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  :مقدمه
: ممكن استاين چيز ) . شود نقض مي (يا ) شكند چيزي مي (بنابراين در فساد . التين به معناي شكستن است فساد در

بانك جهاني و سازمان شفافيت  بر اساس تعريف. شيوه رفتار اخالقي يا يك قانون يا مقررات اداري باشديك 
  .قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصيست از استفاده از ا فساد اداري عبارت،الملل ينب

 :پيامدهاي فردي فساد اداري

 كاري در كاركنان انگيزهدار شدن امنيت شغلي، اعتبار و حيثيت فرد و  خدشه -1

 تقدم يافتن منافع فردي بر منافع سازماني و عدم هدايت مناسب استعدادهاي فردي -2

هاي روحي و رواني و ايجادجو بي اعتمادي در مردم و افزايش هزينه بروز اختالفات خانوادگي و ناهنجاري -3
  زندگي 

 :پيامدهاي سازماني فساد اداري

رساني به فرايند توسعه  گذاري انجام شده روي منابع انساني و آسيب دولتي، هدر رفتن سرمايهرشد انحصار گرايي  -1
 منابع انساني

 .هاي ارتكاب فساد، پايدار سازي گسترش فساد از راه مقررات دست و پاگير افزايش فرصت -2

هاي دولتي و اثرگذاري  ر محيطها د ساالري و قانونمند نبودن استخدام تضعيف نظام ارزيابي، عدم رعايت شايسته -3
  ها و بخش خصوصي بر كارايي سازمان

 

  :اداري فساد اجتماعي –پيامدهاي اقتصادي 
  از بين رفتن شرايط رقابتي در اقتصاد -1
  افت كيفيت خدمات عمومي و زيربناها -2
  ممانعت از توسعه اقتصادي و اجتماعي -3
  و شهروندانها و درآمدهاي نامشروع كاركنان  افزايش هزينه-4
  
  
 



  

 

  آنها جمله از كه دارد همراه به سازمانها براي اي مالحظه قابل و مثبت مدهايپيا سالمت ادارياجراي برنامه هاي 

 بهبود نظام اداري -1

  ارتقاء سطح بهره وري -2
 افزايش سطح اعتماد مردم -3

  سازماني نوسازي  -4

 : هدف -1

  ارتقاءسطح برخورداري هاي كاركنان  وبهبود كيفيت زندگي آنها  -الف

سياسـت   21نهادينه سازي فرهنگ خودكنترلي، امانت داري و حفظ بيت المال در راستاي اجـراي اصـل    -ب
 )از رهنمودهاي مقام معظم رهبري ابالغ شده به دستگاه هاي اجرايي ( هاي كلي نظام اداري 

سياست هاي كلي نظام اداري از رهنمودهاي مقام معظم رهبـري ابـالغ شـده بـه      24عملياتي شدن اصل   -ج
ارتقاء سالمت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخالقي در آن از طريق اصـالح فرآينـدهاي   ( دستگاه هاي اجرايي 

 )تقانوني و اداري، بهره گيري از امكانات فرهنگي و به كارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلفا

 شناسايي نقاط آسيب پذير در شهرداري شيراز و به تبع آن شناسايي افراد متخلف و برخورد قانوني با آنان  -د

 كم شدن حاشيه امنيت براي جلوگيري از بروز تخلف توسط افراد متخلف -ه

  باال بردن سطح بينش و آگاهي همكاران نسبت به تبعات انجام امور خالف مقررات  -و

  تار مثبت كاركنان و سير نزولي و كاهش تخلفات اداريتقويت رف  -ز

  ارتقاء سطح بهره وري -ح

  ارتقاء سالمت اداري و پيشگيري از فساد و رشوه -ط



  

 

  : دامنه - 2

  رسيدگي به كليه ناهنجاريهاي سازماني ،انتقادات وپيشنهادات واصله،بهبود روشهاي انجام كار: موضوعي -الف

  كليه واحدهاي ستادي و سازماني و مناطق : سازماني  -ب

رسيدگي ميتواند نسبت به عملكرد افراد درهرسطحي از سطوح سازماني اعم از كاركنان : سطوح سازماني  -ج
  . و مديران و همچنين نسبت به عملكرد سازماني باشد

  : اصطالحات و تعاريف -3

  : مباني قانوني  -3-1

  :كميته سالمت اداري عبارتندازمباني قانوني تشكيل 

معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني       22/12/83مورخ   30374ت/73377آيين نامه شماره    -
 .رياست جمهوري

از رهنمودهاي مقام معظم رهبري ابالغ شـده بـه دسـتگاه هـاي     ( سياست هاي كلي نظام اداري  21اصل  -
 ).اجرايي

رهنمودهاي مقام معظم رهبري ابالغ شـده بـه دسـتگاه هـاي      (سياست هاي كلي نظام اداري از 24اصل  -
 ).اجرايي

  :سالمت اداري -3-2

. اين عنصر، محور برجسته مبارزه بـا فسـاد اسـت   . استفاده از قدرت عمومي براي منفعت عمومي عبارتست از
كه به دنبال طـرح هاي مثبت و فعال است و بر مبناي آن در واقع قبل از اين مفهوم سالمت، پيشنهاد كننده  شيوه



  

 

ها و بخـش هايي براي مبارزه با فساد باشيم، بهتر است در مسير سالمت نظام اداري جامعه حركت كنيم و گروه
   .گيري فساد را گرد آوريم گيري و مبارزه با شكل هاي مختلف براي پيش

  :پاسخگويي -3-3

 .دهي عملكرد است پاسخگويي در برگيرنده گزارش •

  د مداريپاسخگويي يعني شهرون •

ها پيرامون عملكرد و وظايفي كه مورد غفلت واقع شـده  دستگاه دهي پذيري و گزارش پاسخگويي مسئوليت •
 .مي باشد

  :شفافيت -3-4

بدين معني كـه  . تسا شهرداريافزايش آگاهي مردم از تصميمات و ساز و كارهاي داخلي  منظور از شفافيت،
در هنگام بروز مشكالت يا داشـتن شـكايات از اينكـه بـه كجـا      ها واقدامات دولت آگاهي و افراد از سياست

   .مراجعه كنند اطالع كافي داشته باشند

آزادي ( و ) حـق آگـاه شـدن    (براي ايجاد رابطه مطلوب بين دولت ومردم وتحقق هدف فوق رعايت اصـول  
  .ضروري است) اطالعات

 :تخلفات اداري -3-5

هاي مختلف شـغلي و مسـئوليتي ، قـوانين و     ن يك سازمان در ردهاين كه كاركنا: تخلفات اداري عبارتست از
ها ، گردش كارها، هنجارها و قواعدكاري را به صورت كلي يا جزيي، عمدي يـا غيرعمـدي    نامه مقررات، آيين

به طوري كه بر اثر آن، فرايند توليد كاالها و يا ارايه خدمات سازمان و نيـز اعتبـار و حيثيـت     مراعات ننمايند،
  .ددار شو تماعي آن خدشهاج

  



  

 

  :يا ارتشاء	خواري رشوه -3-6

كاري را براي طرف كه معموالً غيرقانوني است ،است تا وي در مقابل  يا چيزي به كسي كنايه از پرداخت پول 
  .گردد اطالق مي رشوه	شود به پول يا چيزي كه در اين راه پرداخت مي. انجام دهد

  : مصاديق حقوقي فساد -4
  ارتشاء -
  اختالس -
  تباني در انجام معامالت  -
  اخذ پورسانت و هدايا  -
  پرداخت و دريافت ناموجه در داوري و مشاوره  -
  اعطاي تسهيالت افزون بر ضوابط و مقررات  -
  اعطاي امتيازات و امكانات برخالف عرف و ضوابط -

  ):ذينفعان ( مسئوليتها -5

واحدهاي سازماني و ستادي مسئوليت مطالعه و رسيدگي به شكايات ، انتقادات و پيشـنهادات وارسـال اعـالم    
  :زير ميباشندنيازها به مراجع ذيصالح را برعهده داشته وشامل سطوح 

  : هماهنگي ريزي و برنامه - الف

  .مسئوليت برنامه ريزي و هماهنگي  درسطح كالن شهرداري شيراز با شهردارشيراز خواهد بود

  

  

  



  

 

  :اجرا -ب

و ادارات كل در مناطق وسازمانها و اداره كل بازرسياجراي برنامه سالمت اداري درسطح كل شهرداري توسط 
  .انجام خواهد پذيرفتتوسط كميته سالمت اداري 

  :نظارت  -ج

ودر سطح مناطق  اداره كل بازرسينظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل  در سطح كالن شهرداري به عهده 
  .مديريتهاي ستادي به عهده مديران ارشد خواهد بودادارات كل وو سازمانها و 

  :ه سالمت اداريتوظايف كمي -6

  : موارد زيربرنامه ريزي و سياستگذاري پيرامون 

شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطالع رساني مناسب به مردم ، اصالح و كوتاه نمودن روشـهاي   -الف     
انجام خدماتي كه به مردم ارايه مي گردد ، توسعه فناوري اداري ، انجـام نظرسـنجي از مـردم و مراجعـان بـر      

طرح تكريم مردم (زي كشور صادر مي گردد ، اساس دستورالعملهايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه ري
  .) و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصالح سيستمها و روشهاي اداري

  تدوين برنامه سالمت اداري و مبارزه با رشوه در طول سال   - ب

  مطالعه در زمينه نقاط آسيب پذير سازمان و ارائه راهكار  - ج

  بر اساس شاخصهاي تخصصي كارگروه  مجموعهسنجش ميزان سالمت اداري   - د

 بررسي پروژه هاي سالمت در برنامه جامع تحول اداري  - ه

 :بررسي و تحليل فرم هاي نظرسنجي طرح تكريم ارباب رجوع به شرح زير  - و

  مربوطهبازگشايي ماهانه صندوقهاي نظر سنجي توسط مسئول  -  



  

 

بررسي مقدماتي و سپس ارجاع فرمهاي نظرسنجي به كميته سالمت اداري حوزه جهت بررسي ، تحليـل و   -  
  انجام اقدام الزم در خصوص موارد مطروحه و ارائه بازخورد به ارباب رجوع در صورت نياز

و  بازرسـي اداره كـل  بررسي و تكميل فرمهاي جمع بندي سه ماهه نظر سنجي و ارجاع يك نسخه از آن به   -
 ..دفتر بهسازي و تحول اداري

  را افزايش مي دهد مجموعهاجراي هر نوع برنامه كه ميزان سالمت اداري   - ي

   مجموعهمبارزه با هر نوع فساد و رشوه در   - ز

 معرفي كاركنان به دوره هاي ارتقاء سالمت اداري   - ح

بـه طـور    آگاهي داشته باشندوبرنامه سالمت اداري آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذيربط از مفاد   - ط
  .كامل مطلع شده باشند

 پيش بيني مكانيزم و ساز و كار تشويق اشخاص گزارش دهنده  تخلفات -ي

پيش بيني نظام ساز و كار تشويقي براي كاركنان شايسته و داراي سالمت در نظام اداري بـر اسـاس فـرم     -ك
 .هاي نظرسنجي و گزارشات واصله

 -ه30374ت/73377شـماره و پيشگيري از رشـوه دردسـتگاههاي اجرايـي  بـه      اجراي آيين نامه مبارزه  - ل
 هيئت وزيران  22/12/1383

  

  

  

 



  

 

 :نحوه تقدير از كاركنان داراي سالمت در نظام  اداري  -7

  :تقدير از كاركنان در قالب يكي از روشهاي ذيل انجام گيرد   

  اعطاي تقديرنامه كتبي مربوط به فعاليت انجام  شده  

  افزايش نمره ارزشيابي در يكي از بندهاي مربوط به فعاليت انجام شده  

  افزايش ميزان پاداش نقدي  

  در صورت تكرار فعاليتهاي برجسته (معرفي بعنوان كارمند نمونه( 

  :نحوه تقدير از گزارش دهندگان تخلفات -8

مردم دعوت بعمل مي آورد تا در  در راستاي اجراي برنامه هاي كميته سالمت اداري از كليه همكاران و عموم
صورت مشاهده هر گونه تخلف ، قصور و كوتاهي در انجام امور سازمان گزارشات خود را مستند وبه صورت 
حضوري يا غيرحضوري به آدرس دبيرخانه كارگــروه فوق الذكر در سازمان و تكميل فرم مخصـوص ارائـه   

كه موارد مشاهده شده را گزارش مي دهند استقبال نموده و به شايان ذكر است كه اين كميته از كساني.  نمايند 
  .نحو مقتضي از ايشان تقدير بعمل خواهد آورد

  :نحوه تنبيه از رشوه دهنده و رشوه گيرنده  -9

توسـط   مبـارزه و پيشـگيري ازرشـوه     نامهآيين) 1(وقوع تخلفات موضوع ماده  كميته سالمت اداري  چنانچه 
حسب اهميت موضوع نسـبت   است مكلف ,ديران ومسئوالن مربوط اطالع حاصل نمايندا ميهريك از كاركنان 

  .اقدام نمايد حراستارجاع موضوع به واحد به 

  :نحوه سنجش  شاخصهاي سالمت -10

دراين راستا سازمانها ومناطق بايستي هرسه ماه يكبار نسبت به سنجش شاخصها اقدام نموده ونتايج اين ارزيابي 
  . ابتدا در كميته سالمت اداري و سپس در كميسيون تحول اداري ارائه گرديده و اقدامات اصالحي بعمل آيد



  

 

  :نحوه ارسال گزارش تخلفات  -11

ميتوانند گزارشات خود را به صورت مستند به  سازمانها و ادارات كل شهرداريو كاركنان و يا مراجعين مناطق 
  :اشكال ذيل ارائه دهند 

 اداره كل بازرسـي شـهرداري شـيرازويا     انبه صورت حضوري  و تكميل فرم با ارائه گزارش به كارشناس
  كارشناسان رسيدگي به شكايات در سازمانها ومناطق و ادارات كل 

 ي از طريق شماره تلفن هاي بازرسيبه صورت غير حضور 

  بامراجعه به  سايت منطقه و تكميل فرم مخصوص و ارسال از طريق ايميل  

 اداره كل بازرسي شـهرداري شـيراز و يـا سـازمانها و منـاطق و ادارات كـل        به صورت پستي به آدرس
  شهرداري

 و يا اداره كلاز طريق صندوق شكايات مستقر در محل سازمان ويا منطقه 

  137تماس با 

 توسط پست صوتي  

  :هاعضاي كميت -12

 باالترين مقام مسئول هرواحد و يا معاون تام االختيار -

 مسئول حراست  -

 رابط ارزيابي عملكرد  -

 )در مناطق شهرداري(اداره كل بازرسينماينده  -



  

 

 نماينده تحول اداري -

  :نحوه تشكيل جلسات  -13

بـاالترين مقـام مسـئول    بـا مسـئوليت    ادارات كل جلسات كميته به صورت ماهانه در سازمانها و مناطق و     
  . به عنوان مسئول كميته سالمت اداري انجام ميگيردو يا معاون تام االختيار  مجموعههر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

                    22/12/83مورخ   30374ت/73377                                                :     مفاد آيين نامه 

  آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه

  تصويب نامه هيئت وزيران

  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه ـ وزارت دادگستري ـنهاد رياست جمهوري 

سـازمان   29/1/1383مـورخ   11750/101بنا به پيشـنهاد شـماره    1/9/1385هيئت وزيران در جلسه مورخ 
ريزي كشور و به استناد يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران و مـاده     مديريت و برنامه

هـاي  و به منظور تامين اجـراي وظـايفي كـه دسـتگاه     1372مصوب  -قانون رسيدگي به تخلفات اداري) 27(
براي پيشگيري ومبارزه با فساد در نظام اداري بر عهده دارند وهمچنين تكميـل آئـين   اجرايي به موجب قوانين 

بيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمات رساني نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش
  :يب نمودهاي اجرايي را به شرح زير تصونامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاهبه مردم ، آيين

  هاي اجراييآئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه

  مصاديق رشوه –فصل اول  				

  هاي اجراييتكاليف و وظايف دستگاه –فصل دوم 			 	

  تكاليف و وظايف كاركنان –فصل سوم 						
  هاي اداريگيرندگان ومجازاتنحوه رسيدگي به تخلفات رشوه - فصل چهارم			 	

  

  

  

  



  

 

  مصاديق رشوه  –فصل اول 

هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا كاركنان و مسئوالن دستگاه -1ماده 
سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال 

مصوب ،قانون رسيدگي به تخلفات اداري ) 8(ماده  	)17(با توجه به بند . فراهم نماينديا سندپرداخت وجه را 
  . هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شدپرونده آنان به هيئت، 1372

  .گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است –الف 

اخذ مالي بال عوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول يا ظاهراً به قميت معمـولي و واقعـاً بـه     – 	ب	
  .مقدار فاحش كمتر از قيمت

رجوع بدون رعايـت  فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب - 	ج	
  . مقررات مربوط

ت ارتشاءاز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصـال وجـه يـا مـال يـا سـند       فراهم نمودن موجبا - 		د	
  .پرداخت وجه از ارباب رجوع 

رجوع به طور مستقيم يا غيرمسـتقيم  اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب - ـه	
  .اشدببراي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي

شود ، از جمله هرگونه ابـراء يـا اعطـاء وام    خواري تلقي مياخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه - 	و	
  باشدوهمچنين پاداش و قائل 	گرفته	بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت

ـ   ه موافقـت ياحمـايتي خـارج از    شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمـال هرگون
  . ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد

  



  

 

  هاي اجراييتكاليف و وظايف دستگاه –وم د فصل

نامه نسـبت بـه انجـام    نامه براي تحقق اهداف اين آيين اين آيين) 16(هاي موضوع ماده كليه دستگاه – 2ماده 
  :بايد اقدام نمايندموارد ذيل مي

هـاي  رساني مناسب به مـردم، اصـالح و كوتـاه نمـودن روش    مراحل انجام خدمات اطالعشفاف سازي  -الف
گردد ، توسعه فنـاوري اداري ، انجـام نظرسـنجي از مـردم ومراجعـان براسـاس       خدماتي كه به مردم ارايه مي

  .گرددريزي صادر ميهايي كه ازطرف سازمان مديريت و برنامهدستورالعمل

  . ربط از مفاد اين آييننامه به طور كامل مطلع شده باشندوي كه كاركنان ذيآموزش كاركنان به نح –ب 

ها، ها ، استانداران ، مديران عامل ، شركتانتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمان -ج
و ارايه هاي الزم به طريق مقتضي وتهيه ها ، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارترؤساي سازمان

  .هاي محولهگزارش در حيطه وظايف و ماموريت
نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به اين آيين) 1(تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده  -د

ريزي اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهنامهنامه شده باشد، مطابق آيينصدور حكم قطعي براساس آيين
  .رسدهيئت وزيران ميكشور به تصويب 

بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق پيش - ـه
-آيين) 1(مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده 

  . نامه شود

  تكاليف و وظايف كاركنان –فصل سوم 

نامه مكلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج در ماده هاي موضوع آيينكليه كاركنان دستگاه -3ماده 
هاي رسيدگي نسبت به خود يا ديگركاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده به هيئت) 1(

  .ي شودگيربه تخلفات اداري و مقامات مافوق اطالع دهند تا مطابق قانون پي



  

 

هاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يـا رشـوه اخـذ    هرشخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاه – 4ماده 
  .شده باشد يا تالش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئوالن يا بازرسان موضوع 

ي را كه اين رشـوه را تقاضـا   نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصآيين) 2(ماده ) ج(بند 
  . اند به مسئوالن مربوط ارايه دهدنموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تالش كرده

  هاي اداري مجازات و گيرندگان وهــه تخلفات رشــنحوه رسيدگي ب -فصل چهارم

) 1(يدگي به تخلفات موضوع ماده نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسهاي مشمول اين آييندستگاه – 5ماده 
  :و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود

قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسـان انتصـابي بـه    ) 12(مقامات مندرج در ماده  -الف
نامه توسط هريك از كاركنان بـا مـديران ومسـئوالن مربـوط اطـالع      اين آيين) 1(وقوع تخلفات موضوع ماده 

و ) ب(و ) الـف (هـاي بنـدهاي   مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازات. نمايندحاصل 
  1.قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند) 9(ماده ) ج(

هاي رسيدگي به تخلفات اداري درصورت تكرارتخلف با گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذيربط ، هيئت -ب
) 9(هاي مقرر در مـاده  زان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتملكفند با توجه به مي

  2. محكوم نمايند) به استثناي موارد مذكور در بند فوق (قانون ياد شده 

هاي مندرج نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازاتاين آيين) 1(در صورت تكرار تخلف موضوع ماده  -ج
هاي بازخريد خدمت، اخراج يا انفصـال دائـم از   سيدگي به تخلفات اداري به يكي مجازاتقانون ر) 9(در ماده

  3. خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد

هاي رسيدگي بـه تخلفـات داراي در    ع ازاعمال اختيارات هيئتــن ماده مانــاي در مراحل مذكور -1تبصره 
تواننـد جسـب درجـه اهميـت تخلـف موضـوع       ها مـي باشد و هيئتالذكر نميفوق بدون طي مراحل) 9(ماده

  .را براي بار اول و يا دوم اعمال نمايند) ج(هاي بند مجازات



  

 

توانند كاركنـاني را كـه   قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي) 13(ربط با توجه به ماده مقامات ذي -2تبصره 
شود حداكثر به مدت سه ماه آماده بـه خـدمت   تخلفات اداري ارجاع ميهاي رسيدگي به پرونده آنان به هيئت

  4. نمايند 

باشند مكلفند براساس قوانين و هاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نميدستگاه -3تبصره 
  .مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراين مقررات برخورد نمانيد

) 1(اين آييننامه مرتكـب تخلفـات بنـدهاي مـاده     ) 2(ماده ) ج(زرسان موضوع بند درصورتي كه با -4تبصره 
هـاي مزبـور   هاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفـات اداري بـه هيئـت   شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازات

  ته معرفي خواهند شد چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داش

قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع ) 19(باشد ، پرونده آن به ترتيب مقرر در ماده 
  . خواهد شد

نامه كه واجـد جنبـه جزايـي اسـت ، خصوصـاً      اين آيين) 1(در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده  – 6ماده 
) 19(به تخلفات اداري ملكف است با رعايت مـاده   اين ماده هيئت رسيدگي) هĤ(و ) د(، ) ج(، ) ب(بندهاي 

  .قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد

هاي اجرايـي مرتكـب يكـي از    در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه 	- 7ماده 
ند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياده شده به مدت نامه شوآيين) 1(اعمال بندهاي ماده 

  .باشد و اين موضوع بايد در شرايط معامالت با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گرددپنج سال نمي

دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ايـن مـاده را بـه     -1تبصره 
  .ريزي كشور نيز اعالم داردمهسازمان مديريت و برنا



  

 

درصورتي كه اشخاص ياده شده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردنـد سـازمان    -2تبصره 
هاي اجرايي خودداري از انجـام  ريزي كشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به كليه دستگاهمديريت و برنامه

  .پيمان لحاظ نمايد معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي

  : باشداين آييننامه به شرح زير مي) 2(ماده ) ج(شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند  -8ماده 

  .بازرسان بايد از بين افراد امين ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند –الف 

ـ صالحيت بازرسان مي –ب  ر دسـتگاه بـا   يابد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ه
  .واحدهاي مشابه برسد

هماهنگي ، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات      -ج
  .دستگاه است

ريزي كشور بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامه -د
  .گردد، امضاء نمايندتهيه مي

اي كـه  ها و كارآيي و حجم مسـئوليت محولـه و خـدمات برجسـته    توانند حسب توانمنديها ميدستگاه - ـه
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا ميـزان  ) 6(ردد به استناد ماده گ ام ميــط بازرسان انجـــتوس

ه ويـژه بازرسـي بـه بازرسـان     العـاد هاي مربوط به عنوان فـوق العادهمجموع حقوق و فوق%) 30(سي درصد 
  . پرداخت نمايند

ي كه مستخدم به ــد و تا زمانــباشالعاده ياد شده غير مستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نميفوق
گردد بـا نظـر دسـتگاه ذيـربط قابـل      هاي بازرسي آن واصل مينمايد و گزارش عنوان بازرس انجام وظيفه مي

  . پرداخت است



  

 

اي براي پيگيري و كشف از بازرساني كه خدمات برجسته%) 40(توانند حداكثر به چهل درصدمي هادستگاه -و
قانون ) 41(دهند تا يك ماه حقوق و مزايا عالوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده موارد تخلف انجام مي

  .استخدام كشوري واحكام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمايند

اد واحدهاي ارزيابي عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات ، موضـوع بخشـنامه شـماره        بازرسان با پيشنه -ز
تواند با حفظ دفتر مذكور مي. شوند ، و با تاييد مقامات مسئول منصوب مي 4/3/1382مورخ  5663/10801

 هاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسـي هاي مربوط ويا با تغييرعنوان پستپست ومسئوليت
  .مند خواهند شدهاي ويژه بازرسي بهرهالعادهدر هر حالت بازرسان از فوق. استفاده نمايد 

هاي استاني يا مديران كل استان و تاييد واحدهاي در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد روساي سازمان -ج
  . شوندارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي

دار بازرسي ها ، عهدهنامه در استانداريمنصوب از طرف استانداران عالوه بر اجراي مفاد اين آيينبازرسان  -ط
  .باشندو انجام اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي

كل كاركنان تجاوز نمايد براي موارد خاص با تاييـد  %) 5/0(تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد  -ي
  .ريزي كشور اين درصد قابل افزايش استريت و برنامهسازمان مدي

هـاي  در صورتي كه هريك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مـديران روسـا ومسـئوالن سـازمان     -9ماده 
نامه شـوند بـه مـديران و مسـئوالن     اين آيين) 1(نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج درماده موضوع اين آيين

هاي ياد شده محروم اده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتمربوط به بار اول تذكر د
  .هاي مزبور ممنوع خواهند شدو براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست

-هاي نظرسنجي از مردم و اربـاب ريزي كشور مكلف است براساس روشسازمان مديريت و برنامه -10ماده 	

نامه را از نظـر درجـه سـالمت    هاي مشمول اين آيينو ساير منابع ، هر ساله دستگاهرجوع، گزارشات بازرسان 
بندي نمايد و نتايج راهمـراه بـا راهكارهـاي    اداري و ميزان شيوع رشوه ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و سطح



  

 

ـ هاي مشمول اين آيـين كليه دستگاه. اجرايي به رييس جمهور و ديگر مسئوالن منعكس نمايد ه بـراي انجـام   نام
  .باشندريزي كشور ميمطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه

ريزي كشور موظف است اقدامات الزم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين سازمان مديريت و برنامه -11ماده 
  .نامه به عمل آوردآيين

هايي از كاركنان خود را نامه واحدها و گروه يق اين آيينهاي اجرايي موظفند براي اجراي دقدستگاه -12ماده 
پـذير را بـا    بندي نماينـد و نقـاط آسـيب   باشند اولويتت رشوه ميــت و پرداخــكه بيشتر در معرض درياف

  .جديت و اولويت اصالح نمايند

ستگاه را كه مسئول نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دهاي مشمول اين آيينهركدام از دستگاه -13ماده 
ـ 26394ت/21619نامـه شـماره   رجوع ، موضوع تصويباجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب  	ـه

هاي مربوط را هر شش مـاه  نامه نمايند وگزارشباشد مسئول پيگيري ، نظارت واجراي اين آيينمي 1/6/1381
-بندي ،گزارش دسـتگاه مان ياد شده پس از جمعساز. ريزي كشور ارايه دهنديكبار به سازمان مديريت و برنامه

  .كندعالي اداري تقديم ميهاي اجرايي را تهيه و به رييس جمهور و شوراي

ربط در هر دسـتگاه اجرايـي، رفـع موانـع و مشـكالت      به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي -1تبصره 
مه ، كار گروهي بـا مسـئوليت معـاون دسـتگاه     نااجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين

نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شـكايات  اين آيين) 13(اجرايي موضوع ماده 
هاي اداري، مسئول واحد حراست ، مسـئول همـاهنگي   ها و روش، مسئول واحد بهبود سيستم) دبيركار گروه(

ويكـي از بازرسـان   ) در صورت تشـكيل هيئـت   (ري يا رييس هيئت بدوي هاي رسيدگي به تخلفات اداهيئت
  .گرددتشكيل مي

-ها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويبواحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسي -2تبصره 

  . نامه به كار گروه ياد شده ارايه نمايند



  

 

ريزي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، وزارت آموزش و پرورش ، سازمان مديريت و برنامه -14ماده 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيماي 

هاي انجـام  جمهوري اسالمي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليت
ريـزي و  هاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضالت موجود، برنامهجهت اصالح روششده در 

آموزان ، دانشجويان، كارگزاران دولت و براي دانش) فرهنگ سازي(هاي آموزشي معارف اسالمي اصالح برنامه
ايجاد بسترهاي مناسـب  هاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني وكليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارت

هاي ياد شده ملكف به همكاري با سازمان مـديريت و  فرهنگ فساد ستيزي اقدامات الزم را انجام دهند دستگاه
  .باشندريزي كشور ميبرنامه

نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابلـه بـا فسـاد    مسئوليت پيگيري اين آيين -15ماده 
  .بير ستاد ياد شده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور وستاد ارايه خواهند نمودخواهد بود د

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي   ) 160(هاي مذكور در ماده كليه دستگاه -16ماده 
هاي دولتي بيمه ها وو نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه ، بانك ـ 1383مصوب  ـجمهوري اسالمي ايران  

  .باشندنامه ميها مشمول اين آيين، نهادهاي عمومي وغير دولتي و شهرداري

																																																																													         

  محمدرضا عارف

  معاون اول رييس جمهور

  

  


