سیاستهایکلینظاماداری

حضزت آیتاهلل خبهٌِای ثب اثالؽ «سیبستّبی کلی ًظبم اداری» کِ پس اس هطَرت ثب هجوغ تطخیع هػلحت ًظبم
تؼییي ضذُ است ،کلیِی هخبعجبى ایي سیبستّب را هَظف کزدًذ کِ سهبىثٌذی هطخع ثزای ػولیبتی ضذى آى را
تْیِ ٍ پیطزفت آى را در فَاغل سهبًی هؼیي گشارش کٌٌذ.
هتي «سیبستّبی کلی ًظبم اداری» کِ ثِ رؤسبی لَای سِگبًِ ،رئیس هجوغ تطخیع هػلحت ًظبم ٍ رئیس ستبد
کل ًیزٍّبی هسلح اثالؽ ضذُ است ،ثذیي ضزح است:
ًْ- ۱بدیٌِ سبسی فزٌّگ سبسهبًی هجتٌی ثز ارسش ّبی اسالهی ٍ کزاهت اًسبًی ٍ ارج ًْبدى ثِ سزهبیِ ّبی اًسبًی
ٍ اجتوبػی.
- ۲ػذالت هحَری در جذة ،تذاٍم خذهت ٍ ارتمبی هٌبثغ اًسبًی.
- ۳ثْجَد هؼیبرّب ٍ رٍسآهذی رٍضْبی گشیٌص هٌبثغ اًسبًی ثِ هٌظَر جذة ًیزٍی اًسبًی تَاًوٌذ ،هتؼْذ ٍ ضبیستِ ٍ
پزّیش اس تٌگ ًظزی ّب ٍ ًگزضْبی سلیمِ ای ٍغیزحزفِ ای.
- ۴داًص گزایی ٍ ضبیستِ سبالری هجتٌی ثز اخالق اسالهی در ًػت ٍ ارتمبی هذیزاى.
- ۵ایجبد سهیٌِ رضذ هؼٌَی هٌبثغ اًسبًی ٍ ثْسبسی ٍ ارتمبی سغح داًص ،تخػع ٍ هْبرتْبی آًبى.
- ۶رػبیت ػذالت در ًظبم پزداخت ٍ ججزاى خذهبت ثب تأکیذ ثز ػولکزد ،تَاًوٌذی ،جبیگبُ ٍ ٍیژگیْبی ضغل ٍ ضبغل ٍ
تأهیي حذالل هؼیطت ثب تَجِ ثِ ضزایظ التػبدی ٍ اجتوبػی.
- ۷سهیٌِ سبسی جذة ٍ ًگْذاری ًیزٍّبی هتخػع در استبًْبی کوتز تَسؼِ یبفتِ ٍ هٌبعك هحزٍم.
- ۸حفظ کزاهت ٍ ػشت ٍ تأهیي هؼیطت ثبسًطستگبى ٍ هستوزی ثگیزاى ٍ ثْزُ گیزی اس ًظزات ٍ تجبرة هفیذ آًْب.
- ۹تَجِ ثِ استحکبم خبًَادُ ٍ ایجبد تؼبدل ثیي کبر ٍ سًذگی افزاد در ًظبم اداری.
- ۱۱چبثک سبسی ،هتٌبست سبسی ٍ هٌغمی سبختي تطکیالت ًظبم اداری در جْت تحمك اّذاف چطن اًذاس.
- ۱۱اًؼغبف پذیزی ٍ ػذم توزکش اداری ٍ سبسهبًی ثب رٍیکزد افشایص اثزثخطی ،سزػت ٍ کیفیت خذهبت کطَری.
- ۱۲تَجِ ثِ اثزثخطی ٍ کبرآیی در فزآیٌذّب ٍ رٍضْبی اداری ثِ هٌظَر تسزیغ ٍ تسْیل در ارائِ خذهبت کطَری.
- ۱۳ػذالت هحَری ،ضفبفیت ٍ رٍسآهذی در تٌظین ٍ تٌمیح لَاًیي ٍ همزرات اداری.
- ۱۴کل ًگزیّ ،وسَسبسیّ ،وبٌّگی ٍ تؼبهل اثزثخص دستگبّْبی اداری ثِ هٌظَر تحمك اّذاف فزاثخطی ٍ چطن
اًذاس.
- ۱۵تَسؼِ ًظبم اداری الکتزًٍیک ٍ فزاّن آٍردى الشاهبت آى ثِ هٌظَر ارائِ هغلَة خذهبت ػوَهی.
- ۱۶داًص ثٌیبى کزدى ًظبم اداری اس عزیك ثکبرگیزی اغَل هذیزیت داًص ٍ یکپبرچِ سبسی اعالػبت ،ثب اثتٌبء ثز
ارسضْبی اسالهی.
- ۱۷خذهبت رسبًی ثزتزًَ ،یي ٍ کیفی ثِ هٌظَر ارتمبی سغح رضبیتوٌذی ٍ اػتوبد هزدم.
- ۱۸ضفبف سبسی ٍ آگبّی ثخطی ًسجت ثِ حمَق ٍ تکبلیف هتمبثل هزدم ٍ ًظبم اداری ثب تأکیذ ثز دستزسی آسبى ٍ
ضبثغِ هٌذ هزدم ثِ اعالػبت غحیح.
- ۱۹سهیٌِ سبسی ثزای جذة ٍ استفبدُ اس ظزفیت ّبی هزدهی در ًظبم اداری.
- ۲۱لبًًَگزایی ،اضبػِ فزٌّگ هسئَلیت پذیزی اداری ٍ اجتوبػی ،پبسخگَیی ٍ تکزین ارثبة رجَع ٍ ضْزًٍذاى ٍ
اجتٌبة اس ثزخَرد سلیمِ ای ٍ فزدی در کلیِ فؼبلیت ّب.

ًْ- ۲۱بدیٌِ سبسی ٍجذاى کبری ،اًضجبط اجتوبػی ،فزٌّگ خَد کٌتزلی ،اهبًت داری ،غزفِ جَیی ،سبدُ سیستی ٍ
حفظ ثیت الوبل.
- ۲۲تٌظین رٍاثظ ٍ هٌبسجبت اداری ثز اسبس اهٌیت رٍاًی ،اجتوبػی ،التػبدی ،ثْذاضتی ،فزٌّگی ٍ ًیش رفبُ ًسجی آحبد
جبهؼِ.
- ۲۳حفظ حمَق هزدم ٍ ججزاى خسبرتْبی ٍاردُ ثز اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی در اثز لػَر یب تمػیز در تػویوبت ٍ
الذاهبت خالف لبًَى ٍ همزرات در ًظبم اداری.
- ۲۴ارتمبی سالهت ًظبم اداری ٍ رضذ ارسضْبی اخاللی در آى اس عزیك اغالح فزآیٌذّبی لبًًَی ٍ اداری ،ثْزُ گیزی
اس اهکبًبت فزٌّگی ٍ ثکبرگیزی ًظبم هَثز پیطگیزی ٍ ثزخَرد ثب تخلفبت.
- ۲۵کبرآهذ سبسی ٍ ّوبٌّگی سبختبرّب ٍ ضیَُ ّبی ًظبرت ٍ کٌتزل در ًظبم اداری ٍ یکپبرچِ سبسی اعالػبت.
- ۲۶حوبیت اس رٍحیِ ًَآٍری ٍ اثتکبر ٍ اضبػِ فزٌّگ ٍ ثْجَد هستوز ثِ هٌظَر پَیبیی ًظبم اداری.
هخبعجبى هحتزم ایي سیبستْب (رؤسبی هحتزم سِ لًَُ ،یزٍّبی هسلح ،هسئَالى ًْبدّبی غیزدٍلتی) هَظفٌذ سهبى
ثٌذی هطخع ثزای ػولیبتی ضذى آى را تْیِ ٍ پیطزفت آى را در فَاغل سهبًی هؼیي گشارش ًوبیٌذ.
سیذػلی خبهٌِای

