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  :سخن نخست

) سياست هاي كلي نظـام اداري ابالغـي مقـام    24خود  و بند ( يدولت تدبير و اميد در راستاي تحقق اهداف و آرمان ها
مبـارزه بـي امـان بـا      ،"كشوري عاري از فساد"مبني بر  1404معظم رهبري و سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 

مظاهر و ريشه هاي فساد و ارتقاي سالمت نظام اداري كشور را در اولويت برنامـه هـاي خـود قـرار داده اسـت و بـا شـناخت از        
وضعيت موجود فساد و جايگاه كشورمان در رتبه بندي هاي بين المللي،  اقدام به آسيب شناسي آن و تدوين و تبيين برنامه هاي 

مدت و بلند مدت در جهت ريشه كني فساد و افزايش اعتماد عمومي نسبت به حاكميت با بكار گيـري حـداكثر    كوتاه مدت، ميان
يكي از مهمترين اقدامات ضد فساد بر اسـاس توصـيه هـاي    است.  نمودهظرفيت ها و تجربيات حاصل از مطالعات ملي و جهاني 

تمركز اصلي نظام اداري در برنامه هاي كوتـاه  ر كشورها است، لذا سازمان هاي بين المللي ايجاد بستر قانوني مناسب ضد فساد د
و قانون مديريت خدمات كشوري به عنـوان مبنـاي اوليـه     92و  91مدت، استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني موجود از جمله مواد 

 173706هيه و طي بخشنامه شماره ت در  آنو به منظور اجرايي نمودن مواد مارالذكر دستورالعمل اجرايي بستري آماده بوده است 
به تمامي دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ابالغ گرديـد و از طريـق سـاز و كـار هـاي       27/12/1393تاريخ 

زمينه پيشـگيري و  مبـارزه   و افزايش سرعت و قاطعيت در برخورد با تخلف، تعيين شده ميرود تا با تشديد نظام كنترل و بازرسي 
   به انجام رساند. و سوء استفاده از مقام اداري را در جهت حذف رشوه موثراي 

گاه هــاي در گــرو همكــاري و اقــدامات منســجم تمــامي مــديران و  مســئوالن دســت بــي شــك تحقــق ايــن امــر  
بسـيار حسـاس و   يك به فراخور خود در تحقق و موفقيت اين حركت هر صاحبنظران و فرهيختگان است كه  ،اجرايي،كارشناسان

آرمان كشوري عـاري از  گاه قدس الهي اهتمام همگان در تحقق ن قدرداني از شما ارجمندان از درضم .سازنده ملي سهيم هستند
  .را آرزو مي نمايد فساد

در اين مجموعه كه به همت امور سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و 
قانون مديريت خدمات كشوري، تعدادي از قوانين و مقررات پركاربرد  92و  91ر دستورالعمل اجرايي ماده تدوين گرديده، عالوه ب

  مرتبط با ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد نيز جهت اطالع و بهره برداري عزيزان قرار داده شده است.

  

 محمود عسكري آزاد
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  صفحه                                                                                  فهرست مطالب

  

  4                     قانون مديريت خدمات كشوري                                                92و  91مفاد مواد  -الف

  6                        سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور )17/12/1393مورخ  173706( 35شماره بخشنامه  -ب

  8-16                                              قانون مديريت خدمات كشوري 92و  91لعمل اجرايي مواد ادستور -ج

  17-24                                   ) قانون مديريت خدمات كشوري92و  91ضمائم دستورالعمل اجرايي مواد ( -د

  25-39                                                              قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد    -ه

  40-44                                 مجريه مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه نامه پيشگيري و مقابله نظام آئين -و

هاي تخصصي مرتبط با مسايل  موضوع ساماندهي كميته) 7/10/1393مورخ  13472/93/200( 24شماره بخشنامه  -ز
45                                                                                                                   مديريتي و اداري
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 ، مشاوره حق تسهيالت،  باشد.استفاده از هرگونه امتياز، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي - 91ماده 
 تمام در اجرائي دستگاههاي كارمندان توسط شغل با مرتبط وظايف و اداري وظايف انجام مقابل در مشابه موارد و هديه

  ي شود.م محسوب تخلف خود ربط ذي دستگاه جز به حقوقي و حقيقي افراد از سطوح

دستگاههاي اجرائي موظفندعالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريـق انجـام بازرسـيهاي مسـتمر داخلـي       - 1تبصره  
مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمنـدان مسـتند   توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت 

مدير مربوطه برسد باالترين مقام دستگاه اجرائي يا مقامات و مديران مجاز،  به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد

 يـك  مـدت  بـراي  دولتي خدمات از انفصال يا و مشابه عناوين و مزايا  مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق،

  .نمايند صادر متخلف فرد براي را سال يك تا ماه

در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد  - 2تبصره  
خاطي به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهـاي بازخريـد، اخـراج و انفصـال دائـم از خـدمات       

  دولتي اعمال خواهد شد.  

 را اجرائي  ائي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههايدستگاههاي اجر - 3تبصره  

  .نمايند ارجاع قضائي مراجع به قضائي حكم صدور و رسيدگي جهت

سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائـي را جهـت    - 4تبصره  

  قرارداد به كليه دستگاههاي اجرائي اعالم نمايد.ممنوعيت عقد 

، مسؤول نظارت وكنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خـود در انجـام وظـايف     مديران و سرپرستان بالفصل - 92ماده  
باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضـرر   محوله مي

گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوءاستفاده در حيطه مديريت مسؤولين مزبور مشـاهده و اثبـات گـردد،     زيان دولت و

عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشـف تخلـف يـا جـرايم     
  تار خواهد شد.اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رف
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  )35(بخشنامه

  )17/12/1393مورخ  173706(

  ) قانون مديريت خدمات كشوري92) و (91دستورالعمل اجرايي مواد (

  

) آيين 4ماده ( )3(به استناد تبصره سياست هاي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري و » 24«به منظور تحقق بند 
 08/04/1389مورخ  77683/44770قانون مذكور (موضوع مصوبه شماره  )93، و 91، 90، 87، 86، 84(نامه اجرايي مواد 

و براي تحقق برنامه صـيانت از حقـوق مـردم و سـالمت اداري      كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات دولت)
 560/93/206موضوع نقشه راه اصالح نظام اداري (مصوبه شوراي عالي اداري ابالغي رياست محترم جمهور بـه شـماره   

و ضمائم مربوطـه بـه    ») قانون مديريت خدمات كشوري92) و (91دستورالعمل اجرايي مواد (« ،)، 20/01/1393مورخ 
  شرح پيوست ابالغ مي گردد.

با عنايت به برنامه هاي دولت محترم و تاكيدات رياست محترم جمهوري مبني بر بهـره گيـري از ظرفيـت هـاي قـانوني        
ه هاي مشمول ضمن اهتمام موجود در جهت مبارزه همه جانبه و برخورد  قاطع با مفاسد اداري، ضروري است كليه دستگا

) قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل جاري، گزارش اجـراي آن را  92و  91ويژه در اجرايي صحيح و موثر مواد (
  مطابق ساز و كار تعيين شده به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعالم نمايند.

  

  محمود عسكري آزاد                                                                                                                

  جانشين رييس در توسعه مديريت و سرمايه انساني                                                                                            
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  ) قانون مديريت خدمات كشوري92) و (91دستورالعمل اجرايي مواد (

  تعاريف:

  واژه ها و عبارات اختصاري مندرج در اين دستورالعمل در معاني زير به كار مي روند: -1ماده 

  : قانون مديريت خدمات كشوريقانون - الف

  ) قانون مديريت خدمات كشوري91بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره يك ماده ( بازرس: - ب

) قانون مديريت خدمات 91: بازرسي داخلي توسط بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره يك ماده (بازرسي - ج
  كشوري

  : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورسازمان - د

است كه بر اساس برنامه هاي مدون و منظم در خصوص تخلفات : مجموعه فعاليتهاي بازرسي بازرسي مستمر - هـ
  ) قانون مديريت خدمات كشوري با تعيين محدوه و زمان مشخص انجام مي پذيرد.91موضوع ماده (

: يكي از طرق بازرسي است كه خارج از برنامه هاي مدون ساليانه و متعاقب وصول شكايات و بازرسي موردي - و
مراجعان، سازمانهاي مردم نهاد، ساير كارمندان دستگاه كه بنحوي از موضوع نظير ( گزارش هاي مقرون به صحت
يا مقامات و مديران  دستور باالترين مقام دستگاه اجرايي دبيرخانه هيات عالي نظارت، مطلع شده اند)، اعالم سازمان،

  مي پذيرد.) قانون صورت 91يا درخواست ساير مسئولين ذيربط دستگاه در محدوه ماده ( مجاز

بخشــنامه شــماره » الــف«قســمت » 4«كميتــه ســالمت اداري و صــيانت از حقــوق مــردم موضــوع بنــد  كميتــه: -ز
  معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور. 07/10/1393مورخ  13472/93/200

  شرايط بازرسان و تعداد آنها :

و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند و از ميان بازرسان منتخب مي بايست متصف به امانتداري  -2ماده
افراد مطلع، داراي تحصيالت عالي و با سوابق اجرايي موثر انتخاب شوند. در اجراي اين ماده بازرسان مي بايست واجد 

  شرايط ذيل باشند:

مثبت گرايي، دارا بودن معيارهاي اخالق حرفه اي بازرسي نظير: شكيبايي، جديت، سخت كوشي، رازداري،  -
  باط، خوش رفتاري و بي طرفيضان

 كارشناس متخصص با مدرك تحصيلي حداقل ليسانس -

 سال تجربه كاري  5حداقل  -

 آشنايي با مشاغل تخصصي دستگاه و شرح وظايف شاغلين اين پستها -
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 آشنايي با قوانين و مقررات، ضوابط و رويه هاي حاكم بر دستگاه -

 بدون ايجاد وقفه در وظايف مرتبط با پست سازماني  امكان مشاركت در بازرسي هاي مستمر -

 برخوردار بودن از توانايي باال در تجزيه و تحليل مسائل -

درصد كل كاركنان (رسمي، پيماني و قرارداد كار معين)  دهمتعداد بازرسان هر دستگاه اجرايي نبايد از هفت  -3ماده
نفر نخواهد بود و براي واحدهاي خارج از مركز حداقل يك نفر  2تجاوز نمايد. تعداد بازرسان حوزه ستادي كمتر از 

  بعنوان بازرس تعيين خواهد شد.

  نحوه انتصاب بازرسان:

اين دستورالعمل)، تاييد  9انتصاب بازرسان (در واحدهاي ستادي و استاني) با پيشنهاد ناظر ارشد (موضوع ماده  -4ماده
  كميته و حكم باالترين مقام دستگاه اجرايي صورت مي پذيرد. 

موظفند پس سال صادر خواهد شد. بازرسان  3احكام بازرسان مطابق فرم ضميمه اين دستورالعمل و براي مدت  -5ماده
  از دريافت احكام خود سوگند نامه پيوست اين دستورالعمل را امضاء نمايند.

) قانون در ستاد دستگاه و واحدهاي تابعه استاني انتخاب بازرسان موضوع 91با انتصاب بازرسان موضوع ماده ( -6ماده
ي (تصويب نامه شماره ) آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجراي2ماده (» ج«بند 

  هيات وزيران) منتفي خواهد بود.  22/12/1383هـ مورخ 30374/ت73377

 آموزش و اطالع رساني

دستگاه هاي اجرايي مكلفند دوره هاي آموزشي بازرسان را مطابق با عناوين و سرفصل هايي كه سازمان در  -7ماده
  يزي و اجرا نمايند. قالب نظام آموزش كاركنان دولت ابالغ مي نمايد، برنامه ر

) قانون 92) و (91دستگاه هاي اجرايي موظفند به نحو مقتضي كارمندان و مديران مربوطه را از مفاد مواد ( -8ماده
مديريت خدمات كشوري و اقدامات اجرايي خود در اين باره آگاه و تدابير الزم را براي دريافت گزارش هاي مردمي در 

  پيش بيني نمايند. قانون )91( ارتباط با تخلفات موضوع ماده

تبصره: در اجراي اين ماده دستگاه هاي اجرايي مي بايست روش هاي نظارت مردمي و نحوه دريافت گزارش ها و 
شكوائيه هاي مربوطه مانند صندوق هاي ارتباط مستقيم، پورتال دستگاه و پست صوتي را به شكل مناسب اطالع 

سي هاي انجام شده از طرقي نظير پورتال،كتبي ،تلفني و پيامك به اطالع شاكي رساني نمايند. نتيجه اقدامات و برر
 خواهد رسيد.
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  هماهنگي و نظارت بر عملكرد بازرسين:

سازماندهي، پيشنهاد بازرسان، بعنوان ناظر ارشد، وظيفه  مديركل دفتر مديريت عملكرد (يا عناوين مشابه) -9ماده
 عملكرد بازرسان را در چارچوب دستورالعمل جاري و مصوبات كميته ذ گزارشو اخ نظارت ، آموزش،هماهنگي، هدايت

  بر عهده دارد و بازرسان موظفند گزارش ماهيانه عملكرد خود را براي ايشان ارسال نمايند.
خواهند همكاري الزم را با بازرسان معمول  در حدود وظايف محولهدفاتر حراست و ساير مراجع ذيربط دستگاه  -10ماده

  .اشتد
از موقعيت خود سوء استفاده نمايند موضوع توسط  قانون )91در صورتي كه هر يك از بازرسان موضوع ماده ( -11ماده

) 12ناظر ارشد يا ساير مراجع ذيصالح دستگاه به باالترين مقام دستگاه گزارش مي شود تا حسب مورد مطابق ماده (
قانون رسيدگي به تخلفات اداري با وي برخورد يا دستور ارجاع پرونده به هيات رسيدگي به تخلفات اداري را صادر 

 .نمايد

  شيوه هاي بازرسي و اولويت هاي آن:

بصورت مستمر يا موردي انجام خواهد پذيرفت. برنامه بازرسي هاي  قانون) 91بازرسي هاي موضوع ماده ( -12ماده
  :تصويب كميته مي رسد به ا تاكيد بر اولويت هاي زيرمستمر ب

قرار دارند. (نقاط  قانون )91ات موضوع ماده (گلوگاه ها و نقاط آسيب پذير دستگاه كه بيشتر در معرض وقوع تخلف -الف
  مذكور ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين دستورالعمل توسط كميته تعيين و اعالم خواهد شد.)

  مشاغل در معرض آسيب -ب

پست هاي سازماني كه بر اساس آراي صادره و پرونده هاي متشكله در هيات رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه  -ج
  توسط متصديان آنها انجام گرفته است قانون) 91رد مربوط به تخلفات موضوع ماده (بيشترين موا

) 91نقاطي كه بر اساس نظرسنجي هاي ساليانه يا گزارش هاي مردمي بيشترين موارد وقوع تخلفات موضوع ماده ( -د
  در آنجا گزارش شده است قانون

  اولويتهاي اعالمي سازمان يا ساير مراجع ذيربط -هـ

بازرسي حسب مورد توسط بازرس يا بازرسان انجام مي شود. ناظر ارشد مواردي را كه نيازمند بازرسي گروهي  -13ماده
  است  مشخص و سرپرست گروه را تعيين مي نمايد. 

  نحوه تنظيم گزارش:

مل تهيه گزارش هاي بازرسي بايد بر اساس ضوابط و قواعد گزارش نويسي و مطابق فرم ضميمه اين دستورالع -14ماده
 شوند. در گزارش هاي تنظيمي رعايت موارد زير الزامي است:
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اسناد و مدارك مورد استناد بايد به ترتيب ارجاع، شماره گذاري شده و اصل يا تصوير آنها در انتهاي گزارش آورده  -الف
  شود.

ارات و دفاعيات شفاهي آنها پيش از تنظيم گزارش نهايي، توضيحات فرد يا افراد ذيربط به صورت كتبي اخذ و اظه  -ب
صورتجلسه شود. در صورتيكه كارمند از ارائه توضيح كتبي يا شفاهي خودداري نمايد بازرس موظف است مراتب را 

  گواهي و گزارش را تنظيم نمايد.

) آيين نامه 1در گزارش هايي كه با موضوع اخذ رشوه تنظيم مي شود حداقل يكي از مصاديق مذكور در  ماده ( -ج
هـ مورخ 73377/30374پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي (موضوع تصويب نامه شماره 

  ) مورد استناد قرار گيرد.22/12/1383

  اصول طبقه بندي اسناد اداري رعايت شود. -د

 فرايند بازرسي

 يند:بازرسان مي توانند از طرق زير نسبت به كسب اطالعات مورد نياز اقدام نما -15ماده 

  مشاهده -الف

  كسب اطالع از شهود و مطلعين -ب

  مطالعه سوابق پرونده هاي موجود و تهيه مدارك از آنها -ج

  بررسي گزارشها و شكوائيه هاي مكتوب ارباب رجوع و عندالزوم مصاحبه با آنها -د

  استعالم نظر مسئوالن و كاركنان ذيربط -هـ

) 91هر گاه در پايان بازرسي داليل و مداركي به دست آيد كه فردي مرتكب يكي از تخلفات موضوع ماده ( -16ماده
  شده، بر اساس مراحل زير عمل خواهد شد: قانون

 بازرس گزارش خود را با ذكر داليل و پيوست مدارك براي مدير ذيربط ارسال مي نمايد. -الف

وضوع رسيدگي نموده و ضمن بررسي داليل مذكور در گزارش و مستندات مدير مربوطه با قيد فوريت به م  - ب
روز كاري از تاريخ دريافت گزارش، نظر خود مبني بر تاييد يا عدم تاييد گزارش  5پيوست، حداكثر ظرف مدت 

 بازرسي را اعالم مي نمايد.

شنهادات مربوطه جهت اتخاذ در صورتيكه نظر مدير داير بر تاييد تخلف باشد،  بازرس مراتب را به همراه پي  - د
) قانون به باالترين مقام 91تصميم و اعمال مستقيم مجازاتهاي مصرح در قسمت اخير تبصره يك ماده (

 گزارش مي نمايد.يا مقامات و مديران مجاز دستگاه 
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اعالم و  بازرسداليل خود را به صورت مستدل به  گزارش بازرسي را تاييد نكند، در صورتي كه مدير مربوطه  -هـ
  مستندات مورد نظر را نيز پيوست مي نمايد. در اين حالت به شيوه زير عمل مي شود:

، داليل و مستندات مدير مربوطه به گونه اي باشد كه بازرس را در خصوص عدم وقوع تخلف اگر استدالل -1
 واهد رسيد.خ ناظر ارشدقانع نمايد، ادامه رسيدگي متوقف، سوابق مربوطه بايگاني و مراتب به اطالع 

 با توجه به نظر مدير مربوطه، بازرس مبادرت به تكميل گزارش و پيوست مستندات جديد مي نمايد: -2

 .شودگزارش تكميلي مجدداً براي مدير مربوطه ارسال مي  -
 مدير ذيربط با رعايت موعد مزبور، نظر مجدد خود را اعالم مي نمايد.  -

 يربط قرار گيرد، به شيوه فوق الذكر اقدام خواهد شد.در صورتيكه گزارش اصالحي مورد تاييد مدير ذ  -

با گزارش  اگر مدير ذيربط بر نظر مخالف خود اصرار داشته باشد ولي تخلف از نظر بازرس محرز باشد ، مراتب  -
) قانون 12مطابق ماده ( گزارش مي شود تا يا مقامات و مديران مجاز به باالترين مقام دستگاه  بازرس

يا دستور ارجاع موضوع به هيات رسيدگي به  شود تخلفات اداري نسبت به برخورد با وي اقدامرسيدگي به 
را صادر نمايد. در صورتيكه تخلف كارمند در  و يا خاتمه رسيدگي و بايگاني موضوع تخلفات اداري ذيربط

 د.خواهد ش) قانون رفتار 92مطابق ماده ( هيات تخلفات اداري احراز گردد با مدير مربوطه

قانون و به منظور سرعت بخشي به فرايند تصميم گيري و قاطعيت  )91: در اجراي تبصره يك ماده (1 تبصره
به مقامات را  مادهاين باالترين مقام دستگاه اجرايي مي تواند اختيار اعمال مجازاتهاي موضوع  برخورد با متخلفين،

ن استانداران، معاونين دستگاه هاي اجرايي، مديران كل ملي (نظير استانداران، معاونين وزرا، معاونيمديران مجاز و 
  كتباً تفويض نمايد.و استاني) 

اين دستورالعمل به مقامات و مديران آنها  16ماده  1: در خصوص دستگاه هايي كه بر اساس تبصره 2تبصره 
وسط بازرس و تاييد مدير تفويض اختيار صورت گرفته است، افراد مربوطه مي توانند با طي فرايند تاييد تخلف ت

 بالفصل كارمند، راسا نسبت به صدور حكم و اعمال مجازاتهاي مربوطه اقدام نمايند.

و قانون ) 91گزارش هايي را كه در اجراي ماده ( يا مقامات و مديران مجازدر صورتيكه باالترين مقام دستگاه  -17ماده 
دستور تكميل گزارش و رفع نواقص مورد نظر را صادر  ،ددستورالعمل جاري به وي ارائه مي شود ناقص تشخيص ده

روز كاري گزارش را تكميل و نواقص مربوطه را  10مي نمايد. در اين حالت بازرس موظف است حداكثر ظرف مدت 
  مرتفع نمايد.

تاييد در صورت ارتكاب مجدد همان تخلف و ) قانون، 91ماده ( 1پس از اعمال مجازات در اجراي تبصره  -18ماده
به همراه سوابق مربوطه به هيات رسيدگي به تخلفات اداري توسط بازرس  مراتب توسط مدير مربوطه، گزارش بازرسي

، يكي از مجازاتهاي بازخريدي، قانون )91ذيربط ارجاع مي نمايد. هيات در صورت احراز تخلف، مطابق تبصره دو ماده (
  خواهد نمود. اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي را اعمال
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يا حسب بررسي هاي ساير مراجع ذيربط قانون ) 91در مواردي كه بر اساس گزارش بازرسان موضوع ماده ( -19ماده
دستگاه، مدير يا سرپرست بالفصل نيز به علت عدم اعمال نظارت، كنترل موثر و حفظ روابط سالم كارمند مقصر 

نده مدير ذيربط نيز به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع ، پرو) قانون92شود، در اجراي ماده ( تشخيص داده 
  خواهد شد. 

  ) قانون در ضميمه هاي شماره يك اين دستورالعمل ترسيم شده است.91يادآوري: فرايند اجرايي ماده (
  

  اقدامات حمايتي از بازرسين

محل سكونت و كار مراجعان و  بازرسين و ساير مراجع ذيربط بايد از افشاء اطالعات مربوط به هويت، -20ماده
خودداري نمايند مگر با رضايت آنها. در صورت ارجاع پرونده قانون ) 91كارمندان گزارش دهنده تخلفات موضوع ماده (

  مقررات مربوطه خواهد بود.قوانين و به مراجع قضايي، افشاي هويت مخبرين و شهود تابع 

اهايي كه در مقام انجام وظايف قانوني عليه بازرسان مطرح    دستگاه هاي اجرايي موظفند در خصوص دعو -21ماده
 خدمات حقوقي ارائه نمايند.  ،) قانون88مي شود مطابق ماده (

  ارزيابي عملكرد بازرسان

ناظر ارشد موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه، گزارش ارزيابي عملكرد سال گذشته بازرسان را مطابق فرم   -22ماده
 اين دستورالعمل تهيه و پس از تاييد كميته به باالترين مقام دستگاه ارائه نمايد. 6ضميمه شماره 

% 60: باالترين مقام دستگاه در خصوص بركناري بازرساني كه امتياز ارزيابي آنها مطابق فرم مذكور كمتر از1تبصره
اشد مطابق ضوابط قانوني مشوق هاي الزم % ب85باشد اقدام و در مورد بازرساني كه نمره ارزيابي عملكرد آنها باالتر از 

  را اعمال خواهد كرد.

: عالوه بر مشوق هاي مربوط بر عملكرد ساليانه، در مواردي كه تالش هاي بازرس منجر به كشف پرونده 2تبصره
ر گردد، ناظر ارشد مي تواند به باالترين مقام دستگاه پيشنهاد نمايد د قانون )91مهمي از تخلفات موضوع ماده (

  چارچوب ضوابط و مقررات موجود نسبت به اعطاي مشوق هاي معنوي و مادي ويژه به بازرس ذيربط اقدام نمايد.  

  ساير موارد

در مواردي كه بازرسان در جريان بازرسي هاي خود متوجه سوء جرياناتي شوند كه ناشي از فقدان ضوابط و  -23ماده
مقررات مناسب باشد يا با رويه هايي مخالف مقررات و ضوابط مواجه شوند، موضوع را با ذكر داليل و مستندات مربوطه 

گزارش مي نمايند. در صورتيكه ناظر ارشد نظر بازرس را قرين  همراه با پيشنهادهاي اصالحي مورد نظر به ناظر ارشد
  د. نالزم را بعمل آور اصالحات مراجع ذيصالح ارجاع منعكس مي نمايد تابه صحت تشخيص دهد، مراتب را به 



 
 

15 

 

هر دستگاه هاي اجرايي مكلفند اسامي بازرسان و ناظر ارشد را از طريق سامانه الكترونيكي سازمان اعالم و  -24ماده
) قانون و دستورالعمل جاري را هر 92و  91گونه تغيير احتمالي را در اين سامانه ثبت نموده و گزارش كلي اجراي مواد (

شش ماه يكبار بر اساس ساز و كار و اقالم اطالعاتي اعالمي به سازمان ارسال نمايند (گزارش شش ماهه اول سال 
حداكثر تا پايان فروردين سال بعد). همچنين براي تشكيل و تكميل  حداكثر تا پايان مهر ماه و گزارش شش ماهه دوم

بانكهاي اطالعاتي مورد نياز ضرورت دارد گزارش اقدامات خود را مطابق فرم هايي كه در سامانه الكترونيكي و سايت 
  سازمان درج خواهد شد، در دوره زماني فوق به سازمان ارسال نمايند:

) قانون شده و يكي از مجازاتهاي 91ني كه مرتكب يكي از تخلفات موضوع ماده (اسامي و مشخصات كارمندا -الف
  مذكور در تبصره يك در خصوص آنها اعمال شده است

) قانون به 91ماده (» 2«اسامي و مشخصات كارمنداني كه با تكرار تخلف پرونده هاي آنها در اجراي تبصره  -ب
اثبات تخلف به يكي از مجازاتهاي مذكور در اين تبصره محكوم شده يا  هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و با
  برائت حاصل نموده اند(پس از قطعيت راي). 

مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي كه به علت پرداخت رشوه به كارمندان دستگاه در مراجع قضايي تحت تعقيب -ج
  قرار گرفته اند.

ماده » 4«عيت صدور حكم در مرجع قضايي (در اجراي تبصره مشخصات اشخاص مذكور در بند فوق پس از قط -د
  ) قانون و براي اعالم به ساير دستگاه هاي اجرايي به منظور خودداري از عقد هر گونه قرارداد با آنها).91(

 در موارد زير بازرس از رسيدگي خودداري و مراتب را جهت اتخاذ تصميم و انتخاب بازرس جديد به ناظر ارشد -25ماده
  گزارش مي نمايد:

  بازرس يا اقرباي نسبي يا سببي وي در موضوع نظارت و بازرسي داراي منفعت شخصي باشند. -الف

  فردي كه عملكرد وي مورد بازرسي است با بازرس داراي قرابت نسبي يا سببي باشد. -ب

اختالف اداري، دعوي حقوقي يا فردي كه عملكرد وي مورد بازرسي است با بازرس يا اقرباي مذكور داراي سابقه -ج
  كيفري باشد.

  باالترين مقام دستگاه اجرايي مسئوليت اجراي صحيح اين دستورالعمل را بر عهده دارند.  -26ماده
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،  گزارش عملكرد اجراي مواد 24سازمان موظف است بر اساس گزارش دريافتي از دستگاه ها موضوع ماده  -27ماده
رالعمل جاري را در مقاطع شش ماه را (حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد) براي تقديم به ) قانون و دستو92) و (91(

  شوراي عالي اداري و ساير مراجع ذيربط تهيه و ارائه نمايد. 

  

) معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 16اين دستورالعمل جايگزين بخشنامه شماره ( -28ماده 
  مي شود. 17/4/1393مورخ  5272/93/200به شماره 
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واد (  -د ی  ا عمل ا ورا م د وری ٩٢و  ٩١ما دمات  د  ون   (  
  
  
  
  
  
  
  



 1شماره  

جه به اظهارات و مستندات 
 توسط مدير ذيربط

 در خصوصاقناع بازرس 
 عدم ارتكاب تخلف 

 بايگاني سوابق

 بايگاني سوابق

 تأييددم 

 

ضميمه ش

اقناع بازرس با توج
ارائه شده ت

س 
 

مجدد توسط مدير م تاييد 
 مربوطه

دگي به تخلفات اداري يا 
 تخلفات اداري ذيربط

عد

 ييد

 بر ارتكاب 
ف

عدم تاييد نظر بازرس
توسط مدير مربوطه

عدم

به باالترين مقام ع
 ات و مديران مجاز

) قانون رسيد12طابق ماده (
رونده به هيات رسيدگي به ت

 تأييددم

تأيعدم 

  مات كشوري

هارات مدير

اصرار بازرس
تخلف

 دستگاه (حسب

دد پرونده براي مدير
 مربوطه

گزارش موضوع
مقامايا  دستگاه

برخورد با كارمند مط
دستور ارجاع پر

عد

 تأييدعدم

18 

) قانون مديريت خدم91

  

  

پاسخ مستدل به اظهودات
 بازرسمربوطه توسط 

  مراتب تخلف
 ط مدير مربوطه

يم توسط بازرسان معتمد
 )مستمر يا مورديمورد

كسب نظر مدير
 مربوطه 

ارسال مجد  يد

 حراز تخلف كارمند

فرايند اجرايي ماده (    

تكميل مستند

تاييد
توسط

اعمال نظارت مستقي
م

ت 

تأييد

اح

               

 مربوطه

ت اخير
مقام

 ز

جاع پرونده كارمند خاطي 
 خلفات اداري ذيربط

ين مقام
ديران

خدماخراج يا انفصال دائم از 
 )91ماده  2

 تأييد

 

د نظر بازرس توسط مدير م

 مجازاتهاي مندرج در قسمت
) توسط باالترين م91 ماده (

مقامات و مديران مجازيا   ه

در صورت تكرار تخلف، ارج
به هيات رسيدگي به تخ

گزارش موضوع به باالتري
مقامات و مديا  دستگاه

 مجاز

تصميم مدير

 از مجازاتهاي بازخريدي، اخ
دولتي(مطابق تبصره

تاييد

اعمال يكي از
تبصره يك
دستگاه

د

اعمال يكي
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صاب  ره یک ماده (حکم ا وع  و وری ٩١بازرس  دمات  د  ون   (  

ی عا ه    س

م  رکار خا ی/    .................ناب آ

ھاد نا  پ ر  ...............ورخ  .................ماره   با  د    د عمل ر  رم د ل  یا از  ............د  ت اداری و  ه سال   ک
دت  ای  ی را  عا نا ت،  یده ا دم ر وع ماده ( ٣وق  و وان بازرس  د ٩١سال  تان/وا تاد/ا وری   دمات  د  ون   (

ن ماده (ر  ................ وع ا و فات  خ دوه  کار   A د و پ ر دارد با  م. ا ما ی  ی وب  ی  ) بازر قام اداری فاده از  وء ا واری و  وه 
واد ( ی  ا عمل ا ورا ر  د بات  ق با  طا ود را  ن  ی  ارش   ، ری تدا ی و اما ی  ن رعا  عمل آورده و  ه و ٩٢و  ٩١الزم را  ون   (

. ما   ارا 

  

ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ا گاه ا A قام د ن  وان باال   م و 

ضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ا

 
    

 2ضميمه شماره  
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وع ماده ( و ند بازرسان  وری ٩١و دمات  د  ون   (  
م ن ا   سم اهللا ا

جا    وع ماده (                                                        ا و وان بازرس  گاه     ٩١  A وری  وزارت/سازمان/د دمات  د  ون  خاب                                                            )  ا
ن    ی  ارش  و و ارا  ف  جام وظا م،  ا ی  ند یاد  و عال  د   و دا ده ده ام   ھاده  ھده ام  ر    ت  و ن  ه ا

م و    ود عمل  ه  ه ای  و و مال چ دون  ری و  تدا ی، صدا و اما ی  ل  م و با رعا کا ما غ  ی  و ت، از   ف ا خ و 
م. ما ارش  ط  ن ذ و ی   ق ساز و کار اعال طا ن ماده را  وع ا   و

  

ی بازرس:  واد م خا   م و 

ت: ضاء و ا ان   ا

                       :  ر
  
  
  
  

 3ضميمه شماره  
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  وين مشابه)) قانون مديريت خدمات كشوري (مديركل دفتر مديريت عملكرد يا عنا91مشخصات ناظر ارشد بازرسان موضوع ماده (

  آدرس محل خدمت  آدرس پست الكترونيك دورنگار ثابت و همراهتلفن  عنوان دقيق پست سازماني نام و نام خانوادگي

            

 
  ) قانون مديريت خدمات كشوري91مشخصات بازرسان موضوع ماده (

 محل خدمت  عنوان پست سازماني نام و نام خانوادگي رديف
  

  آدرس محل خدمت  آدرس پست الكترونيك دورنگار ثابت و همراهتلفن

    
  
  

            

                

                

 

  

 4ضميمه شماره  
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  ) قانون مديريت خدمات كشوري91موضوع ماده ( فرم گزارش بازرسي مستمر/موردي

 مشخصات دستگاه بازرسي شونده
 بازرسي شونده:نام دستگاه 

  
 نام واحد/ فرآيند/ فرد  بازرسي شونده:

  
 :"واحد/فرآيند/فرد بازرسي شونده"نام مسئول مستقيم 

  
 تاريخ انجام بازرسي و مدت زمان آن:

 موضوع مورد بازرسي:

  :         مستمر                موردينوع بازرسي
  علّت بازرسي موردي:

  مردميشكايت يا دريافت گزارش 
  اعالم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

  دستور باالترين مقام دستگاه
  درخواست مراجع و مسئولين ذيربط دستگاه

   توضيحات تكميلي:
  

 مشخصات گزارش 
  مقدمه:

  
  

  متن اصلي:
  
  
  
 

  نتيجه گيري:
  
  

  پيشنهاد براي اصالح فرايندها/شيوه نامه هاي دستگاه:                         ) :                               91پيشنهاد براي اعمال ماده (
  متن پيشنهاد:

 

  
 نام و نام خانوادگي بازرس:

  
  

 تاريخ تدوين گزارش بازرسي:
  
  

 محل امضاء بازرس:
  

 نام و نام خانوادگي و امضاي مدير مربوطه:
  

  عدم تاييد  تاييد                                         
  محل درج توضيحات :

  
  

 5  ضميمه شماره
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 ) قانون مديريت خدمات كشوري91فرم ارزيابي عملكرد بازرسان موضوع ماده (

 توضيحات

  

  ارزياب

  

امتياز 
  مكتسبه

 عوامل ارزيابي  سقف امتياز  رديف

 

ناظر 
 ارشد

 

5   بازرسي هاانجام منظم  1 

  5   سرعت و دقت در انجام بازرسي ها  2 

  40 
كيفيت گزارش هاي بازرسي و تجزيه و 

 تحليل مطالب 

3 

 
5  

تهيه و تنظيم گزارش هاي بازرسي مطابق 

 ساختار ابالغي (وضعيت شكلي گزارش ها)

4 

   التزام به اصول اخالق حرفه اي بازرسي  10 5 

 
10 

و خالقانه جهت كشف  اتخاذ شيوه هاي نو

 )91تخلفات موضوع ماده (

6 

  5  كشف و اعالم سوء جريانات و بسترهاي 

 ) در دستگاه91وقوع تخلفات موضوع ماده (

7 

  15  ارائه پيشنهادهاي اصالحي موثر جهت رفع 

سوء جريانها و گلوگاه هاي بستر ساز 

  )91تخلفات موضوع ماده (

8  

  5  ارشد و ساير مراجع تعامل سازنده با ناظر 

  ذيربط دستگاه

9  

  100   جمع امتيازات

 

 6  ضميمه شماره



ره 

 و 
ير 

3- 

ره 
ت  

 
    

ملي ........... و شما
  گردد.

شماره ملي ...........
....................... مد
3يل پيوست       

ي ........... و شما
ه رسيده است، جهت

اعمال - 1ه اعالم 
ي و ختم رسيدگي 

 7  ه شماره

 

 ........... به شماره م
ه حضور ايفاد مي گ

   ي

.فرزند ........... به ش
اينجانب............   

ه مستندات و دالي

...... به شماره ملي
مدير مربوطه       

  فاد مي گردد.

ود      لذا نسبت به
يبايگان -5       ت 

  و مديران مجاز

ضميمه

ه مدير مربوطه

خانم .............فرزند
سي و اعالم نظر به

روه بازرسيزرس/گ
   تاريخ

اي/ خانم .............
    عدم تاييد 

 بازرسي با توجه به

   مدير
 

 .............فرزند .....
عدم تاييد    د     

        به حضور ايف
   ازرس

  

شود         نمي شو
جه به داليل پيوست

مقامات وا ي  دستگاه
 

نسخه     رشد  

 كشوري

منتسب به آقاي/ خ
ه است، جهت بررس

باز و نام خانوادگي 
امضا و             

منتسب به آقا 91
 به تاييد     
 و تكميل گزارش

نام و نام خانوادگي
 امضا و تاريخ    

 به آقاي/ خانم
مراتب فوق به تاييد
ه مدت............ ماه

بادگي م و نام خانوا
امضا و تاريخ     

تاييد مي ش  91ماه
ل گزارش با توجمي

دگي باالترين مقام
 امضا و تاريخ    

ناظر ارنسخه     

 ........تانداري
 مديريت خدمات ك
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م91دد موضوع ماه
ه كه به تاييد رسيده

نام                  
                      

مجدد موضوع ماه
دات ضميمه كه

بررسي-2ه      
   ايفاد مي گردد.

ن                     
                      

منتسب 91ع ماه
مه كه با توجه به م
نفصال از خدمت به

نام                   
                      

ي) تخلف موضوع م
تكم - 4       ... ماه

نام و نام خانواد    
                     

     ران مجاز

/استدستگاه اجرايي
قانون 91يي ماده

 تخلف/تخلف مجد
گ مستندات ضميمه
                     
                     

ي) تخلف/تخلف م
اه .... برگ مستند
الترين مقام دستگاه
ت         به حضور
                     

                    

........................... 

ي) تخلف موضوع
گ مستندات ضميمه

ان -2ق و مزايا      
                     
                     

سي (مستمر/موردي
دمت به  مدت.......

                     
                    

يا مقامات و مديره

وزارت/د
 تكميل فرايند اجرا

...  

ي (مستمر/موردي)
. به همراه .... برگ
                      
                      

  دمات كشوري

رسي (مستمر/موردي
................به همرا

ارسال به باال -1:
اليل پيوستات و د

                      
                      

.....................  مجاز

سي (مستمر/موردي
. به همراه .... برگ
سر يك سوم حقوق
                      
                      

  خدمات كشوري

وليه/اصالحي بازرس
انفصال از خد - 2  
  د.

                     
                     

رييس دستگاسخه

فرم

.............................

ه/اصالحي بازرسي
.................... در ....

                     
                     

قانون مديريت خد 9

بازر وليه/اصالحي
. شاغل در ........
رسيده است، جهت:
 با توجه به مستندا
                     
                     

مقامات و مديرانيا  

وليه/اصالحي بازرس
 در .......................

اعمال مجازات كس 
                     
                     

قانون مديريت خ  9

گزارش اومل آمده 
م حقوق و مزايا   
........... اقدام نماييد

                     
                     

نس ه تهيه مي شود:

 
 

 

  ب آقاي/خانم ....
محترم ............... ر

  م عليكم
يوست گزارش اوليه
مندي.......... شاغل
                      
                      

  ب آقاي/خانم ....
91محترم ماده  س

  الم عليكم
او گزارش نايت به

ره كارمندي..........
............................ر
اني و ختم بازرسي
                      
                      

  ب آقاي/خانم ....
ترين مقام دستگاه

  م عليكم
پيوست گزارش او
مندي.......... شاغل

-1 يا و     ضار ح
                      
                      

  ب آقاي/خانم ....
91محترم ماده  س

  م عليكم
نايت به بررسي بعم
زات كسر يك سوم
..............................

                      
                      

 

  

  

  

  

  

  

ن فرم در سه نسخه

جناب
مدير
سالم
به پي
كارم
    
    

جناب
بازرس
سال
با عن
شمار
.......
بايگا
    
    

جناب
باالت
سالم
به پ
كارم
استح
    
    

جناب
بازرس
سالم
با عن
مجاز
يا ...
 

    
    

اين
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ساد - ه ه با  قاب ظام اداری و  ت  قاء سال   ون ار
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كميسيون  17/2/1387مصوب جلسه مورخ ” قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد “
 29/2/1387اجتماعي كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

) قانون 112موافقت و مطابق اصل يكصد و دوازدهم ( اجراي آزمايشي آن به مدت سه سالمجلس با 
لحـت نظام ارسال گرديده بود با اصـالح و تأييد آن اساسي جمهوري اسالمي ايران به مجمع تشخيص مص

 به رياست محترم جمهور ابالغ گرديد. 7/8/1390مجـمع در تاريخ 
.  
.  

  قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

.  

.  
  فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول

  تعاريف: ـ1ماده
فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت  الف ـ

فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا 
ل، منافع، منابع يا سالمت و ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموا

امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختالس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت 
اداري، سياسي، امكانات يا اطالعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به 

  ني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و ماليسمت تخصيصهاي غيرقانو
.  

باشند كه مطابق قوانين و  دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي اي عهده مؤسسات خصوصي حرفه ب ـ
مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام 

  نظام مهندسيپزشكي و سازمان 
.  

) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري 2تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده ( ج ـ
  مجمع تشخيص مصلحت نظام. 15/9/1367مصوب 

.  
  اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از: ـ2ماده
  8/7/1386) قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب 5) تا (1افراد مذكور در مـواد ( الف ـ
  واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان ب ـ
  دار مأموريت عمومي اي عهده شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه ج ـ
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  ص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانونكليه اشخا د ـ

.  

  فصل دوم ـ تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري
  ) اين قانون و مديران و مسؤوالن آنها مكلفند:2دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده ( ـ3ماده

ها، تصميمات مرتبط با  ها، رويه بخشنامهها، دستورالعملها،  نامه كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب الف ـ
بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل،  حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان

مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، 
هاي  هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه ي، نقشهمفاصاحسابها، تسهيالت اعطائ

ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كاال را 
  بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطالع عموم برسانند.

رساني به هنگام و ضروري  برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطالع بهرهايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از 
  مراجعين نيست.

.  
متن قراردادهاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش  ب ـ

) اين 2مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (
گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد  قانون منعقد مي

  پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطالعات قراردادها وارد گردد.
ف سه ماه پس از ابالغ اين قانون جمهور موظف است حداكثر ظر ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه

نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطالعات قراردادها را  آيين
  تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطالعات قراردادها را ايجاد نمايد.

.  
قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطالعات  ـ1تبصره

باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن  آنها ممنوع مي
ي و دارايي و معاون قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطالعات و امور اقتصاد

  جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است. ريزي و نظارت راهبردي رئيس برنامه
.  

تأخير در ورود اطالعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطالعات يا ورود اطالعات بر خالف ـ 2تبصره
سال انفصال موقت از خدمت در شود و متخلف به شش ماه تا سه  واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي

  گردد. ) اين قانون محكوم مي2دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (
.  
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) اين قانون، وزارت اطالعات موظف است 1گيري فساد طبق تعريف ماده ( به منظور پيشگيري از شكل ـ4ماده
ي مانند معامالت و قراردادهاي بزرگ پذير در فعاليتهاي كالن اقتصادي دولتي و عموم نقاط مهم و آسيب

گيري اقتصادي و پولي كشور در  هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گذاري خارجي، سرمايه
دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب 

  و مناسب بدهد.مجوز قضائي الزم پوشش اطالعاتي كافي 
.  

  شود. هاي فساد مالي كالن ضابطه قوه قضائيه محسوب مي وزارت اطالعات نيز در پرونده ـ1تبصره
  وزارت اطالعات موظف به پشتيباني از بانك اطالعاتي موجود در دبيرخانه است. ـ2تبصره

.  
هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار  محروميت ـ 5ماده

  زير است:
  ها: محروميت الف ـ

ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و  ها و مزايده ـ شركت در مناقصه1
  25/1/1383بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب ) اين قانون با نصاب معامالت 2(ج) ماده (

  ) اين قانون2هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده ( ـ دريافت تسهيالت مالي و اعتباري از دستگاه2
ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت 3

  يا مؤسسه
  يا استفاده از كارت بازرگانيـ دريافت و 4
  ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات 5
  اي، صنفي و شوراها ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه 6
  هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي ـ عضويت در هيأت7
.  

  ميزان محروميت آنان:اشخاص مشمول محروميت و  ب ـ
گردند متناسب با نوع  ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي1

  شوند: تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي
ربط، به يكي از  رسمي ذي هاي مالي و مالياتي به مراجع هاي مالي، اظهارنامه ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت1ـ1

  ) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها3) و (2)، (1هاي مندرج در جزءهاي ( محروميت
ـ ثبت نكردن معامالتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت 1ـ2

) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و 6) و (2)، (1اي (ه هاي مندرج در جزء معامالت غيرواقعي، به يكي از محروميت
  يا هر سه آنها
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هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در  ها و ديون با شناسه ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه ـ ثبت هزينه1ـ3
جمع دو  ) بند (الف) اين ماده و يا5) و (2)، (1هاي مذكور در جزءهاي ( دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت

  يا هر سه آنها
بيني شده در مقررات، به  ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش1ـ4

  ) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها6) و (3هاي مندرج در جزءهاي ( يكي از محروميت
هاي مندرج  محل مجاز مربوط، به يكي از محروميتـ استفاده از تسهيالت بانكي و امتيازات دولتي در غير1ـ 5

  ) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها6) و (4)، (2)، (1در جزءهاي (
ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر 1ـ 6

) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر 4) و (3)، (2)، (1هاي مندرج در جزءهاي ( موجه، به يكي از محروميت
  آنها

.  
) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به 5اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده ( ـ1تبصره

  شود. ) بند (الف) نيز محكوم مي7محروميت مندرج در جزء (
به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب  حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت ـ2تبصره

  معامالت بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.
.  

ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از 2
شوند، مشروط بر اينكه در  ر بند (الف) اين ماده ميهاي مندرج د تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت

  هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند: حكم قطعي دادگاه به محروميت
  ـ دو سال حبس و بيشتر2ـ1
  ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات2ـ2
) بيشتر 2ـ2) و يا (2ـ1دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (ـ محكومان به مجازات قطعي 2ـ3

  باشد.
.  

هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي،  ـ 6ماده
مي ايران، وزارت اطالعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسال

شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي
) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي 5مطروحه درباره افراد مشمول ماده (

را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در  صورت پرونده رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين
شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به  اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي شعبه

  هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است. گزارش
.  
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ا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي ي ـ1تبصره
تواند مدت محروميت را به حداقل  گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي دادگاه چه درباره موضوع تصميم

يك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع 
  ند.ك محروميت اقدام مي

) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، 5اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده ( ـ2تبصره
شود و  ) محكوم مي5شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (

  در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست.
ي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند دستگاهها ـ3تبصره

  تخلفات را به هيأت مذكور در صدر ماده اعالم كنند.
تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت،  هيأت مي ـ4تبصره

طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز 
ط سازمان بازرسي كل اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوس نامه نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين

شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه  كشـور با همـكاري ساير دستـگاههاي مـذكور در اين ماده تهـيه مي
  رسد. مي

تخلفات اداري و جرائم ارتكابي  ) اين قانون مانع رسيدگي به5هاي مذكور در ماده ( اعمال محروميتـ  5تبصره
ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به  ههاي ذيصالح نيست و دستگا مرتكبين در مراجع ذي

  نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند. تأمين حقوق دستگاه خود را به 
دبيرخانه و بانك اطالعات مربوط، موضوع پايگاه اطالعاتي فهرست محروميت در محل سازمان  ـ 6تبصره

  شود. بازرسي كل كشور تشكيل مي
.  

سازي و ارتقاء سالمت نظام اداري براساس  با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ دولت موظف استـ 7ماده
منشور «منابع اسالمي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون 

  را تدوين نمايد.» اي كارگزاران نظام اخالق حرفه
.  

) اين قانون مكلفند براساس وظايف و 2)، (ب) و (ج) ماده (كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف تبصره ـ
اي و  رفتار حرفه«به تدوين » نظام اي كارگزاران منشور اخالق حرفه«مأموريتهاي خود در چهارچوب 

) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و 71اخالقي مقامات موضوع ماده (
  خود اقدام نمايند.» كاركنان

.  
ريزي و  هاي برنامه گيري فساد، تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت ظور پيشگيري از شكلبه من ـ 8ماده

  نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:
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سازي اطالعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطالعاتي و  به تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف الف ـ
ستند نمودن فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه استانداردسازي امور و م

رساني الزم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطالعاتي دستگاههاي نظارتي و اطالعاتي  عمليات، اطالع
  كشور اقدام نمايد.

.  
منقول، ثبت شركتها و واحدهاي درباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غير ب ـ

توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيـگانه كه انجام آن به چـند 
اي كه نياز به مراجعه  اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه گـردد، به ايـجاد و راه سـازمان مربوط مي

  كاهش يابد، اقدام نمايد.حداقل  اشخاص به ادارات مزبور به
.  

ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معامالت بزرگ مندرج در قانون  ج ـ
) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي 2مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (

  صورت گيرد.
.  

  وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است: ـ9ماده
در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و  الف ـ

  ربط منعكس نمايد. هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به مراجع ذي
.  

نظام جامع اطالعات مالياتي و پايگاه اطالعات چكهاي  ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون ب ـ
) اين 2هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده ( بالمحل و سفته

  اندازي نمايد. قانون را راه
.  

اندازي نمايد  بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه پايگاه اطالعاتي رتبه ج ـ
  و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.

.  
بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري  نامه مربوط به نحوه رتبه آيين تبصره ـ

تحليل اطالعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاهها براي 
  رسد. وزيران مي شود و به تصويب هيأت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي

.  
اي مرزي، مناطق آزاد ه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه د ـ

  وزيران برساند. هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت و ويژه تجاري و اقتصادي و اسكله
.  
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ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطالعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق  هـ ـ
ق بهادار با سازمانهاي متناظر در سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس اورا

  عمل آورد. كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني الزم را براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي به
.  

نهاد در زمينه  وزارت كشور موظف است تمهيدات الزم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم ـ10ماده
اخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش ش

  مربوط فراهم آورد و گزارش ساالنه آن را به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
.  

  قوه قضائيه موظف است:ـ 11ماده
ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خألهاي  الف ـ

اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و  موجود، اليحه
  عمل آورد. در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام الزم را به

.  
ظرف يك سال اليحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و  ب ـ

شوند شامل تشكيالت،  كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي
دهد تا اقدامات قانوني را معمول دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه  صالحيتها، آيين

  دارد.
.  

تا زمان ايجاد تشكيالت مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع ـ 1تبصره
اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صالحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور 

  هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند. عب بايد دورهاختصاص دهد. قضات اين ش
.  

اي است  نامه موجب آيين هاي آموزشي تخصصي به  شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دورهـ 2تبصره
  رسد. تصويب رئيس قوه قضائيه مي شود و به  كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي

.  
اندازي نمايد به  هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه ت پروندهپايگاه اطالعات مديري ج ـ
  اي كه: گونه

وچهار ساعت پس از توليد يا  هاي مطروحه حداكثر بيست نسخه الكترونيكي از اطالعات، اسناد و پرونده ـ   1
  دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.

ها قابل رديابي و پيگيري  پرونده نه توليد شود و فرآيند رسيدگي بهها توسط ساما دهي رسيدگي به پرونده ـ نوبت2
  باشد.
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هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر  ـ ثبت كليه نامه3
  پذير گردد. واحد قضائي امكان

ه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، ـ امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده ك   4
  مجاز شناخته شده است ميسر گردد.

  اندازي نمايد. ـ پايگاه اطالعات آراء صادره قضائي را راه 5
دهي  هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس ـ خالصه اطالعات كليه پرونده 6

  پذير گردد. مكاناطالعات الزم به كليه دستگاههاي نظارتي ا
.  

بنـدي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامـل مـوارد امنيتي، مـصاديق  نامه اين سـامانه و زمان آيين تبصره ـ
خالف اخالق، عـفت و نظـم عمومي و اخـتالفات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دسـتگاههاي 

شود و به تصويب  ينظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداكـثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه م
  رسد. رئيس قوه قضائيه مي

.  
ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسالمي  د ـ

ايران را تهيه و جهت اقدام الزم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي 
  رگيرد:از موارد زير را درب

  ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي1
  هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه ـ استرداد اموال و دارايي2
  ـ تبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي3
.  

  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است: ـ12ماده
ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني الزم اقدام و  الف ـ

نامه  اطالعات الزم را در پايگاه اطالعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين
  كند. اجرائي مشخص مي

هاي  ي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارتخانهنامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكار آيين
  رسد. تصويب رئيس قوه قضائيه مي شود و به اطالعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي

.  
  ظرف يك سال پايگاه اطالعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد. ب ـ

آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير ورود اطالعات پايگاه اطالعاتي مذكور در بند (ب) راجع به  ـ1تبصره
  كننده است. رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت مراجع به ثبت رسيده يا مي

) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد 1نامه اجرائي بند (ب) و تبصره ( آيين ـ2تبصره
  رسد. يران ميشود و به تصويب هيأت وز و امالك كشور و وزارت كشور تهيه مي
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.  
ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطالعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و امالك  ج ـ

اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و امالك  كشور را راه
  كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.

.  

.  
  فصل سوم ـ تكاليف عمومي

كليه مسؤوالن دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم ـ 13ماده
مربوط به ارتشاء، اختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معامالت داخلي يا 

ي، دخالت در معامالت دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني خارجي، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانون
دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع 
ا آنها، تدليس در معامالت دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود ي

العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير  الزحمه يا حق ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق
جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بالفاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري 

) 606ورت مشمول مجازات مقرر در ماده (كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين ص رسيدگي
  شوند. قانون مجازات اسالمي مي

.  
هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در  تبصره ـ

دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطالع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول 
  شود. التر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق ميبا
.  

حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي  بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذيـ 14ماده
وظايف خود كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه 

باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد،  مي
صالح اعالم نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت  مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي

ان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذكور در در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميز
اي و يا هر دو  هاي صنفي و حرفه قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه

  شوند. مجازات محكوم مي
.  

قانون به  ) اين2مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده ( ـ15ماده
تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد 
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باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و  صالح مي اداري، شناسايي موارد آن و اعالم مراتب حسب مورد به مراجع ذي
  باشند. تا حصول نتيجه ميحراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع 

.  
اندازي هر يك از پايگاههاي اطالعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤول  پس از راه ـ16ماده

باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار  ارائه و ثبت اطالعات مي
  شود. مي

.  
مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت دولت مكلف است طبق ـ 17ماده

دهنده، اطالعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و  اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش
دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات  صالح قرار مي همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي

  گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از: جويانه قرار مي امانتق
.  

عدم افشاء اطالعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور،  الف ـ
كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم  مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي

هويت آنان را الزم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص  افشاء
  شود. نامه اجرائي اين قانون مشخص مي نفع، در آيين ذي

.  
فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در  ب ـ

) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف 2(ج) ماده ( ي (الف)، (ب) و دستگاههاي اجرائي موضوع بندها
به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه 

  مستخدم گردد.
.  

ناحيه واردكننده صدمه  جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ج ـ
تواند خسارت پرداخت  شود و مي ديده محسوب مي يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان

  شده را مطالبه نمايد.
.  

آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت،  هرگونه رفتار تبعيض د ـ
دهنده و منبعي كه  يرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارشجايي، ارزشيابي غ جابه

  نمايند ممنوع است. صالح قانوني منعكس مي اطالعات صحيحي را به مقامات ذي
.  

شوند كه اطالعات آنها صحيح و اقدامات  اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي تبصره ـ
  صالح باشد. راجع ذيآنان مورد تأييد م
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نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطالعات و با 
ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني  هاي برنامه همكاري وزارت دادگستري و معاونت

  آيد. راي تصويب در مجلس شوراي اسالمي به عمل ميشود و اقدامات قانوني الزم ب جمهور تهيه مي رئيس
.  

هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي ـ 18ماده
بيني نشده،  ) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش2(الف)، (ب) و (ج) ماده (

  ممنوع است.
.  

اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كالً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است  نسخهـ 19ماده
  بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.

.  
) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از 2كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (ـ 20ماده

  ند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.تصويب اين قانون فرآي
.  

افزارهاي  ) اين قانون موظفند فقط از نرم2كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده ( ـ21ماده
  مالي و اداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.

  عالمي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.افزارهاي خارجي ا خريد نرم ـ1تبصره
افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب  شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرمـ 2تبصره

  اطمينان حاصل نمايد.
ه افزارهاي مورد استفاد كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم ـ3تبصره

  فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.
.  

حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده  كليه ذي ـ22ماده
افزارهاي مورد  ) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم2(

  .استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند
.  

افزار اقدام  افزار برخالف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم اي توليدكننده نرمدر صورتي كه شركتهـ 23ماده
ربط به مدت پنج سال حق ثبت  شود و كليه مسؤوالن ذي بندي آن شركت به مدت سه سال لغو مي نمايند رتبه

زارهاي مذكور ممنوع اف افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخالف استانداردها در نرم حقوق مادي و معنوي هيچ نرم
  كننده است. و مسؤوليت متوجه استفاده

.  



 
 

37 

 

هرگونه اظهار خالف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاههاي مشـمول اين قانون  ـ24ماده
كه موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، 

شده باشد به همان مجازات  شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين جرم محسوب مي
شده و نيز  شود. در غير اين صورت عالوه بر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع محكوم مي

  گردد. نفع محكوم مي جبران زيان وارده با مطالبه ذي
قام باالتر هر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به م

گزارش نمايند، مقام مسؤول درصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي 
نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي  اعالم مي

  شوند. محكوم مي
.  

) اين قانون موظفند به بازنگـري و 2(ب) و (ج) ماده (دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ،  ـ25ماده
مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات 
به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد 

  كس گردد.مربوطه در دستگاه منع
بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و  واحد مزبور موظف است براساس زمان

درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا باالترين مقام دستگاه منعكس 
صورت مكتوب و با ذكر علت به  شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به

  شاكي اعالم نمايند.
كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا 

صالح يا عدم پاسـخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و  عدم انـعكاس موضوع به مراجع ذي
  شود. طه برخورد ميبا مرتكبين طبق قوانين مربو

.  
  سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است. ـ1تبصره
دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص  ـ2تبصره

  باشند. وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي
.  

  گردند: مي درموارد زير اشخاص تشويق ـ26ماده
مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور  الف ـ

  در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
اتي مكانيزه تالش اندازي كامل پايگاه اطالع مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه ب ـ
  العاده داشته باشند. فوق
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هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سالمت اداري را براساس  ج ـ
  ) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.28شاخـصهاي موضوع بند (الف) ماده (

هاي  از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونـت نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه آيين د ـ
شود و به تصويب هيأت  جمهور تهيه مي ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس برنامه

  رسد. وزيران مي
.  

الذكر اقدام نمايند  ) اين قانون در جهت تحقق بندهايفوق2چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده ( تبصره ـ
  شوند. نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي اساس آئينبر
.  

وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان  ـ27ماده
  باشد. مقام رهبري تشكيل شده است، نمي

.  
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به 221شوراي دستگاههاي نظارتي موضوع ماده ( ـ28ماده

  اقدامات زير است:
گيري ميزان سالمت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده  تهيه شاخصهاي اندازه الف ـ

  ) اين قانون و اعالم عمومي آنها.2(
گيري ميزان سالمت اداري به صورت كلي و موردي و اعالم نتيجه بررسي به مسؤوالن و مردم  اندازه ب ـ

  حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد.
هاي  بررسي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامه ج ـ

  ها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول و ضعف ها پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعالم قوت
.  

نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا  آيين تبصره ـ
  رسد. مي

.  
دولت موظف است در بودجه ساالنه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و  ـ29ماده
هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه  ارات الزم براي هزينهاعتب

بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه  دادرسي، كارشناسي و اجراء احكام را در دستگاههاياجرائي پيش
  ه خود تأمين نمايند.نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودج ساالنه كل كشور استفاده نمي

.  
شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت  ـ30ماده

  رسيدگي شود.
.  
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هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي، آموزش و  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، وزارتخانه ـ31ماده
شت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهدا
رساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه  هاي آموزش عمومي و اطالع تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامه

  گردد، اقدامات الزم را به عمل آورند. با مفاسد اقتصادي ابالغ مي
.  

صوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با مسؤوليت اجراي اين قانون و م ـ32ماده
ربط است و افراد يادشده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از  وزير و باالترين مقام دستگاه ذي

  حداكثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.
.  

نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط  آيين ـ33ماده
جمهور با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه

شود و به تصويب هيأت  مي هاي اطالعات، دادگستري و اموراقتصادي و دارايي تهيه جمهور و وزارتخانه رئيس
  رسد. وزيران مي

.  
هرگونه افشاء اطالعات پايگاههاي اطالعاتي دستگاههاي مذكور برخالف قوانين و مقررات، ممنوع  ـ34ماده

است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 
  گردد. محكوم مي 29/11/1353

.  
هـرگونه دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـالعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف  ـ35ماده

شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات  حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي
  حبس از نود و يك روز تا شش ماه است.

.  
بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يكشـنبه مورخ بيسـت  قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و

اجراي آزمايشـي آن به ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسالمي  و نهم ارديبهشـت 
از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت  7/8/1390تصويـب و در تاريخ  مـدت سه سـال

  نظام تشخيص داده شد.
  مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجانيرئيس 
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ن - و ظام آ ه  قاب ری و  وه  پ صادی   د ا فا ر با     ند و پایدا

ماره   نا  و ورخ ۵٠٣٢٨/ت١٩٢٠٨٧( ان) ٢٨/١٢/١٣٩٢هـ    یأت وز
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ريزي و نظارت راهبردي و توسعه  هاي برنامه به پيشنهاد مشترك معاونت 21/12/1392هيأت وزيران در جلسه 
هاي اطالعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و به  جمهور و وزارتخانه مديريت و سرمايه انساني رئيس

و اصل يكصد و سي و  -1390مصوب - قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد) 33استناد ماده (
مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در  نامه پيشگيري و مقابله نظام هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آئين

  مجريه را به شرح زير تصويب كرد: قوه

  مجريه مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه نامه پيشگيري و مقابله نظام آئين
  روند: نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي در اين آئين -1ماده 

اي كه به منظور سياستگذاري و ساماندهي، هدايت و نظارت و تقويت فرآيند  كميته پيگيري: كميته -الف
  گردد: مجريه با تركيب زير تشكيل مي له با مفاسد اقتصادي در قوهپيشگيري و مقاب

  معاون اول رئيس جمهور (رئيس كميته). -1

  وزير اطالعات. -2

  وزير كشور.  -3

  وزير امور اقتصادي و دارايي. -4

  وزير دادگستري. -5

  وزير نفت. -6

  وزير صنعت، معدن و تجارت. -7

  وزير راه و شهرسازي. - 8

  ارتباطات و فناوري اطالعات.وزير  -9

  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور. معاون برنامه -10

  معاون امور مجلس رئيس جمهور. -11

  معاون اجرايي رئيس جمهور. -12

  رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران. -13

  معاون اقتصاد و فناوري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي. -14



 
 

42 

 

  هنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي.دبير ستاد هما -15

  شود. دبير كميته پيگيري توسط رئيس آن تعيين مي - 1تبصره 

  دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دبيرخانه كميته پيگيري نيز خواهد بود. - 2تبصره 

ري، مديريت و گي هاي پيگيري، گزارش هاي تخصصي شامل كميته دبيرخانه موظف به تشكيل كميته -3تبصره 
  باشد. نامه مي ) اين آئين4نظارت بر سامانه موضوع ماده (

كارگروه: كارگروه ارتقاي سالمت نظام اداري كه به منظور ارتقاي سالمت نظام اداري، پيشگيري و مقابله  -ب
هاي زير  مانهاي تابعه آنها و ساز ها و شركت ها و سازمان هاي اجرايي (وزارتخانه با فساد در هر يك از دستگاه

  شود: نظر معاونان رئيس جمهور) با تركيب زير تشكيل مي

  باالترين مقام دستگاه اجرايي (يا يكي از معاونين وي به عنوان جانشين). -1

  مدير حراست. -2

  مدير واحد حقوقي. -3

  مدير واحد بازرسي و مديريت عملكرد. -4

  مدير مركز فناوري اطالعات. -5

  حساب.يذ -6

  هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان.رئيس  -7

  ساير اشخاص به تشخيص باالترين مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث). -8

  وظايف كارگروه هر دستگاه به شرح زير است: -2ماده 

  ها و نظارت بر انجام آن. پيگيري اجراي كامل دولت الكترونيك در درون دستگاه -1

هاي  هاي اداري و اجرايي در حيطه مسئوليت ، مستندسازي و كاهش هزينهسازي افزايش پاسخگويي، شفاف -2
  قانوني دستگاه.

  شناسي روند پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط. بررسي و آسيب -3

گيري و گسترش مفاسد اقتصادي در دستگاه  هاي شكل هاي فساد، بسترها و زمينه شناسايي و كنترل گلوگاه -4
  وط و ارايه گزارش به كميته پيگيري.مرب
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هاي جامع پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط به كميته پيگيري و اجراي آن  ارايه طرح -5
  پس از تصويب كميته پيگيري.

هاي مفاسد اقتصادي توسط حوزه حقوقي دستگاه مربوط تا  پيگيري انجام اقدامات قانوني و قضايي پرونده -6
  حصول نتيجه نهايي.

گيري از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعريف، تكميل و  ارايه پيشنهادهاي الزم با بهره -7
هاي  هاي عملكردي در حوزه مسئوليت ها و ديگر چارچوب ها، فرآيندها، رويه نامه اصالح قوانين، مقررات، آئين

  هاي دستگاه مربوط. قانوني و فعاليت

دهي  رايه گزارش مستمر از عملكرد دستگاه مربوط در خصوص وظايف كارگروه در چارچوب الگوي گزارشا -8
  از طريق سامانه.

هاي پيشگيري و مقابله  نامه، طرح كارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابالغ اين آئين -3ماده 
داف ارتقاي سالمت نظام اداري آن دستگاه و با مفاسد اقتصادي و نيز هرگونه عاملي كه در جهت تحقق اه

كند را تعريف و در چارچوب الگوي تعيين شده از سوي كميته  هاي مرتبط با آن اختالل ايجاد مي حوزه فعاليت
  پيگيري، ارايه و اجرا نمايد و گزارش اجراي آن را از طريق سامانه به دبيرخانه كميته پيگيري اعالم نمايد.

نامه، الگوي گزارش دهي و سامانه  ري موظف است ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آئينكميته پيگي -4ماده 
نامه را تهيه نمايد. مدير سامانه موظف است  هاي اجرايي موضوع اين آئين رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه

ن جلسه دولت در هر هاي اجرايي را عالوه بر ارايه به باالترين مقام آن دستگاه، در اولي گزارش عملكرد دستگاه
  دو ماه گزارش نمايد.

صالح اعم از  هاي مفاسد اقتصادي به مرجع ذي كارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده -5ماده 
انتظامي، اداري و قضايي نسبت به پيگيري موضوع اقدام و هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت هر پرونده را از 

  ارسال نمايد.طريق سامانه به كميته پيگيري 

هاي اجرايي را به  پيگيري موظف است هر سه ماه يك بار گزارشي از عملكرد دستگاه كميته - 6ماده 
  جمهور ارايه نمايد. رييس

گيري از تجارب و نتايج اقدامات كارگروه، به منظور ارتقاي توان  توانند با بهره هاي اجرايي مي دستگاه -7ماده 
هاي خود را در خصوص اصالح  مقابله با مفاسد اقتصادي، پيشنهادها و نيازمندي آن دستگاه در امر پيشگيري و

و بهبود قوانين، مقررات و همچنين ساختار، سازمان و فرآيندهاي آن دستگاه تنظيم و پس از تأييد كميته 
  پيگيري، از طريق سازوكارهاي موجود، اجراي آن را پيگيري نمايند.
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ت نسبت به بررسي و مطالعه مفاسد موجود در نهادهاي عمومي غيردولتي، كميته پيگيري موظف اس -8ماده 
اي را اتخاذ و در حيطه  هاي وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابير پيشگيرانه و مقابله ها و شركت سازمان

  وظايف دولت اجراء نمايد.

  امه است.ن دبيرخانه كميته پيگيري مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آئين -9ماده 

  

  اسحاق جهانگيري -جمهور  معاون اول رئيس
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   )٢٤نا ( - ز
ماره  ی   )٧/١٠/١٣٩٣ورخ  ١٣٤٧٢/٩٣/٢٠٠(ابال

ه ی ک د وع ساما ی و اداری  و د ل  سا ط با  ی   ی 
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   )24بخشنامه (
 )7/10/1393مورخ  13472/93/200(ابالغي شماره 

شوراي عالي اداري، موضوع ساماندهي  5/9/1393مورخ  11852/93/206پنج مصوبه شماره موجب مواد چهار و به
هاي مذكور به شرح ذيل  هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري؛ عناوين، تركيب و شرح وظايف كميته كميته
گيري در مورد موضوعات تصميم هاي موجود كه براي بررسي و ها و كارگروه ها، تمامي كميته با ايجاد اين كميته و است

  گردد.اند، منحل ميهاي پنجگانه تشكيل شدهمذكور در شرح وظايف كميته

 هاي تخصصيالف) عناوين كميته
 هاي مديريتي و فناوري ساختاركميته  - 1

هاي اول، سوم و پنجم نقشه راه اصالح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره اين كميته براي اجراي برنامه
برگرفته از قانون مديريت خدمات  ،شوراي عالي اداري) و موضوعات مرتبط با آن 20/1/1393تاريخ  560/93/206

  شود.تشكيل مي ،كشوري و ساير قوانين و مقررات ذيربط
 هاي مديريتي و فناوري ساختاراهم وظايف كميته  -1-1
 نظام اصالح جامع برنامه و اداري نظام اصالح راه نقشه با منطبق ،دستگاه اداري نظام اصالح جامع برنامه تهيه -

 .يازدهم دولت اداري
ها در طراحي مدل مديريتي نوين براي اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگري در شيوه انجام وظايف و فعاليت -

 هاي اصلي دستگاه. راستاي تحقق مأموريت

 ري دستگاه به ساير فعاالن.ها و واحدهاي قابل واگذاشناسايي واحدها، وظايف، فعاليت -

خريد  و سازي سپاري، مشاركت، شراكت، واگذاري مديريت، خصوصيهاي مشاركت و واگذاري مانند برون تعيين شيوه  - 
 هاي دستگاه.انجام وظايف و فعاليتخدمات براي 

 و واحدهاي وابستهها، سهم هركدام از عناوين خدمات و فعاليتها شامل برنامه عملياتي واگذاري تصديتهيه  - 
 ها، مقررات و نظاير آن. شيوه واگذاري ،بنديزمان اهداف كمي، ،هااستاني، اولويت

 

 

 

هاي اصلي دستگاه نظير: تهيه برنامه اجرايي براي توانمندسازي و حمايت از بخش غيردولتي مرتبط با ماموريت -
  هاي مالي.آموزش، اعطاي تسهيالت و كمك

و تدارك  بخشهابه ساير   ها و واحدهاي عملياتي دستگاه ها و تصدي بر واگذاري فعاليت راهبري استقرار و نظارت -
  .ها و منابع زيرساخت

 تعيين وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني جهت تفويض اختيار و تمركززدايي. -



 
 

47 

 

 .گيري ر مجامع تصميمو ساي هاها، كارگروه، كميتهها بررسي و ساماندهي شوراها، كميسيون -
  گر.  طراحي ساختار مناسب، چابك و تسهيل  -
  تعيين استانداردهاي كيفي خدمات دستگاه.  -
  ها.تعيين قيمت تمام شده خدمات و فعاليت -
بندي بر اساس ها، زمانها، اولويتتهيه برنامه عملياتي براي انجام خدمات در فضاي رقابتي شامل؛ اهداف، روش -

 استانداردهاي مصوب.قيمت تمام شده و 

-طراحي نظام مديريت عملكرد خدمات از ابعاد كيفيت، كميت، قيمت و زمان ارايه خدمات و رضايت خدمت -

  گيرندگان در چارچوب نظام جامع مديريت عملكرد دستگاه و استانداردهاي تعيين شده.
مديريت گيري،  هاي تصميم نظام پيشنهادات، نظام :هاي مديريتي پشتيبان مانند مدلطراحي و راهبري استقرار   -

سپاري،  (برون اكترهاي ش كنترل پروژه، كنترل اهداف، نظامهاي توسعه نظم و انضباط اداري و مالي، دانش، نظام
  حقوقي. هاي نظام هاي زيرساختسازي، پيمانكاري، خريد خدمت و ...)،  خصوصي

 اي اداري و استقرار و اجراي آن.ها و فضاهاستانداردسازي تجهيزات، ساختمان -

خاص كه از طرف شورا به آن تفويض شده  يتصميمات اين كميته بايد به تصويب شورا برسد مگر موارد تمامي
  باشد.

 اعضاي كميته -1-2
  رييس - رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و در غياب وي معاون توسعه مديريت دستگاه يا عناوين مشابه  - 
  دبير -نوسازي و تحول اداري دستگاه يا عناوين مشابهمدير واحد  -
 يكي از معاونين دستگاه به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت -

 

  يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت -
 نظر به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريتحداقل يك نفر صاحب -

 ربط حسب موضوع مورد بحثو مديران ذي معاونين -

  شود.مربوط به اين كميته توسط دفتر نوسازي و تحول اداري يا عناوين مشابه انجام مي ايدبيرخانهامور 
  
 كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي - 2

شوراي عالي فناوري اطالعات  11/6/1393مورخ  145/200اين كميته با تركيب و وظايف مذكور در مصوبه شماره 
جمهور محترم براي اجراي نقشه شوراي عالي اداري ابالغيه رييس 10/6/1393مورخ  7740/93/206و مصوبه شماره 

  شود. راه دولت الكترونيك (برنامه دوم نقشه راه اصالح نظام اداري) تشكيل مي
 اهم وظايف كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي 
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رساني، تعاملي  بندي در سه سطح اطالعها، زماننامه عملياتي توسعه خدمات الكترونيك دستگاه شامل: اهداف، اولويتتهيه بر - 
 و تراكنشي و پيشنهاد آن به كميسيون راهبري دولت الكترونيك و راهبري استقرار آن پس از تصويب.

  دستگاه و راهبري اجراي برنامه.ريزي براي مستندسازي و تهيه شناسنامه خدمات الكترونيكي برنامه -
 ي دستگاه.يندهاآفرگرا مبتني بر نقشه براي اصالح فرآيندهاي سرويس تعيين اولويت -

هاي خدمات  دسترسي مردم به ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان، مجتمعتصويب راهبردها و برنامه توسعه  -
  ...اداري و

 ها.بندي آنرساني دستگاه و ارزيابي و رتبهاتهاي خدمراهبري و نظارت بر پورتال و درگاه -

 هاي اجرايي براي ايجاد پنجره واحد خدمات مشترك.مديريت تعامل دستگاه با ساير دستگاه -

و كارگزاران ارايه خدمات   كاركنان و كارشناسان واحد فناوري اطالعات دستگاه ،راهبري اجراي آموزش مديران -
 .دولتي

 .سازي و توانمندسازي مردم در استفاده از خدمات الكترونيكي گراهبري اجراي برنامه فرهن -
  شود.اي مربوط به اين كميته، توسط دفتر فناوري اطالعات يا عناوين مشابه انجام ميدبيرخانه امور

  
  
 كميته سرمايه انساني - 3

تاريخ  560/93/206اين كميته براي اجراي برنامه چهارم نقشه راه اصالح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 
شوراي عالي اداري) و موضوعات برگرفته از قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات ذيربط از جمله  20/1/1393

- بندي مشاغل، انتصابات، آموزش و ارزيابي عملكرد كاركنان تشكيل ميريزي و ساماندهي نيروي انساني، طبقهبرنامه

  شود.
  تواند حداكثر دو كارگروه تخصصي تشكيل دهد.به تنوع وظايف ميكميته سرمايه انساني با توجه 

 اهم وظايف كميته سرمايه انساني -3-1
 دستگاه و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.انساني  مديريت سرمايهو تدوين راهبردهاي طراحي مدل  -

 .تر فناوري اطالعاتدر بس و اطالعات نيروي انساني دستگاه استقرار نظام جامع آمارراهبري تدوين و   -
 دستگاه.ريزي نيروي انساني  استقرار نظام برنامهراهبري طراحي و  -

استانداردسازي كميت نيروي انساني و تهيه برنامه ساماندهي نيروي انساني دستگاه (كاهش نيروهاي مازاد و تأمين  -
 نيروهاي مورد نياز)  و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

ريزي كشور و پيشنهاد آن به نيروهاي مورد نياز قبل از اعالم به سازمان مديريت و برنامه اتخاذ تصميم براي جذب -
 شورا براي تصويب.

 .قوانين و مقررات مربوطاتخاذ تصميم در مورد تبديل وضعيت كارمندان آزمايشي به قطعي مطابق  -
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 .قوانين و مقررات مربوطاتخاد تصميم در مورد تمديد قرارداد كارمندان پيماني و قراردادي مطابق  -
قانون الحاق  45اتخاذ تصميم در مورد بازخريد كاركنان رسمي موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي ماده  -

 .1384موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 
  قانون مديريت خدمات كشوري. 48ماده  3نظارت بر حسن اجراي بند  -
 دستگاه. اختصاصي بندي مشاغلطبقه راي اصالح طرحتنظيم پيشنهاد ب -

  هاي آموزشي كاركنان دستگاه مطابق با نظام آموزش كاركنان دولت. تصويب برنامه -
 .پروري جانشيننظارت بر اجراي برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه با هدف  -
  .مقررات مربوطاستقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران مبتني بر  -
 .طبق مقررات مربوط دستگاه شغلي كارمندان يمسير ارتقا در مورداتخاذ تصميم  -

 

 تصويب برنامه رفاهي كاركنان متناسب با منابع و اعتبارات ساليانه دستگاه. -

 اعضاي كميته -3-2
  رييس -معاون توسعه مديريت دستگاه يا عناوين مشابه -
  دبير -عناوين مشابه مدير يا مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه يا -
 مدير يا مسئول واحد آموزش -

  معاونين يا مديران تخصصي دستگاه حسب مورد -
 يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شورا -

 نظر به انتخاب رييس شوراحداقل يك نفر صاحب -

  شود.انجام ميبه يا عناوين مشااي مربوط به اين كميته، در دفتر توسعه منابع انساني امور دبيرخانه
  

 كميته سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم  - 4
هـ تاريخ  50328/ت192087در بند (ب) ماده يك مصوبه شماره  مندرجاين كميته با تركيب و وظايف 

اداري  هيات محترم وزيران براي اجراي وظايف مذكور، اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصالح نظام28/12/1392
شوراي عالي اداري)، احكام قانون مديريت خدمات كشوري از  20/1/1393تاريخ  560/93/206مصوبه شماره  (موضوع

رجوع، ساماندهي رسيدگي به و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني، تكريم ارباب 91و  90جمله مواد 
  شود. شكايات، سالمت اداري و مبارزه با فساد اداري تشكيل مي

 ظايف كميته سالمت اداري و صيانت از حقوق مردماهم و
 .تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه -
  ها، اقدامات و ... تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف، سياست -
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  .و تشويق و تنبيه  بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه -
  .و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم راهبري -
  .رجوع و تكريم ارباب  مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه گيري ميزان رضايت سنجش و اندازهتدوين برنامه  -
  .و راهبري استقرار آنارتقاي سالمت و مبارزه با فساد اداري دستگاه  تنظيم برنامه اجرايي -

 

 .مقررات با رويكرد پيشگيري، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفانبازنگري در قوانين و  -
  . و پايش ميزان سالمت و فساد اداري ي سالمت و سنجشها شاخصتدوين  -
دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر  شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني سنجش و آسيب -

  انين و مقررات. اصالح رفتار مديران و كاركنان و اصالح قو
 و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن. راهبري استقرار فرهنگ سازماني -

  شود.انجام مييا واحدها و عناوين مشابه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر مديريت عملكرد امور دبيرخانه
  

 كميته مديريت عملكرد  - 5
تاريخ  560/93/206اداري (موضوع مصوبه شماره اين كميته براي اجراي برنامه هشتم نقشه راه اصالح نظام 

شوراي عالي اداري) و فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي ارزيابي عملكرد ساالنه  20/1/1393
  گردد. ها تشكيل ميواحدهاي سازماني و دستگاه

 اهم وظايف كميته مديريت عملكرد -5-1
 ه.راهبري استقرار نظام مديريت عملكرد دستگا -

 هاي دستگاه (بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت). ها و روش ارزيابي برنامهتدوين معيارها، شاخص  -

 ها و ارايه گزارش به شورا.اي آنها و تحليل دورهمقايسه نتايج ارزيابي  -

 ها بر دستگاه.مند نمودن نظارت مردم و تشكلتهيه برنامه نظام -

، تعريف وري و كيفيت، شفافيت، پاسخگويي و مشاركت مردمبهره ؛يرنظ نظام اداريتعيين موضوعات محوري  -
 روش سنجش هريك از موضوعات فوق، تحليل عملكرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.

 اعضاي كميته -5-2
  رييس -رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و يا معاون توسعه مديريت دستگاه -
  دبير -عملكرد دستگاه يا عناوين مشابه مديريتمدير واحد  -
  معاونين و مديران تخصصي دستگاه حسب مورد -
 يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شورا -

 نظر به انتخاب رييس شوراحداقل يك نفر صاحب -
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  شود.انجام مي يا عناوين مشابه اي مربوط به اين كميته، در دفتر مديريت عملكردامور دبيرخانه

  الرعايه: مالحظات الزمب) 
شوند. نظير:كميته هايي كه وظايف مشابه دارند حذف ميها و كارگروهالذكر، كميتههاي فوقبا تشكيل كميته -1

هاي دولت، كميته بندي مشاغل، كميته راهبري آموزش و توانمندسازي، كارگروه كاهش تصدياجرايي طرح طبقه
رجوع، ته ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد، كميته سالمت اداري و تكريم اربابارزيابي عملكرد كارمندان، كمي

  كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه، كارگروه تعيين صالحيت كارمندان آزمايشي و ... 
شوراها،  نماينده معاونت در شوراي راهبري توسعه دستگاه، واجد تمام اختياراتي است كه نمايندگان معاونت در - 2
  هاي مربوط عضويت دارد. اند و بدين ترتيب حسب موضوع در كميتههاي پيشين داشتهها يا كارگروهكميته
مدير تخصصي ذيربط را با حق رأي  تواند توسعه مديريت دستگاه در صورتي كه ضرورت بداند ميشوراي راهبري  -3

  و يا بدون حق رأي به عضويت كميته مربوط انتخاب نمايند.
  
  

  محمود عسكري آزاد  

  

 


