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پیشگفتا ر
گون حوزۀ حقوق عمومی و ارائۀ تحلیل نسبت به موضوعات  مطالعۀ موضوعات گونا
چالشی حوزۀ حقوق اساسی و ارائۀ تحلیل ها و راهكارهای حقوقی جهت حل مسائل 
كشور، موضوعی ضروری می نماید. در این راستا، پژوهشكدۀ شورای نگهبان به عنوان 
بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان،  عالوه بر ارائۀ نظرات مشورتی به شورای نگهبان 
در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسالمی و اساسنامه های مصوب دولت 
موضوعات  خصوص  در  كاربردی  و  راهبردی  نظری،  مطالعات  به  اساسی،   قانون  با 
مختلف حقوق اساسی می پردازد. این پژوهشكده -كه از سال 1376 با عنوان »مركز 
تحقیقات شورای نگهبان« تأسیس شد- در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و 
مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعۀ علمی و موضوعات 
مرتبط با صالحیت های شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را 
شناسایی كرده و به ترتیب اولویت در دستور كار قرار داد كه ثمرات آن در قالب مقاالت 
علمی- پژوهشی، گزارش های پژوهشی،1 گزارش های كارشناسی2 و كتاب های مختلف 

به جامعۀ علمی و شورای نگهبان تقدیم شده است.
در همین راستا و با توجه به ضرورت هم اندیشی، بحث و تبادل نظر دربارۀ موضوعات 
حقوق عمومی و حقوق اساسی، پژوهشكدۀ شورای نگهبان اقدام به طراحی مجموعه 

shora-rc.ir :1. جهت دسترسی به گزارش های پژوهشی منتشرشده توسط پژوهشكدۀ شورای نگهبان به نشانی زیر مراجعه نمایید
2. جهت دسترسی به گزارش های كارشناسی شورای نگهبان به بخش نظرات مجامع مشورتی در سامانۀ جامع نظرات شورای 

نگهبان )معرفی شده در پیوست این كتاب( مراجعه نمایید.
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نشست های علمی نموده است. مجموعه پیش رو تحقیقات علمی ارائه شده در اولین 
با حضور اساتید و حقوقدانان و مشاركت  قانون اساسی  نشست تحلیل موضوعات 
كه در اختیار عالقه مندان و  كارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان حقوقی می باشد 

محققان محترم قرار می گیرد.
الزم به ذكر است مطالب مطرح شده در این نشست ها، نظرات حاضران در نشست 

بوده و لزومًا بیان كنندۀ دیدگاه شورای نگهبان و پژوهشكده نیست.


