا کلی اطالعات 

  خوان؛های استاندارد ماشینهای تحت وب، در قالبسامانهبرداشت اطالعات توسط رایگان ارائه خدمات 

 :1تبصره 

عات کلیه شوراهای مشمول در سامانه، و بازنشر بالدرنگ رسانی موظف است زیرساخت الزم به منظور ثبت اطالشورای عالی اطالع

 آن اطالعات در تارنمای سازمانی شوراهای مشمول را فراهم نماید.

 :2 تبصره

عات ارائه اطالدر شوراهای مشمول ارزیابی عملکرد بندی و رتبه گزارشاتموظف است بصورت ماهیانه، رسانی شورای عالی اطالع

 به اطالع عموم برساند.را از طریق همین سامانه 

 ماده .4

رای شو به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.و ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه  9ظرف مدت اجرایی این قانون نامه آیین

 وانینق کلیهسازی نماید. ضمناً ماه پس از تصویب این قانون، سامانه فوق را طراحی و پیاده 6رسانی مکلف است ظرف عالی اطالع

 .است ملغی قانون این با مغایر مقررات و

 پایان متن پیشنهادی قانون

 ضمیمه 
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 :فهرست تفصیلی شوراهای مشمول .41

 های مجلس شورای اسالمی؛صحن و کمیسیون 

 های مجمع تشخیص مصلحت نظام؛صحن و کمیسیون 

 جلسات مجلس خبرگان رهبری؛ 

 ؛جلسات شورای نگهبان 

 های جلسات هیأت دولت؛صحن و کمیسیون 

 جمهور ریاست آنها را بر عهده دارد؛که رئیس کلیه شوراهایی 

 کلیه شوراهای شهر و روستا؛ 

 ها، ...؛ها، شهرداریهای ذیل وزارتخانهکلیه کمیسیون 

 جلسات صندوق توسعه ملی؛ 

 های دولت با قانون مصوب مجلس(نامه)ذیل ریاست مجلس برای بررسی مطابقت آیین هیات تطبیق مصوبات 
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