تکالیف دستگاه های اجرایی
در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد 5
برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
تهیه و تنظیم :امین زیوری

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
به نام خدا
مقدمه:
نظارت یکی از چند وظیفه اصلی مدیریت است و هر سازمان یا نظام اجتماعی که بخواهد در تحققق اهقدا م مو قق باشقدی بایقد ایق
موضوع را به شایستگی مورد توجه قرار دهد .گاهی نظارت را خالصه مدیریت و چکیده همه وظقای مقدیریتی مقی داننقد کقه سقالمت و
کیفیت سایر اجزای سازمان و مدیریت را تضمی می کند .نظام اداری سازمانها به عنوان یک ساختار اجتماعی گستردهی نیازمند ساز و کار
نظارتی مطمئ و توسعه یا ته است .از طر ی مدیریت کردن هر پدیده به معنای ارتقای ویژگی های مثبت و کنترل جنبه های منفقی نن
است که مستلزم اندازه گیری اولیه و ش ناخت وضع موجودی تحلیل دقیق شرایط موجود و کش عوامل شکست و مو قیتی برنامه ریقزی و
هد گذاری جهت ترسیم وضع مطلوب و باالخره اجرای برنامه ها به منظور حرکت به سمت هدف می باشد .چنی به نظر می رسد پدیقده
سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم را نیز بتوان با ای رویکردی به گونه کارنمد و اثر بخم مدیریت نمقود تقا کلیقه تکقالی و تعهقدات
سازمان در عرصه سالمت اداری به نحو شایسته ای انجام شود.
همواره توصیه شده که پیشگیری را بر درمان مقدم است و به عالج واقعه قبل از وقوع اندیشیده شود .عمل به ای نصقیحت ارزشقمند
در حوزه حساس و پیچیده سالمت اداریی نیازبه ایجاد ساختار و نظامی کارنمد جهت ارتقای سالمت اداری سقازمان و پیشقگیری از وققوع
تخلفات اداری دارد .مجلس شورای اسالمی و دولت با توجه به اهمیت موضوع قوانی و بخشنامه ها و نیی نامه هقای مقرتبط بقا موضقوع
سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم را تنظیم و به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابالغ نموده اند .در ای سقند تقالش شقده اققدامات
قابل انجام توسط دستگاه های اجرایی را در خصوص توجه و تعهد به اجرای صحیح تکالی قانونی برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت

اداری تشریح گردد.
در ای راهنما به ازای هر یک از شاخص هقای بر نامقه سقالمت اداری و صقیانت از حققوق مقردمی بخشقنامه هقای موضقوعه
استخراج شده و تکالی دستگاه ها در خصوص مفاد هر بخشنامه تشریح شده و توصیه های اجرایی الزم به ازای هقر بنقد ارا قه
گردیده است.
امیدوار است ای راهنمای مسیر پیشگیری از وقوع تخلفات سازمانی را هموار ساخته و موجبات مو قیت دستگاه های اجرایی
کشور را در اجرای برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری را راهم نورد .گروه مشاوران شرکت یسنا پقارس همقواره نمقادگی
دارند خدمات مشاوره ای و اجرایی خود را در ارا ه راهکارهای اثربخم مدیریتی به مدیران و کارشناسان دستگاه هقای اجرایقی
عرضه نمایند.
امین زیوری
آذرماه 5931
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جدول مستندات قانونی برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
عنوان شاخص
اجرای برنامههای
ارتقاء سالمت اداری

مستندات قانونی
 بند  44سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
 مواد 39ی  34و  33قانون مدیریت خدمات کشوری

 دستورالعمل اجرایی مواد  39و  34ققانون مقدیریت خقدمات کشوری(بخشقنامه شقماره  933371تقاری
 9333/94/43سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با ساد

 نیققی نامققه اجرایققی مققاده  41قققانون ارتقققای سققالمت نظققام اداری و مقابلققه بققا ساد(تصققوی نامققه شققماره
/44941ت47707هق تاری  9333/4/44هیأت وزیران)
 برنامه ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با ساد(مصوبه شماره /33334ت 40193هق تقاری 9304/94/44
هیئت وزیران)
 نیی نامه پیمگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههقای اجرایقی(مصقوبه شقماره /33333ت 37334ه تقاری
 9303/94/44هیئت وزیران)
 تصوی نامه شماره  44337/33103تاری  9303/4/0هیات وزیران

 نیی نامقه پیشقگیری و مقابلقه نظقام منقد و پایقدار بقا مفاسقد اقتصقادی در ققوه مجریه(مصقوبه شقماره
/934703ت47340هق مورخ  9334/94/40هیات وزیران)
 نامه شماره  477/33/4343مورخ  9333/4/3معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر یس جمهور

 بخشنامه شماره  477/33/93434تاری  9333/97/3موضوع ساماندهی کمیتههای تخصصقی مقرتبط بقا
مسایل مدیریتی و اداری

صیانت از حقوق مردم  مواد 44ی  41و  43و  37قانون مدیریت خدمات کشوری
 نیققی نامققه اجرایققی تبصققره یققک مققاده  44قققانون مققدیریت خققدمات کشوری(تصققوی نامققه شققماره
/439437ت43394ك تاری  9300/99/49هیأت وزیران)
 نیی نامه اجرایی ماده  37قانون مقدیریت خقدمات کشوری(تصقوی نامقه شقماره  44337/33103تقاری
 9303/4/0هیات وزیران)
 دستورالعمل اجرایی مواد  39و  34قانون مقدیریت خقدمات کشوری(بخشقنامه شقماره  933371تقاری
 9333/94/43سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 مصوبه شماره .93/90447ط تاری  9309/94/97شورای عالی اداری موضوع طرح تکریم مقردم و جلق
رضایت ارباب رجوع در نظام اداری

 مصوبه شماره  9379/449347تاری  9304/99/41شورای عالی اداری موضوع دستورالعمل نحوه تشویق
و تنبیه کارکنان
 بخشنامه طرح تکریم مردم و جل رضایت اربقاب رجقوع بقه شقماره  477/33/4133تقاری 9333/4/44
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
استقرار نظام جامع
توسعه و ترویج
رهنگ اقامه نماز

 پیام های  49گانه مقام معظم رهبری


ماده  974قانون برنامه چهارم توسعه

 تصوی نامه شماره /49013ت93343هق تاری  9331/9/37هیات وزیران و اصالحیه بعدی نن به شماره
/4944ت44393هق تاری 9309/99/4


تصوی نامه شماره /13443ت43034هق تاری  9333/1/47هیأت وزیران
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مصوبه جلسه  411مورخ  9309/4/4شورای عالی انقالب رهنگی
تصوی نامه شماره /991733ت33344هق تاری  9304/3/90هیأت وزیران

 نظام جامع برنامه ریزیی نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج رهنگ اقامه نماز در دستگاه های اجرایی
رسیدگی به شکایات
مردمی در بستر سامد

 ماده  44قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با ساد
 نظامنامه مقدیریت ارتباطقات مردمقی در بسقتر سامد(مصقوبه شقماره  471/34/1337تقاری 9334/4/4
شورای عالی اداری)
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عنوان مستند قانونی :بند  42سیاستهای كلی نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
شماره مستند قانونی:

 تکالیف دستگاه اجرایی
 -44ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی در نن از طریق اصالح رنیندهای قانونی و اداریی بهره گیری از امکانات رهنگی
و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.

توصیه
 طراحی ارکان سیاست گذاری و اجرایی نظام مدیریت سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
 تدوی شرح وظای ر یسی دبیر و اعضای کمیته سالمت اداری
 تشکیل کارگروه های اجرایی ذیل کمیته سالمت اداری به منظور برنامه ریزی و نظارت بر اجقرای برنامقه هقای
ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
 تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و تدوی نیی نامه مربوط
 نموزش مستمر مدیران و کارکنان در خصوص مقوله های سالمت اداری
 تأکید و توجه به مقوله های سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در مراسمات رهنگی و سخنرانی های انجام
شده در دستگاه اجرایی
 تدوی نظامنامه مدیریت سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
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عنوان مستند قانونی :مواد  34 ،35و  39قانون مدیریت خدمات كشوری

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده  -39اخذر رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع میباشد .استفاده از هرگونه امتیازی تسهیالتی حق مشاورهی هدیه و موارد مشقابه
در مقابل انجام وظای اداری و وظای مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از ا راد حقیققی و حققوقی بقه
جز دستگاه ذیربط خود تخل محسوب میشود.
تبصره  -9دستگاههای اجرایی مؤظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد
و متخصص در اجرای ای ماده نظارت مستقیم نمایند .چنانچه تخل هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد بقه
تأیید مدیر مربوطه برسد باالتری مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجازی میتوانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوقی مزایقا و
عناوی مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای رد متخل صادر نمایند.
تبصره  -4در صورت تکرار ای تخل به استناد گزارش هایی که به تأیید بازرس معتمقد و مقدیر مربوطقه برسقد پرونقده قرد خقاطی بقه
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخریدی اخراج و انفصال دا م از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره  -3دستگاههای اجرایی مؤظ است اسامی ا قراد حقیققی و حققوقی رشقوه دهنقده بقه کارمنقدان دسقتگاههای اجقرای را جهقت
ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعالم نماید.
تبصره  -4سازمان مؤظ است اسامی ا راد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمنقدان دسقتگاههای اجرایقی را جهقت ممنوعیقت عققد
قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نماید.
ماده  -34مدیران و سرپرستان بال صلی مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظای محوله میباشند و در
مورد عملکرد ننان باید پاسخگو باشند .در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موج ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفقاتی نظیقر
رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گرددی عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان
کارمندان (حس مورد) نیز که در کش تخل یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانی مربوطی با ننان ر تار خواهد شد.
ماده  -33کلیه کارمندان دستگاههای اجرا ی موظفند در ساعات تعیی شده موضوع ماده ( )03بقه انجقام وظقای مربقوط بزردازنقد و در
صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطل به خدمات ننان نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه مکل به حضور
در محل کار و انجام وظای محوله در قبال حقالزحمه یا اضا هکاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 3 :از 33

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

توصیه

 طبقه بندی بازرسان در سه گروه بازرس محسوسی بازرس نامحسقوس و بقازرس ویژه(بازرسقی کقه در موضقوع
خاصی بر شیوه اجرای وظای نظارت دارد .به طور مثال بازرسی که بر صدور مجوزهای صادره دستگاه نظارت مقی
نماید).
 تدوی شرح وظای بازرسان
 گزینم بازرسان واجد شرایط در حوزه سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و ابالغ شرح وظای ننها
 نموزش بازرسان در خصوص نشنایی با انواع تخلفات اداری و نحوه شناسایی نن
 تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و تدوی نیی نامه مربوط
 ارا ققه گزارشققات محرمانققه تخلفققات شناسققایی شققده توسققط بازرسققی بققه کمیتققه سققالمت اداری بققه صققورت
ادواری(ترجیحاً ماهیانه)
 تهیه گزارش نحوه رسیدگی به تخلفات شناسایی شده و احکام صادره در برخقورد بقا متخلفقی توسقط کمیتقه
سالمت اداری و ارا ه به عنوان مستند شاخص
 ارا ه راهکارهای پیشگیری از وقوع تخلفات اداری توسط کمیته سالمت اداری و ابالغ راهکارها به کقارگروه هقای
اجرایی ذیل کمیته جهت اجرا
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عنوان مستند قانونی :دستورالعمل اجرایی مواد  35و  34قانون مدیریت خدمات كشوری
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره  539371تاریخ  5939/54/43سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

 تکالیف دستگاه اجرایی
تعاریف:
ماده  -9واژهها و عبارات اختصاری مندرج در ای دستورالعمل در معانی زیر به کار میروند:
ال  -قانون :قانون مدیریت خدمات کشوری
ب -بازرس :بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره یک ماده ( )39قانون مدیریت خدمات کشوری
ج -بازرسی :بازرسی داخلی توسط بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره یک ماده ( )39قانون مدیریت خدمات کشوری
د -سازمان :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هق -بازرسی مستمر :مجموعه عالیتهای بازرسی است که بر اساس برنامههای مدون و منظم در خصقوص تخلفقات موضقوع مقاده )(91
قانون مدیریت خدمات کشوری با تعیی محدوده و زمان مشخص انجام میپذیرد.
و -بازرسی موردی :یکی از طرق بازرسی است که خارج از برنامههای مدون و متعاق وصول شقکایات و گقزارشهقای مققرون بقه صقحت
(نظیر مراجعانی سازمانهای مردم نهاد و سایر کارمندان دستگاه که به نحوی از موضوع مطلع شدهاند)ی اعالم سازمانی هیأت عالی نظارتی
دستور باالتری مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا درخواست سایر مسؤولی ذیربط دستگاه در محقدوده مقاده ( )39ققانون
صورت میپذیرد.
ز -کمیته :کمیته سالمت اداری و صیانت از حققوق مقردم موضقوع بنقد « »4قسقمت «الق » بخشقنامه شقماره  477/33/93434مقورخ
 9333/97/3معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور.
شرایط بازرسان و تعداد آنها:
ماده  -4بازرسان منتخ میبایست متص به امانتداری و صداقت بوده و از حس شهرت برخوردار باشقند و از میقان ا قراد مطلقعی دارای
تحصیالت عالی و با سوابق اجرایی مؤثر انتخاب شوند .در اجرای ای ماده بازرسان میبایست واجد شرایط ذیل باشند:
دارا بودن معیارهای اخالق حر های بازرسی نظیر :شکیباییی جدیتی سقختکوشقیی رازداریی مثبقتگرایقیی انضقباطی خقوشر تقاری وبیطر ی
کارشناس متخصص با مدرك تحصیلی حداقل لیسانسحداقل  4سال تجربه کارینشنایی با مشاغل تخصصی دستگاه و شرح وظای شاغلی ای مشاغلنشنایی با قوانی و مقرراتی ضوابط و رویههای حاکم بر دستگاهامکان مشارکت در بازرسیهای مستمر بدون ایجاد وقفه در وظای مرتبط با پست سازمانیبرخوردار بودن از توانایی باال در تجزیه و تحلیل مسایلماده  -3تعداد بازرسان هر دستگاه اجرایی نباید از هفت دهم درصد کل کارکنان (رسمیی پیمانی و قرارداد کار معی ) تجاوز نماید .تعقداد
بازرسان حوزه ستادی کمتر از  4نفر نخواهد بود و برای واحدهای خارج از مرکز حداقل یک نفر به عنوان بازرس تعیی خواهد شد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
نحوه انتصاب بازرسان:
ماده  -4انتصاب بازرسان (در واحدهای ستادی و استانی) با پیشنهاد ناظر ارشد (موضوع ماده  3ای دستورالعمل)ی تأییقد کمیتقه و حکقم
باالتری مقام دستگاه اجرایی صورت میپذیرد.
ماده  -4احکام بازرسان مطابق رم ضمیمه ای دستورالعمل و برای مدت  3سال صادر خواهد شد .بازرسان موظفند پس از دریا ت احکام
خود سوگندنامه پیوست ای دستورالعمل را امضا نمایند.
ماده  -1با انتصاب بازرسان موضوع ماده )(91قانون در ستاد دستگاه و واحدهای تابعه استانیی انتخاب بازرسان موضوع بند «ج» مقاده ()4
نیی نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (تصوی نامه شماره /33333ت37334هق مورخ  9303/94/44هیأت وزیران)
منتفی خواهد بود.

توصیه
 تهیه هرست اسامی بازرسان با ذکر مسئولیت ننان به همراه تصویر احکام ننان به عنوان مستند شاخص
آموزش و اطالع رسانی
ماده  -3دستگاه های اجرایی مکلفند دوره های نموزشی بازرسان را مطابق با عناوی و سر صل هایی که سازمان در قالق نظقام نمقوزش
کارکنان دولت ابالغ می نمایدی برنامه ریزی و اجرا نمایند.
ماده  -0دستگاه های اجرایی موظفند به نحو مقتضی کارمندان و مدیران مربوطه را از مفاد مقواد ( )39و ( )34ققانون و اققدامات اجرایقی
خود در ای باره نگاه و تدابیر الزم را برای دریا ت گزارش های مردمی در ارتباط با تخلفات موضوع ماده ( )39قانون پیم بینی نمایند.
تبصره :در اجرای ای ماده دستگاه های اجرایی می بایست روش های نظارت مردمی و نحوه دریا ت گزارش ها و شقکواییه هقای مربوطقه
مانند صندوق های ارتباط مستقیمی پورتال دستگاه و پست صوتی را به شکل مناس اطالع رسانی نمایند .نتیجه اقدامات و بررسقی هقای
انجام شده از طر ی نظیر پورتالی کتبیی تلفنی و پیامک به اطالع گزارش دهند خواهد رسید.

توصیه
 تدوی برنامه نموزش ساالنه بازرسان سقالمت اداری بقا ذکقر عنقاوی دوره هقای تقاری و محقل برگقزاری دوره
نموزشی
 ارا ه گزارش حضور بازرسان در دوره های نموزشی مرتبط با سالمت اداری و صیانت از حقوق مقردم بقه عنقوان
مستند شاخص
 تهیه و ارا ه گزارش تحلیلی از تعداد و موضوعات شکواییه ها و گزارشات مردمی به عنوان مستند شاخص
هماهنگی و نظارت بر عملکرد بازرسین:
ماده  -3مدیر کل د تر مدیریت عملکرد (یا عناوی مشابه) به عنوان ناظر ارشدی وظیفه پیشنهاد بازرسانی سازماندهیی هماهنگیی هقدایتی
نموزشی نظارت و اخذ گزارش عملکرد بازرسان را در چارچوب ای دستورالعمل و مصوبات کمیته بر عهده دارد و بازرسان موظفند گزارش
ماهیانه عملکرد خود را برای ایشان ارسال نمایند.
ماده  -97د اتر حراست و سایر مراجع ذیربط دستگاه در حدود وظای محوله همکاری الزم را با بازرسان معمول خواهند داشت.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
ماده  -99در صورتی که هر یک از بازرسان موضوع ماده ( )39قانون از موقعیت خود سوءاستفاده نمایندی موضوع توسط ناظر ارشد یا سایر
مراجع ذیصالح دستگاه به باالتری مقام دستگاه گزارش می شود تا حس مورد مطابق ماده ( )94قانون رسیدگی به تخلفات اداری با وی
برخورد یا دستور ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را صادر نماید.
شیوه های بازرسی و اولویت های آن:
ماده  -94بازرسی های موضوع ماده () 39قانون به صورت مستمر یا موردی انجام خواهد پذیر تی برنامه بازرسی های مستمر با تأکید بقر
اولویت های زیر به تصوی کمیته می رسد:
ال  -گلوگاه ها و نقاط نسی پذیر دستگاه که بیشتر در معرض وقوع تخلفات موضوع ماده ( )39قانون ققرار دارنقد( .نققاط مقذکور ظقرف
مدت سه ماه از ابالغ ای دستورالعمل توسط کمیته تعیی و اعالم خواهد شد).
ب -مشاغل در معرض نسی
ج -پست های سازمانی که بر اساس نرای صادره و پرونده های متشکله در هیأت رسقیدگی بقه تخلفقات اداری دسقتگاه بیشقتری مقوارد
مربوط به تخلفات موضوع ماده ( )39قانون توسط متصدیان ننها انجام گر ته است.
د -نقاطی که بر اساس نظرسنجی های سالیانه یا گزارش های مردمی بیشتری موارد وققوع تخلفقات موضقوع مقاده ( )39ققانون در ننجقا
گزارش شده است.
هق -اولویت های اعالمی سازمان یا سایر مراجع ذیربط
ماده  -93بازرسی حس مورد توسط بازرس یا بازرسان انجام می شود .ناظر ارشد مواردی را که نیازمند بازرسی گروهی است مشقخص و
سرپرست گروه را تعیی می نماید.

توصیه
 تدوی برنامه بازرسی های مستمر توسط کمیته سالمت اداری و ابالغ به بازرسی مربوطه
 تدوی برنامه بازرسی های ادورای توسط کمیته سالمت اداری و ابالغ به بازرسی مربوطه
 شناسایی و تحلیل گلوگاه ها و نقاط نسی پذیر دستگاه توسط کمیته سالمت اداری
 اعالم گلوگاه ها و نقاط نسی پذیر دستگاه به بازرسی توسط کمیته سالمت اداری و ارا ه نن به عنوان مسقتند
شاخص
 شناسایی مشاغل حساس و بازنگری شرح وظای شغل و رایندهای کاری مرتبط با شغل به منظور پیشگیری از
وقوع تخل توسط کمیته سالمت اداری و ارا ه نن به عنوان مستند شاخص
 طراحی پرسشنامه نظرسنجی از مردم با رویکرد شناسایی نسی ها و تخلفات دستگاه
 تعیی حجم نمونه نماری و برنامه ریزی جهت اجرای رایند نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع
 تهیه گزارش تحلیلی نتایج نظر سنجی و ارا ه نن به عنوان مستند شاخص
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
نحوه تنظیم گزارش:
ماده  -94گزارش های بازرسی باید بر اساس ضوابط و قواعد گزارش نویسی و مطابق رم ضمیمه ای دستورالعمل تهیه شوند.
در گزارش های تنظیمی رعایت موارد زیر الزامی است:
ال  -اسناد و مدارك مورد استناد باید به ترتی ارجاعی شماره گذاری شده و اصل یا تصویر ننها در انتهای گزارش نورده شود.
ب -پیم از تنظیم گزارش نهاییی توضیحات رد یا ا راد ذیربط به صورت کتبی اخذ و اظهارات و د اعیات شفاهی ننها صورتجلسقه شقود.
در صورتیکه کارمند از ارا ه ت وضیح کتبی یا شفاهی خودداری نمایدی بازرس موظ است مرات را در گزارش ذکر نماید.
ج -در گزارش هایی که با موضوع اخذ رشوه تنظیم می شودی حداقل یکی از مصادیق مذکور در ماده ( )9نیی نامه پیشگیری و مبقارزه بقا
رشوه در دستگاه های اجرایی (موضوع تصوی نامه شماره 73377/30374هق مورخ  )9303/94/44مورد استناد قرار گیرد.
د -اصول طبقه بندی اسناد اداری رعایت شود.
فرایند بازرسی:
ماده  -94بازرسان می توانند از طریق زیر نسبت به کس اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند:
ال  -مشاهده
ب -کس اطالع از شهود و مطلعی
ج -مطالعه سوابق پرونده های موجود و تهیه مدارك از ننها
د -بررسی گزارش ها و شکوا یه های مکتوب ارباب رجوع و عنداللزوم مصاحبه با ننها
هق -استعالم نظر مسئوالن و کارکنان ذیربط
ماده  -91هر گاه در پایان بازرسی دالیل و مدارکی به دست نید که ردی مرتک یکی از تخلفات موضوع ماده ( )39قانون شدهی بر اساس
مراحل زیر عمل خواهد شد:
ال  -بازرس گزارش خود را با ذکر دالیل و پیوست مدارك برای مدیر ذیربط ارسال می نماید.
ب -مدیر مربوط با قید وریت به موضوع رسیدگی نموده و ضم بررسی دالیل مذکور در گقزارش و مسقتندات پیوسقتی حقداکثر ظقرف
مدت  4روز کاری از تاری دریا ت گزارشی نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید گزارش بازرسی را اعالم می نماید.
د -در صورتیکه نظر مدیر دایر بر تأیید تخل باشدی بازرس مرات را به همراه پیشنهادات مربوطه جهت اتخاذ تصقمیم و اعمقال مسقتقیم
مجازات های مصرح در قسمت اخیر یک ماده ( )39قانون به باالتری مقام دستگاه یا مقامات و مدیران مجاز گزارش می نماید.
هق -در صورتی که مدیر مربوطه گزارش بازرسی را تأیید نکندی دالیل خود را به صورت مستدل به بازرس اعالم و مستندات مقورد نظقر را
نیز پیوست می نماید .در ای حالت به شیوه زیر عمل می شود:
 -9اگر استداللی دالیل و مستندات مدیر مربوطه به گونه ای باشد که بازرس را در خصوص عدم وقوع تخل قانع نمایقدی ادامقه
رسیدگی متوق ی سوابق مربوطه بایگانی و مرات به اطالع ناظر ارشد خواهد رسید.
 -4با توجه به نظر مدیر مربوطهی بازرس مبادرت به تکمیل گزارش و پیوست مستندات جدید می نماید و سزس؛
گزارش تکمیلی مجدداً برای مدیر مربوطه ارسال می شود.مدیر ذیربط با رعایت موعد مزبوری نظر مجدد خود را اعالم می نماید.-در صورتی که گزارش اصالحی مورد تأیید مدیر ذیربط قرار گیردی به شیوه بند (د) ای ماده اقدام خواهد شد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
 اگر مدیر ذیربط بر نظر مخال خود اصرار داشته باشدی ولی تخل از نظر بقازرس محقرز باشقدی مراتق بقا گقزارشبازرس به باالتری مقام دستگاه یا مقامات و مدیران مجاز گزارش می شود تا مطابق مقاده )(12ققانون رسقیدگی بقه
تخلفات اداری نسبت به برخورد با رد متخل اقدام شود یا دس تور ارجاع موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ذیربط و یا خاتمه رسیدگی و بایگانی موضوع را صادر نماید .در صورتیکه تخل کارمند در هیأت تخلفات اداری احراز
گردد با مدیر مربوطه مطابق ماده ( )34قانون ر تار خواهد شد.
تبصره  -9در اجرای تبصره یک ماده () 39قانون و به منظور سرعت بخشی به رنیند تصقمیم گیقری و قاطعیقت برخقورد بقا متخلفقی ی
باالتری مقام دستگاه اجرایی می تواند اختیار اعمال مجازات های موضوع ایق مقاده را بقه مقامقات و مقدیران مجقاز (نظیقر اسقتاندارانی
معاونی وزرای معاونی استاندارانی معاونی دستگاه های اجراییی مدیران کل ملی و استانی) کتباً تفویض نماید.
تبصره  -4مقامات و مدیرانی که به ننها تفویض اختیار شده می توانند با طی رنیند تأیید تخلق توسقط بقازرس و تأییقد مقدیر بال صقل
کارمندی رأساً نسبت به صدور حکم و اعمال مجازات های مربوطه اقدام نمایند.
ماده  -93در صورتی که باالتری مقام دستگاه یا مقامات و مدیران مجاز گزارش هایی را که در اجرای ماده ( )39قانون و ای دستورالعمل
به وی ارا ه می شودی ناقص تشخیص دهدی دستور تکمیل گزارش و ر ع نواقص مورد نظر را صادر می نماید .در ای حالتی بازرس موظق
است حداکثر ظرف مدت  97روز کاری گزارش را تکمیل و نواقص مربوطه را مرتفع نماید.
ماده  -90پس از اعمال مجازات در اجرای تبصره  9ماده ( )39قانونی در صورت ارتکاب مجدد همان تخل و تأییقد مراتق توسقط مقدیر
مربوطهی گزارش بازرسی توسط بازرس به همراه سوابق مربوطه به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذیقربط ارجقاع مقی نمایقد .هیقأت در
صورت احراز تخل ی مطابق تبصره دو ماده ( )39قانونی یکی از مجازات های بازخریدیی اخراج و انفصال دا م از خقدمات دولتقی را اعمقال
خواهد نمود.
ماده  -93در مواردی که بر اساس گزارش بازرسان موضوع ماده ( )39قانون یا حس بررسی های سایر مراجع ذیقربط دسقتگاهی مقدیر یقا
سرپرست بال صل نیز به علت عدم اعمال نظارتی کنترل مؤثر و حفظ روابط سالم کارمند مقصر تشخیص داده شودی در اجرای مقاده ()34
قانونی پرونده مدیر ذیربط نیز به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
یادنوری :رنیند اجرایی ماده ( )39قانون در ضمیمه های شماره یک ای دستورالعمل ترسیم شده است.
اقدامات حمایتی از بازرسین
ماده  -47بازرسی و سایر مراجع ذیربط باید از ا شاء اطالعات مربوط به هویتی محل سکونت و کار مراجعان و کارمندان گقزارش دهنقده
تخلفات موضوع ماده ( )39قانون خودداری نمایندی مگر با رضایت ننها .در صورت ارجاع پرونده به مراجع قضاییی ا شای هویت مخبقری و
شهود تابع قوانی و مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده  -49دستگاه های اجرایی موظفند در خصوص دعواهایی که در مقام انجام وظای قانونی علیه بازرسانی که کارمنقد دسقتگاه اجرایقی
هستندی مطرح می شودی مطابق ماده )(88قانونی خدمات حقوقی ارا ه نمایند.
ارزیابی عملکرد بازرسان
ماده  -44ناظر ارشد موظ است حداکثر تا پایان خرداد ماهی گزارش ارزیابی عملکرد سال گذشته بازرسان را مطابق رم ضمیمه شماره 1
ای دستورالعمل تهیه و پس از تأیید کمیته به باالتری مقام دستگاه ارا ه نماید.
تبصره  -9باالتری مقام دستگاه در خصوص برکناری بازرسانی که امتیاز ارزیابی ننها مطابق قرم مقذکور کمتقر از  %17باشقد اققدام و در
مورد بازرسانی که نمره ارزیابی عملکرد ننها باالتر از % 04باشدی مطابق ضوابط قانونی مشوق های قانونی الزم را اعمال خواهد کرد.
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تبصره  -4عالوه بر مشوق های مربوط بر عملکرد سالیانهی در مواردی که تالش های بقازرس منجقر بقه کشق پرونقده مهمقی از تخلفقات
موضوع ماده ( ) 39قانون گرددی ناظر ارشد می تواند به باالتری مقام دستگاه پیشنهاد نماید در چارچوب قوانی و مقررات موجقود نسقبت
به اعطای مشوق های معنوی و مادی ویژه به بازرس ذیربط اقدام نمایند.
سایر موارد:
ماده  -43در مواردی که بازرسان در جریان بازرسی های خود متوجه سوء جریاناتی شوند که ناشی از ققدان ضقوابط و مققررات مناسق
باشد یا با رویه های مخال

مقررات و ضوابط مواجه شوندی موضوع را با ذکر دالیل و مستندات مربوطقه همقراه بقا پیشقنهادهای اصقالحی

مورد نظر به ناظر ارشد گزارش می نمایند .در صورتی که ناظر ارشد نظر بازرس را قری به صقحت تشقخیص دهقدی مراتق را بقه مراجقع
ذیصالح منعکس می نماید تا اصالحات الزم را به عمل نورند.
ماده  -44دستگاه های اجرایی مکلفند اسامی بازرسان و ناظر ارشد را از طریق سامانه الکترونیکی سازمان اعالم و هر گونه تغییر احتمقالی
را در ای سامانه ثبت نموده و گزارش کلی اجرای مواد ( 39و )92قانون و دستورالعمل جاری را هر شم ماه یکبار بر اساس ساز و کقار و
اقالم اطالعاتی اعالمی به سازمان ارسال نمایند (گزارش شم ماهه اول سال حداکثر تا پایان مهر ماه و گزارش شم ماهه دوم حداکثر تقا
پایان روردی سال بعد ).همچنی ی برای تشکیل و تکمیل بانک های اطالعاتی مورد نیاز ضرورت دارد گزارش اقدامات خود را مطابق رم
هایی که در سامانه الکترونیکی و سایت سازمان درج خواهد شدی در دوره زمانی وق به سازمان ارسال نمایند:
ال  -اسامی و مشخصات کارمندانی که مرتک یکی از تخلفات موضوع ماده ( )39قانون شده و یکی از مجازات های مذکور در تبصره یک
در خصوص ننها اعمال شده است.
ب -اسامی و مشخصات کارمندانی که با تکرار تخل پرونده های ننها در اجرای تبصره « »4ماده ( )39قانون به هیأت هقای رسقیدگی بقه
تخلفات اداری ارجاع و با اثبات تخل به یکی از مجازات های مذکور در ای تبصره محکوم شده یا برا ت حاصل نموده اند (پس از قطعیت
رأی).
ج -مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی که به علت پرداخت رشوه به کارمندان دستگاه در مراجع قضایی تحت تعقی قرار گر ته اند.
د -مشخصات اشخاص مذکور در بند وق پس از قطعیت صدور حکم در مرجع قضایی (در اجرای تبصقره « »4مقاده ( )39ققانون و بقرای
اعالم به سایر دستگاه های اجرایی به منظور خودداری از عقد هر گونه قرارداد با ننها).
ماده  -44در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مرات را جهت اتخاذ تصمیم و انتخاب بازرس جدید بقه نقاظر ارشقد گقزارش مقی
نماید:
ال  -بازرس یا اقربای نسبی یا سببی وی در موضوع نظارت و بازرسی دارای منفعت شخصی باشند.
ب -ردی که عملکرد وی مورد بازرسی است با بازرس دارای قرابت نسبی یا سببی باشد.
ج -ردی که عملکرد وی مورد بازرسی است با بازرس یا اقربای مذکور دارای سابقه اختالف اداریی دعوی حقوقی یا کیفری باشد.
ماده  -41باالتری مقام دستگاه اجرایی مسئولیت اجرای صحیح ای دستورالعمل را بر عهده دارد.
ماده  -43سازمان موظ است بر اساس گزارش دریا تی از دستگاه ها موضوع ماده 44ی گقزارش عملکقرد کشقوری اجقرای مقواد ( )39و
) (92قانون و ای دستورالعمل را در مقاطع شم ماهه (حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد) برای تقدیم به شورای عقالی اداری و سقایر
مراجع ذیربط تهیه و ارا ه نماید.
ماده  -40ای دستورالعمل جایگزی بخشنامه شماره ( ) 91معاونت وقت توسقعه مقدیریت و سقرمایه انسقانی ریقیس جمهقور بقه شقماره
 477/33/4434مورخ  9333/4/93می شود.
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عنوان مستند قانونی :برنامه ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد
شماره مستند قانونی :مصوبه شماره /93331ت 41153هـ تاریخ  5914/54/41هیئت وزیران

 تکالیف دستگاه اجرایی
 .9ارتقاء سالمت نظام اداری از طرق زیر تحقق مییابد:
ال  -شفافسازی انجام امور و عالیت ها و ا زایم پاسخگویی؛
ب -ا زایم رضایت مندی خدمتگیرندگان و احقاق حقوق و احترام به اربابرجوع؛
ج -برقراری نظام شایسته ساالری در انتخاب ها و انتصاب ها؛
د -بهبود رهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛
هق -بهبود رهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخالقی در ر تار سازمانی و شغلی کارکنان؛
و -تقویت مشارکت و عالیت بخشهای غیردولتی با ر ع موانع انحصاری در عالیتهای اقتصادیی اجرایی و توسعهای کشور؛
ز -تدوی نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با ساد و ا زایم سالمت در اتخاذ تصمیماتی اقدامات و عالیقتهقای سقازمان
های دولتی و عمومی.

توصیه
 به ازای هر یک از بندهای ال تا ز متناس با اولویت های سازمانی و گلوگاه های ساد شناسقایی شقدهی برنامقه
عملیاتی و عالیت های اجرایی ذیل نن تنظیم گردد .به ازای هر عالیت زمانبندی و مسئول اجرای نن معی شده
و در صورت نیاز به تأمی مالیی پیگیری الزم جهت تخصیص بودجه الزم صورت پذیرد.
 کلیه رایندهای سازمانی مرتبط با هر یک از بندهای ال تا ز شناسایی و بقا توجقه بقه رویکقرد ارتققاء سقالمت
اداری مورد بازنگری قرار گر ته و گزارش تغییرات اعمال شده در رایندها به عنوان مستند شاخص تهیه گردد.
 کلیه نیی نامه ها و دستورالعملهای سازمانی مرتبط با هر یک از بندهای ال تا ز شناسایی و با توجه به رویکرد
ارتقاء سالمت اداری مورد بازنگری قرار گر ته و گزارش تغییرات اعمال شده در ننها به عنوان مستند شاخص تهیه
گردد.

 .4کلیه دستگاه ها و سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته بقه ننهقا موظفنقد براسقاس برنامقههقایی کقه سقازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصوی در شورای عالی اداری ابالغ مینماید اققدامات الزم را بقرای
اجرای ننها به عمل نورند:
 .4.9کوچکسازی و کاهم تصدیگری دستگاهها و ر ع و حذف تمرکزهای غیرضروری و به طور همزمان گسترش حیطه نظقارت و
اعمال حاکمیت دولت.

توصیه
 هرست کلیه تصدی های دستگاه با تأیید مدیر دستگاه تهیه و تنظیم گردد .در ای

هرست به ازای هر تصقدی

از بعد الزام به متمرکز بودن در ستاد دستگاهی نیاز به واگذاری بخشی از وظای تصقدی گقری یقا واگقذاری کامقل
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تصدی معی گردد.
 هرست تصدی های واگذار شده به واحدهای استانی و شهرستانی زیر مجموعه تهیه گردد .نامه هقای واگقذاری
تصدی به واحدهای زیر مجموعه به عنوان مستند شاخص جمع نوری گردد.
 هرست تصدی های واگذار شده به بخم خصوصی تهیه گردد .قراردادهای واگذاری تصدی به بخم خصوصی
به عنوان مستند شاخص جمع نوری گردد.
 .4.4سادهسازی و ر ع پیچیدگیهای غیرضرور در ساختارهای رنیندها ی مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاههقا و کقاهم رابطقه
رو در رو بی کارکنان و خدمتگیرندگان با تأکید بر تسریع در انجام امور.

توصیه
 ساختار سازمانی دستگاه تحلیل شده و طی گزارشی پست های سقازمانی غیقر ضقروریی عالیقت هقای مقوازیی
وظای هم تزار شناسایی و راهکار مناس جهت حذفی ادغام یا جایگزینی پیم بینی گردیده و طی جلسقه ای بقا
حضور مدیر دستگاه تصمیمات الزم اتخاذ و صورتجلسات مربوطه به عنوان مستند شاخص جمع نوری گردد.
 کلیه وظای و عالیت هایی که وابسته به حضور کارمند جهت پیگیری از واحد دیگقر مقی باشقندی شناسقایی و
راهکار مناس جهت بازنگری وظای یا اصالح رایند پیم بینی گردد.
 کلیه وظای و عالیت هایی که وابسته به حضور ارباب رجوع جهقت پیگیقری مقی باشقندی شناسقایی و راهکقار
مناس جهت بازنگری وظای یا اصالح رایند پیم بینی گردد.

 .4.3شفاف سازی حیطه وظای ی اختیارات و نحوه انجام امور و عالیت واحدها و دستگاههای اجرایی با تأکید بر توسعه نگقاهی هقای
همگانی در خصوص حقوقی وظای و تکالی مربوط به کارکنان واحدها و دستگاهها.

توصیه
 شرح وظای هر یک از واحدها تنظیم و پس از تأیید مدیر دستگاه در محقل واحقد نصق گقردد .همچنقی در
پورتال سازمانی دستگاه نیز شرح وظای واحدها جهت مشاهده عموم در دسترس قرار گیرد.
 رایندهای کاری مرتبط با ارباب رجوع تنظیم و پس از تأییقد مقدیر دسقتگاه در ورودی دسقتگاه و امقاکنی کقه
ارباب رجوع مراجعه می نماید نص گردد .همچنی در پورتال سازمانی دستگاه نیز راینقدهای کقاری مقرتبط بقا
ارباب رجوع جهت مشاهده عموم در دسترس قرار گیرد.
 حقوق ارباب رجوع نسبت به دستگاه تنظیم شده و از طریق نص در اماک مختلق و درج در پورتقال دسقتگاه
اطالع رسانی عمومی گردد.
 .4.4بهبود نظام های جذب و به کارگیری کارکنان با تأکید بر ورود و حضور شایستهتری ا قراد و ایجقاد نظقامهقای تشقویقی بقرای
کارکنان شایسته و دارای سالمت در نظام اداری جهت تداوم خقدمت کارکنقان و بسترسقازی نموزشقی و رهنگقی الزم بقرای
ا زایم سطح اخالق و وجدان کاری کارکنان دستگاهها.
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توصیه

 رایند جذب و استخدام کارکنان با رویکرد انتخاب شایسته تری ها بازنگری شده و پس از تأیید مقدیر دسقتگاه
به عنوان مستند شاخص ارا ه گردد .دقت شود بازنگری رایند به نحوی انجام شود که امضاهای طالیی حذف شده
و تصمیمات استخدام ا راد با رأی حداکثری مدیران ذیصالح انجام شود.
 نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان بر اساس مدل های معتبر علمی و الزامات قانونی طراحی شقده و پقس
از تأیید مدیر دستگاه و سایر مراجع مرتبطی در دستور کار قرار گیرد.
 هرست کلیه اقدامات و امور ر اهی کارکنان تنظیم گردد.
 نیی نامه ر اهی با رویکرد ارا ه خدمات ر اهی مبتی بر عملکرد مطلوب کارکنان تنظیم /بازنگری گقردد و پقس
از تأیید مدیر دستگاه و سایر مراجع مرتبطی در دستور کار قرار گیرد.
 هرست برنامه های نموزشی و رهنگی سالیانه جهت تقویت اخالقی تعهدی وجدان کاری با تأکید بر ارزش هقای
سازمانی به همراه برنامه زمانبندی اجرا تنظیم و پس از تأیید مدیر دستگاه در دستور کار قرار گیرد.
 .4.4ارتقاء سطح برخورداری های کارکنان و بهبود کیفیت زندگی ننان به ویقژه منطققینمقودن سقطح حققوق و مزایقای کارکنقان
متناس با تخصصی اهمیتی نقم و کیفیت عمل ننان.

توصیه
 نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان بر اساس مدل های معتبر علمی و الزامات قانونی طراحی شقده و پقس
از تأیید مدیر دستگاه و سایر مراجع مرتبطی در دستور کار قرار گیرد.
 هرست کلیه اقدامات و امور ر اهی کارکنان تنظیم گردد.
 نیی نامه ر اهی با رویکرد ارا ه خدمات ر اهی مبتی بر عملکرد مطلوب کارکنان تنظیم /بازنگری گقردد و پقس
از تأیید مدیر دستگاه و سایر مراجع مرتبطی در دستور کار قرار گیرد.
 .4.1بهبود و ا زایم پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و ا زایم نگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاه ها و ایجقاد
رصت طرح انتقادات و ارزیابی های مردم از ننها با همکاری رسانه هقای جمعقی از جملقه سقازمان صقدا و سقیمای جمهقوری
اسالمی ایران.

توصیه
 کلیه تصمیمات دستگاه که بر حقوق و انتظارات مردم تأثیرگذار است در کوتاه تری زمان ممک به نحو مناس
از طریق واحد روابط عمومی یا واحدهای مسئول از طریق پورتال دستگاه و رسانه های عمومی اطالع رسانی گردد.
 رصت طرح انتقادات و پیشنهادات مردم از دستگاه از طرق مختل از جمله پورتقال دسقتگاهی سقامانه پیقامکیی
سامانه رسیدگی به شکایات و انتقاداتی تلف های روابط عمومی و د اتر رسیدگی به شکایاتی نص صقندوق هقای
دریا ت انتقادات و پیشنهادات راهم گردد.
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 .4.3تعیی شاخصهای استاندارد عالیتی شاخصهای سالمتی و رتبهبندی دستگاهها جهت سنجم میزان سالمتی ننها.

توصیه
 به ازای هر یک عالیت ها و وظای کلیدی دستگاهی شناسنامه ای تنظیم گردد تا در نن استانداردها و مصقادیق
انجام صحیح و با کیفیت عالیت ذکر گردد .ای اسناد به عنوان مستند شاخص ارا ه گردد.
 .3دستگاه های مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانی و مقررات مربوط کلیه معامالت خود را در چارچوب نیی نامقه شقفافسقازی
اطالعات که از سوی "ستاد ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با ساد" تصوی و ابالغ میگرددی انجام دهند.

توصیه
 نیی نامه معامالت دستگاه اجرایی بر اساس مفاد و الزامات نیی نامه شفاف سازی اطالعات مورد بازنگری ققرار
گر ته و پس از تأیید مدیر دستگاه ابالغ گردد .کمیته سالمت اداری دستگاه به صورت ادواری(ترجیحاً هر سه مقاه
یکبار) کلیه معامالت انجام شده را بررسی و موارد عدم تطبیق با نیقی نامقه معقامالت را طقی گزارشقی بقه مقدیر
دستگاه اعالم نماید.
 .4کلیه دستگاه های مشمول برنامه موظفند براساس شاخصهای سالمتی و رتبهبندی هایی که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریقزی
کشور تنظیم و ابالغ میشودی وضعیت دستگاه را از نظر شیوعی کاهم و یا زمینقههقای بقروز سقاد از طریقق نظرسقنجی از مقردم و
شکایات مردم به د اتر بازرسی ارزیابی و گزارش الزم را در خصوص وضعیت موجود به صورت ادواری به "ستاد ارتقاء سقالمت نظقام
اداری و مقابله با ساد" ارایه نمایند.

توصیه
 شاخص های عمومی و اختصاصی سنجم سالمت اداری دستگاه در تطابق با شاخص های اعالم شقده از سقوی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوی /بازنگری گردد.
 رایند ارزیابی شاخص های سالمت اداری تدوی گردیده و به صقورت ادواری (ترجیحقاً هقر شقم مقاه یکبقار)
توسط کمیته سالمت اداری دستگاه اجرا شده و نتایج ارزیابی به مدیر دستگاه اعالم گردد.
 بر اساس نتایج ارزیابی شاخص های سالمت اداریی برنامه های ارتقاء سالمت اداری تنظیم و پس از تأیید مقدیر
دستگاه جهت اجرا به مسئولی مربوطه ابالغ گردد.
 کمیته سالمت اداری به صورت ادواری (ترجیحاً هر سه ماه یکبار)ی پیشر ت اجرای برنامه های ارتققای سقالمت
اداری را ارزیابی و گزارش نن را به مدیر دستگاه اعالم نماید.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
عنوان مستند قانونی :آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی
شماره مستند قانونی :مصوبه شماره /39933ت 97932ه تاریخ  5919/54/44هیئت وزیران

 تکالیف دستگاه اجرایی
فصل اول -مصادیق رشوه
ماده  -5کارکنان و مسئوالن دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یقا
تسلیم مالی را دریا ت کنند یا موجبات جل موا قت ومذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را راهم نمایندی با توجقه بقه
بند ( )93ماده ( )0قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب  – 9334پرونده ننان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری بقرای اعمقال
مجازات مناس ارجاع خواهد شد.
ال  -گر ت وجوهی به غیر از ننچه در قوانی و مقررات تعیی شده است.
ب -اخذ مالی بالعوض یا به مقدار احم ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار احم کمتر از قیمت .
ج -روش مالی به مقدار احم گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اربابرجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د -راهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جل موا قت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از اربابرجوع.
هق -اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از اربابرجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن
امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد.
و -اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوهخواری تلقی می شودی از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پقذیر ت
تعهد یامسئولیتی که م غیر حق صورت گر ته باشد و همچنی گر ت پاداش و قا ل شدن تخفی و مزیت خاص برای ارایه خدمات بقه
اشخاص و اعمال هرگونه موا قت یا حمایتی خارج از ضوابط که موج بخشودگی یا تخفی گردد.

فصل دوم -تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی
ماده  -4کلیه دستگاه های موضوع ماده ( )91ای نییننامه برای تحقق اهداف ای نیی نامه نسبت به انجام موارد ذیل مقیبایقد اققدام
نمایند:
ال  -شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطالعرسانی مناس به مردمی اصالح وکوتاهنمودن روشهای انجام خدماتی کقه بقه مقردم ارایقه
می گرددی توسعه ناوری اداریی انجام نظرسنجی از مقردم و مراجعقان براسقاس دسقتورالعمقلهقایی کقه از طقرف سقازمان مقدیریت و
برنامهریزی صادر میگردد( .طرح تکریم مردم و جل رضایت اربابرجوع در نظقام اداری و مصقوبات مربقوط بقه اصقالح سیسقتمهقا و
روشهای اداری)
ب -نموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذیربط از مفاد ای نیی نامه به طور کامل مطلع شده باشند.
ج -انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمانهای استاندارانی مقدیران عامقل ی شقرکتهای رؤسقای سقازمانهای مقدیران کقل
واحدهای استانی برای انجام ن ظارتهای الزم به طریق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظای ومأموریتهای محوله.
د -تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده ( )9ای نیی نامه را گزارش نموده وگزارش ننان منجر بقه صقدور حکقم قطعقی براسقاس
نیی نامه شده باشدی مطابق نیی نامهای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصوی هیأت وزیران میرسد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
هق -پیم بینی حق س برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مقواردی کقه بقه
تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتک یکی از اعمال بندهای ماده ( )9نیی نامه شود.

توصیه
 هرست خدمات قابل ارا ه توسط دستگاه تنظیم و به همراه شیوه ارا ه هر خدمت از طریق واحد روابط عمقومی
یا واحدهای مسئول و همچنی طریق پورتال دستگاه و رسانه های عمومی اطالع رسانی گردد.
 رایندهای ارا ه خدمت به مردم با رویکرد کوتاه شدن مراحل و زمان ارا ه خدمت مقورد بقازنگری ققرار گیقرد و
گزارش نتایج حاصل به مدیر دستگاه ارا ه گردد.
 خدماتی که به صورت الکترونیکی قابل ارا ه می باشند و حضقور اربقاب رجقوع در دسقتگاه را کمتقر مقی نمایقد
شناسایی گردیده و تمهیدات الزم با رعایت کلیه نکات نی و امنیتی جهت طراحی و استقرار سامانه هقای مربقوط
پیم بینی گردد.
 گزارش عملکرد سامانه های خدمات رسانی به مردم از بعد حجمی کیفیقت و سقرعت ارا قه خقدمات بقه صقورت
ادواری (ترجیحاً هر سه ماه یکبار) تهیه و به مدیر دستگاه ارا ه گردد.
 واحد نموزش با هماهنگی کمیته سالمت اداری نسبت به ا زایم سطح نگاهی کارکنان در خصوص انواع تخلق
اداری و مصادیق رشوه با استفاده از روش های مختل نموزشی و اطالع رسانی اقدام نماید.
 نیی نامه تکریم ارباب رجوع تنظیم و پس از تأیید مدیر دستگاه به کلیه واحدها ابالغ گردد.
فصل سوم -تکالیف و وظایف كاركنان
ماده  -9کلیه کارکنان دستگاههای موضوع نیی نامه مکلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج در ماده ( )9نسبت بقه خقود یقا
دیگر کارکنان مرات را با ذکر مشخصات رد یا ا راد پیشنهاد کننده به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات ما وق اطالع دهنقد.
تا مطابق قانون پیگیری شود.
ماده  -2هر شخصی که در ارتباط با وظای دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشقد یقا تقالش بقرای گقر ت
رشوه از وی شده باشد در اولی

رصت به مسئوالن یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده ( )4نیی نامه گزارش کامل موضقوع و مشخصقات شقخص یقا

اشخاصی را که ای رشوه را تقاضا نموده یا به دست نورده یا برای به دست نوردن نن تالش کردهاند به مسئوالن مربوط ارایه دهد.

توصیه
 سامانه الکترونیکی جهت ثبت گزارشات تخلفات مشاهده شده توسط کارکنان و ارباب رجوع طراحی و از طریقق
پورتال سازمان به عموم دسترسی داده شود .توجه گردد در ای سامانه ثبت مشخصات ا راد ارا ه دهنده گزارشقات
تخل اختیاری باشد .گزارشات تخل ثبت شده در ای سقامانه توسقط بازرسقی سقالمت اداری بررسقی و صقحه
گذاری شده و به صورت ادواری(ترجیحاً ماهیانه) نتیجقه بررسقی و رسقیدگی بقه تخلفقات طقی گزارشقی توسقط
بازرسی به کمیته سالمت اداری ارا ه گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
فصل چهارم -نحوه رسیدگی به تخلفات رشوهگیرندگان و مجازاتهای اداری
ماده  -1دستگاههای مشمول ای نیی نامه به ترتی زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ( )9و اعمال مجازات اقدام
خواهند نمود:
ال  -مقامات مندرج در ماده ( ) 94قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضقوع مقاده
( )9ای نیی نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئوالن مربوط اطالع حاصل نمایند مکلفند حس اهمیت موضوع نسبت بقه
اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (ال ) و (ب)و (ج) ماده ( )3قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
ب -در صورت تکرار تخل با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی ربطی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان
تخل و حساسیت نن کارمندان متخل را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ( )3قانون یاد شده (بقه اسقتثنای مقوارد مقذکور در بنقد
وق) محکوم نمایند.
ج  -در صورت تکرار تخل موضوع ماده ( )9ای نیی نامه متخل با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده ( )3قانون رسیدگی
به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمتی اخراج یا انفصال دا م از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفقات اداری
محکوم خواهد شد.
تبصره  -5مراحل مذکور در ای ماده مانع از اعمال اختیارات هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مقاده ( )3بقدون طقی مراحقل
وقالذکر نمیباشد و هیئتها می توانند حس درجه اهمیت تخل موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند
تبصره  -4مقامات ذیربط با توجه به ماده ( )93قانون رسیدگی به تخلفات اداری میتوانند کارکنانی را که پرونده ننان به هیأتهقای
رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میشود حداکثر به مدت سه ماه نماده به خدمت نمایند.
تبصره  -9دستگاه های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات ادرای نمی باشند مکلفند بر اساس قوانی و مقررات مربوط بقه
خود با تخلفات مندرج در ای مقررات برخورد نمایند.
تبصره  -2در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده ( )4ای نیی نامه مرتک تخلفات بندهای ماده ( )9شقوند بقا تقاضقای اعمقال
اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات ادرای به هیئتهای مزبور معر ی خواهند شقد .چنانچقه تخلق ارتکقابی بقازرس
عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانی جزایی را نیز داشته باشدی پرونده نن به ترتی مقرر در ماده ( )93قانون رسقیدگی بقه تخلفقات
اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.
ماده  -1در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده ( )9ای نیی نامه که واجد جنبه جزایی اسقتی خصوصقاً بنقدهای (ب)ی (ج)ی (د)ی و (هقق) ایق
مادهی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکل است با رعایت ماده ( )93قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتق را جهقت رسقیدگی بقه مراجقع
قضایی صالح نیز منعکس نماید.
ماده  -3در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مرتک یکی از اعمال بندهای ماده ( )9نیی
نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مقدت پقنج سقال نمقی باشقد وایق موضقوع بایقد در شقرایط
معامالت با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.
تبصره  -5دستگاه اجرایی مربوط موظ است مشخصات اشخاص حقیققی یقا حققوقی موضقوع ایق مقاده را بقه سقازمان مقدیریت و
برنامهریزی کشور نیز اعالم دارد.
تبصره  -4در صورتی که اشخاص یاد شده حداقل دوبار مرتک تخل مندرج در ای ماده گردند سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
موظ است ضم اعالم نام ننها به کلیه دستگاه های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمقومی پیمقان
لحاظ نماید.
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

توصیه

 گزارش نحوه رسیدگی به تخلفات رشوهگیرندگان و مجازات های اداری به صورت ادواری(ترجیحاً هر شقم مقاه
یکبار) توسط کمیته سالمت اداری تهیه و به مدیر دستگاه اعالم گردد .ایق گقزارش بقه عنقوان مسقتند شقاخص
استفاده می گردد.
ماده  -1شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده ( )4ای نیی نامه به شرح زیر میباشد:
ال  -بازرسان باید از بی ا راد امی ی مطلع با حس سابقه انتخاب شوند.
ب -صالحیت بازرسان می باید به تأیید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد.
ج -هماهنگیی نموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده د تر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.
د -بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همی منظور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه میگقرددی امضقاء
نمایند.
هق  -دستگاهها میتوانند حس توانمندی ها و کارنیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجستهای که توسط بازرسان انجام میگردد
به استناد ماده ( )1قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد( )%37مجموع حقوق و وق العاده های مربوط بقه
عنوان وقالعاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند.
وق العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمیباشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفقه
مینماید و گزارشهای بازرسی نن واصل میگردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است.
و -دستگاهها میتوانند حداکثر به چهل درصد ( )%47از بازرسانی که خدمات برجستهای برای پیگیقری و کشق مقوارد تخلق انجقام
می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا عالوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده ( )49قانون استخدام کشوری و احکام مشابه بقه عنقوان
پاداش پرداخت نمایند.
ز -بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایاتی موضوع بخشنامه شماره  9079/34114مورخ 9304/3/4ی و
با تأیید مقامات مسئول منصوب میشوند .د تر مذکور میتواند با حفظ پست و مسئولیتهای مربوط و یا بقا تغییقر عنقوان پسقتهقای
سازمانی به پست بازرس برای انجام وظای بازرسی استفاده نماید .در هر حالت بازرسقان از قوقالعقادههقای ویقژه بازرسقی بهقرهمنقد
خواهند شد.
ح -در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمانهای استانی یقا مقدیران کقل اسقتان و تأییقد واحقدهای ارزیقابی عملکقرد و
پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب میشوند.
ط -بازرسان منصوب از طرف استانداران عالوه بر اجرای مفاد ای نیی نامه در استانداریهای عهدهدار بازرسی و انجقام ایق وظقای در
سایر واحدهای استانی نیز میباشند.
ی -تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد ( )% 7/4کل کارکنان تجاوز نمایقد بقرای مقوارد خقاص بقا تأییقد سقازمان مقدیریت و
برنامهریزی کشور ای درصد قابل ا زایم است.
ماده  -3در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران رؤسا و مسئوالن سقازمانهقای موضقوع ایق نیقی نامقه
مرتک یکی از تخلفات مندرج در ماده ( )9ای نیی نامه شوند به مدیران و مسئوالن مربوط به بار اول تذکر داده خواهد شد و بقرای بقار
دوم مدت شم ماه از انتصاب به سمتهای یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد.
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ماده  -57سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکل است براساس روش های نظرسنجی از مردم و ارباب رجوعی گزارشقات بازرسقان و
سایر منابعی هر ساله دستگاه های مشمول ای نیی نامه را از نظر درجه سالمت اداری و میزان شیوع رشوهی طبقهبندیی تجزیه و تحلیقل
و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئوالن منعکس نماید .کلیقه دسقتگاههقای مشقمول
ای نیی نامه برای انجام مطلوب ای ماده مکل به همکاری با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشند.
ماده  -55سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظ است اقدامات الزم را برای توجیه و پیگیری اجرای ای نیی نامه به عمل نورد.
ماده  -54دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق ای نیی نامه واحدها و گروههایی از کارکنان خقود را کقه بیشقتر در معقرض
دریا ت و پرداخت رشوه میباشند اولویتبندی نمایند و نقاط نسی پذیر را با جدیت و اولویت اصالح نمایند.
ماده  -59هر کدام از دستگاههای مشمول ای نیی نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکقریم
مردم و جل

رضایت ارباب رجوعی موضوع تصوی نامه شماره /49193ت 41334هقق  9309/1/9مقیباشقد مسقئول پیگیقریی نظقارت و

اجرای ای نیی نامه نمایند و گزارش های مربوط را هر شم ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایقه دهنقد .سقازمان یقاد
شده پس از جمعبندیی گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم میکند.
تبصره  -5به منظور ایجاد هماهنگی بی واحدهای ذیربط در هر دستگاه اجراییی ر ع موانع و مشکالت اجراییی دریا قت گزارشقات و
پیگیری مستمر اجرایی ای نیی نامهی کار گروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده ( )93ای نیی نامه و با عضویت مسئول
واحد ارزیابی عملکرد و پاسخویی به شکایات (دبیر کارگروه)ی مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهقای اداریی مسقئول واحقد حراسقتی
مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صقورت تشقکیل هیئقت) و یکقی از بازرسقان تشقکیل
میگردد.
تبصره  -4واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص ای تصوی نامه به کار گروه یقاد شقده
ارایه نمایند.
ماده -52سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری وزارت رهنگ و ارشاد اسقالمیی وزارت نمقوزش و پقرورشی وزارت علقومی تحقیققات و
ناوریی وزارت بهداشتی درمان و نموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایقران مکلفنقد در جهقت ا قزایم نگقاهی
عمومی مردم از قوانی و مقررات و عالیتهای انجام شده در جهت اصقالح روش هقای مقورد عمقل و جلق مشقارکت مقردم بقرای ر قع
معضالت موجودی برنامهریزی و اصالح برنامههای نموزشی معارف اسالمی ( رهنگ سازی) برای دانمنموزانی دانشجویانی کارگزاران دولت
و کلیه ا راد جامعه به منظور ا زایم مهارتهای ر تاری و تغییر گرایم و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناس

رهنقگ سقاد سقتیزی

اقدامات الزم را انجام دهند .دستگاههای یاد شده مکل به همکاری با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشند.
ماده  -51مسئولیت پیگیری ای نیی نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با ساد خواهد بود .دبیر ستاد یاد
شده گزارشی از پیشر ت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود.
ماده  -51کلیه دستگاههای مذکور درماده ( )917قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیی اجتماعی و رهنگی جمهوری اسقالمی ایقران-
مصوب  -9303و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییهی بانکها و بیمههای دولتیی نهادهای عمومی غیر دولتی و شقهرداریهقا مشقمول
ای نیی نامه میباشند.
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عنوان مستند قانونی :آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
شماره مستند قانونی :مصوبه شماره /534713ت17941هـ مورخ  5934/54/41هیات وزیران

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده9ق در ای نیی نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
ال

ق کمیته پیگیری :کمیته ای که به منظور سیاست گذاری و ساماندهیی هدایت و نظارت و تقویت رایند پیشگیری و مقابله بقا مفاسقد

اقتصادی در قوه مجریه با ترکی زیر تشکیل می گردد:
9ق معاون اول ر یس جمهور (ر یس کمیته(.
4ق وزیر اطالعات.
3ق وزیر کشور.
4ق وزیر امور اقتصادی و دارایی.
 4ق وزیر دادگستری.
 1ق وزیر نفت.
3ق وزیر صنعتی معدن و تجارت.
 0ق وزیر راه و شهرسازی.
3ق وزیر ارتباطات و ناوری اطالعات.
97ق معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ر یس جمهور.
99ق معاون امور مجلس ر یس جمهور.
94ق معاون اجرایی ر یس جمهور.
93ق ر یس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
94ق معاون اقتصاد و ناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
94ق دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
تبصره9ق دبیر کمیته پیگیری توسط ر یس نن تعیی می شود.
تبصره4ق دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادیی دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.
تبصره 3ق دبیرخانه موظ به تشکیل کمیته های تخصصی شامل کمیته های پیگیریی گزارش گیریی مدیریت و نظارت بر سامانه موضقوع
ماده ( )4ای نیی نامه می باشد.
ب ق کارگروه :کارگروه ارتقای سالمت نظام اداری که به منظور ارتقای سالم ت نظقام اداریی پیشقگیری و مقابلقه بقا سقاد در هقر یقک از
دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه ننها و سازمان های زیر نظر معاونقان ر قیس جمهقور) بقا ترکیق زیقر
تشکیل می شود:
9ق باالتری مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونی وی به عنوان جانشی ).
4ق مدیر حراست.
3ق مدیر واحد حقوقی.
4ق مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.
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 4ق مدیر مرکز ناوری اطالعات.
 1ق ذی حساب.
3ق ر یس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.
 0ق سایر اشخاص به تشخیص باالتری مقام دستگاه (حس موضوع مورد بحث).

توصیه
 هرست اعضای کارگروه ارتقاء سالمت نظام اداری(کمیته سالمت اداری و صقیانت از حققوق مقردم) بقه همقراه
مسئولیت ننها و احکام صادره به عنوان مستند شاخص ارا ه گردد.
ماده4ق وظای کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:
9ق پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه ها و نظارت بر انجام نن.
 4ق ا زایم پاسخگوییی شفاف سازیی مستندسازی و کاهم هزینه های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت های قانونی دستگاه.
3ق بررسی و نسی شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.
4ق شناسایی و کنترل گلوگاه های سادی بسترها و زمینه های شکل گ یری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارا قه گقزارش
به کمیته پیگیری.
 4ق ارا ه طرح های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای نن پس از تصقوی کمیتقه
پیگیری.
 1ق پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.
 3ق ارا ه پیشنهادهای الزم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با ساد در جهت تعریق ی تکمیقل و اصقالح ققوانی ی مققرراتی
نیی نامه های رایندهای رویه ها و دیگر چارچوب های عملکردی در حوزه مسئولیت های قانونی و عالیت های دستگاه مربوط.
 0ق ارا ه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظای کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه.
ماده 3ق کارگروه هر دستگاه موظ است ظرف سه ماه بعد از ابالغ ای نیی نامهی طرح های پیشگیری و مقابله با مفاسقد اقتصقادی و نیقز
هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سالمت نظام اداری نن دستگاه و حوزه عالیت های مرتبط با نن اختالل ایجاد می کند را
تعری و در چارچوب الگوی تعیی شده از سوی کمیته پیگیریی ارا ه و اجرا نماید و گزارش اجرای نن را از طریقق سقامانه بقه دبیرخانقه
کمیته پیگیری اعالم نماید.
ماده 4ق کمیته پیگیری موظ است ظرف یک ماه پس از ابالغ ای نیی نامهی الگوی گزارش دهقی و سقامانه رصقد و نظقارت بقر اققدامات
دستگاه های اجرایی موضوع ای نیی نامه را تهیه نماید .مدیر سامانه موظ است گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را عالوه بقر ارا قه
به باالتری مقام نن دستگاهی در اولی جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.
ماده 4ق کارگروه هر دستگاه موظ است ضم ارجاع پرونده های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی صقالح اعقم از انتظقامیی اداری و قضقایی
نسبت به پیگیری موضوع اقدام و هر سه ماه یکبار گزارش پیشر ت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.
ماده 1ق کمیته پیگیری موظ است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی را به رییس جمهور ارا ه نماید.
ماده3ق دستگاه های اجرایی می توانند با بهره گیری از تجارب و نتقایج اققدامات کقارگروهی بقه منظقور ارتققای تقوان نن دسقتگاه در امقر
پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادیی پیشنهادها و نیازمندی های خود را در خصوص اصالح و بهبود قوانی ی مقررات و همچنی سقاختاری
سازمان و رایندهای نن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیریی از طریق سازوکارهای موجودی اجرای نن را پیگیری نمایند.
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ماده 0ق کمیته پیگیری موظ است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتیی سازمان هقا و شقرکت هقای
وابسته و تابعه ننها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای را اتخاذ و در حیطه وظای دولت اجراء نماید.
ماده3ق دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حس اجرای ای نیی نامه است.

توصیه
 متناس با اولویت های سازمانی و گلوگاه های ساد شناسایی شدهی برنامه عملیاتی و عالیت های اجرایی ذیقل
نن تنظیم گردد .به ازای هر عالیت زمانبندی و مسئول اجرای نن معی شده و در صورت نیقاز بقه تقأمی مقالیی
پیگیری الزم جهت تخصیص بودجه الزم صورت پذیرد.
 کلیه رایندهای سازمانی با توجه به رویکرد ارتقاء سالمت اداری مورد بازنگری ققرار گر تقه و گقزارش تغییقرات
اعمال شده در رایندها به عنوان مستند شاخص تهیه گردد.
 کلیه نیی نامه ها و دستورالعملهای سازمانی با توجه به رویکرد ارتقاء سالمت اداری مورد بازنگری قرار گر تقه و
گزارش تغییرات اعمال شده در ننها به عنوان مستند شاخص تهیه گردد.
 گزارش نحوه رسیدگی به تخلفات رشوهگیرندگان و مجازات های اداری به صورت ادواری(ترجیحاً هر شقم مقاه
یکبار) توسط کمیته سالمت اداری تهیه و به مدیر دستگاه اعالم گردد .ایق گقزارش بقه عنقوان مسقتند شقاخص
استفاده می گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
عنوان مستند قانونی :ساماندهی كمیتههای تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره  477/39/59234تاریخ 5939/57/3

 تکالیف دستگاه اجرایی
 -4کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
ای کمیته با ترکی و وظای مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شقماره /934703ت  47340هقق تقاری  9334/94/40هیقات محتقرم
وزیران برای اجرای وظای مذکور ی اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصالح نظام اداری(موضقوع مصقوبه شقماره  471/33/417تقاری
 9333/9/47شورای عالی اداری)یاحکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد  37و  39و سایر مقررات مربوط بقه ارتققاء رهنقگ
سازمانییتکریم ارباب رجوع ی ساماندهی رسیدگی به شکایات ی سالمت اداری و مبارزه با ساد اداری تشکیل می شود.
اهم وظای کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
 تعیی مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه. تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهدافی سیاست های اقدامات و .... بازنگری قوانی و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه. راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم. تدوی برنامه سنجم و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع . تنظیم برنامه اجرایی ا رتقای سالمت و مبارزه با ساد اداری دستگاه و راهبری استقرار نن . بازنگری در قوانی و مقررات با رویکرد پیشگیری ی بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان. تدوی شاخص های سالمت و سنجم و پایم میزان سالمت و ساد اداری. سنجم و نسی شناسی وضع موجود رهنگ سازمانی دستگاهی تدوی برنامه بهبود رهنگ سازمانی مبتنی بر اصقالح ر تقار مقدیران وکارکنان و اصالح قوانی و مقررات.
 راهبری استقرار رهنگ سازمانی و نظارت و سنجم تحقق میزان نن.امور دبیرخانه ای مربوط به ای کمیته توسط د تر مدیریت عملکرد یا واحدها و عناوی مشابه انجام می شود .

توصیه
 هرست اعضای کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم به همراه مسئولیت ننها و احکام صادره به عنقوان
مستند شاخص ارا ه گردد.
 با توجه به حوزه عالیت دستگاه اجرایی مصادیق حقوق متقابقل مقردم و دسقتگاه بقا نظقر مشقاوران و مقدیران
دستگاه تنظیم و پس از تأیید مدیر دستگاه بقه طقرق مختلق

اطقالع رسقانی گقردد( .درج در پورتقال سقازمانی

دستگاهی نص در تابلو اعالناتی اطالع رسانی رسانه ای)
 اهداف عملیاتی و اولویت های سالیانه دستگاه در ا زایم سطح سالمت اداری در ابتدای هر سال توسط کمیتقه
سالمت اداری تدوی و به تأیید مدیر دستگاه برسد.
 برنامه های سالیانه ارتقای سالمت اداری در ابتدای هر سال توسط کمیته سقالمت اداری تهیقه و توسقط مقدیر
دستگاه به مجریان امر ابالغ گردد.
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
 شاخص های سنجم سطح سالمت اداری دستگاه توسط کمیته سالمت اداری تدوی و حقداقل  4بقار در سقال
مورد ارزیابی قرار گیرد.
 گز ارش پیشر ت برنامه های ارتقای سالمت اداری توسط کمیته سلمت اداری به صورت ادواری(ترجیحاً هر سقه
ماه یکبار) تهیه و به مدیر دستگاه ارا ه گردد.
 برنامه های رهنگی مرتبط با مقوله های سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم تنظیم و در طی سال اجرا شده
و گزارش نن توسط مجریان امر به کمیته سالمت اداری ارا ه گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
عنوان مستند قانونی :مواد  41 ،41و  43و  37قانون مدیریت خدمات كشوری

 تکالیف دستگاه اجرایی
فصل سوم -حقوق مردم
ماده  -44مدیران و کارمندان دستگاه های اجرا یی خدمتگزاران مردم هستند و بایقد بقا رعایقت مقوزای اخقالق اسقالمی و اداری و طبقق
سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخالقی و اداری که امضاء مینمایند وظای خود را به نحواحس در راه خدمت به مقردم و بقا
در نظر گر ت حقوق و خواستههای قانونی ننها انجام دهند.
تبصره  -9اصول و مفاد منشور وقالذکری مت سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرا ی با پیشنهاد سازمان به تصقوی هیقات
وزیران برسد.

توصیه
 مت سوگندنامهی تعهد نامه رعایت موزای اخالق اسالمی و اداری تنظیم شده یا مقت ابالغقی از هیقأت وزیقران
(نیققی نامققه اجرایققی تبصققره یققک مققاده  44قققانون مققدیریت خققدمات کشققوری موضققوع تصققوی نامققه شققماره
/439437ت43394ك تاری  9300/99/49هیأت وزیران ) به امضای کلیقه کارکنقان جدیقد االسقتخدام و سقایر
کارکنانی که مت سوگند نامه در پرونده پرسنلی ننها وجود ندارد برسد.
 مت منشور اخالقی سازمان تنظیم یا مت ابالغی از هیأت وزیران (نیی نامه اجرایی تبصره یک مقاده  44ققانون
مدیریت خدمات کشوری موضوع تصوی نامه شماره /439437ت43394ك تاری  9300/99/49هیأت وزیقران )
و به امضای کلیه مدیران و کارکنان سازمان برسد.

ماده  -41دستگاههای اجرا ی مکلفند مردم را با حقوق و تکالی خود در تعامل با دسقتگاههقای اجرا قی نشقنا نمقوده و از طریقق وسقایل
ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران سطح نگاهی عمومی در ای زمینه را ارتقاء داده و اطالعقات الزم را بقه نحقو
مطلوب و مناس در اختیار مردم قرار دهند.

توصیه
 با توجه به حوزه عالیت دستگاه اجرایی مصادیق حقوق متقابقل مقردم و دسقتگاه بقا نظقر مشقاوران و مقدیران
دستگاه تنظیم و پس از تأیید مدیر دستگاه بقه طقرق مختلق

اطقالع رسقانی گقردد( .درج در پورتقال سقازمانی

دستگاهی نص در تابلو اعالناتی اطالع رسانی رسانه ای)

ماده  -43مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرا ی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارندی دسقتگاههقای اجرا قی موظفنقد
حداکثر ظرف سه ماه مراحلی زمان و کیفیت و استاندارد ارا ه خدمات و تغییرات ننها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختل به اطقالع
مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخل ی مسوولی دستگاههای اجرا ی مسوولیت پاسخگویی بقه مقردم و شقکایت انقان را بقه عهقده
خواهند داشت.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 43 :از 33

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

توصیه

 هرست خدمات قابل ارا ه توسط دستگاه تنظیم و به همراه شیوه ارا ه هر خدمت از طریق واحد روابط عمقومی
یا وا حدهای مسئول و همچنی طریق پورتال دستگاه و رسانه های عمومی اطالع رسانی گردد.
 رایندهای ارا ه خدمت به مردم با رویکرد کوتاه شدن مراحل و زمان ارا ه خدمت مقورد بقازنگری ققرار گیقرد و
گزارش نتایج حاصل به مدیر دستگاه ارا ه گردد.
 خدماتی که به صورت الکترونیکی قابل ارا ه می باشند و حضقور اربقاب رجقوع در دسقتگاه را کمتقر مقی نمایقد
شناسایی گردیده و تمهیدات الزم با رعایت کلیه نکات نی و امنیتی جهت طراحی و استقرار سامانه هقای مربقوط
پیم بینی گردد.
 گزارش عملکرد سامانه های خدمات رسانی به مردم از بعد حجمی کیفیقت و سقرعت ارا قه خقدمات بقه صقورت
ادواری (ترجیحاً هر سه ماه یکبار) تهیه و به مدیر دستگاه ارا ه گردد.
فصل یازدهم  -حقوق و تکالیف كارمندان
ماده  -37کارمندان دستگاههای اجرایی مؤظ میباشند که وظای خود را با دقتی سرعتی صداقتی امانتی گشادهروییی انصاف و تبعیقت
از قوانی و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعی به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو
باشند.
هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعی و تخل از قوانی و مقررات عمومی ممنوع میباشد .ارباب رجوع میتوانند در برابر برخقورد نامناسق
کارمندان با ننها و کوتاهی در انجام وظای به دستگاه اجرایی ذیربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.

توصیه
 سامانه الکترونیکی جهت ثبت گزارشات تخلفات مشاهده شده توسط کارکنان و ارباب رجوع طراحی و از طریقق
پورتال سازمان به عموم دسترسی داده شود .توجه گردد در ای سامانه ثبت مشخصات ا راد ارا ه دهنده گزارشقات
تخل اختیاری باشد .گزارشات تخل ثبت شده در ای سقامانه توسقط بازرسقی سقالمت اداری بررسقی و صقحه
گذاری شده و به صورت ادواری(ترجیح ًا ماهیانه) نتیجقه بررسقی و رسقیدگی بقه تخلفقات طقی گزارشقی توسقط
بازرسی به کمیته سالمت اداری ارا ه گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
عنوان مستند قانونی :طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
شماره مستند قانونی :مصوبه شماره .59/51127ط تاریخ  5915/54/57شورای عالی اداری

 تکالیف دستگاه اجرایی
شورای عالی اداری در نودمی جلسة مورخ  9309/9/44بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشقور بقه منظقور تکقریم و جلق
رضایت مردم و اربابرجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور تصوی نمودی کلیة وزارتخانههای سازمانهای مؤسسات و شقرکتهقای
دولتیی شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر ننها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستندی از جمله نیروی انتظامیی شهرداری تهران و سقایر
شهرداریهای بانکها و شرکتهای بیمهی همچنی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی که از بودجقة عمقومی
دولت استفاده میکنند نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
شفاف و مستندسازی نحوة ارائة خدمات به اربابرجوع:
مادة 9ق کلیة مدیرانی رؤسا و مسئولی واحدهای ستادی و اجرایی دستگاههای موضوع ای مصوبه (واحدهای دارای اربابرجوع مستقر در
مرکزی استانی شهرستان و بخم و )...مکلفندی جهت شفافسازی نحوة ارا ة خدمت به مردم حداکثر تا تاری 9309/3/9ی اطالعقات الزم در
خصوص خدمات قابل ارا ه به اربابرجوع را به نحوی که حاوی موارد زیر باشدی مستند کرده و در اختیار مراجعی قرار دهند:
ق نوع خدمات قابل ارا ه به اربابرجوع
ق مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار
ق مدتزمان انجام کار
ق مدارك مورد نیاز و رمهای مورد عمل
ق عنوان واحدی محل استقراری نام متصدی انجام کار و تعیی اوقات مراجعه
ق نوع

نوری مورد استفاده

تبصره  :رؤسای واحدهای اجرایی در مرکز و استان موظفند یک نسخه از اطالعات و مکتوبقات ارا قهشقده بقه مقردم را حسق مقورد بقه
دبیرخانة شورای تحول اداری دستگاه متبوع در مرکز یا کمیسیونهای تحول اداری مربوط در استان ارسال نمایند.

توصیه
 تدوی نیی نامه داخلی تکریم ارباب رجوع با رعایت الزامات مصوبه به کمک مشاوری و مدیران سازمان و ابالغ
نن به کلیه واحدها توسط مدیر دستگاه
 اجرای عملیات کارسنجی در خصوص کلیه رایندهای مرتبط با ارباب رجوع جهت شناسایی عالیت هقای غیقر
ضرور و بررسی کاهم زمان اجرای امور و ارا ه گزارش نتایج کارسنجی به مدیر دستگاه
 بازنگری کلیه رم ها و دستورالعمل های اجرایی دستگاه بر مبنای الزامات استاندارد ISO 9000
 شناسایی رایندها و وظایفی که با رویکرد ا زایم دقت و کیفیت اجرا و کاهم زمان انجام قابلیقت الکترونیکقی
شدن را دارند و ارا ه گزارش به مدیر دستگاه جهت صدور مجوز تهیه سامانه الکترونیکی

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 39 :از 33

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
اطالعرسانی از نحوة ارائة خدمات به مردم:
مادة  4ق کلیة اطالعات مذکور در مادة یک باید به ترتی اولویت و از طُرُق ذیل به اطالع عموم مردم و مخاطبی برسد:
ق نص در تابلوی راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعی
ق تهیة بروشور و توزیع بی اربابرجوع و مخاطبی
ق نص نام و نامخانوادگیی عوامل متصدی انجام کاری پست سازمانی و ر وس وظای اصلی کارکنان در محل استقرار ننان
ق راهاندازی خط تلف گویا برای راهنمایی مردم حداکثر ظرف » »3ماه از تاری ابالغ مصوبه
مادة  3ق دستگاههای مشمول ای مصوبه مکلفند نسبت به تهیة کتاب راهنمای مراجعی و ایجاد سایت اینترنتی جهت اطقالعرسقانی در
خصوص خدمات قابل ارا ة دستگاههای اجرایی به مردم و اربابرجوع بر اساس بخشنامههای سازمان مدیریت و برنامهریقزی کشقور اققدام
نمایند.

توصیه
 گزارشات ادواری(ترجیحاً هر شم ماه یکبار) در خصوص عملکرد روش ها و سیستم های اطالع رسانی عمقومی
خدمات قابل ارا ه دستگاه تهیه و مدیر دستگاه ارا ه گردد.
 بهبود مستمر روش های اطالع رسانی به مردم با هدف کس اطمینان از ا زایم نگاهی عمومی انجقام گقردد و
گزارش نتایج اقدامات انجام شده به صورت ادواری (ترجیحاً هر شم ماه یکبار) به مدیر دستگاه ارا ه گردد.
تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم:
مادة  4ق دستگاههای مشمول ای مصوبه موظفند نسبت به تهیه و تدوی منشور اخالقی سازمان متبوع مشتمل بر موارد ذیل با توجه به
مبانی اعتقادی و اخالقی برای تثبیت ر تارهای مناس شغلی مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمایند:
ال ق نظم و نمادگی برای ارا ه خدمات به مردمی وقتشناسیی نظم و نراستگی لباس و ...
ب ق رعایت ادب و نزاکتی عدالت و انصاف درارا ه خدمات خوب به مردمی همکاری و خوشبرخوردی.
ج ق نمادگی برای ارا ه اطالعات و توضیحات کا ی در هنگام مورد نیاز به خدمتگیرندگان.
د ق وجود تمایالت مثبت به کاری متناس با نوع کار و عالیتها.
هق ق برای احترام به اربابرجوع کلیة واحدهای اجرایی موظفند ضای مناس اداری برای حضور اربابرجوع اختصاص دهند و امکانات و
تسهیالت الزم را برای نسایم و استقرار ننان راهم نمایند.
و ق تمامی واحدها مکلفند نام و نام خانوادگی عوامل متصدی انجام کاری پست سازمانی و هرست اصلی وظای کارکنان خود را در محقل
استقرار ننان به نحو مناس و قابل رؤیت برای مراجعان نص نمایند.
ز ق واحدهای اجرایی موظفند به منظور کاهم ارتباط کارکنان و اربابرجوع و نیز رعایت شأن مردم نسبت به ایجاد گیشههای خقدماتی
بر اساس مصوبة شمارة /4749دش 9/مورخ  9334/4/47شورایعالی اداری اقدام نمایند.

توصیه
 مت منشور اخالقی سازمان تنظیم یا مت ابالغی از هیأت وزیران (نیی نامه اجرایی تبصره یک مقاده  44ققانون
مدیریت خدمات کشوری موضوع تصوی نامه شماره /439437ت43394ك تاری  9300/99/49هیأت وزیقران )
و به امضای کلیه مدیران و کارکنان سازمان برسد.
 کارگروه تکریم ارباب رجوع به صورت ادواری (ترجیحاً هر شم ماه یکبار) وضعیت رعایت مفاد منشور اخالققی
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 34 :از 33
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سازمان توسط واحدهای مختل مورد ارزیابی قرار داده و گزارش عملکقرد واحقدها در ایق خصقوص را بقه مقدیر
دستگاه ارا ه نماید .ای گزارش به عنوان مستند شاخص استفاده شود.

بهبود و اصالح روشهای ارائة خدمات به مردم:
مادة  4ق رؤسای هر یک از واحدهای اجرایی موظفند حداکثر تا تاری  9309/3/9روشهای مورد عمل خود را با رعایت قوانی و مققررات
مربوط و با کس نظر از متصدیان ارا ة خدمات و خدمتگیرندگانی اصالح و ضم اجرای یک نسخه از روش اصالحشده را برای کمیسقیون
تحول اداری دستگاه مربوط در استان ارسال دارند.
تبصره :کمیسیون تحول اداری دستگاه در استان حداکثر ظرف » »4ماه از زمان وصول پیشنهادها از بی روشهای اصالحشدهی بهتقری
روش را حس مورد برای شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه متبوع ارسال خواهد نمود.
مادة  1ق شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه موظ استی روشهای اصالحشقدة پیشقنهادی را مجقدداً بررسقی و ممیقزی نمقوده و
بهتری روش قابل تسرّی را انتخاب نموده و پس از تطبیق با قوانی و مقررات و بهسازی ننهای جهت اجراء بقه کلیقة واحقدهای اسقتانی و
شهرستانی و ...تابعه ابالغ نماید.
تبصره :دستگاههایی که اقد شورا یا کمیسیون تحول اداری میباشندی بررسیهای وقالذکر توسقط واحقدهای تخصصقی مربقوط انجقام
خواهد شد.
مادة  3ق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظ است برای نشنایی مدیرانی رؤسای عوامل و متصدیان واحدهای اجراییی دستورالعمل
نحوه مستندسازی و اصالح روشهای انجام کار و شیوههای اطالعرسانی ارا ه خدمات را به روش ساده ظرف مدت  44روز تهیه و تنظقیم و
در اختیار دستگاه ها قرار دهد.
تبصره :مرکز نموزش مدیریت دولتی و واحدهای نموزشی دستگاههای اجرایی موظفنقدی نموزشقهای الزم را براسقاس دسقتورالعملهقای
مربوط حداکثر در  94ساعت به مدیرانی روسأی عوامل و متصدیان واحدهای مشمول که متقاضی نموزش هستندی ارا ه نمایند.

توصیه
 بهبود و اصالح روشهای ارا ة خدمات به مردم به عنوان یکی از اولویت های سازمان در نظام پیشنهادات اعقالم
شده تا کارکنان پیشنهادات خود را در ای خصوص ارا ه نمایند.

نظرسنجی از مردم:
ماده  0ق واحدهای اجرایی موظفند هنگام ورود اربابرجوعی برگ نظرسنجی در اختیار وی قرار دهند و نظقر اربقابرجقوع را درخصقوص
نحوه گردش کاری همچنی تطبیق یا عدم تطبیق نن با اطالعات اعالم شده قبلی و ر تار متصدیان انجام کار جویا شوند .بقرگ نظرسقنجی
میتواند ظهر برگ مالقات و یا بهر طریق دیگر با رعایت صر هجویی و اختصار طراحی شود.
تبصره  :9واحدهای اجرایی موظفند نسبت به راهاندازی و استقرار پست صوتی و صندوق پیشنهادات بهمنظور اخذ مشاوره و راهنمایی از
مردم اقدام نمایند.
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تبصره  :4در پایان هر ماه برگهای نظرسنجی توسط ر یس واحد مربوطهی بررسی و کسانی که براساس دسقتورالعمل سقازمان مقدیریت و
برنامهریزی کشور و برمبنای نظرسنجی مردم از حد انتظار باالتر ارزیابی شوند مورد تشویق قرار گیرند و بقا کارکنقانی کقه موجبقات عقدم
رضایت اربابرجوع را راهم کردهاندی برخورد قانونی شود.

توصیه
 گزارش تحلیلی از نظرسنجی های انجام شده در دوره های زمانی معی (ترجیحاً هر سه مقاه یقک بقار) تهیقه و
روند ا زایم یا کاهم رضایت مردم در هر دوره بررسی و علل نن شناسایی گردد .ای گزارش بقه عنقوان مسقتند
شاخص ارا ه گردد.
ماده 3ق مرکز نمار ایران در مرکز و استانها موظ است جهت سقنجم میقزان رضقایت مقردم از دسقتگاههای اجرایقی ملقی و اسقتانی
مشمول ای مصوبه سالیانه طرح ا کارسنجی میزان رضایت مردم را اجراء و نتایج بدست نمده را به تفکیقک دسقتگاهها در بهمق مقاه هقر
سال به دولت ارا ه نماید.
نظارت بر حسن رفتار كاركنان دستگاههای اجرائی با مردم:
ماده 97ق کلیه دستگاههای مشمول ای مصوبه موظفند جهت تحقق اهداف مصوبه ونظارت بر اجرای ننی همچنی پیگیریی راهنمقایی و
ر ع موانع و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی تحت مدیریت خود اقدامات ذیل را انجام دهند.
ال ق تجهیز واحدهایبازرسی ورسیدگی بهشکایات جهت بازرسیو تهیه گزارشهای الزم.
ب ق انتخاب بازرس ویژه از طرف وزیر یا باالتری مقام مسئول دستگاه برای بازرسیی راهنمقایی و ارا قه گقزارش مسقتمر از پیشقر ت و
اجرای مصوبه.
تبصره :برای هر وزارتخانه یا سازمان مستقلی و استانداریها انتخاب حداقل  4بازرس به طریق مذکور در بند «ب» ضروری میباشد.
ماده 99ق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استانداران استانها موظ هستند بر حس اجرای ای مصوبه نظارت نمایند و موارد عدم
اجرای مصوبه را به وزیر یا باالتری مقام مسئول دستگاه گزارش کنند .مقام مسئول پس از بررسی موضوع و در صورت موجه بقودن علقت
عدم اجرای مصوبهی ضم ارا ه راهنماییهای الزم برای واحد ذیربطی مدت یکماه را جهت ر ع مشکل تعیی و اجرای نن را پیگیری کنقد.
در صورتی که در مدت تعیی شده نسبت به اجرای مصوبه در واحد مربوطه اقدام نگرددی مرات از طریق سازمان مدیریت و برنامقهریقزی
کشور به ر یس جمهوری گزارش میشود.
تبصره 9ق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استانداران برای اجرای ای مصوبه به تعداد مورد نیاز به کارشناسان متعهدی متخصص و
ذیصالح خود در مرکز و استانهای حکم بازرسی صادر خواهند نمود .ای کارشناسان ضم مراجعه به واحدهای اجرایی دستگاههای مشمول
مصوبهی نحوه انجام امور را بررسی و نسبت به تهیه گزارش اقدام مینمایند .دستگاههای مشمول ای مصوبه موظ به همکقاری در جهقت
حس اجرای مأموریتهای محوله با کارشناسان اعزامی سازمان یا بازرسان استانداری میباشند.
تبصره 4ق کارشناسان و بازرسان منتخ پس از طی نموزشهای الزم با استفاده از چک لیستهای هماهنگ و استاندارد نسقبت بقه انجقام
مأموریت محوله اقدام مینمایند.
تبصره 3ق استانداران میتوانند از بی ا راد صاح صالحیت و واجد شرایطی متعهد و متخصقص دانشقگاهی یقا بازنشسقته کقه داوطلق
نظارت بر اجراء ای مصوبه میباشند پس از تأیید ستاد برنامهریزی تحول اداری استانی ناظر یا بقازرس ا تخقاریی انتخقاب و حکقم صقادر
نمایند.
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 34 :از 33
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تبصره 4ق شورای اسالمی شهری شهرستان و استان در صورت نیاز به نظارت مردمیی بازرسان واجد شقرایط خقود را بقه اسقتاندار اسقتان
مربوط پیشنهاد مینمایندی تا به عنوان ناظر یا بازرس ا تخاری با رعایت تبصره  3ای ماده انتخاب و حکم صادر شود.
تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان مو ق و برخورد قانونی با مدیران و کارکنانی که موج نارضایتی مردم میگردند:
ماده 94ق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظ است جهت اعمال و تقأثیر نظقرات مقردم و اربقابرجقوع در وضقعیت اسقتخدامی
کارکنان دستگاههای مشمول ای مصوبهی نسبت به تهیه و تنظیم لوایح و مصوبات مربوط در زمینه تشویق و تنبیه کارکنان و رسیدگی به
شکایات اربابرجوعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاری تصوی ای مصوبهی اقدام نماید .ای مقررات باید به نحوی وضع شود که رعایقت
حقوق مردم و کس رضایت اربابرجوع در چارچوب مقررات موضوعهی در دستگاههای اجرایی را تأمی نماید.
تبصره :تا تصوی لوایح و مصوبات پیمبینی شده در ماده 94ی دستگاههای مشمول ایق مصقوبه مقیتواننقد از محقل اعتبقارات بودجقه
جاریی مازاد درنمد موضوع تبصره ذیل ماده  31قانون برنامه سومی اعتبارات خارج از شمولی و سایر منابع با اسقتفاده از اختیقارات مربقوط
نسبت به تشویق و پرداخت پاداش به مدیران و کارکنانی که دراجرای ای مصوبه موج جل رضایت مردممیگردندیاقدام نمایند.
برای تسریع در انجام ای تبصرهی اختیارات الزم جهت پرداخت پاداش از طریق مقامات مسئول به مقدیران اسقتانی و رؤسقای شهرسقتانها
اعطاء گردد.
ماده 93ق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظ است نسبت به تهیه و تدوی دستورالعمل تشویق و تنبیه حاوی اعطای لوحی تحت
عنوان جایزه تکریمی اعطای جوایز نقدی و همچنی برخوردهای قانونی به همراه چگونگی معر ی کارکنان و مقدیران واحقدهای اجرایقی و
سازمانها و مؤسسات در ضای محلیی منطقهای و ملی که بیشتری و بهتری اققدامات را جهقت کسق رضقایت مقردم و بهبقود کیفیقت
خدمات خود انجام دادهاندی اقدام نماید.
تبصره  :اربابرجوع و مراجعینی که پیشنهاد سازنده ننان در اصالح روشهای انجام کار و رضایت مردم مؤثر واقع شده است نیقز مشقمول
تشویق ای ماده هستند.
مادة  94ق وزراء و رؤسای دستگاههای مستقل موظفند بر اساس گزارشهای واصله از نمایندگان خود و استانداران و سقازمان مقدیریت و
برنامهریزی کشور ضم انجام تشویقها و تقدیرهای الزمی در مورد مدیران بیتفاوت و غیرمؤثّر که موجبات ر ع مشکالت مقردم را قراهم
نمیکنندی در صورت عدم توجه به تذکرات مربوطی نسبت به عزل ننها و انعکاس موضوع برحس اهمیت در محیط سازمانی و خارج از نن
و سایر برخوردهای قانونیی اقدام نمایند.

توصیه
 نیی نامه تشویق و تنبیه کارکنان با رویکرد همسویی منا ع سازمانی و منا ع کارکنان و الزامات قانونی و علمقی
نظام مدیریت عملکرد کارکنان تدوی شده و به نحوی اجرا گردد که کلیه پاداش های تشویق ها و تنبیهات مبتنقی
بر نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان باشد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
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سایر موارد اجرایی:
مادة  94ق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظ است برای پیشگیری و مبارزه با ارتشاء و ریشهکنی نن در دسقتگاههقای اجرایقیی
الیحه قانونی تشدید مبارزه با ای پدیده مذموم را حداکثر ظرف سهماه تهیه و به هیأتدولت تقدیم نماید.
مادة  91ق وزراء و رؤسای دستگاههای مشمول ای مصوبه موظفند با عالنمودن شوراها و کمیسقیونهقای تحقول اداری و معاونقتهقا و
مدیریتهای ذیربط نسبت به نموزش و توجیه مدیرانی رؤسا و کارشناسان واحدهای مربوط اقدام نمودهی پیگیری و اجقرای ایق مصقوبه را
در اولویت اول دستگاه خود قرار دهند.
ماده 93ق در اجرای ماده  913قانون برنامه سقوم توسقعهی صقدا و سقیمای جمهقوری اسقالمی ایقران بقا همقاهنگی سقازمان مقدیریت و
برنامهریزی کشور نسبت به اطالعرسانی و راگیرسازی مفاد ای طرح اقدام مینماید.
ماده  90ق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مسئول نظارت بر اجراء دقیق ای مصوبه استی که از طریقق مختلق (منجملقه تشقکیل
جلسات مستمر با نمایندگان تاماالختیار دستگاههای اجرا ی) گزارشهای پیشر ت مصوبه را اخذ و به ر قیسجمهقور گقزارش نمقوده و در
شورای عالی اداری مطرح مینماید و موارد عدم پیشر ت عالیتها را از وزیر مربوطه در شورای مذکور پیگیری مینماید.
تبصره :استانداران مسئول پیگیری و نظارت بر اجراء موضوع ای مصوبه در استان مربوطه هستند و ضم در اولویقت ققراردادن موضقوعی
مساعدتهای الزم را اعمال و با تذکر مواردی که سستی یا بیتفاوتی نسبت به اجراء ای مصوبه مشاهده میکنندی گقزارش پیشقر ت را بقه
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ر یسجمهور یا معاون اول ایشان ارا ه مینمایند.
ماده 93ق دستگاههای اجرا ی مشمول ای مصوبه در صورت نیاز میتوانند هزینههای اجرای ای مصوبه را تا سق اعتبقارات مصقوب در
موا قتنامههای بودجه هزینهای و سرمایهای پیمبینی نمایند و در صورتیکه برای توسعه

نوری اطالعات و ارتباطات نیاز گستردهای بقه

امکانات سختا زاری و نرما زاری باشدی چنانچهدر بودجهمصوب پیمبینینشدهباشقد بقا ارا قه طقرح و پقروژههقای مربوطقه مقیتواننقد از
اعتبارات پیمبینی شده دربند "ال " تبصره » »93بودجه سال  9309استفاده نمایند.
تبصره :دستگاههای اجرایی استانی میتوانند برای اجرای ای مصوبه با تأیید سازمان و مدیریت برنامقهریقزی اسقتان از اعتبقارات مقازاد
درنمد موضوع تبصره ذیل ماده  31قانون برنامه سوم توسعه استفاده نمایند.
مادة  47ق دستگاههای اجرایی مشمول موظفند گزارش عملکرد خود را در خصوص ای مصوبه هر سهماه یکبقار بقه سقازمان مقدیریت و
برنامهریزی کشور ارسال و سازمان مذکور نیز موظ استی هر  1ماه یکبار اطالعات واصله را جمع بندی و نتایج نن را برحسق مقورد بقه
شورایعالی اداری گزارش نماید.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
عنوان مستند قانونی :دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه كاركنان موضوع مواد  1و  54طرح تکریم مردم و جلب رضایت
اربابرجوع در نظام اداری
شماره مستند قانونی :مصوبه شماره  5375/445947تاریخ  5914/55/41شورای عالی اداری

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده  )9تعاری :
 مصوبه :منظور از مصوبه در ای دستورالعمل مصوبه شقماره .93/90447ط مقورخ  9309/4/97شقورای عقالی اداری در مقورد طقرح
تکریم مردم و جل رضایت اربابرجوع در نظام اداری میباشد.
 دستگاه اجرایی :کلیه وزارتخانههای مؤسساتی شرکتهای دولتی و شرکت ها و مؤسساتی که شمول ققانون بقر ننهقا مسقتلزم ذکقر یقا
تصریح نام است از جمله نیروی انتظامیی شهرداری تهران و سایر شهرداریهای بانقکهقای شقرکتهقای بیمقهی همچنقی مؤسسقات و
نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند.
 ارباب رجوع :شخصی است که جهت دریا ت خدمت یا کاال در چارچوب قوانی و مقررات عمومی بقه دسقتگاههقای مشقمول مصقوبه
مراجعه مینماید.
 کارکنان :مستخدمی دولت اعم از رسمی و غیررسمی در کلیه سطوح شغلی که عهدهدار انجام وظای محوله از دستگاه متبوع خقود
میباشند.
ماده  )4دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تعیی واحدهای سازمانی که مستقیماً به مردم خدمت و یقا کقاال ارا قه مقینماینقد (نظیقر
واحدهای درمانیی خدماتی و اداری) اقدام و رنیندهای مرتبط با اربابرجوع را احصاء و مستند نمایند.
تبصره) واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی و نظایر نن که بهطور مستقیم با مردم و ارباب رجوع برای ارا ه خدمات در تماس نمیباشقند
با تشخیص دستگاه مربوطه مشمول ای مصوبه نمیگردند.

توصیه
 هرست واحدهای سازمانی که مستقیماً به مردم خدمت یا کاال ارا ه می دهند با ذکر دقیق عالیقت هقای قابقل
انجام توسط ننها تهیه و به عنوان مستند شاخص ار ه گردد.
ماده  )3واحد امور اداری (کارگزینی) بعد از جمعبندی ساالنه نظرات اربابرجوع ( قرم ع )09-3(939-سقازمان مقدیریت و برنامقهریقزی
کشور) بر اساس اطالعات رمهای ماهانه سال گذشته در پایان اردیبهشتماه هر سالی  4درصد از کارکنان کقه بیشقتری درصقد برخقورد
مناس (مندرج در ستون ششم رم مذکور) را با اربابرجوع داشتهاند به شرط اینکه هیچگونه برخورد نامناس نداشته باشقندی انتخقاب و
جهت تشویق به ر یس دستگاه یا واحد سازمانی مربوط معر ی مینماید.

توصیه
 معیارها و مصادیق رضایت ارباب رجوع به ازای هر یک از خقدماتی کقه توسقط واحقدها بقه اربقاب رجقوع ارا قه
می گرددی تدوی شده و پس از تأیید مدیر دستگاه به کلیه کارکنان ذیربط ابالغ گردد .در طراحی قرم هقای نظقر
سنجی نیز از ای معیارها و مصادیق جهت ارزیابی نظر ارباب رجوع استفاده گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
ماده  )4کارکنانی که به شرح وق الذکر انتخاب و مورد تأیید ر یس دستگاه یا واحقد سقازمانی ذیقربط ققرار گر تقهانقد از امتیقازات ذیقل
برخوردار میشوند:
 تشویق و تقدیر با امضای ر یس دستگاه یا واحد سازمانی با درج در پرونده کارگزینی مستخدم
 حداکثر یک ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش موضوع ماده  49قانون استخدام کشوری و یا مقررات اسقتخدامی دسقتگاه بقا
توجه به سق اعتبارات دستگاه  .توضیح اینکه در مصوبه ابالغی اشتباهاً ماده  43درج گردیده بقود کقه طقی بخشقنامه شقماره
 9379/47437مورخ  9303/3/41مرکز توسعه

نوری و نوسازی اداری مرات اصالح و ابالغ گردید.

ماده  )4مشخصات کارکنانی که مورد تشویق قرار گر تهاند به همراه مستندات مربوطه و گزارشی از عملکرد ننهقا حسق مقورد بقه سقتاد
برنامه ریزی تحول اداری استان یا شورای تحول اداری ارسال میگردد .ستاد برنامهریزی تحول اداری استان یا شورای تحول اداری دستگاه
از بی کارکنانی که بیشتری امتیاز را کس نمودهاندی  3نفر را به عنوان کارکنان نمونه در جل رضایت اربابرجقوع انتخقاب نمقوده و در
مراسم جشنواره شهید رجایی (ره) معر ی و از امتیازات ذیل بهرهمند خواهند شد:
 اعطای لوح تکریم اربابرجوع با امضاء استاندار یا وزیر حس مورد
 اعزام به سفر حج عمره و یا معادل ریالی نن
 بهرهمندی از اولویت در استفاده از رصتهای نموزشی
 یکسال تعجیل در ارتقاء گروه (حداکثر  3بار در طول خدمت مستخدم)
ماده  ) 1واحد امور اداری (کارگزینی) نظرات و پیشنهادات مراجعی که در رمهای نظرسنجی از اربابرجوع ( رم ع )09-3(940-سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور) در زمینه حذف مراحل زا دی ادغام مراحل انجام کار و اصالح روشهای مورد عمل و یا سایر موارد مقرتبط بقا
طرح تکریم و ارتقاء سطح رضایتمندی مردم منعکس شده است را جمقعبنقدی و بقه دبیرخانقه شقورای پقذیرش و بررسقی پیشقنهادهای
دستگاه (موضوع بخشنامه شماره  9377/934347مورخ  9309/97/44سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) ارسقال مقینمایقد تقا مقورد
بررسی قرار گیرد .در صورتی که پیشنهاد ارا ه شده عملیاتی گردیده و موجبات ا زایم سقطح رضقایتمندی مقردم را قراهم نوردی بنقا بقه
پ یشنهاد دبیرخانه شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها و تأیید ر یس دستگاه یا مدیر واحد سازمانی به پیشنهاددهنده جقوایزی همقراه بقا
تقدیرنامه اعطاء میگردد.
ماده  )3رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان در ارتباط با اربابرجوع بر مبنای موارد ذیل صورت میگیرد:
 نتایج نظرسنجی از اربابرجوع
 گزارش بازرسان طرح تکریم
 شکایات واصله از اربابرجوع
 سایر سازوکارهای نظارتی
ماده  )0واحد امور اداری (کارگزینی) مکل استی  4درصد از کارکنانی که در  3ماه متوالی بیشتری تعداد برخورد نامناس را بقر اسقاس
نتایج رم جمعبندی ماهانه نظرات اربابرجوع به شماره ع )09-3(943-سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور کس کردهاند و یا بر اساس
گزارش بازرس یا گزارش واحد رسیدگی به شکایات موجبات نارضایتی اربابرجوع را راهم نمودهاند و تخل ننان از مصادیق بنقد  3مقاده
 0قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده باشد با نظر باالتری مقام دستگاه حس مورد مشمول بندهای الق ی ب و ج مقاده
 3قانون رسیدگی به تخلفات اداری نموده و یا پرونده ننان را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید.
تبصره  )9احکام مجازاتهای وق الذکر با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری با امضاء وزیر یا رییس سازمان مستقلی یقا معقاون یقا
مدیرکل (در صورت تفویض) بنا به پیشنهاد مدیر واحد مربوطه صادر خواهد شد.
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد پنجم -برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
تبصره  ) 4در مورد کارکنان نزمایشی (مشمول قانون استخدام کشوری) که در یکسال بیم از سه ماه نسبت عدم رضایت اربقابرجقوع در
مورد ننان بیم از  47درصد باشدی ماده  47قانون استخدام کشوری اعمال خواهد شد و یا حس مقررات مربوطی حکم نزمایشی ننان لغقو
میگردد.
تبصره  )3الزم است مدیران نسبت به تغییر شغل و یا معر ی جهت طی دورههای نموزشی مربوط برای کارکنانی که برخورد نامناسق بقا
اربابرجوع توسط ننان تداوم داشته باشدی اقدام نمایند.
ماده  ) 3در صورتی که امتیاز واحد سازمانی تحت سرپرستی مدیری بر اساس گزارش بازرس طرح تکریم در سه نوبت متقوالی در یکسقالی
نامطلوب تشخیص داده شود و یا نسبت عدم رضایت مراجعی در کل واحد سازمانی بر اساس ستون هفتم رم جمعبندی سقاالنه نظقرات
اربابرجوع بیم از  47در صد اعالم گردد یا گزارشات واصله از واحد رسیدگی به شکایات حاکی از عملکرد نامطلوب واحد سازمانی باشقدی
در مرحله اول بر اساس گزارش ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان و یا شورای تحول اداری از طریق استاندار یقا ر قیس دسقتگاه مقورد
تذکر قرار میگیرد و در صورت تکرار در دورههای بعدی ارزشیابیی موضوع از طریق شورای تحول اداری دستگاه یا ستاد برنامهریزی تحول
اداری استان به وزیر یا ر یس دستگاه گزارش میشود تا اقدام الزم جهت تغییر شغل ننان (حداقل در یک سطح پایی تر) صورت گیرد.
ماده  )97اعتبار مورد نیاز برای اجرای ای مصوبه از محل اعتبارات برنامههای ذیربط و برنامه تحول اداری و اعتبارات خارج از شمول قابل
تأمی و پرداخت خواهد بود.
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