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  گفتار پيش

  

 آمـوزش  نظـام « ،2مذكور قانون نهم فصل اجرايي نامه آئين 2 ماده و 1كشوري خدمات مديريت قانون 58 ماده اجراي در

 مشـمول  هـاي  دسـتگاه  بـه  جمهـور  رئـيس  انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت توسط »اجرايي هاي دستگاه كارمندان

  .3شد ابالغ مذكور قانون

و هـاي فرهنگـي    آمـوزش اي از  عنوان دسته به »هاي اداري توانمندي هاي آموزش« مذكور، نظام 2/3/5 ماده براساس

دانـش، مهـارت و نگـرش عمـومي مـرتبط بـا مأموريـت و          منظور افـزايش  شود كه به مي  اطالق  هايي آموزش  ي، بهعموم

  و هـدف از آن، افـزايش   گـردد  هاي فـردي طراحـي و اجـرا مـي     وظايف عمومي دولت و دستگاه اجرايي و يا توانمندي

محتواي . در حوزه مأموريت و وظايف عمومي دولت و نيازهاي فردي و محيطي است دولت   كارمندان يادارتوانمندي 

ايف عمومي دولت، نيازهاي فردي و محيطي طراحي اساس نيازسنجي در سطح مأموريت و وظرنيز ب ها آموزشاين قبيل 

  .شود مي

تكميلـي  ( هـاي اداري  هـاي توانمنـدي   ، از مجموعـه دوره »ارتقاي سالمت اداري و مبـارزه بـا فسـاد   «دوره آموزشي 

توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني     معاونـت   08/07/1386مـورخ   90367/1803است كه طي بخشـنامه شـماره    )عمومي

  .ابالغ شده استجمهور  رئيس

 فراگيـران،  برداري بهره براي و دوره هاي سرفصل ، براساسعنوان محتواي آموزشي دوره يادشده نامه حاضر به درس

  .تدوين شده است و تهيه ريزي و توسعه آموزش مركز دفتر برنامه همت به

 همـه  از مطلـوب،  كمـال  مرحلـه  بـه  رسـيدن  و اشـكاالت  رفع براي اصالحات انجام و بازنگري ضرورت به توجه با

 اصالحي، هاي ديدگاه و پيشنهادها ارائه و راهنمايي همكاري، با شود مي تقاضا محترم فراگيران و نظران صاحب استادان،

  .كنند ياري دولت كارمندان موردنياز آثار ديگر تدوين و نامه درس اين اصالح در را ما

  

  دولتي مديريت آموزش مركز
  

   

                                                 
  .08/07/1386تاريخ  مصوب كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي به. 1

 .10/01/1389 مورخ ك43916ت/2579 شمارهنامه  تصويب. 2

 .30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره . 3
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  مقدمه -1

  

ميزان و گستردگي آن در هر كشور  ،شكل ،اما نوع .اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد فساد پديده

اما در  .يافتگي تفاوت دارد همانطور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنابر نوع سازمان سياسي و اقتصادي و سطح توسعه ،متفاوت است

باعث هدر رفتن منافع ملي  ،دهد لت را در تضاد با منافع اكثريت قرار ميهاي دو سياست ،هر صورت فساد موجب انحطاط است

ي دولتي و ها دستگاهانجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به  ها در هدايت امور مي و به كاهش اثربخشي دولت شود مي

 ،كند هاي اخالقي جامعه را متزلزل مي و ارزشاعتقاد  ،فساد .يابد كفايتي افزايش مي تنبلي و بي ،تفاوتي بي ،غيردولتي كاهش يافته

  .سازد پذيري را دشوار مي دهد و رشد رقابت هزينه انجام كار را افزايش مي

كند و زمينه تضعيف روحيه افراد درستكار را  انگيزگي و بدبيني ايجاد مي سازد و بي هاي فقرزدايي را ناكام مي همچنين تالش

سازد و از طريق  و مسير رشد و توسعه اقتصادي را با موانع بسيار مواجه مي شود ميگذاري  فساد اداري مانع سرمايه .آورد فراهم مي

 ،الوصول هاي نادرست براي دستيابي به درآمدهاي سهلهدايت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت

مقابله با آن بسيار  ،روز به روز بيش تر شده ،هر كجا فساد ريشه بدواند ،از طرف ديگر ،سازد زمينه ركورد در تمام ابعاد فراهم مي

بنابراين مقابله با فساد در عرصه اداري ضرورتي جدي  .كند تر در بطن جامعه نفوذ مي هاي آن هر روز عميق و ريشه شود ميدشوار 

 .)13: 1383 ،زادگان عباس(و انكارناپذير است 
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  تعاريف و مفاهيم ،كليات -2

  تعريف فساد -2-1

   .تعاريف گوناگوني از فساد به عمل آمده است ،ها ها و برداشت برحسب نگرش ،در جوامع گوناگون

 ،بـدكاري  ،شـرارت  ،ظلـم  ،دشـمني  ،كينـه  ،زيـان  ،آشـوب  ،فتنـه  ،از بـين رفـتن   ،نابود شدن ،به معني تباه شدن ،فساد در لغت

 .باشد صالح و به ستم گرفتن مال كسي مي ضد ،چركي شدن عضو ،اضمحالل ،پوسيدگي ،بيماري

شـكند يـا نقـض     بنـابراين در فسـاد چيـزي مـي     .به معنـاي شكسـتن اسـت    »Rumpere«در ادبيات التين از فعل التين  »فساد«

  .اين چيز ممكن است رفتار اخالقي يا شيوه قانوني يا غالباً مقررات اداري باشد .شود مي

  
 فساد از ديدگاه منافع عموميتعريف  -2-1-1

دانند كه اوالً به منـافع عمـومي لطمـه     هاي كاركنان و مسئوالن دولت مي فساد اداري را آن دسته از فعاليت ،نظران برخي از صاحب

جـام ايـن   يا به شخص ثالثي باشـد كـه عامـل را بـراي ان    ) كننده كارمند اقدام(رساندن فايده به عامل  ،بزند و ثانياً هدف از انجام آن

 )17: 1383 ،زادگان عباس(.اقدام اجير كرده است

  : 1مفهوم كلي فساد در نظام اداري عبارتست از 

يا در قبال دريافت مال بـراي خـود   و برداري براي خود يا اشخاص ديگر  اقدامات مأموران دولتي با هدف انتفاع و بهره) الف

 : پذيرد هاي زير انجام مي از راهكه يا اشخاص ديگر 

  قوانين و مقررات و ضوابط اداري؛اي  سليقهنقض يا تعبير و تفسير  -

  تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط اداري؛ -

  رجوع؛  كندكاري و يا كوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب ،خودداري -

  .تسهيل يا تسريع غيرعادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران -

برداري بـراي خـود    انتفاع و بهرهكه در قبال پرداخت مال به مأموران دولت به منظور  اشخاص حقيقي و حقوقي اقدامات )ب

  .پذيرد هاي غيرصحيح انجام مي يا برخورداري از مزايا و امتيازات از راهو يا اشخاص ديگر 

 

 2علل و عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري -2-2

 عوامل اداري و مديريتي )الف

  عوامل فرهنگي و اجتماعي )ب

 عوامل سياسي )پ

 عوامل اقتصادي) ت

  

 عوامل اداري و مديريتي )الف

 قوي نبودن فرهنگ سازماني و عدم دلبستگي كاركنان و مديران به سازمان و اهداف آن -

                                                 
   .307-306ص ، 1381، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه، مجموعه مقاالت همايش سالمت اداري، برنامه مبارزه با فساد در نظام اداري، جمشيد انصاري .1

 .313-311ص ، همان .2
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مينـان بـه   توجهي به وضع زندگي كاركنان و نيز بيم از افزايش تورم و عدم اط مسائل و مشكالت اقتصادي كاركنان و بي -

  آينده شغلي

  ها عدم ثبات مديريتي و ابهام در سياست -

  هاي مديريت منابع انساني ناكارآمدي نظام پرداخت و ساير نظام -

  هاي دولتي و غيردولتي ها در سازمان و بين كاركنان بخش توزيع نامتناسب درآمدها بين گروه -

  اعطاي اختيارات بيش از حد و قدرت زياد و سوء استفاده از آن -

  قصان و پيچيدگي قوانين و مقرراتن -

  ناكارآمدي نظام انتخاب و انتصاب مديران -

  هاي خاص انحصار فعاليت هاي اداري براي گروه -

  ناكارآمدي نظام نظارت و بازرسي -

 هاي نظام اداري در فعاليتكافي نبود شفافيت و پاسخگويي  -

  رساني خدمات و اقدامات بخش عمومي هاي مناسب اطالع فقدان نظام -

  .پيچيدگي و ناكارآمدي ساختار قوانين و مقررات و نظام بوروكراسي -
 كارهاي اداري و مديريتي ارتقاي سالمت نظام اداري برخي راه

 استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران براساس شايستگي -

  تمركززدايي و حركت به سمت توزيع منطقي اختيارات -

  ارتقاي پاسخگويي و شفافيت در نظام اداري  -

  جام اصالحات در ساختار قوانين و مقررات با هدف تحقق يكپارچگي در اين ساختارهاان -

  بهبود وضعيت معيشتي كاركنان و مديران -

  )زدايي مقررات(سازي آنها  ها و فرآيندهاي انجام كار و ساده رويه ،ها اصالح روش -

  
  عوامل فرهنگي و اجتماعي )ب

 ارزشيسطح اخالق عمومي و ميزان پايبندي به مباني  -

  خانوادگي و خويشاوندي ، شدت تعهدات و عاليق قومي -

  شدت تعهدات و عاليق سازماني -

  سطح وجدان كاري و انضباط اجتماعي -

  در زمينه تخلفات و فساد كارگزاران) جامعه (ميزان حساسيت عمومي  -
 كارهاي فرهنگي و اجتماعي ارتقاي سالمت نظام اداري برخي راه

 ه مبارزه با فساد و ايحاد عزم عمومي در اين زمينهترغيب و آگاهي مردم در زمين -

  اجتماعي در خصوص عدم تحمل فساد -تقويت فضاي فرهنگي -

  اصالح در رفتار و اخالقيات كارگزاران حكومت -

  ي اجرايي و مديران دولتيها دستگاهبر فعاليت ) نهادهاي مدني و مطبوعات ،مردم(تقويت امكان نظارت عمومي  -

  ي اجراييها دستگاهرساني به مردم و ارتقاي پاسخگويي  افزايش سطح اطالع -
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 عوامل سياسي )پ

 ساختار قدرت در كشور و چگونگي توزيع قدرت سياسي -

  يافتگي آنها هاي سياسي و ميزان توسعه وضعيت فعاليت احزاب و گروه -

  هاي اجرايي چگونگي نظارت و اختيارات نظارتي نهادهاي مدني بر نهادهاي قدرت و مديريت -

 كارهاي سياسي ارتقاي سالمت نظام اداري برخي راه

 هاي اجرايي تقويت نقش و جايگاه نهادهاي مدني در نظارت بر نهادهاي قدرت و مديريت -

  هاي اجرايي هاي اجرايي و اقتصادي و تثبيت مديريت غيرسياسي شدن انتخاب و انتصاب مديريت -

  ارتقاي پاسخگويي نظام اداري -

  )هاي سياسي احزاب و گروه  ،جامعه(سي و منطقي سيا توسعه موزون -

  اصالح ساختار نظارتي كشور -

  
  عوامل اقتصادي )ت

 ميزان باالي مداخله دولت در ارائه خدمات و كاالها -

  )امكان استفاده از رانت انحصار(وجود انحصارات دولتي و غيردولتي  -

  مشكالت اقتصادي كاركنان و كارگزاران حكومت -

  هاي اقتصادي ميزان رقابتي بودن فعاليت -

   ناكارآمدي مقررات مالي و عدم رعايت تشريفات قانوني در معامالت دولتي -

 كارهاي اقتصادي ارتقاي سالمت نظام اداري برخي راه

 رسيدگي به وضعيت معيشتي كارگزاران دولتي -

  هاي اقتصادي رقابتي نمودن فعاليت -

  ي اجراييها دستگاهت معامالت و قراردادهاي فراهم نمودن امكان دسترسي عموم مردم و نهادهاي مدني به جزئيا -

  اصالح و رعايت تشريفات قانوني در انجام معامالت دولتي -

  هاي اقتصادي  اصالح قوانين و مقررات ايجادكننده انحصار و حذف رانت -

  

  انواع فساد -2-3

 : شود ميبرخي از آنها اشاره به هاي متعددي از فساد ارائه داد كه  بندي توان طبقه مي ،براساس مباني مختلف

 .شوند كه مرتكب فساد مي بندي براساس موقعيت اشخاصي طبقه )الف

  : بندي كرد توان تقسيم را به هفت قسم مي فساد ،بندي براساس اين طبقه

 به طور كلي در كننده در احزاب و تعيين هاي مهم و مداران است كه به دليل داشتن موقعيت فساد سياست ،قسم اول 

اين دسته ممكن است  .ي اجرايي برخوردارندها دستگاه از نفوذ قابل توجهي در ،يا بدون پروانه دار و هاي سياسي پروانه گروه

 .حكومت نباشند داراي جايگاه سازماني در
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 ،صـدور مجوزهـا   نقـش ممتـازي در   ،فساد مديران عالي رتبة دولت است كه به دليل داشتن موقعيـت بـاالي اداري   ،قسم دوم

  .ي دارنديقضا يا اتخاذ تصميمات نظارتي و هاي عمراني و واگذاري پروژه ،موافقت با اعطاي تسهيالت

به طـور معمـول بـه علـت پـايين       و گيري نقش كمي دارند ها وتصميم سازي هستند كه در تصميم ءكارمندان جز، قسم چهارم

رابطـه   هاي مختلف دولـت در  فساد مالي كاركنان بخش: نندما ؛شوند مرتكب فساد بسيار خرد مي ،مزايا بودن بيش از حد حقوق و

تـوان   اين دو قسم فساد را مي .برخي ديگر از كشورها متحده آمريكا و اياالت كشورهاي آمريكاي التين و در قاچاق مواد مخدر با

 .فساد اداري نيز ناميد

ولـي در زمـان ارتكـاب فسـاد      ،انـد  دولتي بـوده هاي  يك مقطع زماني در استخدام سازمان اشخاصي هستند كه در ،قسم پنجم

 بازخريـد شـده مسـتعفي و    ،اعمـال نفوذهـاي احتمـالي برخـي از افـراد بازنشسـته      : مانند ؛گونه رابطه استخدامي با دولت ندارند هيچ

 .ي دولتيها دستگاه اخراجي در

 زمينـه آشـنايي و   از كننـد و  ت ميهاي مختلف دولتي فعالي سازمان اشخاصي هستند كه در طول خدمت اداري در ،قسم ششم

  .نمايند استفاده مي هاي مذكور سوء نفوذ خود در سازمان

 ؛گيرنـد  بخش خصوصي قرار مـي  به طور كامل در قلمرو اداري ندارند و گونه جايگاه سياسي و اشخاصي هستند كه هيچ ،قسم هفتم

 ،اعمـال نفـوذ   ،طريـق نامشـروع   تحصـيل مـال از   ،اقتصـادي كشـور  اخـالل در نظـام    ،ولي مرتكب مصاديقي از فساد همچون قاچاق كـاال 

 .شوند رباخواري مي مقررات تعزيرات حكومتي و تخلفات اقتصادي مشمول قوانين و

كـرد كـه بـراي جلـوگيري از اطالـه كـالم بـه آنهـا پرداختـه           توان احصـا  ها طبقات ديگري را هم مي البته از تركيب اين دسته

  .شود مين

 حجم فساد براساس ميزان وبندي  طبقه) ب

  : شود ميطبقه تقسيم  به دو فساد ،بندي اين نوع طبقه در

يا مقايسـه   يا نظام اداري و آن در اقتصاد و تأثيريا گستره  كالن است كه توجه به ارزش پولي مصداق فساد و فساد ،طبقه اول 

تركيبي  با يا شوند و مي موقعيت اشخاصي كه مرتكب فساد يا اي يا جهاني و منطقه ،ملي ،سطح استاني در ساير مصاديق فساد آن با

 .يا فساد در سطوح باالي دولت به معني عام و هاي ملي پروژه و ها طرح فساد در: مانند ؛گردد اين عوامل تعيين مي از

 ،بـه طبقـات بـزرگ   تـوان   مـي  بنـدي را  اين نـوع طبقـه   .گيرد مي كالن قرار نقطه مقابل فساد است كه در خرد فساد ،طبقه دوم

شرايط حـاكم   احوال وو  توجه به اوضاع تعيين چارچوب اين طبقات با تعريف و .يا طبقات ديگر تقسيم كرد كوچك وو  متوسط

 .باشد امري نسبي ميو 

 عدم آنيا  و يافته بودن ارتكاب فساد بندي براساس سازمان طبقه )ج

 ديگري سازماندهي شدن و يا جمعي و به صورت انفرادي و ارتكاب فسادباشدكه يكي  دوخصيصه كلي مي ،بندي مبناي اين طبقه

اول اين : ويژگي مهم باشد كه داراي دو شود مييافته تلقي  فسادي سازمان ،اين اساس بر .نحوه ارتكاب جرم است يا نشدن نوع و

يا  و اجراو  ريزي برنامه اعم ازويژگي دوم اين است كه تمام مراحل ارتكاب فساد  .نه فردي كه به صورت جمعي انجام شود

 براي هر نفر ايجاد شود و عضويت بيش از دو تشكيالتي با ،يعني جهت اجراي پروژه فساد .آن سازماندهي شده باشد بخشي از

با  بنابراين اگر چند نفر .افراد به تنهايي مرتكب فساد نشوند هيچ كدام از نقشي تعيين گردد و وظيفه و ،يك از اعضاي گروه
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البته اگر اين  .اند يافته نشده مرتكب جرم سازمان ،يا چند جرم شوند اطالع همديگر به صورت انفرادي مرتكب يك جرم و

 .توان آن را فساد سيستمي ناميد مي ،وضعيت در سطح وسيعي باشد

 بندي براساس انگيزه ارتكاب فساد طبقه )د

  : شود ميبندي فساد به هفت دسته تقسيم  براساس اين طبقه

ساقط كردن نظام سياسي يـا بخشـي    نشان دادن يا ناكارآمد ،مقابله قصد انگيزه سياسي است كه با ارتكاب فساد با ،دسته اول 

ارتكـاب  : ماننـد  ،پـذير اسـت   اين نيات هـم امكـان   البته برعكس .گيرد گروه سياسي صورت مي يا سرنگوني يك حزب و آن و از

 .به قصد كمك به يك حزب فساد

اقتصادي است كه در اين صورت ارتكـاب فسـاد بـا نيـت رفـع نيازهـاي ضـروري         اي صرفاً انگيزه ارتكاب فساد با ،دومدسته 

  .گيرد زندگي يا تكاثر ثروت صورت مي

 مذهب و ،مرام ،مسلك ،شخص به دليل اعتقاد به ايدئولوژي ،اين شكل فرهنگي است كه در انگيزه صرفاً با فساد ،دسته سوم

 كـه در  انگيزه صرف اجتماعي است با دارتكاب فسا ،دسته چهارم .شود ميبه نفع آنها مرتكب فساد  ،خرده فرهنگي وابستگي به يا

 وابسـتگي نسـبي و   يـا بـه علـت    يا داشتن پايگاه اجتمـاعي ويـژه و   طبقات جامعه و اين صورت شخص به دليل وابستگي به يكي از

  .شود ميمرتكب فساد مالي  ،مانند همشهري بودن ييا اشتراك جغرافياي سببي و

 .باشد ارتكاب فساد با انگيزه تأمين هزينه اعمال غيراخالقي مي ،دسته پنجم

يـا اهـداف نظـام     اين نوع فرد براي تحقق بخشيدن به اهداف سازمان و انگيزه اداري است كه در ارتكاب فساد با ،دسته ششم

 كارشناسـي كمتـر و   كـار  يا بـا  مقرراتي كه بدون كار كارشناسي و ن وقواني يا و پاگير ناديده گرفتن مقررات دست و با ،حكومتي

 در .گونـه انگيـزه مـادي شخصـي نـدارد      هـيچ  و شـود  مـي مرتكب فسـاد   ،اند قابليت اجرايي تصويب شده بدون توجه به واقعيات و

   .گيرند امر مهمي را ناديده مي ،حقيقت از ديدگاه خودشان براي رسيدن به امر اهمي

ولـي از قواعـد    ،اين صورت نيت خيرخواهانـه اسـت   نوعان است كه در ارتكاب فساد با انگيزه كلي كمك به هم ،دسته هفتم

  .تعيين شده براي انجام فعاليت تخطي نموده است

  .شوند هاي مذكور موجب ارتكاب جرم مي بيشتر تركيبي از انگيزه ،عمل است كه در البته الزم به ذكر

 ساير ابعاد  سياست و ،اقتصاد بندي به لحاظ آثار فساد در طبقه )هـ

 : پردازيم بندي مي اين طبقه به توضيح سه دسته ازادامه  گردد كه در فساد به چندين طبقه تقسيم مي ، اين اساس بر

توزيـع ناعادالنـه    ،تخصـيص نامناسـب منـابع    تـوان بـه   جملـه آن مـي   فساد داراي آثار عمده اقتصادي اسـت كـه از   ،دسته اول

 عدم تعـادل در  ،سازي هاي خصوصي عدم اجراي صحيح سياست ،مالي بازرگاني -هاي پولي عدم امكان اجراي سياست ،درآمدها

 ماننـد اعطـاي تسـهيالت ريـالي و     .اشـاره نمـود   ضربه به توليدات داخلي عدم امكان ايجاد تعادل حتي با دخالت دولت و اقتصاد و

مصـرف   ،محل مقرر غير مصرف تسهيالت دريافتي در ،به طور كلي مغاير مصالح كشور اي تعيين شده وه خالف اولويت ارزي بر

  .قاچاق كاال محل مقرر و غير هاي ساالنه در بودجه منابع حاصل از
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 افـراد شـاخص احـزاب و    رتبـه و  كه بيشتر شامل تخلفـات مـديران عـالي    فساد مالي داراي آثار عمده سياسي است ،دسته دوم

البته اين نوع فساد ممكـن اسـت بـه     ؛نمايد فراهم مي اعتمادي مردم به نظام سياسي را موجبات بي و شود ميهاي سياسي متنفد  گروه

  .باشد قابل توجه مي مدهاي سياسي منفي آن بسيار سنگين واولي پي ،ارزش زيادي برخوردار نباشد لحاظ اقتصادي از

عـدم امكـان    ،هـم خـوردن نظـم تعريـف شـده بـراي سـازمان        مانند به؛ اداري است فساد داراي تبعات منفي عمده ،دسته سوم

 يا سـالم  هاي سالم و افزايش هزينه انجام فعاليت ،اداري يا ارتقاء بيني شدن تنزل و غيرقابل پيش ،بينانه براي سازمان ريزي واقع برنامه

  .الگوهاي اداري اعالم شده نوايي با تقليل هم ترغيب ديگران به ارتكاب فساد و ،كاركردن

 اي هزينه بندي به لحاظ درآمدي و طبقه )و

 : شود ميبراين مبنا فساد به پنج دسته تقسيم 

بيشـترين فايـده    كمترين هزينه و وداشته ملموس براي دولت بيشترين هزينه را  فسادي است كه به طور محسوس و ،دسته اول

  .مانند اختالس وكالهبرداري؛ شود مينيت انجام  با سوء دارد وبه همراه بخش دولتي وخصوصي  راي متخلفين دربرا 

ده را يـ بيشـترين فا  كمتـرين هزينـه را بـراي دولـت و     رجوع داشـته و  فسادي است كه بيشترين هزينه را براي ارباب ،دسته دوم

رجوع مبنـي بـر ايـن     اغفال ارباب تي باماليا مانند دريافت رشوه توسط مأموران شهرداري و .دارددر بربراي كارمند متخلف دولت 

واقـع حقـوق    حالي است كه در اين در .كنند هاي متعلقه بيش از مقداري است كه پرداخت مي يا جريمه يا ماليات و كه عوارض و

  .اند متعلق به دولت را پرداخت كرده

 يا بخش خصوصـي و  براي دولت و فايده قابل توجهي به طور محسوس داراي هزينه و ،ظاهر فسادي است كه در ،دسته سوم

جـايي   ازجمله جابـه  ،قانون مجازات اسالمي 598وجوه مشمول ماده  اموال و مانند تصرف غيرمجاز در؛ به طوركلي متخلفين نيست

ولتـي  هاي د سازمان تواند مي ،ريزان كشور سوي برنامه هاي تعيين شده از عدم رعايت اولويت البته اين نوع فساد عالوه بر .اعتبارات

به اين صورت كه بخش عمـده بودجـه مربـوط بـه ايـن نيازهـا        .دچار مشكل سازد ،نيز به لحاظ تأمين اوليه كارگران وكارمندان را

  .بودجه كمتري براي تأمين اين نيازها باقي بماند هاي ديگري صرف شود و محل ممكن است در

 فايـده بـراي متخلفـين اسـت و     داراي كمتـرين هزينـه و   و فسادي است كه بيشترين هزينه را بـراي دولـت دارد   ،دسته چهارم 

انجـام وظيفـه    كوتـاهي در  اثـر اهمـال و   ماننـد تضـييع امـوال و وجـوه دولتـي در     ؛ سوءنيت هم نداردآن انجام  همچنين متخلف در

  .قانون مجازات اسالمي 598موضوع ماده 

مانند عـدم دريافـت    ؛پذيرد به ضرر دولت صورت مي و بودهرجوع  ارباب دولت و فسادي است كه به نفع مأمور ،دسته پنجم

يـا   فساد دزدانـه و  ،اين نوع فساد .قبال اخذ رشوه بخشي از آن توسط مأموران دولتي دريا  عوارض گمركي و يا حقوق و ماليات و

 .ناميده شده است »پاختي ساخت و«

 هـاي اجتمـاعي و   هزينـه : هايي همچـون  نه ساير هزينه هاي مستقيم اقتصادي فساد است و هزينه ،اين قسمت هزينه در منظور از

  .هاي غيرمستقيم اقتصادي فساد هزينه سياسي و
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 يا عدم آن بودن فساد و) اي سامانه(ستمي يظ س بندي به لحا طبقه )ز

مرتبط به هم كه براي اي از اجراي  مجموعه« سيستم عبارت است از .ارائه كرد »سيستم«تعريفي بايد از  ،بندي براي تبيين اين تقسيم

 ».تحقق هدف يا اهدافي طراحي شده باشد

يا اجزاي اصلي آن سيسـتم   و كل اجزاي سيستم مورد نظر ،سيستمي ناميد كه اين عارضه توان فساد را صورتي مي بنابراين در

حال ممكن است كه  .نباشد پذير بدون فساد امكان ،انجام فعاليت اصلي منظور شده براي سيستم تحت سيطره خود گرفته باشد و را

  .يا منفي و انجام فعاليت در جهت مثبت باشد

  .ذكر كرد »موضوعي« و »سازماني«عنوان كلي  توان آنها را تحت دو فساد سيستمي مراتب مختلفي دارد كه مي

مؤسسـات   و هـا  شركتو  يك وزارتخانه ،سطح يك شركت يا مؤسسه گسترش فساد در مراتب سازماني آن عبارت است از

  .سطح كل نظام حكومتي در نهايت فساد در هاي وابسته به آن و سازمان يك قوه و ،وابسته به آن

يـا شـامل كـل     سيستم اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي يا فرهنگي و سطح يك بخش از در مراتب موضوعي شامل گسترش فساد

  .گردد فرهنگي مي اجتماعي و ،سياسي ،هاي اقتصادي سيستمتر شامل كل  همچنين در سطح وسيع .شود ميها  اين سيستم يكي از

» فسـاد نهـادي  « سطح يـك سـازمان را   در فساد اند و ها دانسته كل سيستم شامل گسترش فساد در فساد سيستمي را ،البته برخي

  .اند ناميده

 فراملي بندي فساد براساس سطح ملي و طبقه )ح

مانند ؛ به قلمرو سياسي يك كشور هستند انواع فساد فقط محدود برخي از .است فساد گستره جغرافيايي وقوع، بندي مبناي اين طبقه

يا چند  محدوده قلمرو دو انواع فساد در ولي برخي ديگر از .داخل كشور هاي دولتي مستقر در سازمان ارتشاء در ارتكاب اختالس و

 .ايراني مانند پرداخت پورسانت توسط يك شركت خارجي به يك؛ شود ميكشور واقع 

 يا بخش خصوصي بودن بندي فساد به لحاظ در قلمرو بخش دولتي و طبقه )ط

اين بخش صورت  اكثر مفاسد مالي در ،فرهنگي ايران سياسي و ،همه ابعاد اقتصادي غلبه بخش دولتي در توجه به گستردگي و با

 .پذيرد بخش خصوصي انجام مي در بسياركوچكي منحصراً مقدار گيرد و مي

بخـش   گونـه ارتبـاط مجرمانـه بـا     بـدون هـيچ   آن حيطـه و  در كه منحصـراً  شود ميفقط فسادي خصوصي تلقي  ،اساس اين بر

 هـاي بـدون مجـوزي كـه در     برداشـت  ماننـد برخـي از مصـاديق قاچـاق كـاال و     ؛ از جمله كاركنان دولـت صـورت بگيـرد    ،دولتي

  .مالكان هستند گيرد كه مديران آن غير از صاحبان سهام و يي صورت ميها شركت

 كشـور شـود و   فرهنگي در اجتماعي و ،سياسي ،هاي اقتصادي موجب زيان تواند ميبه سهم خود  ،اين مفاسد كدام از البته هر

   .گيرد برنامه مبارزه با مفاسد دولت قرار در تواند مي ،ها به نسبت زيان

بـه   كشور و اقتصاد بيشتر اين بخش در ايفاي نقش كوچك شدن دولت وگسترش بخش خصوصي و الزم به ذكر است كه با

افـزايش پيـدا خواهـد     جعـل  كالهبرداري و، امانت خيانت در: مدهاي منفي جرايمي ماننداپي اهميت و ،زندگي مردم طور كلي در

 اين خصـوص  در ،به عنوان نمونه .مصاديق كافي نخواهد بود امانت براي بسياري از مجازات فعلي خيانت در ،آن حالت در كرد و

  .ي سهامي عام محسوس خواهد بودها شركت اين وضعيت به ويژه در؛ اعمال كنيم بايد مجازات اختالس را
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 بندي فساد به لحاظ موضوعي طبقه )ي

 ،هاي عمراني پروژه ،استخدامي ،بورسي ،مالياتي ،بانكي ،گمركي ،فساد به انواع مختلف قانوني ،بندي براساس اين نوع طبقه

 ،دادهاي مختلف بخش دولتيارقر ،ساير انواع قاچاق چوب و ،قاچاق دارو ،امكانات دولتي واگذاري امتيازات و ،سازي يخصوص

 .شود ميها تقسيم  بهداشتي و شهرداري ،امنيتي نظارتي و انتظامي و ،ييقضا

 بندي فساد براساس حقوق موضوعه طبقه )ك

جرم به انواع  ،مرحله دوم در و شود ميتقسيم  »تخلف« و »جرم«در مرحله اول به دو دسته  و تر حالت كلي فساد در ،ااين مبن بر

 تواند ميتخلف هم  .گردد تقسيم مي »غيره تباني در معامالت دولتي و ،اعمال نفوذ ،پورسانت اخذ ،ارتشاء ،اختالس«: مختلف

روابط كاري با  تبعيض در ،نفع يا اشخاص ذي اداري وارائه گزارش خالف واقع به سلسله مراتب «: شامل موارد زير باشد

عدم رعايت صالحيت فني اشخاص در  ،مناقصه عدم رعايت مقررات مزايده و ،رجوع ارباب ايجاد نارضايتي در ،رجوع ارباب

نگهداري  و بطض ثبت و اهمال در كوتاهي و، يا ديگري اختيار به نفع خود و استفاده از اطالعات در سوء ،واگذاري كار به آنها

 ».عدم واريز درآمدها به حساب خزانه اطالعات و

 منظر افكار عمومي بندي فساد از طبقه )ل

سياسي  اجتماعي و ،به لحاظ فرهنگي اصالً ديدگاه افكار عمومي بسيار مذموم بوده و انواع فساد ممكن است از ،اين اساس بر

جايي اعتبارات دولتي  يا جابه ،نه براي تأمين نيازهاي اوليه زندگي طلبي و زيادهمانند اخذ رشوه براي ؛ داراي توجيه منطقي نباشد

احوال  اوضاع و آن كه در شرايط و مقابل ممكن است انواع ديگري از رد ؛اجتماعي قابل قبول گونه توجيه اقتصادي و بدون هيچ

موجه  ،خالف مقررات رفع نيازهاي اوليه كاركنان براختصاص مبالغي براي جايي اعتبارات و  جابهمانند  ،پذيرد خاصي صورت مي

 .قلمداد شود

 نخبگان جامعه هاي مردم و منظر توده بندي از طبقه )م

  .شود ميبندي  تقسيم »سفيد خاكستري و ،سياه«فساد اداري به سه دسته  ،بندي اين طبقه در

ماننـد دريافـت   ؛ عامـل آن بايـد تنبيـه شـود     منفور اسـت و نخبگان  ها و توده نظر كه ازشود ميفساد اداري سياه به كاري گفته 

 .احداث مسكن رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در

مـورد آن   هـاي مـردم در   ولـي تـوده   ،نظـر اكثـر نخبگـان منفـور اسـت      كـه از  شود ميفساد اداري خاكستري به كاري اطالق 

كسـي غيـر از    قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند واجراي  مانند كوتاهي كارمندان در .تفاوت هستند بي

  .نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها معتقد نيست

اكثـر مـردم    نخبگـان سياسـي و  (اما اكثر اعضاي جامعه  ،مخالف قانون است كه ظاهراً شود ميفساد اداري سفيد شامل كاري 

پوشي از موارد نقض مقرراتي كـه   مانند چشمند؛ دانند كه خواستار مجازات عامل آن باش بااهميت نمي مضر و قدر آن آن را) عادي

 .اند فرهنگي ضرورت خود را از دست داده اثر تغييرات اجتماعي و در
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سالمت اداري شفافيت و يارتقا در مؤثرعوامل  -3
1 

   اصالح نظام اداري -3-1

سـازي   به تصـميم  قادر ،هاي اداري سالم سازمان .به نظام اداري سالم باشد مجهز آيد كه عهده سازماني برمي از انجام درست كارها

 اي اسـت كـه درآن نتـوان از    جامعـه  ،جامعـه سـا لـم   « : اريك فروم معتقـد اسـت   .مناسب هستند و بجا ،هاي درست گيري تصميم و

جامعه  در .مقام شخصي استفاده كرد موقعيت ويا با ال بردن  تسليم وخودپسندي براي سود مالي بيشتر ،استثمار ،عواملي چون طمع

 ،فـروم (» فقدان اصول اخالقـي مـردود اسـت    طلبي و فرصت الزم تلقي شده و اساسي و يك روند ،عمل كردن طبق وجدان ،سا لم

  .)315ص ،1360

تـوان   اداري وجـود دارد مـي   ارتقاي سالمت مديريتي كه در رابطه با شفافيت و نقش راهكارهاي اداري و با توجه به اهميت زياد و

  : ثر استفاده كردؤم عوامل زير به عنوان عوامل كاربردي و از

تقويـت فرهنـگ   (تشويق كارگروهي به جـاي كـارفردي    -هاي مديريت اجرائي حوزه يض اختيار دروتف اعتقاد به عدم تمركز و -

جهـت   هـاي انجـام كـار    سازي روش شفاف مردم و استانداردسازي خدمات قابل ارائه به -)ييي به جاي فرهنگ فردگرايگرا جمع

كـاهش   -ي يـ اجرا هـاي قـانوني و   ايجاد نهادهاي مستقل با اختيـارات تـام بـا قـدرت     -كاركنان  رجوع و درك مشترك بين ارباب

احـراز   طيشايسـتگي براسـاس شـرا    استقرار نظام لياقت و - ها دستگاههاي مديريت پايين  دادن اختيار به رده گيري و مراحل تصميم

 مقـام واالي انسـان و   شـأن و  ،كرامـت  عـزت و  ،اعتبـار  ،حيثيـت (انساني  هاي اخالقي و حفظ ارزش -سطوح مختلف سازماني  در

اصـالح جـذب نيـروي     -يا خدماتي  اصالح ساختارهاي سازماني براساس اهداف توليدي و –) محيط كاري ارتقاء منزلت آنها در

ايجاد سازوكارهاي شـفاف   - ها دستگاهاصالح تخصيص اعتبار براساس عملكرد  -م اداري نظا ضوابط ورود كاركنان در انساني و

  .… رساني مناسب و اطالع ي ويي اجراها دستگاه استقرار نظام ارزيابي عملكرد در -درآمد هزينه و پرداخت زمينه دريافت و در

  

  بازرسي نظارت و -3-2

را بـه   كنترلـي خـود   هـاي نظـارتي و   نقـش  ف ويتالش هستند كـه بتواننـد وظـا    درآفرين همواره  نقش بالنده و هاي پويا و مديريت

 شـفافيت در  فرهنگ سـالمت و  ها كاهش يابد و ها در انجام فعاليت كاري خالف ها و درجه آسيب اي ايفاء نمايند كه ميزان و گونه

 از .نظـام اداري اسـت   ف اصـلي مـديران در  يوظـا  يكـي از  مسـتمر  نظارت مـداوم و  بازرسي و .اجزاء اداره يا سازمان رسوخ نمايد

بازرسـي   ايجـاد واحـد هـاي نظـارتي و     از نـاگزير  ،گيـرد  ه نحو مطلوبي صورت نميبها  سازمان برخي از ه اين وظيفه دريي كآنجا

امنيـت  طـوري كـه متخلـف     هب ،پيگيري جدي دقيق و نظارت مستمر و با شيوه بازرسي و و باشند كه با فساد اداري مبارزه نمايند مي

طي نتواننـد بـه امـر    يهـيچ شـرا   روشن مواجـه ببينـد كـه در    قاطع و ،آگاه ،را با بازرسان بصير جا خود هر لحظه و هر نداشته باشد و

 وابط وضـ گيرنـد براسـاس    ايـن رابطـه شـكل مـي     هـاي كـه در   سازمان له مستلزم اين است كه نهادها وأاين مس .خالف دست بزنند

 از پـذيري و  مسـئوليت  شناسي و وظيفه ،حسن سابقه حداقل شرايط كاري و تخلف نكنند يعني بازرسان ازط خاص باشند كه خود يشرا

  : ثر انجام دهندؤصورت مه هاي نظارتي بتوانند اقدامات زير را ب بازرسي برخوردار باشند تا سازمان انگيزه باالي براي انجام نظارت و

   .تمام امور در )اداري سياسي و -اجتماعي -فرهنگي -اقتصادي(كليه ساختارهاي نظام  نظارت در هاي كنترل و برقراري سيستم -

   .محيط ظاهر نمايد ها را در كاري اسرع وقت بتواند سوء رفتارها و خالف كه در طور خودكاره نظارت ب ايجاد سازوكارهاي سيستم - 
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 وضـعيت درآمـدها و   آگـاهي از  -ط يكسانيكاركنان واجد شرارتقاء شغلي بين  مسير تفاوت در هرگونه تبعيض و جلوگيري از -

   .ها مديران ارشد سازمان هاي موجود ييدارا

  .شوند مالي منصوب مي امور مشاغلي كه در احراز بررسي وضعيت اقتصادي كاركنان قبل از -

   .ريزي وقت برنامه براساس طرح ابالغي سازمان مديريت و ها دستگاهارزيابي عملكرد  -

   .هاي مالي هاي موردي و انجام كنترل بررسي -

بـه ميـزان    چگونگي مجازات عزم راسخ براي كشف موارد فساد و ها به كاركنان و هاي الزم پيرامون نحوه بازرسي دادن آگاهي -

  .بيني شده است قانون پيش درجه خالف كه در

  .شود ميايجاد اين نگرش دركاركنان كه اگر فردي دچار مرتكب خطا شود حتماً مجازات  -

  

  ها بهبود روش -3-3

هـر   در .شـود  مـي يـك سيسـتم انجـام     فراينـد  مراحلي كه براي اجراي تمام يـا قسـمتي از   يكسري عمليات و روش عبارت است از

زمـان انجـام    نحـوه انجـام دادن كـار و    ،ابزارهاي كار ل ويوسا ،شودمراحلي كه بايد طي  ،وظايف كار عمليات و ،نوع كار ،روش

  .شود ميمشخص  كار

معمـوالً روش انجـام دادن    .كند جلوگيري مي فرآيند انجام كار ايجاد زمينه مساعد براي عمل خالف در هاي مناسب از ابداع شيوه

سيسـتم   هـاي اسـتخدامي در   روش:  ماننـد  .آيـد  مـي  در مبناي يك دستورالعمل بـه مرحلـه اجـراء    بر كار به صورت كتبي تهيه و هر

هـاي حسـابداري    سيسـتم  هـاي محاسـبه قيمـت تمـام شـده كـا ال در       سيسـتم تـداركات يـا روش    هـاي انبـارداري در   روش ،پرسنلي

   .)44ص  ،1350 ،منصوركيا(

  

  انواع روش

هاي دولتي مورد  كليه سازمان ستادي در پشتيباني و ،هاي اداري هاي هستند كه در ارتباط با فعاليت روش ،هاي عمومي روش -الف

  ....حسابداري و ،هاي كارگزيني روش: مانند .باشد رايج مي عمل و

تخصصـي همـان    ارتباط با وظايف اصلي و صرفاً در دستگاه و يك هاي هستند كه اختصاصاً در روش ،هاي اختصاصي روش -ب 

  .شود ميجهت بهبود به صورت هوشمند تنظيم  شناسنامه درروش صدور : مانند .باشد دستگاه مورد اجرا مي

 .باشـند  انجام مراحلـي از روش مـورد نظرمـي    دار يك عهده هاي مختلف هر هايي هستند كه سازمان روش ،هاي مشترك روش -ج 

  .)46ص ،1383 ،سرمايه انساني معاونت توسعه مديريت و(روش صدور موافقت اصولي براي ايجاد صنايع : مانند

تـا نتـايج كـار     نماينـد  ميقـدي  هاي كهنـه و  هاي جديد را جايگزين روش هاي پويا همواره درصدد هستند كه روش امروزه مديريت

ميـزان   عـواملي چـون   ،و براسـاس اولويـت  شـود   هـدر دادن منـابع جلـوگيري    از دقت و كيفيـت را همـراه داشـته باشـد و     ،سرعت

مـورد  ، هنگـام تغييـر   مشـتريان در  جلب رضـايت كاركنـان و   ميزان اثربخشي در تعداد مراجعين و گيري و دفعات بهره، گستردگي

: باشد ال ميروش مورد نظر مستلزم طرح چند سؤ ياجرا آگاهي از ؛ها دچار مشكل باشد روش ممكن است تغيير .توجه قرار گيرد

يافتـه اسـت؟ آيـا     وري افـزايش  ميـزان بهـره  رسـيده اسـت؟ آيـا     ،انـد  بينـي شـده   آيا اصالح يا تغيير روش به نتايجي كه از قبل پـيش 

هـاي   هزينـه  از كمتر ،جهت استقرار بيني شده هاي پيش عمل طبق برنامه صورت گرفته است؟ آيا هزينه سازي روش جديد در پياده

  .باشد ابعاد مختلف مي مستلزم شناخت آن از ،هاي انجام كار پس هرگونه اقدام جهت بررسي روش واقعي بوده است؟
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  آموزش –3-4

كننـده هـم    بلكـه بـه عنـوان يـك عامـل پيشـگيري       ،كنـد  عوا مل فساد مبارزه مـي  پيشرفت است كه نه تنها با افزار آموزش يك نرم

نظـام اداري بـه    مشكالت كمتـري در  مسائل و ،ها ساير فعاليت به تناسب ،تالش شود بيشتر اين راستا چه در هر و شود ميمحسوب 

  .عمل خواهد آمد

همچنـين   سـاختار سـازماني و   هاي شـغلي در  ايجاد مهارت تحول و تغيير و جهت اي است كه كشورهاي پيشرفته در آموزش وسيله

آمـوزش زمـاني    .نماينـد  رفتـاري اسـتفاده بهينـه مـي     فنـي و  ،هـاي ادراكـي   مهـارت  حول ساختار نيروي انساني در زمينهت تغيير و در

ي عبـارت اسـت   شعوامل آموز .فراگيران به كارگرفته شود متنا سب با نياز طور يادگيري به در ثرؤثر باشد كه عوامل مؤم تواند مي

ــوزش : از ــواي آم ــوژي و ،محت ــوزش  روش تكنول ــاي آم ــامل  ،ه ــي ش ــاي آموزش ــالس: فض ــا ،ك ــي  ل ويوس ــات آموزش  ،امكان

   .رگزاريبمحل  زمان برگزاري آموزش و ،اساتيد ،كنندگان شركت

يـا   زمـان كـه ايـن جريـان را متوقـف و      هر و شود ميها ياد  همسازي با تغييرات در سازمانثرترين راه ؤآموزش به عنوان م امروز از

 ،تفـاوتي  همـان بـي   ،العمل رفتاري كاركنـان  عكس سازمان خواهد داشت و عملكرد كار كنان و اثرات ناخوشايندي بر ،كند نمايد

  .افزارها خواهد بود افزارها و نرم رساني به سخت كاري و آسيب كم

اعتمـاد بـه    ،تحليـل  تجزيـه و  قـدرت تشـخيص و   ،تعهدپذيري پذيري و حس مسئوليت تواند ميمداوم و هدفمند  و مستمر آموزش

هـدايت را كـا هـش     ميـزان نظـارت و   و دهـد  گيري مـديرا ن را افـزايش مـي    قدرت تصميم هاي ارتباطي كاركنان و مهارت ،نفس

بيـنش فراگيـران ازطريـق اعمـال يـك رشـته سـازوكارهاي         تـوانش و  ،ارتقـاي سـطح دانـش    ،بطوركلي هدف آموزش و .دهد مي

  : اگرآموزش به نحوي مطلوب به مرحله اجرا درآيد اهداف زيرمحقق خواد شد .يادگيري است

   .رفتارمطلوب درآنان ايجاد تغيير هاي شغلي كاركنان و مهارت ارتقاي سطح دانش و - 1

  .يفوظا دقت وكيفيت انجام كارو ،سرعت راستاي اي خاص در هاي حرفه ييافزايش توانا -2

  .شود ميهاي جديد كه به آنها محول  مديران براي مسئوليت آماده كردن كاركنان و -3

  .فيايجاد انگيزه براي انجام وظا افزايش رضايت شغلي و -4

   .هاي جديد افزايش قابليت انعطاف دركاركنان نسبت به اعمال روش -5

   .طريق كارگروهي همفكري بين كاركنان از واي همكاري  ايجاد روحيه - 6

  .نو آوري سازي آموزش نيروي انساني به منظور رشد خالقيت و به هنگام - 7

تـوا نـد    ها دارد كـه مـي   ارزشيابي آموزش اجراء و ،ريزي برنامه ،بستگي تام به چگونگي نيازسنجي ،فوق بدون شك تحقق اهداف

وآسـيب   ،هـا  روي تفـاوتي كـج   بـي  ،جلـو كـم كـاري    توانـد  مييقين  بطور قطع و ها باشد و سازمان تحوالت زيادي در و منشأ تغيير

  .افزارها باشد سخت افزارها و رساندن به نرم

  

  توجه به امور رفاهي كاركنان دولت -3-5

كارمنـد بـراي تـأمين    هنگـامي كـه درآمـد     .هاي بروز فساد اداري را فراهم سـازد  زمينه تواند ميرفاهي كاركنان  عدم توجه به امور

  .يابد هاي وقوع فساد اداري افزايش مي زمينه ،حداقل مايحتاج زندگي كا في نباشد

رفـتن شـاخص قيمـت     بطـوري كـه بـا بـاال     ،پيشرفت شغلي همواره بايد مـورد توجـه قـرار بگيـرد     مسير همسازي هزينه زندگي در

كارمنـد   .كاركنان بتوا نند استانداردهاي زندگي خـود را حفـظ كننـد   دستمزدها هم بايد به همان نسبت باال برود تا  ،كننده مصرف

اگـر   .ف محوله را به نحوي مطلوب انجام دهديبتواند وظا باشد تا فكري آسوده خاطر جسمي و ،نظر روحي از محيط كار بايد در
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پـرداختن بـه    رنجي و زود ،دقتي بي ،اعتمادي بي ،فرا موشكاري ،انزواطلبي ،نارضايتي ،عصبي مساعد نباشد تحت فشار ،محيط كار

  .انجام كارها خواهد بود تأخير در ،العمل رفتاري كاركنان عكس ،بگيرد اهميت قرار مسائل بي

كيفيـت زنـدگي شـغلي كاركنـان را      و محـل كـار بكاهنـد    فشارهاي عصـبي در  ها و بيماري ،شدت سوانح ها بتوانند از اگر سازمان

  : شد افزايش دهند نتايج زيرحاصل خواهد

   .روزانه هاي كار رفتن ساعت هدر وري بيشتر به دليل كمتر بهره - 1

   .تقويت روحيه كاركنان فضاي شاد سازماني و - 2

   .درمان هاي بيمه و كاهش هزينه - 3

   .احساس مالكيت پذيري بيشتر نيروي كار به دليل افزايش مشاركت و انعطاف – 4

   .جذابيت به عنوان يك محل كار سا لماستخدام بهتر به دليل افزايش  - 5

   .ميرها مرگ و ها و ديرآمدن ،ها كاري كم ،عفاءتاس ،ها كاهش مرخصي - 6

حقـوق   قانون آورده شده است كه عالوه بـر  68ماده  در .قانون مديريت خدمات كشوري ،نگاه توجه به مسائل رفاهي كاركنان از

هـوا بـراي    بدي آب و يافته و العاده مناطق كمتر توسعه فوق: مانند .باشد پرداخت مي قابل هاي ديگري نيز العاده مزاياي شغلي فوق و

 كار با بيماران روانـي و  ،ييمواد شيميا هاي غيرمتعارف نظيركار با اشعه و محيط در كار و العاده سختي كار فوق -مشاغل تخصصي

  .… هاي ويژه بيمارستاني و مراقبت عفوني و

منـدي و   كمـك هزينـه عائلـه    .مدت اسارت ها و جبهه مدت خدمت داوطلبانه در درصد جانبازي و متناسب باالعاده ايثارگري  فوق

   .شـرايط بـازار كـار    هـا و  مسـئوليت  ف ويپيچيدگي وظـا  ،ها مهارت العاده شغل براي مشاغل تخصصي و فوق - .اوالد به كارمندان

   .چارچوب ضوابط عملكرد در العاده كارائي و فوق -

اي كـه بـه    نامـه  هـاي مصـوب وآيـين    چارچوب بودجه ي اجرائي مكلفند درها دستگاه( قانون مديريت خدمات كشوري – 85ماده 

بـا   ،بيمـه پايـه درمـان    اسـتفاده از  افراد تحـت تكفـل آنـان را عـالوه بـر      بازنشستگان و كارمندان و ،رسد ت وزيران ميأتصويب هي

   .)هاي تكميلي قرار دهند كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمهيكنواخت براي  هنگ وامشاركت آنان به صورت هم

ايمنـي بـراي كارمنـدان     ط بهداشـتي و يتأمين شـرا  و ايجاد محيط مناسب كار ي اجرائي مكلفند درها دستگاه(همين قانون  86ماده 

   .)خود اقدامات الزم را به عمل آورند

 بيني شده بـه شـرح زيـر    را عملياتي كند يقيناً به اهداف پيش موارد زير نمايند ورفاهي كاركنان توجه  مديريت سازمان به امور اگر

  : دست خواهد يافت

   .سنوات خدمت هزينه زندگي و بين حقوق و توازن ايجاد تعادل و - 1

  .اصلي امور كيفي و افزيش حقوق كارمندان در واگذاري كارهاي پشتيباني به بخش خصوصي و - 2

  دوره بازنشستگي  راي آينده كاركنان به خصوص دربتأمين رفاه نسبي  - 3

  .معنوي هاي مادي و ايجاد انگيزه شغلي همراه با پاداش -4

   .خصوصي برقراري تعا دل بين حقوق دريافتي بخش دولتي و -5

داشـتن   در اختيـار  فصـلي و  هـاي  رسـتوران و تفريحگـاه  ) ورزشـي  ،مسـكن  ،مصـرف  ،تعاوني(باشگاه : رفاهي مانند توسعه امور -6

   .امكانات ارزان

   .رجوع ديدگاه ارباب كاركنان شايسته از از تقدير ارزشيابي و -7
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  فرهنگ سازماني – 3-6

 هاي مشترك اعضاي سازمان است كـه الگـوي رفتارسـازماني را مشـخص و     ارزش باورها و ،فرهنگ سازماني مجموعه مفروضات

كلي اعضاي سـازمان از آن   استنباط مشترك و فرهنگ سازماني ادراك و ،واقع در .سازد ديگرمتمايز ميهاي  سازمان سازمان را از

   .است

گـذاران آن   سـازمان بنيـان   سـازي در  منبع اصلي فرهنـگ  حكم شخصيت براي فرد است و نقش فرهنگ براي جامعه يا سازمان در

چنـين   تـوان  براسـاس چنـين مفهـومي مـي     .رفتارتشديد شـود  دركه تداوم رويه  شود مييك فرهنگ قوي سازماني موجب  .هستند

 نگـران  پـس مـديريت بايـد كمتـر     .رسمي سازمان بدهد قوانين و مقرراتتغيراتي در  تواند مييك فرهنگ قوي  برداشت كرد كه

   .فرد را تعيين كند تا بتواند بدان وسيله رفتار باشد ميرس قوانين و مقررات

  : شود ميمتفاوت است كه به آن اشاره  وظايف ،كاركردهافرهنگ سازماني داراي 

   .يا كنترل رفتار)فراهم كردن منبعي براي تعيين هويت( بخشي هويت -

   .)ها تشويق استحكام در(برقراري ثبات درشيوه هاي انگيزش  -

   .شود ميپايداري نظام اجتماعي  فرهنگ سازماني موجب ثبات و -

   .درآيد از سازمانكه فرد بتواند به عنوان عضوي  شود ميفرد با فرهنگ سازماني موجب  رفتار - 

   .اند كردهافراد نوعي تعهد نسبت به چيزي به وجود آيد كه قبالً تعهد  كه در شود ميفرهنگ سازماني باعث  -

 ،بـر كاركنـان   تـأثير بـا   ،اسـت  ارآن برخـورد  طريق كاركرد هاي اساسـي كـه از   فرهنگ سازماني از ،كه مشخص است گونه همان

به حدي است كـه   بر كاركنانفرهنگ سازماني  تأثير .بروز فساد اداري برخوردار باشد قابليت باالئي براي پيشگيري از از تواند مي

كاركنـان   ايـن ذهنيـت را در   ،باشـد  مطلوبي برخـوردار  از فرهنگاگرسازمان  .اند دانستهگيري سازمان غيررسمي  را منشأ شكل آن

   .يابد ميكاركنان نيز كاهش  ي نامطلوب دربروز رفتارهااحتمال  ،اين اساس بر ،افرادي ارزشمند هستند ،كه آنان كند ميايجاد 

جهـت اهـداف    كـه آنهـا در   شـود  مـي موجب  و دهد ميرفتارآنان را جهت  ،فرهنگ سازماني با ارائه الگوهاي رفتاري به كاركنان

 دهـد  مـي خود نشـان   ي سازمان ازها قاعدهاين طريق كاركنان عالقه كمتري به رفتارهاي خالف  از .دارند بر مؤثري ها گامسازمان 

  .)377و 376ص  ،1385 ،بينز را (
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  مباني قانوني -4

  .ش.هـ 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  سند چشم -4-1

 : هايي خواهد بود ژگي داراي چنين ويانداز  جامعه ايراني در افق چشم ،انداز در بخشي از سند چشم

 ،با هويت اسالمي و انقالبي ،علمي و فناوري در سطح منطقه ،يافته با جايگاه اول اقتصادي ايران كشوري است توسعه -

  .الملل بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الهام

نهاد مستحكم  ،توزيع مناسب درآمد ،هاي برابر فرصت ،ماعيتأمين اجت ،امنيت غذايي ،رفاه ،برخوردار از سالمت -

 .مند از محيط زيست مطلوب و تبعيض و بهره فساد ،به دور از فقر ،خانواده

  

 گانه خطاب به رؤساي قواي سه10/02/1380اي مقام معظم رهبري در مورخ  فرمان هشت ماده -4-2

نبود نظام  ،نقش مناسب نهادهاي مدني در نظارت بر عملكرد نظام اداري عدم ايفاي ،ي نظارتيها دستگاهناكارآمدي  ،در كشور ما

 ،مبهم بودن قوانين و مقررات ،هاي اداري و قديمي بودن آنها ها و روش نارسا بودن شيوه ،فقدان نظام كنترل مديريت ،ارزيابي عملكرد

زمينه  ،و انحصارات دولتي همراه با سوءتدبيرها دخالت بيش از حد دولت در اداره امور اقتصادي ،ناكارآمدي ساختارهاي اداري

  .اي كه افكار عمومي و شهروندان از اين وضعيت ابراز نارضايتي و نگراني كردند به گونه ،گسترش فساد را فراهم نمود

فرمان مهمي از سوي مقام معظم رهبري در جهت مبارزه با فساد در نظـام اداري و مـالي و    ،10/2/1380در همين راستا در مورخ 

گانـه مخصوصـاً دو قـوه     جانبه به وسيله قواي سـه  گشا در اين باره مستلزم اقدام همه عمل قاطع و گرهصادر گرديد كه در آن اقتصادي 

  .دانسته شده استمجريه و قضائيه 

  : ح زير استله به شر بخشي از فرمان معظم

اعتمـاد   .به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان اسـت  ،گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به مسئوالن خيرخواه در قواي سه«

قاطعيـت و عـدم تزلـزل     ،در برخورد با مجرم و متخلف ها دستگاهي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين ها دستگاهعمومي به 

 » .ندخود را نشان ده

خواهـد بـا    دستي كه مـي  .كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سالمت و امانت بسپاريد«

  ».بايد خود برخوردار از صالح باشند ،خواهند در راه اصالح عمل كنند بايد خود پاك باشد و كساني كه مي ،ناپاكي در بيفتد

 ».ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد ،بايد قاطعضربه عدالت «

ديـوان محاسـبات و وزارت اطالعـات بايـد بـا       ،هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سـازمان بازرسـي كـل كشـور     بخش«

نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصـادي كشـور را بـه درسـتي شناسـايي كننـد و محـاكم قضـايي و نيـز           ،همكاري صميمانه

  ».زدايي در هر مورد را ياري رسانند مسئوالن آسيب

  ».تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود ،با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونة شعاري«

  

  )1390-1394(هاي كلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  سياست -4-3
  14بند 

  : اصالح نظام اداري و قضايي در جهت
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بكارگيري مديران و قضات اليق و امين  ،تأمين كرامت و معيشت كاركنان ،رساني به مردم بهبود خدمت ،افزايش تحرك و كارايي

پيشگيري از فساد  ،هاي اداري و اجرايي تأكيد بر تمركززدايي در حوزه ،هاي موازي حذف يا ادغام مديريت ،و تأمين شغلي آنان

  .اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز

  
  16د بن

اصالح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميـان وظـايف نهادهـاي نظـارتي و      ،تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت

  .بازرسي

  

  )بندهاي مرتبط با سالمت اداري(هاي كلي نظام اداري  سياست -4-4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

هـاي خـودكنترلي از    تقويـت اصـول اخالقـي و مكـانيزم     ،هـاي بيرونـي   عالوه بر نظـارت  ،اداري ارتقاي سالمتدر خصوص 

هـا و روابـط    در مكتب نئوكالسـيك  ،در سير مكاتب مديريتي .اخالق در مكاتب ديگر ابزار است .اي برخوردار است ه اهميت ويژ

ها و فرآينـدهاي كـاري    اگر تا قبل از آن به اصالح روش .انسان و روابط انساني به عنوان ابزار كار مورد توجه قرار گرفتند ،انساني

ر اسـالم اخـالق اصـالت دارد و انسـان     امـا د  .انسان مورد توجه قرار گرفـت  ،وري در اين زمان به منظور افزايش بهره ،شد توجه مي

  .خودكنترلي داشته باشد ،با پايبندي به اصول اخالقي تواند مياشرف مخلوقات است كه 

همچنـين   .بايد اوالً پايه دينداري را قوي كرد و ثانياً فرآيندهاي اداري و قوانين ضد و نقيض و ناسخ و منسوخ را اصالح نمود

اسـتقرار دولـت    ،كـاهش فرآينـدها   ،تمركززدايـي  ،رجوع كاهش ارتباطات رو در روي ارباب ،كاهش قوانين متعدد ،سازي شفاف

پيشگيري از تخلفات اداري از طريـق ايجـاد و    ،هدف اصلي از كنترل .توانند سالمت اداري را تقويت نمايند مي …الكترونيك و 

  .تقويت فضاي نظارتي و خودكنترلي است

  .مقررات اداريم و تنقيح قوانين و آمدي در تنظي شفافيت و روز،  محوري عدالت -13بند 

رجوع و  پاسخگويي و تكريم ارباب، پذيري اداري و اجتماعي اشاعه فرهنگ مسئوليت، گرايي قانون -20بند 

  .ها اي و فردي در كليه فعاليت شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه

قصير هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا ت حفظ حقوق مردم و جبران خسارت -23بند 

  .ف قانون و مقررات در نظام اداريدر تصميمات و اقدامات خال

هاي اخالقي در آن از طريق اصالح فرآيندهاي قانوني و  ارتقاي سالمت نظام اداري و رشد ارزش - 24بند 

  .ؤثر پيشگيري و برخورد با تخلفاتكارگيري نظام م هگيري از امكانات فرهنگي و ب بهره، اداري

سازي  هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه زي و هماهنگي ساختارها و شيوهكارآمدسا - 25بند 

 .اطالعات
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ي اجرايـي مكلفنـد مـردم را بـا     هـا  دسـتگاه  ،26به حقوق مردم پرداخته و براسـاس مـاده    فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري

ي اجرايي آشنا كرده و از طريق وسـايل ارتبـاط جمعـي بـه ويـژه صـدا و سـيماي جمهـوري         ها دستگاهحقوق و تكاليف خود در تعامل با 

  .را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند سطح آگاهي عمومي را در اين زمينه ارتقاء و اطالعات الزم ،اسالمي ايران

باشـد و   اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنـوع مـي   هرگونه بي ،قانون مذكور 90براساس ماده 

ربـط و يـا بـه مراجـع      ذيبه دستگاه اجرايي  ،در برابر برخورد نامناسب كارمندان و كوتاهي در انجام وظايف تواند ميرجوع  ارباب

  .قانوني شكايت كند

جمهور فعال اسـت و همچنـين سـامانه ارتبـاط      در حال حاضر سيستم شكايات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

اقـدامات   ،نسبت به دريافت شكايات و رسيدگي و پيگيري تا حصول نتيجـه  ،از طريق سازوكارهاي مختلف) سامد(مردم و دولت 

  .دهد را انجام ميالزم 

  

  قانون مديريت خدمات كشوري -4-5
  90ماده 

انصـاف و   ،رويـي  گشـاده  ،امانـت  ،صـداقت  ،سـرعت  ،باشند كه وظايف خود را با دقـت  ظف ميوي اجرايي مها دستگاهكارمندان 

طـور يكسـان و دسـتگاه    تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به 

   .ربط پاسخگو باشند ذي

تواننـد در برابـر    رجـوع مـي   اربـاب  .باشـد  اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي هرگونه بي

   .نمايندربط و يا مراجع قانوني شكايت  برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي

  
  91ماده 

هديه و مـوارد مشـابه در    ،حق مشاوره ،تسهيالت ،استفاده از هرگونه امتياز .باشد استفاده از مقام اداري ممنوع مي  ءاخذ رشوه و سو

ي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي ها دستگاهمقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان 

   .شود ربط خود تخلف محسوب مي جز دستگاه ذيبه 

هـاي مسـتمر داخلـي توسـط      ي اجرايي موظفند عالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريـق انجـام بازرسـي   ها دستگاه -1تبصره 

چنانچـه تخلـف هـر يـك از كارمنـدان مسـتند بـه گـزارش          .بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند

 تواننـد دسـتور   مـي  ،باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز ،حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد

سـال را بـراي فـرد     يـك ماه تـا   مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ،سوم از حقوق اعمال كسر يك

   .متخلف صادر نمايند

پرونـده فـرد    ،هايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطـه برسـد   در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش -2تبصره 

 اخراج و انفصال دائـم از خـدمات دولتـي    ،ي بازخريدها مجازاتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از  خاطي به هيأت

   .اعمال خواهد شد

ي اجـراي را جهـت   هـا  دسـتگاه دهنده به كارمندان  ي اجرايي موظفند اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوهها دستگاه -3تبصره 

   .ي اجرايي اعالم نمايدها دستگاهممنوعيت عقد قرارداد به كليه 
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ي اجرايـي را جهـت   هـا  دسـتگاه دهنـده بـه كارمنـدان     اسـامي افـراد حقيقـي و حقـوقي رشـوه     است   ظفوسازمان م -4تبصره 

   .ي اجرايي اعالم نمايدها دستگاهممنوعيت عقد قرارداد به كليه 

  
  92ماده 

باشـند و در   مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محولـه مـي   ،مديران و سرپرستان بالفصل

در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيـان دولـت گردنـد و يـا      .دمورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشن

عـالوه بـر برخـورد بـا كارمنـدان       ،استفاده در حيطه مديريت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبـات گـردد  ء تخلفاتي نظير رشوه و يا سو

 ،ا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قـوانين مربـوط  نيز كه در كشف تخلف ي) حسب مورد(خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان 

   .با آنان رفتار خواهد شد

  
  97 ماده

ي اجرايـي و تعيـين   هـا  دسـتگاه رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شـده اسـت و سـاير تخلفـات كارمنـدان       

كـه ترتيـب آن در ايـن مـاده     ) 91(به اسـتثنا مـاده   « .باشد مي -1372مصوب  -مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

  ».مشخص شده است

  

  اصالح نظام اداري هنقشه را -4-6

صيانت از حقوق « براساس برنامه هفتم از نقشه راه اصالح نظام اداري مصوب يكصدو شصت و دومين جلسه شوراي عالي اداري

  : در دستور كار قرار گرفته است ذيلموضوعات استراتژيك  اهداف و با» مردم و سالمت اداري
  

    هدف
  .ارتقاي سالمت اداري و كاهش فساد - پذيري و اعتماد عمومي مسئوليت ،افزايش پاسخگويي ،حفظ و صيانت از حقوق مردم

 
    هاي كلي نظام اداري سياست
مند مردم به  آسان و ضابطه كيد بر دسترسيأسازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با ت شفاف

  )18بند ( اطالعات صحيح

هاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات  حفظ حقوق مردم و جبران خسارت

  ) 23بند ( خالف قانون و مقررات در نظام اداري

رجوع و شهروندان و اجتناب از  ويي و تكريم اربابپاسخگ ،پذيري اداري و اجتماعي اشاعه فرهنگ مسئوليت ،گرايي قانون

  )20بند ( ها اي و فردي در كليه فعاليت برخورد سليقه

 )17بند ( مندي و اعتماد مردم نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايت ،رساني برتر خدمات

گيري از امكانات  بهره ،قانوني و اداريهاي اخالقي در آن از طريق اصالح فرآيندهاي  ارتقاي سالمت اداري و رشد ارزش

  )24بند ( فاتورد با تخلفرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخ

  )21بند ( المال زيستي و حفظ بيت ساده ،جويي صرفه ،داري امانت ،فرهنگ خودكنترلي ،انضباط اجتماعي ،سازي وجدان كاري نهادينه
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  هاي اساسي اهم چالش

 صيانت از حقوق مردم

   .مردم از حقوق متقابل خود و دولت در نظام اداريكمي آگاهي  -

  .ناكافي بودن برنامه صيانت از حقوق مردم و تكريم آنان -

  .واحدهاي اداري و رفتار استخدامي كاركنان ... ارتقاء و ،انحالل ،گيري از نتايج نظرسنجي مردم در ابقاءعدم بهره -

ي ها دستگاههاي مادي و معنوي به مردم از محل عملكرد ن خسارتناكافي بودن قوانين موجود محكم براي جبرا -

   .اجرايي و كاركنان

  
    سالمت اداري

   .عدم عزم و اهتمام الزم براي اجراي قوانين و تكاليف مبارزه با فساد و ارتقاي سالمت اداري -

   .عدم وجود شاخص سنجش سالمت و فساد اداري و در نتيجه عدم اندازه گيري صحيح آن -

  .فقدان برنامه عملياتي دستگاهي براي ارتقاي سالمت و پيشگري از فساد اداري -

  .نارسايي قوانين و مقررات موجود در زمينه پيشگيري و برخورد با فساد اداري -

  
    موضوعات استراتژيك

   .تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري -1

  .مردمهاي نظام اداري براي صيانت از حقوق  برنامه -2

   .شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سالمت و مقابله با فساد اداري -3

  .هاو پايش اجراي برنامه و مبارزه با فساد اداري ارتقاي سالمتبرنامه و راهكارهاي  -4

  
  اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيك

  نظام اداري تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در  -1موضوع استراتژيك

  .هاي اسالمي و كرامت انساني مفاهيم و مصاديق عمومي حقوق متقابل مردم و دولت مبتني بر ارزش ،تعيين پارادايم -1-1

اساس مصاديق عمومي  ي اجرايي برها دستگاهتعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه توسط هر يك از  -1-2

  .حقوق مردم

  
   هاي نظام اداري براي صيانت از حقوق مردم برنامه -2موضوع استراتژيك

  ...اقدامات و ،ها سياست ،تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف -2-1

  .و تشويق و تنبيه ها دستگاهبازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي  -2-2

به مردم در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خالف قانون و مقررات در نامه جبران خسارت وارده  تدوين نظام -2-3

  .نظام اداري

  .راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم -2-4

  .رجوع ي اجرايي و تكريم اربابها دستگاهمندي مردم از نحوه ارائه خدمات  گيري ميزان رضايت سنجش و اندازه -2-5

  .ها براي عموم مردم رساني و انتشار نتايج سنجش اطالع ،ي اجراييها دستگاهبندي  رتبه -2-6
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  شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سالمت و مقابله با فساد اداري  -3موضوع استراتژيك

  .طراحي مدل مفهومي و تهيه نقشه جامع توسعه سالمت اداري ،تعيين پارادايم -4-1

   .ضوابط پايش و سنجش سالمت و فساد اداريتدوين مدل و  -4-2

  
  هاو مبارزه با فساد اداري و پايش اجراي برنامه ارتقاي سالمتبرنامه و راهكارهاي  -4موضوع استراتژيك

  .ريزي استقرار نقشه جامع متناسب با نقش و سهم هر يك از فعاالن راهبري و برنامه -4-1

  .راهبري استقرار آنتنظيم برنامه اجرايي دستگاهي و  -4-2

  .بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان ،بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري -4-3

  .ها و پايش ميزان سالمت و فساد اداري سنجش شاخص -4-4

  .تعيين وضعيت و جايگاه كشور در منطقه و جهان در حوزه سالمت و فساد اداري -4-5

  .هاي تشويقي و تنبيهي ي اجرايي و اعمال سياستها دستگاهبندي  رتبه -4-6

  

  هاي اجرايي ها و دستورالعمل نامه آيين -5

  )25/12/1382مورخ  هـ28617ت/37995شماره (نظام اداري و مقابله با فساد  ارتقاي سالمتبرنامه  -5-1

نهاد رياست جمهوري و به اسـتناد   16/2/1382ك مورخ /88/16بنا به پيشنهاد شماره  20/12/1382هيأت وزيران در جلسه مورخ 

زيـر  را بـه شـرح   » نظـام اداري و مقابلـه بـا فسـاد     ارتقاي سالمتبرنامه «اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي 

  : تصويب نمود

 : يابد داري از طرق زير تحقق مينظام ا ارتقاي سالمت -1

  ها و افزايش پاسخگويي؛  سازي انجام امور و فعاليت شفاف) الف

  رجوع؛  گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب افزايش رضايتمندي خدمت) ب

  ها؛  ها و انتصاب ساالري در انتخاب برقراري نظام شايسته) ج

  مي؛ بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مرد) د

  هاي ديني و اخالقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان؛ سازماني و تقويت ارزش  بهبود فرهنگ) هـ

اي  اجرايـي و توسـعه   ،هـاي اقتصـادي   هاي غيردولتي با رفـع موانـع انحصـاري در فعاليـت     تقويت مشاركت و فعاليت بخش) و

  كشور؛

هـاي   اقـدامات و فعاليـت   ،فساد و افزايش سالمت در اتخاذ تصـميمات تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با ) ز

  .هاي دولتي و عمومي سازمان

هـاي وابسـته بـه آنهـا و      هاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمان سازمان ها، دستگاهبه منظور پيشگيري از بروز فساد در كليه  -2

 ،ي مشمول اين برنامه موظفند لوايح مورد نظر ذيل را بـراي تسـري  اه دستگاهكليه  ،در نظام اداري و اجرايي كشور ارتقاي سالمت

 : اصالح يا اطالق قوانين انجام و ظرف يكسال پس از ابالغ اين برنامه به هيأت وزيران ارائه نمايند

  .)وزارت بازرگاني(ها  و هيأت مديره ها شركتقانون تجارت در جهت اصالح وظيفه نظارتي مجامع عمومي ) الف
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ي دولتي و دايره شمول آنها و نحوه انجـام معـامالت   ها شركتقانون محاسبات عمومي كشور در جهت اصالح تعريف ) ب 

  .)وزارت امور اقتصادي و دارايي(

هاي مستقيم در جهت الزام كليه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزينه و ايجاد ضمانت اجرايي قوي بـراي   قانون ماليات) ج

  .)وزارت امور اقتصادي و دارايي(يان و افزايش ريسك اظهار ناصحيح مؤديان اظهار صحيح مؤد

قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيـت اسـتفاده از اطالعـات    ) د

  .)ور اقتصادي و داراييوزارت ام(قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معامالت كارگزاران و كارمندان بورس 

در  -1337مصـوب    -قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معامالت دولتـي و كشـوري   ) هـ

  .)وزارت امور اقتصادي و دارايي(جهت رفع ابهام و كاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن 

هـاي قـانوني    در جهت افزايش ريسك و ظرفيـت  -1367مصوب   -كالهبرداري  اختالس و ،قانون تشديد مجازات ارتشاء) و

  .)وزارت دادگستري(مقابله با مرتكبان فساد 

كننـدگان از اطالعـات منتشـر نشـده و نيـز افشـاي غيرقـانوني اطالعـات اشـخاص نـزد             اليحه تشديد مجازات سوء استفاده) ز

  .)ت دادگستريوزارت اطالعات با همكاري وزار(ي مختلف ها دستگاه

  .)وزارت اطالعات(اليحه حمايت از مخبران و شهود ) ح

  .)وزارت امور اقتصادي و دارايي(خواري  اليحه ضد انحصار و رانت) ط

ساالري و همچنين انتخاب و انتصاب مديران با تأكيد بـر تعيـين صـالحيت تخصصـي مـديران و كارمنـدان        اليحه شايسته) ي

سـازمان مـديريت و   (هـاي ارزيـابي آنهـا     ي مشـمول ايـن برنامـه و مكـانيزم    هـا  دسـتگاه نظارتي و امـور مـالي و    ،واحدهاي بازرسي

  .)ريزي كشور برنامه

سـازمان  (و واحدهاي نظـارتي و بازرسـي    ها دستگاهاليحه نحوه پاسخگويي به مردم و تأمين و توليد اطالعات مورد نياز ) ك

  .)وزارت اطالعات ريزي كشور با همكاري مديريت و برنامه

و واحـدهاي نظـارتي و بازرسـي و مـديران عـالي نظـام        هـا  دسـتگاه اليحه ممنوعيت ارائه گزارش ناقص يـا غيرواقعـي بـه    ) ل

  .)هاي اطالعات و امور اقتصادي و دارايي ريزي كشور با همكاري وزارتخانه سازمان مديريت و برنامه(

كشور داراي باالترين روابـط تجـاري بـا     30ت مالياتي و گمركي با حداقل اليحه معاضدت قضايي در زمينه تبادل اطالعا) م

  .)هاي امور خارجه و دادگستري وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه(كشور 

  .)ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه(سازي آنها  ها با تأكيد برشفاف اليحه هدفمند كردن يارانه) ن

هـاي   هـاي غيردولتـي و افـزايش رقابـت در فعاليـت      بخـش   ازي در جهت تقويت مشـاركت و فعاليـت  س اليحه خصوصي) س

  .)وزارت امور اقتصادي و دارايي(اقتصادي كشور 

ريـزي كشـور و    نظام اداري و مقابله با فساد با همكـاري سـازمان مـديريت و برنامـه     ارتقاي سالمتستاد (اليحه ضد فساد ) ع

  .)ي عضو ستادها دستگاه

رجـوع بـر وضـعيت     اليحه اصالح قـانون اسـتخدام كشـوري بـا رويكـرد تـأثير سـالمت اداري و ميـزان رضـايت اربـاب          ) ف

   .استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان و مديران
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هـايي كـه    هاي وابسته به آنها موظفنـد براسـاس برنامـه    هاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمان و سازمان ها دستگاهكليه -3

نمايـد اقـدامات    ريزي كشور پيرامون موارد ذيل تنظيم و پس از تصـويب در شـورايعالي اداري ابـالغ مـي     ن مديريت و برنامهسازما

 : الزم را براي اجراي آنها به عمل آورند

و رفع و حذف تمركزهاي غيرضـروري و بـه طـور همزمـان گسـترش       ها دستگاهگري  سازي و كاهش تصدي كوچك) الف 

  .مال حاكميت دولتحيطه نظارت و اع

و  هـا  دسـتگاه مناسـبات و بوروكراسـي حـاكم بـر      ،فرآينـدها  ،هاي غيرضـرور در سـاختارها   سازي و رفع پيچيدگي ساده) ب 

  .گيرندگان با تأكيد بر تسريع در انجام امور كاهش رابطه رودررو بين كاركنان و خدمت

ي اجرايـي بـا تأكيـد بـر توسـعه      هـا  دسـتگاه يـت واحـدها و   اختيارات و نحوه انجام امورو فعال ،سازي حيطه وظايف شفاف) ج

  .ها دستگاهوظايف و تكاليف مربوط به كاركنان واحدها و  ،هاي همگاني در خصوص حقوق آگاهي

هـاي تشـويقي    تـرين افـراد و ايجـاد نظـام     هاي جذب و به كارگيري كاركنان با تأكيد بر ورود و حضور شايسـته  بهبود نظام) د

سته و داراي سالمت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان و بسترسازي آموزشـي و فرهنگـي الزم بـراي    براي كاركنان شاي

  .ها دستگاهافزايش سطح اخالق و وجدان كاري كاركنان 

نمـودن سـطح حقـوق و مزايـاي       هاي كاركنان و بهبـود كيفيـت زنـدگي آنـان بـه ويـژه منطقـي        ارتقاء سطح برخورداري) هـ

  .نقش و كيفيت عمل آنان ،اهميت ،با تخصص كاركنان متناسب

و  ها دستگاهبهبود و افزايش پاسخگويي در قبال تصميمات و اقدامالت مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد ) و

 هاي جمعي از جملـه سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري      هاي مردم از آنها با همكاري رسانه ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابي

   .اسالمي ايران

  .جهت سنجش ميزان سالمتي آنها ها دستگاهبندي  هاي سالمتي و رتبه شاخص ،هاي استاندارد فعاليت تعيين شاخص) ز

هـاي   هـا و همـاهنگي   همكـاري  ،اقـدامات  ،تسـهيالت  ،ها هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسالمي موظفند بررسي وزارتخانه -4

هاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايـت   يت از سازمانسازي و حما الزم را در خصوص توانمند

 .مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارند

ي مشمول اين برنامه با وزيـر يـا بـاالترين مقـام اجرايـي      ها دستگاهسازي در هر يك از  مسئوليت پيشگيري از فساد و سالم -5

 .دهد باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي ه ميدستگا

اي بـه رياسـت    كميتـه  ،نامـه  ي اجرايي و پيگيري و اجراي ايـن تصـويب  ها دستگاهنظام اداري در  ارتقاي سالمتبه منظور  -6

تگاه از طـرف بـاالترين مقـام مسـئول     يكي از معاونان دس .گردد ربط تشكيل مي وزير يا باالترين مقام مسئول دستگاه و معاونان ذي

ارتقـاي  سـتاد  «دستگاه به عنوان دبير كميته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتي كه هر ماه يـك بـار از طـرف    

 .گردد شركت خواهد نمود تشكيل مي» نظام اداري و مقابله با فساد سالمت

ابالغـي بـه شـماره    » ي نظـارتي ها دستگاههماهنگي و ارتقاء واحدها و «نامه  موظفند در چارچوب آيين ها دستگاهكليه  -تبصره

  .اقدام نمايند ،نظام اداري و مقابله با فساد ارتقاي سالمتستاد  2/9/1381مورخ  41575
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نامـه   ي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كليه معامالت خود را در چـارچوب آيـين  ها دستگاه -7

 . انجام دهند ،گردد تصويب و ابالغ مي» نظام اداري و مقابله با فساد ارتقاي سالمتستاد «سازي اطالعات كه از سوي  شفاف

هـايي كـه از سـوي سـازمان مـديريت و       بندي هاي سالمتي و رتبه ي مشمول برنامه موظفند براساس شاخصها دستگاهكليه  -8

هاي بروز فساد از طريق نظرسـنجي از   كاهش و يا زمينه ،وضعيت دستگاه را از نظر شيوع ،شود ريزي كشور تنظيم و ابالغ مي برنامه

ارتقـاي  ستاد «رت ادواري به مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي و گزارش الزم را در خصوص وضعيت موجود به صو

 .ارائه نمايند» نظام اداري و مقابله با فساد سالمت

 .نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو كميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود ارتقاي سالمتستاد  -9

  .ربط تشكيل خواهد شد ي ذيها دستگاهها با حضور معاونان  هريك از كميته -1تبصره 

رئـيس بازرسـي ويـژه     ،دبير ستاد مركزي مبارزه بـا قاچـاق   ،كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطالعات -2تبصره 

  .ريزي كشور و با مسئوليت دبير ستاد تشكيل خواهد شد معاون سازمان مديريت و برنامه ،جمهور دفتر رئيس

نظـام   ارتقـاي سـالمت  «اليحـه   ،نظام اداري و مقابله بـا فسـاد   ارتقاي سالمتستاد  ،به منظور مقابله با فساد در نظام اداري -10

  .را تدوين و به هيأت دولت ارائه خواهد نمود» اداري و مقابله با فساد

 .باشد نظام اداري و مقابله با فساد مي ارتقاي سالمتپيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين برنامه به عهده ستاد  -11

المللي در زمينه برگزاري اجـالس بـر    براي همكاري با مجامع بين ها دستگاهايجاد و هماهنگي بين  ،ريزي برنامهمسئوليت  -12

  .نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود ارتقاي سالمتعهده ستاد 

  

  )14/04/1383مورخ  هـ30759ت/18725شماره (نظام اداري و مقابله با فساد  ارتقاي سالمتاصالحيه برنامه  - 2- 5

معاونــت حقــوقي و امــور مجلــس  2/3/1383مــورخ  9949بنــا بــه پيشــنهاد شــماره  10/4/1383هيــأت وزيــران در جلســه مــورخ 

  : جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود رئيس

بـه   25/12/1382مـورخ   هــ 28617ت/37995نامه شـماره   موضوع تصويب ،نظام اداري و مقابله با فساد ارتقاي سالمتبرنامه 

  : گردد شرح زير اصالح مي

  : شود الحاق مي) 9(به بند ) 3(متن زير به عنوان تبصره  -1

نظـام اداري و مقابلـه    ارتقاي سالمتستاد «يكي از معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه به تركيب اعضاء  -تبصره

  .اضافه مي گردد» با فساد

  : گردد الحاق مي) 11(متن زير به عنوان تبصره به بند  -2

اين برنامه جنبه قضائي داشته يا موادي از آن متضـمن امـر قضـائي    ) 10(و ) 2(در مواردي كه لوايح موضوع بندهاي  -تبصره

گستري به قوه قضائيه منعكس خواهد گرديد و بر اسـاس نظـر قـوه قضـائيه     باشد قبل از طرح در هيأت وزيران از طريق وزارت داد

  .در جريان تصويب هيأت وزيران قرار خواهد گرفت
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ـ 30374ت/73377شـماره  (ي اجرايـي  هـا  دسـتگاه نامه پيشگيري و مبارزه با رشـوه در   آيين -5-3 مـورخ   هـ

22/12/1383(  

ريـزي  سـازمان مـديريت و برنامـه    29/1/1383مـورخ   11750/101شـماره   بنا به پيشـنهاد  1/9/1383هيأت وزيران در جلسه مورخ 

 -قانون رسيدگي به تخلفات اداري) 27(كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده 

گيري و مبارزه با فسـاد در نظـام   ي اجرايي به موجب قوانين براي پيشها دستگاهو به منظور تأمين اجراي وظايفي كه  1372مصوب 

بينـي سـازوكار اداري مناسـب    بـه تخلفـات اداري و پـيش    نامه اجرايي قانون رسيدگي اداري بر عهده دارند و همچنين تكميل آيين

  : ي اجرايي را به شرح زير تصويب نمودها دستگاهنامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در آيين ،رساني به مردم براي تسهيل خدمات
  

  مصاديق رشوه  -فصل اول

ي اجرايي كه مطابق بندهاي زير مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجـه يـا   ها دستگاهكاركنان و مسئوالن  - 1ماده 

بـا   .تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يـا سـند پرداخـت وجـه را فـراهم نماينـد      

هاي رسـيدگي بـه تخلفـات اداري    پرونده آنان به هيأت - 1372مصوب  - قانون رسيدگي به تخلفات اداري ) 8(ماده  »17«توجه به بند 

   .براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد

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

تر از قيمت معمول يا ظاهراً به قميت معمولي و واقعاً به مقـدار فـاحش كمتـر     فاحش ارزان اخذ مالي بالعوض يا به مقدار )ب

  .از قيمت

   .رجوع بدون رعايت مقررات مربوطتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب فروش مالي به مقدار فاحش گران) ج

يـا وصـول و ايصـال وجـه يـا مـال يـا سـند پرداخـت وجـه از           فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت ) د

  .رجوع ارباب

رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب) هـ

  .باشدندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي

از جمله هرگونه ابراء يا اعطا وام بدون رعايت ضـوابط   شود، ميخواري تلقي عرف رشوهاخذ هرگونه مال ديگري كه در ) و

يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارائـه  

  .ب بخشودگي يا تخفيف گرددخدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موج
  

  ي اجراييها دستگاهتكاليف و وظايف  -فصل دوم 

بايـد  نامه نسبت بـه انجـام مـوارد زيـر مـي     نامه براي تحقق اهداف اين آيين اين آيين) 16(ي موضوع ماده ها دستگاهكليه  - 2ماده 

  : اقدام نمايند

هاي انجام خـدماتي كـه    نمودن روش اصالح و كوتاه ،مردمرساني مناسب به اطالع ،سازي مراحل انجام خدمات شفاف) الف

هايي كه از طـرف سـازمان    انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل ،توسعه فناوري اداري ،گرددبه مردم ارائه مي

  .گرددريزي صادر ميمديريت و برنامه
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  )هاي اداري ها و روش صوبات مربوط به اصالح سيستمرجوع در نظام اداري و مطرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب(

   .نامه به طور كامل مطلع شده باشندربط از مفاد اين آيين آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذي )ب

 ،هـا  رؤسـاي سـازمان   ،هـا  شركت ،مديران عامل ،استانداران ،ها انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزرا و رؤساي سازمان) ج

هــاي الزم بــه طريــق مقتضــي وتهيــه و ارائــه گــزارش در حيطــه وظــايف و  كــل واحــدهاي اســتاني بــراي انجــام نظــارت مــديران

  .هاي محوله مأموريت

نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجـر بـه صـدور حكـم قطعـي      اين آيين) 1(تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده ) د

  .رسد ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مياي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهنامهمطابق آيين ،نامه شده باشدبراساس آيين

بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذكور در پيش)هـ

   .نامه شودآيين) 1(مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده 
  

  تكاليف و وظايف كاركنان -فصل سوم 

) 1(نامه مكلفند در صورت اطـالع از وقـوع اقـدامات منـدرج در مـاده      موضوع آييني ها دستگاهكليه كاركنان  -3ماده 

هاي رسيدگي بـه تخلفـات   نسبت به خود يا ديگركاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهادكننده به هيأت

  .اداري و مقامات مافوق اطالع دهند تا مطابق قانون پيگيري شود

ي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشـوه اخـذ شـده    ها دستگاهارتباط با وظايف  هر شخصي كه در –4ماده 

  .باشد يا تالش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئوالن يا بازرسان موضوع

ده نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نمـو آيين) 2(ماده » ج«بند 

   .اند به مسئوالن مربوط ارائه دهديا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تالش كرده
  

  ي اداري ها مجازاتگيرندگان و نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه -فصل چهارم

اعمال مجـازات  و ) 1(نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده ي مشمول اين آيينها دستگاه - 5ماده 

  : اقدام خواهند نمود

قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري چنانچـه از طريـق بازرسـان انتصـابي بـه وقـوع تخلفـات            ) 12(مقامات مندرج در ماده ) الف

مكلفنـد حسـب اهميـت     .نامه توسط هر يك از كاركنان با مديران و مسئوالن مربوط اطالع حاصـل نماينـد  اين آيين) 1(موضوع ماده 

  .قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند) 9(ماده ) ج(و ) ب(و ) الف(ي بندهاي ها مجازاتموضوع نسبت به اعمال يكي از 

هاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند بـا  هيأت ،ربط در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذي) ب

بـه اسـتثناي   (قـانون يادشـده   ) 9(ي مقـرر در مـاده   ها مجازاتلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از توجه به ميزان تخ

  .محكوم نمايند) موارد مذكور در بند فوق

) 9(ي منـدرج در مـاده   ها مجازاتنامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد اين آيين) 1(در صورت تكرار تخلف موضوع ماده ) ج

اخراج يا انفصـال دائـم از خـدمات دولتـي توسـط هيـأت        ،ي بازخريدخدمتها مجازاتقانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي 

  .رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد
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بـدون طـي   ) 9(هاي رسيدگي به تخلفات داراي در مـاده مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيأت -1تبصره 

را بـراي بـار اول و يـا    ) ج(ي بنـد  هـا  مجازاتتوانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع ها ميباشد و هيأتالذكر نميراحل فوقم

  .دوم اعمال نمايند

توانند كاركناني را كه پرونده آنـان بـه   قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي) 13(ربط با توجه به ماده  مقامات ذي -2تبصره 

  .ماه آماده به خدمت نمايند حداكثر به مدت سه شود ميبه تخلفات اداري ارجاع  هاي رسيدگيهيأت
باشـند مكلفنـد براسـاس قـوانين و مقـررات      ي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نميها دستگاه -3تبصره 

  .مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند

شـوند بـا   ) 1(نامـه مرتكـب تخلفـات بنـدهاي مـاده      ايـن آيـين  ) 2(مـاده  ) ج(در صورتي كه بازرسان موضوع بند  -4تبصره 

چنانچـه   .هـاي مزبـور معرفـي خواهنـد شـد     ي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيأتها مجازاتتقاضاي اعمال اَشد 

) 19(پرونده آن به ترتيـب مقـرر در مـاده     ،جزايي را نيز داشته باشد تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين

   .قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد

و ) د( ،)ج( ،)ب(خصوصاً بنـدهاي   ،نامه كه واجد جنبه جزايي استاين آيين) 1(در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده  -6ماده 

)Ĥقـانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري مراتـب را      ) 19(هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايـت مـاده   اين ماده ) ه

  .جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد

) 1(ي اجرايي مرتكب يكي از اعمـال بنـدهاي مـاده    ها دستگاهدر صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با  - 7ماده   

باشـد و ايـن موضـوع بايـد در     سـال نمـي   ربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص يادشده بـه مـدت پـنج    نامه شوند دستگاه ذيآيين

  .شرايط معامالت با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد

دستگاه اجرايي مربوط موظف اسـت مشخصـات اشـخاص حقيقـي و حقـوقي موضـوع ايـن مـاده را بـه سـازمان            -1تبصره  

  .ريزي كشور نيز اعالم داردمديريت و برنامه

درصورتي كه اشخاص يادشده حداقل دو بار مرتكب تخلـف منـدرج در ايـن مـاده گردنـد سـازمان مـديريت و         -2تبصره 

ي اجرايي خودداري از انجـام معاملـه بـا اشـخاص مزبـور را      ها دستگاهريزي كشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به كليه برنامه

  .شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايدجزء 

   :باشدنامه به شرح زير مياين آيين) 2(ماده » ج«شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند  -8ماده 

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

  .شكايات هر دستگاه با واحدهاي مشابه برسد بايد به تأييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به صالحيت بازرسان مي) ب

  .آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاه است ،هماهنگي) ج

ريـزي كشـور تهيـه    بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كـه بـراي همـين منظـور توسـط سـازمان مـديريت و برنامـه        ) د

  .نمايندامضا  ،گردد مي

اي كـه توسـط بازرسـان انجـام     حجم مسئوليت محوله و خدمات برجسته ،كارايي ،هاتوانند حسب توانمنديمي ها دستگاه) هـ

مجمـوع حقـوق و   %) 30(قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت كاركنـان دولـت تـا ميـزان سـي درصـد           ) 6(گـردد بـه اسـتناد مـاده     مي
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العاده يادشـده غيرمسـتمر اسـت و مشـمول     فوق .ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند العادههاي مربوط به عنوان فوق العاده فوق

هاي بازرسـي آن واصـل    نمايد و گزارشباشد و تا زماني كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه ميكسر كسور بازنشستگي نمي

   .ربط قابل پرداخت است گردد با نظر دستگاه ذي مي

اي بـراي پيگيـري و كشـف مـوارد     از بازرسـاني كـه خـدمات برجسـته    %) 40(توانند حداكثر به چهل درصد مي ها دستگاه) و

قـانون اسـتخدام كشـوري و    ) 41(ماه حقوق و مزايا عالوه بر پـاداش پايـان سـال در چـارچوب مـاده       دهند تا يكتخلف انجام مي

  .احكام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمايند

مـورخ   5663/10801موضـوع بخشـنامه شـماره     ،واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شـكايات  بازرسان با پيشنهاد) ز

هـاي مربـوط و يـا بـا      بـا حفـظ پسـت و مسـئوليت     توانـد  مـي دفتر مـذكور   .شوندو با تأييد مقامات مسئول منصوب مي ،4/3/1382

هـاي  العـاده در هر حالت بازرسان از فـوق  .تفاده نمايدهاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسي اس تغييرعنوان پست

  .مند خواهند شدويژه بازرسي بهره

هـاي اسـتاني يـا مـديران كـل اسـتان و تأييـد واحـدهاي ارزيـابي           در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سـازمان ) ج

   .شوندعملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي

دار بازرسـي و انجـام ايـن    عهده ،هانامه در استانداريب از طرف استانداران عالوه بر اجراي مفاد اين آيينبازرسان منصو) ط

  .باشندوظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي

كـل كاركنـان تجـاوز نمايـد بـراي مـوارد خـاص بـا تأييـد سـازمان           %) 5/0(تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد ) ي

  .ريزي كشور اين درصد قابل افزايش استبرنامه مديريت و

هـاي موضـوع ايـن     رؤسا و مسئوالن سازمان ،در صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران -9ماده 

داده نامه شوند به مديران و مسـئوالن مربـوط بـراي بـار اول تـذكر      اين آيين) 1(نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده آيين

هـاي يادشـده محـروم و بـراي بـار سـوم تـا دو سـال از انتصـاب بـه           ماه از انتصاب بـه سـمت   خواهد شد و براي بار دوم مدت شش

  .هاي مزبور ممنوع خواهند شد پست

 ،رجـوع هـاي نظرسـنجي از مـردم و اربـاب     ريـزي كشـور مكلـف اسـت براسـاس روش     سازمان مديريت و برنامـه  -10ماده 

 ،نامه را از نظر درجـه سـالمت اداري و ميـزان شـيوع رشـوه     ي مشمول اين آيينها دستگاههر ساله  ،ساير منابع گزارشات بازرسان و

جمهـور و ديگـر مسـئوالن مـنعكس      كارهاي اجرايي به رئـيس  بندي نمايد و نتايج را همراه با راهتجزيه و تحليل و سطح ،بندي طبقه

ريـزي  براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري بـا سـازمان مـديريت و برنامـه    نامه ي مشمول اين آيينها دستگاهكليه  .نمايد

  .باشندكشور مي

نامه بـه  ريزي كشور موظف است اقدامات الزم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آيينسازمان مديريت و برنامه -11ماده 

  .عمل آورد

هايي از كاركنان خود را كه بيشـتر در   نامه واحدها و گروهاين آيين ي اجرايي موظفند براي اجراي دقيقها دستگاه -12ماده 

  .پذير را با جديت و اولويت اصالح نمايندبندي نمايند و نقاط آسيباولويت ،باشندمعرض دريافت و پرداخت رشوه مي
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را كـه مسـئول اجـراي     نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونـان دسـتگاه  ي مشمول اين آيينها دستگاههركدام از  -13ماده 

باشـد  مـي  1/6/1381مـورخ   هــ 26394ت/21619نامـه شـماره    موضـوع تصـويب   ،رجوعطرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب

ريزي بار به سازمان مديريت و برنامه ماه يك هاي مربوط را هر شش نامه نمايند وگزارشنظارت و اجراي اين آيين ،مسئول پيگيري

عـالي اداري  جمهور و شـوراي  ي اجرايي را تهيه و به رئيسها دستگاهگزارش  ،بنديان يادشده پس از جمعسازم .كشور ارائه دهند

  .كندتقديم مي

دريافـت   ،رفـع موانـع و مشـكالت اجرايـي     ،ربط در هر دسـتگاه اجرايـي   به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي - 1تبصره 

نامـه و بـا   اين آيين) 13(كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده  ،نامهگزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين

 ،هـاي اداري  هـا و روش  مسئول واحد بهبود سيسـتم  ،)دبير كارگروه(عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 

و ) در صـورت تشـكيل هيـأت   (رئيس هيأت بـدوي  هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مسئول هماهنگي هيأت ،مسئول واحد حراست

  .گردديكي از بازرسان تشكيل مي

نامـه بـه كـار     ها و اقدامات قانوني خود را در خصـوص ايـن تصـويب   واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسي -2تبصره 

   .گروه يادشده ارائه نمايند

وزارت  ،وزارت آمـوزش و پـرورش   ،ارشـاد اسـالمي  وزارت فرهنـگ و   ،ريـزي كشـور  سازمان مديريت و برنامه -14ماده 

آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلفنـد   ،وزارت بهداشت و درمان ،تحقيقات و فناوري ،علوم

هـاي مـورد عمـل و     هاي انجام شـده در جهـت اصـالح روش    در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليت

بـراي  ) سازي فرهنگ(هاي آموزشي معارف اسالمي ريزي و اصالح برنامهبرنامه ،ب مشاركت مردم براي رفع معضالت موجودجل

هاي رفتـاري و تغييـر گـرايش و نگـرش      كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارت ،دانشجويان ،آموزاندانش

ي يادشده مكلف به همكاري با سـازمان  ها دستگاهتيزي اقدامات الزم را انجام دهند ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فسادس

  .باشندريزي كشور ميمديريت و برنامه

نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود دبيـر   ارتقاي سالمتنامه بر عهده دبيرخانه ستاد مسئوليت پيگيري اين آيين -15ماده 

  .جمهور و ستاد ارائه خواهند نمود ستاد يادشده گزاري از پيشرفت كار را به رئيس

اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري     ،قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي     ) 160(ي مذكور در ماده ها دستگاهكليه  -16ماده 

نهادهاي عمـومي وغيردولتـي    ،هاي دولتيها و بيمهبانك ،انتظامي و كاركنان قوه قضاييه و نيروي - 1383مصوب  -اسالمي ايران 

  .باشندنامه ميها مشمول اين آيين و شهرداري

  

ـ 34912ت/13283شـماره  (ي اجرايـي  هـا  دسـتگاه نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در  اصالحيه آيين -5-4  هـ

  )13/2/1385مورخ 

ب /هــ 102198/8294موضوع نامه شـماره   ،با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسالمي 7/2/1385 هيأت وزيران در جلسه مورخ

  : تصويب نمود 1/5/1384مورخ 
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مـورخ   هــ 30374ت/73377نامـه شـماره    موضـوع تصـويب   ،ي اجرايـي هـا  دسـتگاه نامه پيشگيري و مبارزه بـا رشـوه در    آيين

  : شود به شرح زير اصالح مي ،22/12/1383

  .شود اصالح مي» توانند مي«به واژه » مكلفند«واژه ) 5(ماده » الف« در بند -1

بـه اسـتثناي   (گردد و عبارت داخل پرانتـز   اضافه مي» و با احراز تخلف«عبارت » مكلفند«قبل از واژه ) 5(ماده » ب«در بند  -2

  .شود حذف مي) موارد مذكور در بند فوق

  : شود ميبه شرح زير اصالح ) 5(ماده » ج«بند  -3

قـانون  ) 9(ي مندرج در ماده ها مجازاتنامه و با تقاضاي اعمال اشد  اين آيين) 1(در صورت تكرار تخلف موضوع ماده  -ج«

ي هـا  مجازاتتوانند متخلف را به يكي از  هاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف مي هيأت ،دگي به تخلفات اداري-رسي

  ».اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم نمايند ،ريدخدمتاز جمله بازخ) 9(موضوع ماده 

  .گردد اضافه مي» شده يا«عبارت » ارجاع«بعد از واژه ) 5(ماده » 2«در تبصره  -4

در «عبـارت  » هـاي  العـاده  از فـوق «و » حـداكثر « ،»تا ميزان«هاي  به ترتيب قبل از عبارت) 8(ماده » ز«و » و« ،»هـ«در بندهاي  -5

  .شود اضافه مي» ي مربوط قبالً تأمين و محاسبه شده باشدها دستگاهحدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از 
  

ـ ديريت قانون م 93و  91 ،90 ،87 ،86 ،84نامه اجرايي مواد  آيين - 5- 5  77683/44770شـماره  ( شـوري كدمات خ

  )8/4/1389مورخ 

بنـا بـه پيشـنهاد معاونـت توسـعه مـديريت و        2/3/1389وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 

نامـه   و بـا رعايـت تصـويب     -1386مصـوب    -قانون مديريت خدمات كشوري ) 100(جمهور و به استناد ماده  سرمايه انساني رئيس

قـانون مـديريت   ) 93(و ) 91( ،)90( ،)87( ،)86( ،)84(نامـه اجرايـي مـواد     يـين آ ،10/10/1386مـورخ   هـ373ت/164082شماره 

  .خدمات كشوري يادشده را به شرح زير موافقت نمود

و اصـالحات بعـدي آن     - 1346مصـوب    - قانون استخدام كشوري ) 49(و ) 48( ،)47(نامه مرخصي موضوع مواد  آيين - 1ماده 

  : گردد با لحاظ شرايط زير تنفيذ مي شود، ميناميده » قانون«نامه به اختصار  در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كه در اين آيين

هاي استحقاقي استفاده نشده خـود را در زمـان بازنشسـتگي بـا      هاي مربوط به ايام مرخصي العاده حقوق و فوق تواند ميكارمند ) الف

  .گيرد مانده مرخصي مذكور در احتساب سابقه خدمت دولتي وي مالك عمل قرار مي .قانون مطالبه يا تقاضا نمايد) 84(رعايت ماده 

  .اقي به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شدهاي مربوط به كارمند بابت مرخصي استحق العاده تمام حقوق و فوق) ب

  .گردد لغو مي ،نامه مذكور كه مغاير با الزامات قانون باشد احكامي از آيين) ج

راجـع بـه ملبـوس را    ) سابق(سازمان امور اداري و استخدامي كشور ) 15(مكلفند مفاد دستورالعمل شماره  ها دستگاه -2ماده 

هرگونه تغييـر   .اعمال نمايند ،تهيه گرديده است  -1345مصوب   -قانون استخدام كشوري ) 53(براي كارمندان كه در اجراي ماده 

  .جمهور است مستلزم پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ،و اصالح دستورالعمل مذكور

قانون با توجه بـه شـرايط   ) 87(توانند در چارچوب ساعات كار موظف هفتگي موضوع ماده  ي اجرايي ميها دستگاه -3ماده 

شناور بـودن سـاعات كـار     .نسبت به شناور نمودن ساعات كار اقدام نمايند ،نوع كار و مأموريت موظف سازماني ،اقليمي ،محيطي
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بـه   ،جمهـور  رايي و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسي مذكور بنا به پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجها دستگاه

  .تأييد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد

بنـدي مصـوب شـوراي توسـعه      هـاي طبقـه   ميزان ساعت تدريس معلمان و اعضاي هيأت علمـي در چـارچوب طـرح     -تبصره

  .بط خواهد بودر مديريت و سرمايه انساني با هماهنگي مراجع ذي

ي اجرايي مكلفند شرح وظايف كارمندان خود را تهيه و بـا ذكـر مشخصـات و    ها دستگاهقانون ) 90(در اجراي ماده  -4ماده 

 ،رجـوع در چـارچوب اختيـارات و مسـئوليت قـانوني آنـان       مسئوليت سازماني آنان در سر درب اتاق آنان نصب نماينـد تـا اربـاب   

  .نمايندمطالبات خود را پيگيري 

رجـوع موجـب اعمـال تنبيهـات      اعتنايي به مطالبـات قـانوني اربـاب    هرگونه قصور و كوتاهي از انجام وظايف و بي -1تبصره 

  .اداري براي كارمندان خاطي خواهد بود

ماينـد و در  مديران و سرپرستان كارمندان موظفند شرايط و بسترهاي الزم براي حسن انجام كار كارمندان خود را فراهم ن - 2تبصره 

  .صورت لزوم يكي از كارشناسان مجرب و امين و مورد اعتماد كارمندان حوزه سرپرستي خود را به عنوان بازرس انتخاب نمايد

ي اداري و يـا صـدور حكـم قضـايي     هـا  مجازاتهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص و يا  اعمال بازرسي - 3تبصره 

هـاي رسـيدگي بـه تخلفـات      هـاي هيـأت   و رويـه   - 1372مصـوب    - اس قانون رسيدگي به تخلفـات اداري  در قبال تخلف انجام شده براس

  .جمهور خواهد رسيد اداري در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

بازرس و ارائه امتياز و تسـهيالت ويـژه بـه ايـن      ضوابط و دستورالعمل مربوط به اعمال نظارت و چگونگي انتخاب كارشناس

كارشناس و اعمال تنبيهات اداري نسبت به كارمندان خاطي با رعايت قوانين مربوط به تصويب معاونت توسعه مـديريت و سـرمايه   

  .رسد ميجمهور  انساني رئيس

ي اجرايي و همچنين دسـتورالعمل چگـونگي پرداخـت    ها دستگاهاعمال سازوكارهاي انگيزشي و نحوه اعطاي هديه  -5ماده 

به تأييـد معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه       ،ي اجرايي به كارمندانها دستگاهقانون توسط ) 93(و ) 91(الزحمه موضوع مواد  حق

  .جمهور خواهد رسيد انساني رئيس

  .ه استبه تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيد 30/3/1389نامه در مورخ  اين تصميم

  

جمهور در خصوص نحوه انجـام وظـايف و نظـارت بـر عملكـرد كارمنـدان        بخشنامه معاون اول رئيس -5-6

  )15/8/1390مورخ  162966شماره (

 ،ها شركت ،ها كارمندان كليه وزارتخانه ،با رعايت مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات موضوعه

انصاف و  ،رويي گشاده ،امانت ،صداقت ،سرعت ،عمومي دولتي موظفند وظيف خود را با دقت مؤسسات و نهادهاي ،ها بانك

ي اجرايي نيز مكلفند عالوه بر نظارت ها دستگاهتبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوط انجام دهند و 

جمعي تحت مسئوليت  متخصص بر عملكرد ابوابهاي مستمر داخلي توسط بازرسان متعهد و  مستقيم از طريق انجام بازرسي

مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام  ،بديهي است مديران و سرپرستان بالفصل .نظارت نمايند

  .وظايف محوله بوده و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند
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توصيه و تأكيد اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زيان دولت شده و يا چنانچه كارمندان مزبور با اقدامات خود يا بنا به 

با مديران و  ،اختالس و يا سوء استفاده در حيطه مسئوليت خود مرتكب شوند عالوه بر برخورد با آنان ،تخلفاتي نظير رشوه

  .بط رفتار خواهد شدمطابق قوانين و مقررات مرت ،اند سرپرستان مسئول نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده

ي اجرايي بوده و الزم است مفاد ها دستگاهمسئوليت حسن اجرا و نظارت كامل موضوع اين بخشنامه به عهده باالترين مقام 

  .آن را در اولين فرصت در كليه سطوح به واحدهاي تابعه و كاركنان مربوط ابالغ نمايند

  

  )مجمع تشخيص مصلحت نظام 07/08/1390مصوب (فساد  نظام اداري و مقابله با ارتقاي سالمتقانون  -5-7

كمسـيون اجتمـاعي كـه بـاعنوان اليحـه بـه        17/2/1387مصوب جلسـه مـورخ    »نظام اداري و مقابله با فساد ارتقاي سالمتقانون «

سـال  با اجراي آزمايشي آن بـه مـدت سـه     ،مجلس 29/2/1387 يكشنبه مورخ جلسه علني روز در مجلس شوراي اسالمي تقديم و

دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به مجمع تشخيص مصـلحت نظـام ارسـال گرديـده      مطابق اصل يكصد و موافقت و

  .دشجمهور ابالغ  يسئبه ر 7/8/1390 تأييدآن مجمع درتاريخ اصالح و با ،بود
  

 تعاريف و اشخاص مشمول -فصل اول

 : تعاريف -1 ماده

فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا فساد در اين قانون هرگونه  - الف

سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات 

امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء،  كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سالمت و

هاي غيرقانوني از  ارتشاء، اختالس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطالعات، دريافت و پرداخت

 سناد و سوابق اداري و ماليهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء ا منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص

باشند كه مطابق قوانين و مقررات،  دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي اي عهده مؤسسات خصوصي حرفه - ب

بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام 

 .مهندسي

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري مصوب ) 2(تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده  - ج

  .مجمع تشخيص مصلحت نظام 15/9/1367

 : اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از -2 ماده

 8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) 5( تا) 1(افراد مذكور در مواد  - الف

 هاي مقدس با موافقت ايشان ي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانواحدها - ب

 دار مأموريت عمومي اي عهده شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه - ج

 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون - د

  

 مفاسد اداريها در پيشگيري از  تكاليف دستگاه - فصل دوم

 : ن آنها مكلفندمسئوالاين قانون و مديران و ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(ي مشمول بندهاي ها دستگاه -3 ماده
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ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي  ها، رويه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل نامه كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب - الف

ها، شرح وظايف  هاي مورد عمل، مأموريت بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخص نظير فرآيندهاي كاري و زمان

ها، تسهيالت اعطائي،  هاي اصولي، مفاصاحساب و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت ها دستگاه

ها، عوارض  ختماني و محاسبات مربوط به مالياتهاي سا هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه نقشه

 .هاي الكترونيك به اطالع عموم برسانند و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كاال را بايد در ديدارگاه

 .ين نيسترساني به هنگام و ضروري مراجع هاي مناسب ديگر براي اطالع برداري روش هاي الكترونيك مانع از بهره ايجاد ديدارگاه

متن قراردادهاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده،  - ب

و همچنين اسناد  گردد مياين قانون منعقد ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(ي مشمول بندهاي ها دستگاهترك تشريفات و غيره توسط 

، بايد به ها پرداختو ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه 

 .پايگاه اطالعات قراردادها وارد گردد

نامه  قانون آيين موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين جمهور رئيسريزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه

نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطالعات قراردادها را تهيه كند و به تصويب  ،اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء

 .هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطالعات قراردادها را ايجاد نمايد

يز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطالعات آنها ممنوع قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و ن - 1 تبصره

تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده  .باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است مي

و  جمهور رئيس ريزي و نظارت راهبردي كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطالعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه

 .معاون دستگاه مربوط حسب مورد است

تأخير در ورود اطالعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطالعات يا ورود اطالعات بر خالف واقع در  -2 تبصره

ي موضوع ها دستگاهشود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در  هاي مذكور تخلف محسوب مي پايگاه

 .گردد مياين قانون محكوم ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(بندهاي 

اين قانون، وزارت اطالعات موظف است نقاط مهم و ) 1(گيري فساد طبق تعريف ماده  به منظور پيشگيري از شكل -4 ماده

هاي  گذاري خارجي، سرمايههاي كالن اقتصادي دولتي و عمومي مانند معامالت و قراردادهاي بزرگ  پذير در فعاليت آسيب

ي اجرائي را در صورت وجود گزارش ها دستگاهگيري اقتصادي و پولي كشور در  هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم بزرگ، طرح

 .موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي الزم پوشش اطالعاتي كافي و مناسب بدهد

 .شود هاي فساد مالي كالن ضابطه قوه قضائيه محسوب مي عات نيز در پروندهوزارت اطال -1 تبصره

 .وزارت اطالعات موظف به پشتيباني از بانك اطالعاتي موجود در دبيرخانه است -2 تبصره

 : هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است محروميت -5 ماده

 : حروميت هام - الف

ماده ) ج(و ) ب(، )الف(ي موضوع بندهاي ها دستگاهشركت در مناقصه ها و مزايده ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با  -1

 25/1/1383اين قانون با نصاب معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب ) 2(

 اين قانون) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(موضوع بندهاي هاي  دريافت تسهيالت مالي و اعتباري از دستگاه -2

 تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه -3

 دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني -4
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 اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات -5

 اي، صنفي و شوراها هاي حرفه عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكل -6

 هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي عضويت در هيأت -7

 : اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان - ب

گردند متناسب با نوع تخلف  اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي -1

 : شوند عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي

از ربط، به يكي  هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي هاي مالي، اظهارنامه ارائه متقلبانه اسناد، صورت -1-1

 اين ماده و يا هر سه آنها) الف(بند ) 3(و ) 2(، )1(هاي مندرج در جزءهاي  محروميت

ثبت نكردن معامالتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معامالت  -2-1

 اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها) الف( بند) 6(و ) 2(، )1(هاي مندرج در جزء هاي  غيرواقعي، به يكي از محروميت

هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني  ها و ديون با شناسه ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه ثبت هزينه -3-1

 اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها) الف(بند ) 5(و ) 2(، )1(هاي مذكور در جزءهاي  بنگاه، به يكي از محروميت

بيني شده در مقررات، به يكي از  ارائه نكردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش -4-1

 اين ماده يا هر دو آنها) الف(بند ) 6(و ) 3(هاي مندرج در جزءهاي  محروميت

هاي مندرج در جزءهاي  از محروميتاستفاده از تسهيالت بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي  -5-1

 اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها) الف(بند ) 6(و ) 4(، )2(، )1(

استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به  -6-1

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

قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت ) 5(ي موضوع ماده ها دستگاهاگر مرتكب، از كاركنان  - 1 تبصره

 .شود نيز محكوم مي) الف(بند ) 7(مندرج در جزء 

معادل ده برابر نصاب معامالت بزرگ  حد نصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، -2 تبصره

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

هاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت  محكومان به مجازات -2

شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به  اين ماده مي) الف(رأي، مشمول كليه محروميت هاي مندرج در بند 

 : هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند محروميت

 دو سال حبس و بيشتر -1-2

 جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات -2-2

 .بيشتر باشد) 2-2(و يا ) 2-1(محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي  -3-2

هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت  -6 ماده

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و اطالعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، 

اين ) 5(تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده  شود ميمعادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل 

در غير اين صورت پرونده را قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و 



  39     ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد

  

شوند با رعايت  اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي قوه قضائيه موظف است در شعبه .مختومه نمايد

 .حكم صادره از اين دادگاه قطعي است .هاي هيأت مذكور رسيدگي كند اصول آيين دادرسي به گزارش

حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاه چه اگر متخلف براي تأمين  -1 تبصره

 .تواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي درباره موضوع تصميم

 .كند مياگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام 

شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت ) 5(اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده  -2 تبصره

و در هر صورت، مجازات،  شود ميمحكوم ) 5(ماده ) الف(د مرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بن

 .بيش از پنج سال محروميت نيست

و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را  ها شركتي نظارتي، بازرسان قانوني ها دستگاه -3 تبصره

 .به هيأت مذكور در صدر ماده اعالم كنند

متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، تواند شعب  هيأت مي -4 تبصره

اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، 

هاي مذكور در اين ماده  با همكاري ساير دستگاه اي است كه ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسي كل كشور نامه به موجب آيين

 .رسد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي شود ميتهيه 

اين قانون مانع رسيدگي به تخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين ) 5(هاي مذكور در ماده  اعمال محروميت - 5 تبصره

 مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را بهربط نيز موظفند طبق  ي ذيها دستگاهصالح نيست و  در مراجع ذي

 .نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند

دبيرخانه و بانك اطالعات مربوط، موضوع پايگاه اطالعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل  - 6 تبصره

 .شود ميكشور تشكيل 

نظام اداري براساس منابع  ارتقاي سالمتسازي و  فرهنگدولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور  -7 ماده

منشور اخالق حرفه اي « اسالمي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون

 .را تدوين نمايد» كارگزاران نظام

هاي  مكلفند براساس وظايف و مأموريت اين قانون) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(ي موضوع بندهاي ها دستگاهكليه  -تبصره

قانون ) 71(اي و اخالقي مقامات موضوع ماده  رفتار حرفه«به تدوين » اي كارگزاران نظام منشور اخالق حرفه«خود در چارچوب 

 .خود اقدام نمايند» مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان

ريزي و نظارت  هاي برنامه تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونتگيري فساد،  به منظور پيشگيري از شكل - 8 ماده

 : است جمهور رئيسراهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني 

هاي اطالعاتي و استانداردسازي  سازي اطالعات و استقرار و تقويت نظام ها و راهكارهاي شفاف به تدوين سياست - الف

ساني الزم به عموم ر ي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطالعها دستگاههاي  امور و مستند نمودن فعاليت

 .ي نظارتي و اطالعاتي كشور اقدام نمايدها دستگاهمردم و همچنين تأمين نيازهاي اطالعاتي 

توليدي، اخذ  و واحدهاي ها شركتدرباره آن دسته از فرايندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت  - ب

گردد، به ايجاد و  مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيگانه كه انجام آن به چند سازمان مربوط مي

 .اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل كاهش يابد، اقدام نمايد اندازي فرايندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه راه
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ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معامالت بزرگ مندرج در قانون مناقصات  - ج

 .تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(اشخاص مشمول بندهاي 

 : وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است -9 ماده

هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه  در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليت - الف

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

هاي بالمحل و  ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطالعات مالياتي و پايگاه اطالعات چك - ب

 .اندازي نمايد اين قانون را راه) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(هاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي  هاي واخواستي و بدهي سفته

اندازي نمايد و آن را در  بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه پايگاه اطالعاتي رتبه - ج

 .تباري و اشخاص قرار دهددسترس مؤسسات اع

براي  ها دستگاهبندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري  مربوط به نحوه رتبه نامه آيين -تبصره

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ) ج(و ) ب(تحليل اطالعات پايگاه مذكور در بندهاي 

 .و به تصويب هيأت وزيران مي رسد شود ميايران و اتاق تعاون ايران تهيه 

هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه  ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه - د

 .هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند تجاري و اقتصادي و اسكله

از طريق سازمان مالياتي،  ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطالعات مالياتي، گمركي و بورس را - هـ

هاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات  گمرك جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمان

 .قانوني الزم را براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي به عمل آورد

نهاد در زمينه پيشگيري و  هاي مردم تقويت سازمانوزارت كشور موظف است تمهيدات الزم را درباره توسعه و  -10 ماده

هاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش  مبارزه با فساد و سنجش شاخص

 .ساالنه آن را به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

 : قوه قضائيه موظف است -11 ماده

اي  ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خألهاي موجود، اليحه - الف

ها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا  جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازات

 .عمل آورد 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 كاركنان  - ب

ها، آيين دادرسي و ساير  شوند شامل تشكيالت، صالحيت ي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب ميها دستگاه

 .دهد تا اقدامات قانوني را معمول داردموضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه 

تا زمان ايجاد تشكيالت مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون،  - 1 تبصره

قضات اين  .هاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد ها با رعايت صالحيت شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاه

 .هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند شعب بايد دوره

اي است كه ظرف سه  نامه موجب آيين هاي آموزشي تخصصي به شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره -2 تبصره

 .رسد تصويب رئيس قوه قضائيه مي و به شود ميماه توسط وزير دادگستري تهيه 

 : اي كه اندازي نمايد به گونه هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه پايگاه اطالعات مديريت پرونده - ج
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هاي مطروحه حداكثر بيست وچهار ساعت پس از توليد يا دريافت در  نسخه الكترونيكي از اطالعات، اسناد و پرونده -1

 .ثبت گردد) سيستم(سامانه 

 .ها قابل رديابي و پيگيري باشد پرونده ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به پروندهدهي رسيدگي به  نوبت -2

هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي  ثبت كليه نامه -3

 .پذير گردد امكان

ه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كلي -4

 .شناخته شده است ميسر گردد

 .اندازي نمايد پايگاه اطالعات آراء صادره قضائي را راه -5

دهي اطالعات الزم به  هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس خالصه اطالعات كليه پرونده -6

 .پذير گردد ي نظارتي امكانها اهدستگكليه 

بندي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامل موارد امنيتي، مصاديق خالف اخالق، عفت و  نامه اين سامانه و زمان آيين -تبصره

هاي نظارتي و ساير موضوعات مرتبط، حداكثر ظرف سه  نظم عمومي و اختالفات خانوادگي و نحوه دسترسي اشخاص و دستگاه

 .رسد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي شود ميماه توسط وزير دادگستري تهيه 

ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسالمي ايران را تهيه  - د

 : قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را دربرگيرد .ال نمايدو جهت اقدام الزم قانوني به دولت ارس

 استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي -1

 هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه استرداد اموال و دارايي -2

 تبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي -3

 : سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است -12 ماده

و ساير ترتيبات قانوني الزم اقدام و اطالعات الزم ) كاداستر(ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري  - الف

 .كند  مياجرائي مشخص  نامه آيينحدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را  .بوط وارد نمايدرا در پايگاه اطالعاتي مر

هاي اطالعات و  نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارتخانه آيين

 .رسد ميتصويب رئيس قوه قضائيه  و به شود ميدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه 

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

راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ) ب(ورود اطالعات پايگاه اطالعاتي مذكور در بند  -1 تبصره

 .كننده است رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت ثبت رسيده يا مي

آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك ) 1(و تبصره ) ب(بند  نامه اجرائي آيين -2 تبصره

 .رسد و به تصويب هيأت وزيران مي شود ميكشور و وزارت كشور تهيه 

ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطالعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور را  - ج

نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از طريق نظام اندازي  راه

 .متمركز مذكور تسهيل گردد
  

 تكاليف عمومي - فصل سوم
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ارتشاء، هاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به  ن دستگاهمسئوالكليه  - 13 ماده

در معامالت داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخالف حق و ) پورسانت(اختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ درصد 

مقررات قانوني، دخالت در معامالت دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف 

اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معامالت دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن،  غيرقانوني در وجوه يا

العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه  الزحمه يا حق منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق

اقتصادي در حوزه مأموريت خود بالفاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي كننده به  و ساير جرائم مرتبط با مفاسد

 .قانون مجازات اسالمي مي شوند) 606(جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده 

يطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه ي موضوع اين قانون كه در حها دستگاههر يك از كاركنان  -تبصره

باالتر خود و يا واحد  مسئولمتبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطالع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به 

 .شود مينظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق 

 مسئولها، ناظرين و ساير اشخاصي كه  حساب  سابداران، مميزين، ذيبازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و ح - 14 ماده

باشند موظفند در صورت  هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليت

صالح  نظارتييا قضائي ذي مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع

ي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ها دستگاهمتخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در  .اعالم نمايند

هاي صنفي  ها، مؤسسات و اتحاديه ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمن

 .شوند اي و يا هر دو مجازات محكوم مي حرفه و

اين قانون به تناسب ) 2(ماده ) الف(هاي دولتي بند  مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمان -15 ماده

آن و يت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد مسئول

ي ها دستگاهواحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل  .باشند صالح مي اعالم مراتب حسب مورد به مراجع ذي

 .باشند مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي

ارائه و ثبت  مسئولهاي اطالعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه  اندازي هر يك از پايگاه پس از راه -16 ماده

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

دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت  - 17 ماده

را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع دهنده، اطالعات خود  عنوان مخبر يا گزارش

 : اقدامات حمايتي عبارتند از .گيرند، اقدام نمايد جويانه قرار مي صالح قرار مي دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام ذي

خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي عدم افشاء اطالعات مربوط به هويت و مشخصات  - الف

چگونگي  .كه قاضي رسيدگي كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را الزم بداند

 .شود مين قانون مشخص نامه اجرائي اي نفع، در آيين عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي

ي ها دستگاهفراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در  - ب

اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين ) 2(ماده ) ج) و) ب(، )الف(اجرائي موضوع بندهاي 

 .جه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گرددو انتقال نبايد به هيچ

جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت  - ج

 .و مي تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد شود ميدر اين صورت دولت جانشين زيان ديده محسوب  .ممكن نباشد
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آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه جايي،  هرگونه رفتار تبعيض - د

را به  ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش دهنده و منبعي كه اطالعات صحيحي

 .نمايند ممنوع است قانوني منعكس مي صالح ذيمقامات 

شوند كه اطالعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد  اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي -تبصره

 .صالح باشد مراجع ذي

ط وزارت اطالعات و با همكاري نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توس

و  شود ميتهيه  جمهور رئيسريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني  هاي برنامه وزارت دادگستري و معاونت

 .آيد اقدامات قانوني الزم براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي به عمل مي

و ) ب(، )الف(ي مندرج در بندهاي ها دستگاهيرمستقيم براي كليه هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غ -18 ماده

 .بيني نشده، ممنوع است هاي اقتصادي پيش اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليت) 2(ماده ) ج(

است بايد به نحو ها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كالً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده  اي از پژوهش نسخه -19 ماده

 .مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد

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

 .قانون فرايند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند

اين قانون موظفند فقط از نرم افزارهاي مالي و اداري ) 2(ماده ) ج(و  )ب(، )الف(كليه اشخاص مشمول بندهاي  -21 ماده

 .كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند

 .افزارهاي خارجي اعالمي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است خريد نرم -1 تبصره

 .افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد ز ثبت هر نرمشوراي عالي انفورماتيك بايد قبل ا - 2 تبصره

كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با  -3 تبصره

 .شرايط مزبور سازگار نمايند

اين ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي ها، حسابداران و بازرسان  حساب كليه ذي -22 ماده

قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود 

 .اطمينان حاصل نمايند

افزار اقدام نمايند  اردهاي مصوب به تغيير در نرمافزار برخالف استاند ي توليدكننده نرمها شركتدر صورتي كه  -23 ماده

ن ذي ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ مسئوالو كليه  شود ميبندي آن شركت به مدت سه سال لغو  رتبه

 .كننده است استفادهيت متوجه مسئولافزارهاي مذكور ممنوع و  هرگونه تغيير برخالف استانداردها در نرم .افزاري را ندارند نرم

ي مشمول اين قانون كه موجب ها دستگاههرگونه اظهار خالف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به  -24 ماده

 .شود ميتضييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب 

در غير اين صورت عالوه  .شود ميساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم چنانچه براي عمل ارتكابي در 

 .گردد ميبر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محكوم 

شوند مكلفند موضوع را به مقام باالتر گزارش نمايند،  كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه ها دستگاههر يك از كاركنان 

متخلفين از اين  .نمايد ميدرصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعالم  مسئولمقام 

 .تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند
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اين قانون موظفند به بازنگري و مهندسي مجدد ) 2(ماده ) ج(و ) ب( ،)الف(ي مذكور در بندهاي ها دستگاه -25 ماده

سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط 

 .احد مربوطه در دستگاه منعكس گردديت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به ومسئولواحدهايي كه 

واحد مزبور موظف است براساس زمان بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و درصورت عدم 

واحدهاي مزبور موظفند در  .پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا باالترين مقام دستگاه منعكس شود

 .صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعالم نمايند

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

كي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه صالح يا عدم پاسخ مكتوب به شا موضوع به مراجع ذي

 .شود ميبرخورد 

 .نظارت بر حسن اجراء اين ماده است مسئولسازمان بازرسي كل كشور  -1 تبصره

يي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود دارد از ها دستگاهي تحت نظر مقام رهبري و نيز ها دستگاه -2 تبصره

 .باشند اين ماده مستثني ميشمول 

 : گردند موارد زير اشخاص تشويق مي در -26 ماده

مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون  - الف

 .گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود

العاده  اندازي كامل پايگاه اطالعاتي مكانيزه تالش فوق مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه - ب

 .داشته باشند

هاي  هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سالمت اداري را براساس شاخص - ج

 .حت سرپرستي خود ارتقاء دهنداين قانون واحد ت) 28(ماده ) الف(موضوع بند 

ريزي و نظارت  هاي برنامه نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط معاونت آيين - د

 .رسد و به تصويب هيأت وزيران مي شود ميتهيه  جمهور رئيسراهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني 

الذكر اقدام نمايند براساس  اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق) 2(ماده ) د(ند چنانچه اشخاص مشمول ب -تبصره

 .شوند نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي نييآ

هاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان مقام رهبري  وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليت -27 ماده

 .باشد شده است، نميتشكيل 

 : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است) 221(ي نظارتي موضوع ماده ها دستگاهشوراي  -28 ماده

اين ) 2(ماده ) د(و ) ج(، )الف(ي موضوع بندهاي ها دستگاهگيري ميزان سالمت اداري در  هاي اندازه تهيه شاخص - الف

 .هاقانون و اعالم عمومي آن

ن و مردم حداكثر تا پايان مسئوالگيري ميزان سالمت اداري به صورت كلي و موردي و اعالم نتيجه بررسي به  اندازه - ب 

 .شهريور ماه سال بعد

هاي پيشگيرانه و مقابله با   ي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامهها دستگاهبررسي اقدامات  - ج

 مسئولي ها دستگاهها و ارائه پيشنهاد به  ها و ضعف اعالم قوتفساد، 

 .رسد نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي آيين -تبصره
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دولت موظف است در بودجه ساالنه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات  -29 ماده

هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي و اجراء  الزم براي هزينه

نمايند موظفند  يي كه از بودجه ساالنه كل كشور استفاده نميها دستگاهساير  .بيني نمايد ي اجرائي پيشها دستگاهاحكام را در 

 .هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند

 .شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود -30 ماده

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي، آموزش و پرورش،  اسالمي ايران، وزارتخانه سازمان صدا و سيماي جمهوري -31 ماده

علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي 

، اقدامات گردد مياسد اقتصادي ابالغ رساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه با مف هاي آموزش عمومي و اطالع اجراء برنامه

 .الزم را به عمل آورند

ي مشمول با وزير و باالترين ها دستگاهيت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مسئول -32 ماده

هاي  حداكثر ظرفيت واحدها و بخشربط است و افراد يادشده مكلفند با اتخاذ تدابير و سازوكارهاي مناسب، از  مقام دستگاه ذي

 .هاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند نظارتي و ساير بخش

نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت  آيين - 33 ماده

هاي  و وزارتخانه جمهور رئيسعه مديريت و سرمايه انساني با همكاري معاونت توس جمهور رئيسريزي و نظارت راهبردي  برنامه

 .رسد و به تصويب هيأت وزيران مي شود مياطالعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي تهيه 

ي مذكور برخالف قوانين و مقررات، ممنوع است و ها دستگاههاي اطالعاتي  هرگونه افشاء اطالعات پايگاه -34 ماده

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

هاي اطالعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به  هرگونه دسترسي غيرمجاز به پايگاه -35 ماده

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

 .ماه است

قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه 

 07/08/1390يب و در تاريخ يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال تصو

  .از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد

  

هـاي   استفاده حـداكثري از ظرفيـت واحـدها و بخـش    جمهور در خصوص  معاون اول رئيسبخشنامه  -5-8

  )21/12/1390مورخ  250893شماره ( نظارتي

قانون ارتقاي سالمت اداري و به استناد تصميمات متخذه در يكصـد و دومـين جلسـه سـتاد مبـارزه بـا        )32(و ) 27(مستفاد از مواد 

 ،قانون مديريت خدمات كشوري موظفنـد تـا تهيـه   ) 5(ي اجرايي موضوع ماده ها دستگاهمفاسد اقتصادي وزراء و باالترين مقامات 

هـاي نظـارتي و بـا بكـارگيري      حداكثري از ظرفيت واحـدها و بخـش   هاي اجرايي قانون مزبور با استفاده نامه تصويب و ابالغ آيين

اداري كوشش نموده و ترتيبي اتخاذ فرمايند تا اركان مسئول قبل از اتخـاذ تصـميم راجـع     ارتقاي سالمتسازوكارهاي مناسب در 

بـه  (اري و توليـدي  تجـ  ،صدور مجوز و معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان فعـال اقتصـادي   ،به تخصيص هرگونه تسهيالت

اقدام الزم معمـول   ،اي و بانكي آنها استعالم نموده و در صورت احراز كامل شرايط قانوني بيمه ،از وضعيت مالياتي )مراجع ذيربط
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كننـده و يـا    اسـتعالمات (اهمـال و يـا ارائـه اطالعـات نـاقص و يـا بـرخالف واقـع توسـط اشـخاص مسـئول             ،تـأخير  ،تسامح .دارند

  .گردد جرم محسوب و مطابق قوانين تعقيب مي) دهنده پاسخ

  

شـماره  ( نظـام اداري و مقابلـه بـا فسـاد     ارتقـاي سـالمت  قـانون   6مـاده   4اجرايـي تبصـره    نامه آيين -5-9

  )25/04/1392مورخ  100/21778/9000

 كليات و تعاريف -فصل اول

 : در معاني و مقاصد زير به كار مي رود نامه آيينواژه و عبارات اختصاري مندرج در اين  -1 ماده

مجلس شوراي اسالمي كه  1387ارديبهشت ماه  29ام اداري و مقابله با فساد مصوب - نظ ارتقاي سالمتقانون : قانون - الف

 .به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد 7/8/1390در تاريخ 

 .باشد ميقانون  6و  5وع مواد -موض ،شعبه رسيدگي كننده به تخلف: دادگاه - ب

 .باشد ميقانون  6هيأت مذكور در ماده: هيأت تشخيص - ج

شعب دادگاه و ساير امور مرتبط فعاليت  ،ي تشخيصها هيأتواحد اداري است كه در رابطه با انجام وظايف : دبيرخانه - د

 .نمايد مي

و به روز نگهداشتن اطالعات  آوري جمعيت مسئولكه  باشد مييكي از واحدهاي زيرمجموعه دبيرخانه : بانك اطالعات هـ

 .را به عهده دارد ها محروميتمربوط به پايگاه فهرست 
  

 تشكيالت و وظايف هيأت تشخيص - فصل دوم

 .شود ميتشكيل ) تهران(قانون در محل سازمان بازرسي كل كشور  6هيأت تشخيص موضوع ماده  -2 ماده

ي ها هيأتقانون موظف به معرفي به موقع نمايندگان خود براي تشكيل  6ي مذكور در مادهها دستگاهباالترين مقام  -تبصره

 .تشخيص مي باشند

هيأت تشخيص از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان نايب رئيس براي مدت يكسال  -3 ماده

 .باشد مين بازرسي كل كشور دبير هيأت نماينده سازما .انتخاب مجدد آنان بالمانع است .نمايد ميانتخاب 

ي ها هيأتدبيرخانه با موافقت هيأت تشخيص اول پيشنهاد افزايش  ،در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها -4 ماده

  با تركيب مشابه مذكور در  ،تا در صورت موافقت كند ميها را به رئيس قوه قضاييه ارائه  و استان) تهران(تشخيص در مركز 

 .و شرايط مندرج در آن تشكيل شود نامه آييناين  2ماده 

 ،قانون يا اطالع از تخلفات موضوع قانون 6ماده 3هاي مراجع مذكور در تبصره هيأت تشخيص با وصول گزارش -5 ماده

 .نمايد ميشروع به رسيدگي 

 : اقدامات زير را انجام دهد تواند ميهيأت تشخيص براي رسيدگي به گزارش ها  -6 ماده

 .تحقيق از شاكي و يا اعالم كننده - الف

 .تحقيق از شهود و مطلعين - ب

 .قانون هستند 5بررسي سوابق اشخاصي كه در مظان ارتكاب اعمال مذكور در ماده  - ج

 .ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعالم شده بررسي پرونده - د

 .رسيدگي به اسناد و مدارك هـ
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 .ارجاع امر به كارشناسي -و

 .ن و كاركنان دستگاه ذي ربطمسئوالاستعالم نظر از  - ز

 .اخذ توضيح از مشتكي عنه - ح

 .قانون هستند 5اطالعات له يا عليه اشخاصي كه در مظان ارتكاب اعمال مذكور در ماده  آوري جمعهرگونه تحقيق و  - ط

از ميان اعضاء خود يا خارج از هيأت يك يا چند گروه  تواند ميهيأت تشخيص حسب مورد و در صورت نياز  -7 ماده

 .تحقيق با نظارت قاضي هيأت به منظور بررسي موضوعات و ارائه گزارش تشكيل دهد

 .شود مياحكام گروه تحقيق با درج مهلت و محورهاي بررسي توسط رئيس هيأت تشخيص صادر  -تبصره

قانون را كافي تشخيص دهد  5مدارك ارتكاب اعمال مذكور در ماده در صورتي كه هيأت تشخيص داليل و  -8 ماده

شخصاً حاضر و يا نماينده قانوني خود را  تواند ميمتهم  .مكلف است متهم را جهت اخذ توضيح براي جلسه رسيدگي دعوت كند

 .ع رسيدگي هيأت نخواهد بودعدم دفاع شخص مذكور از خود مان .به هيأت معرفي و يا از طريق ارسال اليحه از خود دفاع نمايد

تصميمات هيأت در چارچوب وظايف مقرره در  .يابد مينفر رسميت  5جلسه هيأت تشخيص با حضور حداقل  -9 ماده

 .قانون با حداقل چهار رأي موافق معتبر است

 .باشد ميبا آن موافق است مناط اعتبار  -عضو هيأت - نظري كه قاضي ،در صورت تساوي آراء -1 تبصره

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب  91موارد رد اعضاي هيأت تشخيص همان است كه در ماده  -2 تبصره

 .در امور مدني تصريح شده است

نتيجه اقدامات را طي  ،هيأت تشخيص در صورتي كه داليل را جهت طرح در دادگاه كافي تشخيص دهد - 10 ماده

اين امر  .نمايد ميدر غير اين صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام  .نمايد مياه ارسال گزارشي از طريق دبيرخانه به دادگ

 .مانع رسيدگي ساير مراجع در صورت وقوع جرم و يا تخلف نخواهد بود

گزارش هيأت تشخيص براي ارسال به دادگاه بايد حاوي مشخصات اعالم كننده و شخص مرتكب اعمال در  -11 ماده

 .داليل توجه اتهام و مستندات قانوني آن باشد ،زمان و مكان وقوع تخلف ،نوع تخلف ،اعم از حقيقي يا حقوقي ،قانون 5ماده 

ديوان عدالت  ،سازمان حسابرسي ،ديوان محاسبات كشور ،سازمان بازرسي كل كشور: ي نظارتي شاملها دستگاه -12 ماده

ها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين بانك مركزي و بيمه  بازرسان قانوني شركت ،اداري و وزارت اطالعات

 ،ي ايرانگمرك جمهوري اسالم: هاي تابعه از جمله مركزي جمهوري اسالمي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و كليه سازمان

سازمان بورس و اوراق بهادار ايران موظفند در صورت مشاهده موارد  ،سازمان امور مالياتي كشور ،سازي سازمان خصوصي

 .مراتب را به هيأت تشخيص اعالم دارند ،قانون 5مذكور در بند ب ماده 
  

 تشكيالت و وظايف دادگاه - فصل سوم

قانون دادگاه با حضور سه قاضي تشكيل و رأي اكثريت مناط  6براي رسيدگي به گزارشات مذكور در ماده -13 ماده

 .اعتبار است

رييس قوه قضاييه يكي از شعب دادگاههاي عمومي جزايي تهران را جهت رسيدگي به اين امر اختصاص داده و  -تبصره

ان مجرب استان به تعداد الزم جهت تكميل تركيب شعبه اقدام نسبت به تعيين و صدور ابالغ براي رييس و همچنين دادرس

 .كند مي
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ي تشخيص رسيدگي و مبادرت به انشاء ها هيأتدادگاه با رعايت اصول آيين دادرسي به پرونده هاي واصله از  -14 ماده

 .گردد مييك نسخه از رأي صادره جهت درج در بانك اطالعاتي به دبيرخانه ارسال  .رأي دادگاه قطعي است .كند ميرأي 
  

 تشكيالت و وظايف دبيرخانه -فصل چهارم

دبيرهيأت تشخيص است كه از  ،رئيس دبيرخانه .دبيرخانه داراي يك نفر رئيس و تعداد مورد نياز كارشناس است -15 ماده

 .شود ميبين بازرسان سازمان بازرسي كل كشور به تشخيص رييس سازمان و پس از تأييد رييس قوه قضاييه منصوب 

بانك اطالعات و دبيرخانه در بودجه ساالنه سازمان  ،اعتبارات مورد نياز براي تشكيل و اداره هيأت تشخيص -16 ماده

 .شود ميأمين و پرداخت ت ،بيني پيشبازرسي كل كشور 

 : دبيرخانه وظايف زير را به عهده دارد -17 ماده

 .انجام امور اداري هيأت تشخيص و بانك اطالعات - الف

 .ابالغ احكام و تصميمات دادگاه و هيأت تشخيص - ب

 .ي ذي ربطها دستگاهقانون به مراجع و  5ماده  2ي مقرر در بند ها محروميتاعالم  - ج

اعالم رفع محروميت پس از احراز صدور رأي مرجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت در حدود مفاد رأي به دستگاه  - د

 .يا مرجع ذيربط

 .تشكيل بانك اطالعات و به روز نگهداشتن پايگاه فهرست محروميتها - ـه

 .نمايد ميداري دبيرخانه اطالعات زير را به صورت الكترونيكي در بانك اطالعات نگه -18 ماده

 .مشخصات كامل سجلي متخلف و در صورتي كه شخصيت حقوقي است مشخصات ثبتي آن -

 .دستگاه يا اشخاص اعالم كننده اتهام و تخلف -

 ).در صورت كارمند بودن(دستگاه محل خدمت متخلف  -

 .نوع تخلف -

 .زمان و مكان وقوع تخلف -

 ).موضوع جنبه مالي داشته باشددر صورتي كه (حجم ريالي يا ارزي تخلف  -

 .نظر هيأت تشخيص و تاريخ آن -

 .آراء دادگاه هاي موضوع اين قانون و ساير مراجع قضايي -

 .ي تعيين شدهها محروميتنوع  -

 .كاهش يا رفع محروميت -

 .شروع و پايان مدت محروميت -

 .توضيحات و ساير موارد مرتبط -

ها و ساير مراجع قضايي سراسر كشور موظفند تصويري از كليه  دادستان ،قانون 5قسمت ب ماده  2در اجراي بند  -19 ماده

 .احكام قطعي الزم االجراء مشمول قانون را به دبيرخانه ارسال نمايند

ارائه  .ط برساندو يا مراجع ذيرب ها دستگاهدبيرخانه موظف است محروميت اشخاص را به نحو مقتضي به اطالع  -20 ماده

صنفي و  اي، حرفههاي  انتصاب به مشاغل مديريتي و نظارتي و تشكل ،خدمات بازرگاني ،هرگونه تسهيالت مالي و اعتباري

 .باشد ميقانون به اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به عدم محكوميت آنان به محروميت  2شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده 
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كدكاربري و رمز عبور پايگاه فهرست محرومان در بانك اطالعات را با سطح  ،براي تسهيل امور تواند ميدبيرخانه  -تبصره

 .و مراجع مشمول قرار دهد ها دستگاهدسترسي معين در اختيار نمايندگان 

موظفند به  ،در چارچوب وظايفي كه در قانون مقرر گرديده ،و اشخاص مذكور در قانون ها دستگاهكليه  -21 ماده

و توضيحات الزم را ارائه و ) ...الكترونيكي و ،چاپي(مات هيأت تشخيص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارك استعال

 .كارشناسان ذيربط را معرفي نمايند

نظام اداري و مقابله با فساد  ارتقاي سالمتقانون  6ماده  4تبصره در اجراي تبصره  6ماده و  22در  نامه آييناين  -22 ماده

به  24/4/1392قانون مذكور تهيه و در تاريخ  6ي اجرايي موضوع ماده ها دستگاهتوسط سازمان بازرسي كل كشور و با همكاري 

  .تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد

  

ــا مفاســد اقتصــادي در قــوه مجريــه  نامــه پيشــگيري و مقابلــه نظــام آيــين -5-10 شــماره ( منــد و پايــدار ب

  )28/12/1392مورخ  ـه50328ت/192087

 : اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند نامه آييندر اين  -1 ماده

هدايت و نظارت و تقويت فرايند پيشگيري و مقابله با  ،كميته اي كه به منظور سياستگذاري و ساماندهي: كميته پيگيري - الف

 : گردد ميمفاسد اقتصادي در قوه مجريه با تركيب زير تشكيل 

 ).رئيس كميته( جمهور رئيسمعاون اول  -1

 .وزير اطالعات -2

 .وزير كشور -3

 .وزير امور اقتصادي و دارايي -4

 .وزير دادگستري -5

 .وزير نفت -6

 .تجارت معدن و ،وزير صنعت -7

 .وزير راه و شهرسازي -8

 .وزير ارتباطات و فناوري اطالعات -9

 .جمهور رئيسمعاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي  - 10

 .جمهور رئيسمعاون امور مجلس  - 11

 .جمهور رئيسمعاون اجرايي  - 12

 .رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران - 13

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

 .دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي - 15

 .شود ميدبير كميته پيگيري توسط رئيس آن تعيين  -1 تبصره

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

مديريت و نظارت بر سامانه  ،گيري گزارش ،هاي پيگيري هاي تخصصي شامل كميته دبيرخانه موظف به تشكيل كميته - 3 تبصره

 .باشد مي نامه آييناين ) 4(موضوع ماده 
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پيشگيري و مقابله با فساد در هر  ،كارگروه ارتقاي سالمت نظام اداري كه به منظور ارتقاي سالمت نظام اداري: كارگروه - ب

با ) جمهور رئيسهاي زير نظر معاونان  هاي تابعه آنها و سازمان ها و شركت ها و سازمان وزارتخانه(ي اجرايي ها دستگاهيك از 

 : شود ميتركيب زير تشكيل 

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

 .مدير حراست -2

 .مدير واحد حقوقي -3

 .زرسي و مديريت عملكردمدير واحد با -4

 .مدير مركز فناوري اطالعات -5

 .حساب ذي -6

 .رئيس هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان -7

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

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

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

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

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

گيري و گسترش مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط و ارائه  هاي شكل بسترها و زمينه ،هاي فساد شناسايي و كنترل گلوگاه -4

 .گزارش به كميته پيگيري

هاي جامع پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط به كميته پيگيري و اجراي آن پس از تصويب  ارائه طرح -5

 .پيگيري كميته

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

 .نهايي

 ،تكميل و اصالح قوانين ،گيري از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعريف ارائه پيشنهادهاي الزم با بهره -7

 .هاي دستگاه مربوط هاي قانوني و فعاليت هاي عملكردي در حوزه مسئوليت ها و ديگر چارچوب رويه ،فرايندها ،ها نامه آيين ،مقررات

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

هاي پيشگيري و مقابله با مفاسد  طرح ،نامه آيينكارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابالغ اين  -3 ماده

هاي مرتبط با آن  اقتصادي و نيز هرگونه عاملي كه در جهت تحقق اهداف ارتقاي سالمت نظام اداري آن دستگاه و حوزه فعاليت

ارائه و اجرا نمايد و گزارش اجراي آن  ،گوي تعيين شده از سوي كميته پيگيريرا تعريف و در چارچوب ال كند مياختالل ايجاد 

 .را از طريق سامانه به دبيرخانه كميته پيگيري اعالم نمايد

الگوي گزارش دهي و سامانه رصد و نظارت بر  ،نامه آيينكميته پيگيري موظف است ظرف يك ماه پس از ابالغ اين  -4 ماده

ي اجرايي ها دستگاهمدير سامانه موظف است گزارش عملكرد  .را تهيه نمايد نامه آيينرايي موضوع اين ي اجها دستگاهاقدامات 

 .در اولين جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نمايد ،را عالوه بر ارائه به باالترين مقام آن دستگاه
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اداري و  ،اعم از انتظامي صالح ذيهاي مفاسد اقتصادي به مرجع  كارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده -5 ماده

قضايي نسبت به پيگيري موضوع اقدام و هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت هر پرونده را از طريق سامانه به كميته پيگيري ارسال 

 .نمايد

 .رايي را به رييس جمهور ارائه نمايدي اجها دستگاهكميته پيگيري موظف است هر سه ماه يك بار گزارشي از عملكرد  -6 ماده

به منظور ارتقاي توان آن دستگاه در  ،ي اجرايي مي توانند با بهره گيري از تجارب و نتايج اقدامات كارگروهها دستگاه -7 ماده

مقررات و  ،هاي خود را در خصوص اصالح و بهبود قوانين پيشنهادها و نيازمندي ،امر پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي

اجراي آن  ،از طريق سازوكارهاي موجود ،سازمان و فرايندهاي آن دستگاه تنظيم و پس از تأييد كميته پيگيري ،همچنين ساختار

 .را پيگيري نمايند

ها و  سازمان ،كميته پيگيري موظف است نسبت به بررسي و مطالعه مفاسد موجود در نهادهاي عمومي غيردولتي -8 ماده

 .اي را اتخاذ و در حيطه وظايف دولت اجراء نمايد سته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابير پيشگيرانه و مقابلههاي واب شركت

  .است نامه آييندبيرخانه كميته پيگيري مسئول نظارت بر حسن اجراي اين  -9 ماده

  

هـا در   جمهور در خصـوص اقـدامات دسـتگاه    رئيس توسعه مديريت و سرمايه انساني تبخشنامه معاون -5-11

  )17/04/1393مورخ  5272/93/200شماره (برنامه هفتم نقشه راه اصالح نظام اداري راستاي 

قانون مديريت خدمات كشوري و در راسـتاي برنامـه هفـتم نقشـه راه اصـالح نظـام        92و  91به منظور اجراي احكام مقرر در مواد 

صـيانت از حقـوق مـردم و سـالمت     «با عنـوان   ،شوراي عالي اداري 20/1/1393مورخ  560/93/206 اداري موضوع مصوبه شماره

ضروري است موارد مشروحه ذيل در كليه واحدهاي تابعه و وابسته حوزه مركزي و خارج از مركز آن دسـتگاه بـه مـورد     ،»اداري

  : اجرا گذارده شود

توسـط  ) …نگهدارنـده اسـرار و    ،خـو  نـرم  ،صـادق  ،امانتـدار  ،متخصص ،متعهد(انتخاب و انتصاب بازرسن واجد شرايط  -1

  .باالترين مقام اجرايي دستگاه در سطح ملي و استاني و معرفي آنان به اين معاونت

  .مدت جهت بازرسان با هماهنگي اين معاونت هاي توجيهي و آموزشي كوتاه تدوين و اجراي برنامه ،تهيه -2

  .بندي اعمال نظارت و بازرسي از واحدهاي ستادي و خارج از مركز تهيه و تدوين برنامه زمان -3

و يـا غيرحضـوري   ) استقرار در محـل (اي يا موردي به شيوه حضوري  هاي داخلي به صورت دوره انجام نظارت و بازرسي -4

  .قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضوابط و سازوكارهاي تعيين شده 92و  91از نحوه اجراي احكام مواد 

مراجعـان و ذينفعـان در ارتبـاط بـا      ،پيشنهادها و شـكايات مـردم   ،سازوكاري الزم به منظور اخذ نظراتطراحي و تدوين  -5

  .هاي مربوطه به معاونت رجوع در دستگاه متبوع و ارائه گزارش رعايت سالمت اداري و صيانت از حقوق ارباب

قانون مديريت خـدمات كشـوري متضـمن اعـالم      92و  91مواد تهيه و تنظيم گزارش از وضعيت تخلفات اداري موضوع  -6

اسامي سرپرستان و مديران بالفصل كارمنـدان   ،مجازات تعيين شده و همچنين حسب مورد ،اسامي كارمندان خاطي ،موارد تخلف

  .اند هاي الزم اهمال نموده متخلف كه در اعمال نظارت

دهنده و اعالم اسامي آنان به معاونت جهت ممنوعيت عقـد قـرارداد    ايجاد بانك اطالعاتي از افراد حقيقي و حقوقي رشوه -7

  .ي اجرايي كشورها دستگاهبا آنان در كليه 

ح بـازنگري و اصـال   ،رجوع از طريق شناسايي فرآيندهاي عمليـاتي مربـوط   بهبود و تنظيم روابط و تعامالت سالم با ارباب -8

  .بيني تدابير نظارتي الزم در مراحل انجام فرآيندهاي مزبور آنها پيش
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همـاهنگي و نظـارت بـر اجـراي مفـاد ايـن        ،ي مشمولها دستگاهدفاتر بازرسي و رسيدگي به شكايات يا عناوين مشابه در  -9

  .بخشنامه و اقدامات بازرسان را بر عهده دارند

باالترين مقام اجرايي دستگاه مسئول اجراي اين بخشنامه بوده و ضروري است اقدامات انجام شده در سـطح دسـتگاه را    -10

  .گزارش نمايد) امور سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم(هر شش ماه يكبار به معاونت 

ري و همچنين تكـاليف و الزامـات منـدرج    قانون مديريت خدمات كشو 92و  91استانداران موظفند اجراي احكام مواد  -11

نظارت و پيگيري نموده و اقدامات انجام شـده در سـطح اسـتان را     ،ي اجرايي مستقر در استانها دستگاهدر اين بخشنامه را در كليه 

  .هر شش ماه يكبار به معاونت گزارش نمايند

  

ــين -5-12 ــاده  آي ــي م ــه اجراي ــاي ســالمت نظــام اداري  ) 26(نام ــانون ارتق ــادق ــا فس ــه ب  شــماره( و مقابل

  )24/04/1393مورخ  هـ50080ت/45146

 : اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند نامه آييندر اين  -1ماده 

 -1390مصوب - قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد: قانون - الف

 .كه تخلف يا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شودقانون ) 1(ماده ) الف(افراد موضوع بند : مرتكبين فساد - ب

 .قانون) 28(شوراي موضوع ماده : ي نظارتيها دستگاهشوراي  - پ

 .پايگاه هاي اطالعاتي موضوع قانون: پايگاه هاي اطالعاتي مكانيزه - ت

 .28/12/1392مورخ  هـ50328ت/192087تصويب نامه شماره ) 1(ماده ) الف(كميته موضوع بند : كميته - ث

 .مي باشند نامه آيينمشمول اين  ،قانون) 2(اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده  -2ماده 

 : شود ميبه شرح ذيل تعيين  نامه آيينتشويق هاي موضوع اين  -3ماده 

 .اعطاي تقديرنامه توسط باالترين مقام اجرايي يا ساير مسئولين ذي ربط شخص حقوقي - الف

 .اعطاي يك گروه تشويقي يا طبقه و مانند آن - ب

 .حق تقدم در انتصاب به مشاغل مديريتي و يا باالتر در شرايط مساوي - پ

 .پرداخت وجه نقدي معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت - ت

ماه به تشخيص تا شش ) فساد(ميزان و اثرات جرم يا تخلف  ،متناسب با نوع) ت(ين شده در بند - ميزان تعي -1تبصره 

 .كميته و يا مسئولين ذي ربط شخص حقوقي قابل افزايش است

 .باشد ميمانع از اعمال ساير بندهاي اين ماده ن) ت(تشويق موضوع بند  -2تبصره 

به ) 3(قانون اقدام نموده اند و تشويق هاي موضوع ماده ) 26(تشخيص افرادي كه در جهت تحقق بندهاي ماده  -3تبصره 

 .باشد ميپيشنهاد مدير ذي ربط و يا كميته و تأييد باالترين مقام اجرايي شخص حقوقي 

كاركنان و مقام هايي كه حسب وظيفه سازماني در ارتباط با سالمت نظام اداري و مقابله با فساد انجام وظيفه  -4تبصره 

 .نمي شوند نامه آييناين ) 3(هاي مندرج در ماده  مشمول تشويق ،نمايند مينموده و افراد متخلف را شناسايي و معرفي 

منوط به رعايت مقررات و  ،پايگاه هاي اطالعاتي مكانيزه اندازي راهدر خصوص  نامه آيينهاي موضوع اين  تشويق -4ماده 

 .باشد مياجرايي و امنيتي مصوب شوراي عالي فناوري اطالعات  ،ضوابط فني

مسئول انجام مكاتبات و پيگيري هر يك از  ،حقوقي با رعايت محرمانه بودنواحدهاي منابع انساني شخص  -5ماده 

 .و اعالم نتيجه آن به ذي نفع و مقامات مافوق مي باشند نامه آييناقدامات و مراحل مذكور در اين 
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 ،آراي قطعي صادر شده از سوي مراجع رسيدگي به تخلفات انضباطي ،مبناي تشخيص تخلف يا جرم حسب مورد -تبصره

 .قضايي است صالح ذيانتظامي و اداري و مراجع 

) ب(و ) الف(و مؤسسات دولتي موضوع بندهاي  ها وزارتخانهدر  نامه آييناعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين  -6ماده 

اشخاص ي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير ها شركتو در خصوص  بيني پيشقانون در لوايح بودجه ساالنه ) 2(ماده 

 .حقوقي از محل منابع داخلي آنها و با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل پرداخت است

در پايان (را به صورت ساالنه  نامه آيينموظفند اقدامات انجام شده موضوع اين  نامه آييني مشمول اين ها دستگاه -7ماده 

  .گزارش نمايند جمهور رئيسسرمايه انساني  ي نظارتي و معاونت توسعه مديريت وها دستگاهبه شوراي ) هر سال
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  منابع و مĤخذ

 .انداز جمهوري اسالمي ايران سند چشم -1

 .)ابالغي مقام معظم رهبري(هاي كلي نظام اداري  سياست -2

 .)10/2/1380مورخ (گانه در خصوص مبارزه با مفاسد  اي مقام معظم رهبري خطاب به رؤساي قواي سه فرمان هشت ماده -3

 .اجتماعي و فرهنگي ،پنجم توسعه اقتصادي قانون برنامه -4

 .قانون مديريت خدمات كشوري -5

سـازمان مـديريت و   ، مجموعه مقاالت همايش سـالمت نظـام اداري  ، برنامه مبارزه با فساد در نظام اداري، جمشيد، انصاري -6

 .1381، ريزي كشور برنامه

 .1389، دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران، اداري و مبارزه با فساد ارتقاي سالمتجزوه ، احمد فضل، پيروز -7

سـازمان  ، مجموعه مقاالت همايش سالمت نظام اداري، )دفتر هماهنگي بازرسي و پاسخگويي(دبيرخانه هيأت عالي نظارت  -8

 .1381، ريزي كشور مديريت و برنامه

 .1390، كز آموزش مديريت دولتيمر، درسنامه ده برنامه تحول در نظام اداري كشور، ريزي و توسعه آموزش دفتر برنامه -9

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ  ، هاي جهان سوم شناسي سياسي فساد در دولت باد فساد؛ جامعه زنده، علي، ربيعي - 10

 .1383، و ارشاد اسالمي

 .1383، هاي فرهنگي دفتر پژوهش، فساد اداري، محمد، زادگان عباس - 11

احكام قانون برنامه پـنجم  ، جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -ها امور مجلس و استان، معاونت حقوقي - 12

 .1389اسفند ، توسعه در حوزه نظام اداري

  .1389، آواي نور، هاي كلي نظام اداري كشور انقالب فرهنگي در نظام اداري؛ تحليلي بر سياست، مهدي، ناظمي اردكاني - 13

هاي اجرايي  ا و دستورالعمله نامه هاي دولت و آيين ها و كارگروه كميسيون ،شوراي عالي اداري ،مصوبات هيأت وزيران - 14

 : مرتبط با قوانين و مقرارت موضوعه

 )25/12/1382 مورخ هـ28617ت/37995 شماره( فساد با مقابله و يادار نظام سالمت يارتقا برنامه -

 )14/04/1383 مورخ هـ30759ت/18725 شماره( فساد با مقابله و اداري نظام سالمت يارتقا برنامه هياصالح -

 )22/12/1383 مورخ هـ30374ت/73377 شماره( يياجرا يها دستگاه در رشوه با مبارزه و يريشگيپ نامهنييآ -

 )13/2/1385 مورخ هـ34912ت/13283 شماره( يياجرا يها دستگاه در رشوه با مبارزه و يريشگيپ نامهنييآ هياصالح -

 )8/4/1389 مورخ 77683/44770 شماره( ك.خ.م قانون 93 و 91 ،90 ،87 ،86 ،84 مواد يياجرا نامه نييآ -

 )15/8/1390 مورخ 162966 شماره( كارمندان عملكرد بر نظارت و فيوظا انجام نحوه خصوص در جمهور سيرئ اول معاون بخشنامه - 

 )نظام مصلحت صيتشخ مجمع 07/08/1390 مصوب( فساد با مقابله و يادار نظام سالمت يارتقا قانون -

 )21/12/1390 مورخ 250893 شماره( ينظارت يها بخش و واحدها تيظرف از يحداكثر استفاده خصوص در جمهور سيرئ اول معاون بخشنامه - 

 )25/04/1392 مورخ 100/21778/9000 شماره( فساد با مقابله و يادار نظام سالمت يارتقا قانون 6 ماده 4 تبصره يياجرا نامه نييآ - 

 )28/12/1392 مورخ هـ50328ت/192087 شماره( هيمجر قوه در ياقتصاد مفاسد با داريپا و مندنظام مقابله و يريشگيپ نامهنييآ -

 راه نقشه هفتم برنامه يراستا در ها دستگاه اقدامات خصوص در جمهور سيرئ يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت بخشنامه -

 )17/04/1393 مورخ 5272/93/200 شماره( يادار نظام اصالح

 )24/04/1393 مورخ هـ50080ت/45146 شماره( فساد با مقابله و يادار نظام سالمت يارتقا قانون) 26( ماده يياجرا نامهنييآ -


