
  
 المؤسسات الدستورية في ايران

 

 



   
 اقبةفممة انقسمم ا اياةمملد ايرسممفي ةي امما اةمم ا  ايمم  

ز نةفممة  الييمم  امما شاممر اياممل  يايهلنةممي امما شاممر 

 -:ايخ ةنا



  

 ل  1324يم فليف اة ا   ؤسسلا رسفي ةي قبل اكم ايال  ياف  شلم  

 اسف ا ش  ايضلع غة   سفق د ف هلا

 اليي ايفيض 

سيء اليضلع ايراخلةي 

ف اكم الز لا القفصلرةي 

 ا ففلع نسبي ايبطليي يايفق 

ايفرخل الجنبا اا ايسةلسي ايخل جةي. 



ايذي  1324اي طليب بليا ةلا ايعل ي  ع يصيل ايال   ظف  ايرة   براا

 -:اقرم اي   ج يشي    النجلزاا  نال

 ايعريةي( خلني شرايا) فلسةس1.

  الييي اصالح اياةلد ايرسفي ةي2.

 فارةر صالاةلا اياكي ي اي طلقي3.

 ( جلس ايا ي  لا) اق ا  انفخلبلا ب ي لنةي يلسلطي ايفا ةعةي فاا اسم 4.

 (نظلم نل ي اسلسا) اصرا  ايل رسفي  بلسم 5.

 



 1324ايرسفي  الة انا 

 ةعر ايل رسفي  اة انا  كفيب يشر السلس يلرسلفة  ايفا خلففه

 :ياب ز  ل نص شلةه

السالم ايرة  اي س ا يفبنا ياي ذهب ايجعف ي الهنل شا ي. 

 اشط  ري  كبة  ي جلل ايرة. 

 



 1906الدستور 

  ع الشف اف ببعض ايرةلنلا الخ ى  1324اشف ر نفس  ق  اا رسفي 

 (ايز ارافةي ايةايرةي اي سةاةي ايبالئةي) هل 

  1963ايرسفي 

 اق  ببعض الصالالا  نال 

ايغلء اينظلم القطلشا 

ايغلبلا فل ةم 

فعرةل قلني  النفخلبلا 

 



ثانيا الحياة الدستورية في عهد الخميني 

    ايفايل اي ام ايذي اارفه اة ا  بعر سقيط اكم ايال   هي ايفايل

 اينظلم اي لكا اي  اينظلم ايج اي ي

 



1979 دستور 

  شل   ايفلكةرايرة  اي س ا  ع  بللسالم 1979اق  رسفي  اة ا

 :اي ذهب ايجعف ي غة  قلبل يلفبرةل اي  البر يف ةز هذا ايرسفي  با

 نصب  ئةس ايج اي ةي  نصب   زي  

شرم يجير  نصب  ئةس يليز اء 

  1979اب ز اي ؤسسلا ايرسفي ةي اا رسفي 

 



 :الفقيهالولي 1.

 يهي اي صر  الشل  يلسلطلا ايهالث يةكي  اا ق ي ايا م ايسةلسا يةج ع

 :ية فلك صالاةلا ياسعي اب زهل( ايز نةي، يايرةنةي) بة  ايسلطفة  

ايقلئر ايعلم يلقياا اي سلاي 

فعةة  اقالء  جلس اييصلةي 

فعةة   جلل ايسلطي ايقضلئةي يايقةلراا ايعلةل اا ايرييي 

اشال  اليي ايا ب يايسلم 

 اقليي  ئةس ايج اي ةي 

 



  

 مجلس الشورى االسالمي1.

 يها ايسلطي ايفا ةعةي اا اة ا  ففيي   ا ي فا ةع ايقيانة  ي  اقبي

فطبةقال ياق ا  اي ةزانةي ايعل ي يلرييي ي سم ايسةلسي ايعلةل يلرييي، يةفم 

 .انفخلب اشضلئال بلنفخلبلا  بلا د 

 



الرقابة الدستورية في ايران تكون عبر وسيلتين: 

 ( جلس اي الاظي شل  ايرسفي )  قلبي رةنةي، فكي     خالل 

 (. ئةس اي اك ي ايعلةل)  قلبي قلنينةي، فكي     خالل 

 


