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 شگفتاریپ

 یهانگهبان در پژوهش ینهاد شورا مرتبط با موضوعات یمطالعه
ران یا یاسالم یجمهور یژه نظام حقوق اساسیوو به یحقوق عموم

ن نهاد در ساختار نظام یق ایعم یبا توجه به نقش مهم و اثرگذار
 .دینمایم یضرورران، یا یاسالم یجمهور

 یمشورت ین بازوعنوابه« نگهبان یشورا یدهکپژوهش»ن راستا یدر ا
 یبه شورا یمشورت اتنظر یبر ارائهعالوه نگهبان، یشورا یحقوق

و  یاسالم یمصوبات مجلس شورا انطباقنگهبان در خصوص 
، یبه مطالعات نظر ،یمصوب دولت با قانون اساس یهااساسنامه

 یدر خصوص موضوعات مختلف حقوق اساس یاربردکو  یراهبرد
با عنوان  8931ه از سال ک نگهبان یشورا دهکپردازد. پژوهشیم
ر با استفاده ین مسیدر ا شد، سیتأس« نگهبان یقات شورایز تحقکمر»

، موضوعات مختلف یو حوزو یجوان و مستعد دانشگاه یروهایاز ن
نگهبان و  یشورا یهاتیمرتبط با صالح و یعلم یاز جامعهیمورد ن
و  ردهک ییشناسا را نگهبان یشورا یپژوهش یازهاین نیهمچن

ه ثمرات آن در قالب ک دادار قرار کت در دستور یب اولویترتبه
 یهاگزارش 8،یپژوهش یها، گزارشیپژوهش -یمقاالت علم

نگهبان  یو شورا یعلم یمختلف به جامعه یهاتابکو  1یارشناسک

                                                                                                                         
های پژوهشی منتشر شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان جهت دسترسی به گزارش .1

 shora-rc.irبه نشانی زیر مراجعه نمایید: 

 های کارشناسی شورای نگهبان به بخش نظرات مجامعجهت دسترسی به گزارش .2

مشورتی در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان )معرفی شده در پیوست این کتاب( 

 مراجعه نمایید.
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 .شده استم یتقد 1
 یدهکپژوهش یعلم یهاتیاز ثمرات فعال یکیز یتاب حاضر نک

 رد. یگیقرار م یعلم ینون در منظر جامعهکه اکست نگهبان ا یشورا
 

 النکه التیق و علیو من اهلل التوف
 نگهبان یده شوراکپژوهش

8931 زمستان


