
 

 باسمه تعالی

 نظام اداری و مقابله با فساد ارتقای سلامتبرنامه 
 هیأت وزیران( 02/20/2830)مصوب 

ندادریاسههج ج دخرو و بم   21/20/2830رخر  ک  33/21 بنا بم پیشههنداد اهه ار   02/20/2830 هیأت وزیران در جلسههم رخر  

رح زیر را بم ا "نظام ادارو و رقابلم با فساد برنارم ارتقاو سلارج" استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانخن اساسی ج دخرو اسلاری

 :تصخیب ن خد

 :یابده ارتقاو سلارج نظام ادارو از طرق زیر تحقق ری2

 الف ه افاف سازو انجام ارخر و فعالیتدا و افزایش پاسخگخیی

 ب ه افزایش رضایت ندو خدرج گیرندگان و احقاق حقخق و احترام بم ارباب رجخع

 ها ه برقرارو نظام اایستم سالارو در انتخابدا و انتصاب ج

 د ه بدبخد فرهنگ ع خری و تقخیج نظارت رردری

 کارکنان ر رفتار سازرانی و اغلید اخلاقی و دینی ارزاداو تقخیج و سازرانی فرهنگ بدبخد ه  

 او کشخر، اجرایی وتخسعماقتصادو فعالیتداوو ه تقخیج رشارکج و فعالیج بخشداو غیردولتی با رفع رخانع انحصارو در 

 ، اقدارات وفعالیتداو سازرانداوتص ی ات ز ههه تدوین نظام حقخقی رر ر براو پیشگیرو و ربارز  با فساد و افزایش سلارج در اتخا 

 .دولتی و ع خری

سسات و سازراندایخابستم بم آندا و ارتقاو ههه بم رنظخر پیشگیرو از بروز فساد در کلیم دستگاهدا، سازرانداو دولتی و ع خری و رر0

ا ، اصلاح یرخرد نظر  یل را براو تسرو سهلارج در نظام ادارو و اجرایی کشهخر، کلیم دستگاهداو رش خا این برنارم رخنفند لخای 

 :ارائم ن اینداطلاق قخانین انجام و نرف یکساا پس از ابلاغ این برنارم بم هیأت وزیران

 .بازرگانیوزارت هاها و هیأت ردیر  رت در جدج اصلاح ونیفم نظارتی رجارع ع خری ارکجالف ه قانخن تجا

رعارلات )وزارت ارخر ب هههه قانخن رحاسبات ع خری کشخر در جدج اصلاح تعریف ارکتداو دولتی و دایر  ا خا آندا و نحخ  انجام

 .(اقتصادو و دارایی

قخو براو اندار کلیم ااخاص بم ارائم صخرت درآرد و هزینم و ایجاد ض انج اجراییج هههه قانخن رالیاتداو رسهتقیم در جدج الزام 

 .(صحی  رردیان و افزایش ریسک اندار ناصحی  رردیان )وزارت ارخر اقتصادو و دارایی

اطلاعات قبل از  ازد هههه قخانین رربخه بم بازار سررایم از ج لم قانخن تأسیس سازران بخرو اوراق بدادار در جدج ر نخعیج استفاد 

 .(انتشار ع خری آن و ر نخعیج رعارلات کارگزاران و کاررندان بخرو )وزارت ارخر اقتصادو ودارایی

ه در جدج رفع  2881ن و کاررندان در رعارلات دولتی و کشخرو ه رصخبرجلسی ن ایندگان و وزراء رداخلم رنع بم راجع قانخن ه  

 .(خارد استثناو آن )وزارت ارخر اقتصادو و داراییابدام و کاهش ااخاص رش خا و تصری  ر

ههه در جدج افزایش ریسک ونرفیتداو قانخنی رقابلم با  2811و ههه قانخن تشدید رجازات ارتشاء، اختلاو و کلاهبردارو ههه رصخب 

 .(ررتکبان فساد )وزارت دادگسترو

 ااخاص نزد دستگاهداونیز افشاو غیرقانخنی اطلاعات ز هههه لایحم تشهدید رجازات سخءاستفاد  کنندگان از اطلاعات رنتشر نشد  و

 .(رختلف )وزارت اطلاعات با ه کارو وزارت دادگسترو

 .(ح ه لایحم ح ایج از رخبران و ادخد )وزارت اطلاعات

 .(ه ه لایحم ضد انحصار و رانج خخارو )وزارت ارخر اقتصادو و دارایی

انتصاب ردیران با تأکید بر تعیین صلاحیج تخصصی ردیران وکاررندان واحدهاو و ههه لایحم اایستم سالارو و ه ینین انتخاب و 

 .ریزو کشخر(، نظارتی و ارخر رالی و دستگاهداو رش خا این برنارم و رکانیزرداو ارزیابی آندا)سازران ردیریج و برنارمبازرسی



ها و واحدهاو نظارتی وبازرسی )سازران ردیریج و  تگا ک ه لایحم نحخ  پاسخگخیی بم رردم و تأرین و تخلید اطلاعات رخرد نیاز دس

 .(ریزو کشخر با ه کارو وزارت اطلاعاتبرنارم

نظام )سههازران ا ههههه لایحم ر نخعیج ارائم گزارق ناق  یا غیرواقعی بم دسههتگاهدا و واحدهاو نظارتی و بازرسههی و ردیران عالی

 .(اطلاعات و ارخر اقتصادو و داراییهاو ریزو کشخر با ه کارو وزارتخانمردیریج و برنارم

تجارو با کشخر کشهخر داراو بالاترین رواب  82م هههه لایحم رعاضهدت ق هایی در زرینم تبادا اطلاعات رالیاتی و گ رکی با حداقل 

 .(هاو ارخر خارجم و دادگسترو)وزارت ارخر اقتصادو و دارایی با ه کارو وزارتخانم

 .ریزو کشخر(ها با تأکید بر افاف سازو آندا )سازران ردیریج و برنارمن ه لایحم هدف ند کردن یارانم 

و هههه لایحم خصخصی سازو در جدج تقخیج رشارکج و فعالیج بخشداو غیردولتی و افزایش رقابج درفعالیتداو اقتصادو کشخر 

 .()وزارت ارخر اقتصادو و دارایی

داو کشخر و دستگاهریزوابلم با فساد با ه کارو سازران ردیریج و برنارمع ه لایحم ضد فساد )ستاد ارتقاو سلارج نظام ادارو و رق

 .ع خ ستاد(

ف ه لایحم اصلاح قانخن استخدام کشخرو با رویکرد تأ یر سلارج ادارو و ریزان رضایج ارباب رجخع بروضعیج استخداری و حقخق و 

 .رزایاو کارکنان و ردیران

هایی کم سازران برنارمو ع خری و ررسسات و سازرانداو وابستم بم آندا رخنفند بر اساوهههه کلیم دستگاهدا و سازرانداو دولتی  8

ن اید اقدارات لازم را براو ادارو ابلاغ ریعالیریزو کشههخر پیرارخن رخارد  یل تنظیم و پس از تصههخیب در اههخراوردیریج و برنارم

 :اجراو آندا بم ع ل آورند

گسترق حیطم نظارت ها و رفع و حذف ت رکزهاو غیرضرورو و بم طخر ه زران و دستگا گرالف ه کخچک سازو و کاهش تصدو

 .و اع اا حاک یج دولج

ب هههه سهاد  سازو و رفع پیییدگیداو غیرضرور در ساختارها، فرآیندها، رناسبات و بخروکراسی حاکم بردستگاهدا و کاهش رابطم 

 .سریع در انجام ارخررودررو بین کارکنان و خدرج گیرندگان با تأکید بر ت

، اختیارات و نحخ  انجام ارخر و فعالیج واحدها و دستگاهداو اجرایی با تأکید برتخسعم آگاهیداو ج هههه اهفاف سازو حیطم ونائف

 .، ونائف و تکالیف رربخه بم کارکنان واحدها و دستگاهداه گانی در خصخص حقخق

ارکنان تشخیقی براو کترین افراد و ایجاد نظارداوکید بر ورود و ح خر اایستمد ه بدبخد نظارداو جذب و بم کارگیرو کارکنان با تأ

اایستم و داراو سلارج در نظام ادارو جدج تداوم خدرج کارکنان و بستر سازو آرخزای وفرهنگی لازم براو افزایش سط  اخلاق 

 .و وجدان کارو کارکنان دستگاهدا

 تناسبر کارکنانرزایاو و حقخق سط  ن خدن رنطقی ویژ  بم آنان زندگی کیفیج بخدبد و کارکنان برخخرداریداو سط  ارتقاو ه  

 .آنان ع ل کیفیج و نقش ،اه یج ،تخص  با

و هههه بدبخد و افزایش پاسهخگخیی در قباا تص ی ات و اقدارات رربخه و افزایش آگاهی ع خری نسبج بم ع لکرددستگاهدا و ایجاد 

 .صدا و سی او ج دخرو اسلاری ایرانهاو ج عی از ج لم سازرانارزیابیداو رردم از آندا با ه کارو رسانمفرصج طرح انتقادات و 

 .سلارتی آندا بندو دستگاهدا جدج سنجش ریزان، ااخصداو سلارتی و رتبمتعیین ااخصداو استاندارد فعالیج -ز 

، ه کاریدا وه اهنگیداو لازم را در خصخص ، اقداراتیدا، تسدیلاتهاو کشخر و فرهنگ و ارااد اسلاری رخنفند بررسه وزارتخانم 4

تخان ندسههازو و ح ایج از سههازرانداو غیردولتی و رطبخعات در زرینم پیشههگیرو وربارز  با فسههاد را با رعایج رصههال  نظام و در 

 .چارچخب قخانین و رقررات رربخه رع خا دارند

تگا  رقام اجرایی دسدر هر یک از دستگاهداو رش خا این برنارم با وزیر یا بالاترین ههه رسرولیج پیشگیرو از فساد و سالم سازو 5

 .دهدبااد کم با رعایج قخانین و رقررات رربخه آن را انجام ریری



 ریاسج وزیر یااو بم، ک یتمهههه بم رنظخر ارتقاو سهلارج نظام ادارو در دسهتگاهداو اجرایی و پیگیرو و اجراو این تصهخیبنارم 1

خا دستگا  بم ئیکی از رعاونان دستگا  از طرف بالاترین رقام رس .گرددرب  تشکیل ریبالاترین رقام رسهروا دستگا  و رعاونان  و

ستاد ارتقاو سلارج نظام " دسهتگا  رربخه در جلسهاتی کم هر را  یک بار از طرفعنخان دبیر ک یتم انتخاب اهد  و بم عنخان راب 

 .گردد ارکج خخاهد ن خدریتشکیل "دادارو و رقابلم با فسا

 42515ابلاغی بم ا ار  "ه اهنگی و ارتقاو واحدها و دستگاهداو نظارتی"نارم تبصر  ه کلیم دستگاهدا رخنفند در چارچخب آیین

 .ستاد ارتقاو سلارج نظام ادارو و رقابلم با فساد، اقدام ن ایند 28323830رخر  

نارم افاف رخنفند در چارچخب قخانین و رقررات رربخه کلیم رعارلات خخد را درچارچخب آیینهاو رش خا برنارم  هههه دسهتگا  1

 .گردد، انجام دهندتصخیب وابلاغ ری "ستاد ارتقاو سلارج نظام ادارو و رقابلم با فساد" سازو اطلاعات کم از سخو

ریزو ردیریج و برنارمبندیدایی کم از سخو سازرانمه کلیم دستگاهداو رش خا برنارم رخنفند بر اساو ااخصداو سلارتی و رتب 3

هاو بروز فسههاداز طریق نظرسههنجی از رردم و ، کاهش و یا زرینماههخد، وضههعیج دسههتگا  را از نظر اههیخعکشهخر تنظیم و ابلاغ ری

ارتقاو سلارج نظام  ستاد" اهکایات رردم بم دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارق لازم را در خصخص وضعیج رخجخدبم صخرت ادوارو بم

 .ارائم ن ایند "ادارو و رقابلم با فساد

 .ه ستاد ارتقاو سلارج نظام ادارو و رقابلم با فساد حداقل داراو دو ک یتم پیشگیرو و رقابلم با فساد خخاهدبخد 8

 .رب  تشکیل خخاهد ادها با ح خر رعاونان دستگاهداو  وه هر یک از ک یتم2تبصر  

 بازرسی ویژ  دفتر رییس، رییس، دبیر ستاد ررکزو ربارز  با قاچاقابلم با فساد با ح خر رعاون وزارت اطلاعاتههه ک یتم رق0تبصر  

 .ریزو کشخر و با رسرولیج دبیر ستاد تشکیل خخاهدادج دخر رعاون سازران ردیریج و برنارم

و  سلارج نظام اداروارتقاو "دارو و رقابلم با فساد لایحم ، ستاد ارتقاو سلارج نظام اههه بم رنظخر رقابلم با فساد در نظام ادارو 22

 .را تدوین و بم هیأت دولج ارائم خخاهد ن خد "رقابلم با فساد

 .باادری عدد  ستاد ارتقاو سلارج نظام ادارو و رقابلم با فساد ه پیگیرو و نظارت بر حسن اجراو این برنارم بم 22

برگزارو اجلاو بر عدد   ال للی در زرینمه اهنگی بین دستگاهدا براو ه کارو با رجارع بین ، ایجاد وریزوه رسرولیج برنارم 20

 .ستاد ارتقاو سلارج نظام ادارو و رقابلم با فساد خخاهد بخد
 جمهور رییس اول معاون - محمدرضا عارف

 

 

 
 )مدظلّه العالی(نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری 

 شورای عالی اداری( 02/22/2838)مصوب 

رخر   512/88/021نقشهم را  اصهلاح نظام ادارو ربتنی برس سهیاسهتداو ابلاغی رقام رعظم رهبرو )ردنللم العالی( )رصخبم ا ار  

 اخراو عالی ادارو( 02/2/2888

 هااستانداروها، ندادهاو ع خری غیردولتی و ها، ررسسات، ارکجت اری وزارتخانم

، بنا بم پیشنداد رعاونج تخسعم ردیریج و سررایم انسانی 24/20/2880اخراو عالی ادارو در یکصد و اصج و دورین جلسم رخر  

رییس ج دخر و در راسهتاو تحقق سیاسج هاو کلی نظام ادارو ابلاغی رقام رعظم رهبرو )رد نلم العالی( بم رنظخر ارتقاو نقش 

برنارم بم ارح  3رشت ل بر « نقشم را  اصلاح نظام ادارو»رو دولج و انجام اصلاحات در نظام ادارو کشخر، تسدیل گرو و هدایج گ

 .را تصخیب ن خد سند پیخسج )ر دخر بم ردر دبیرخانم اخراو عالی ادارو(

 :عناوین برنارم ها -2راد  

 ردندسی نقش و ساختار دولج ه2

 اداروتخسعم دولج الکترونیک و هخا ندسازو ه 0



 خدرات ع خری در ف او رقابتیه 8

 ردیریج سررایم انسانیه 4

 فناورو هاو ردیریتیه 5

 تخسعم فرهنگ سازرانیه 1

 صیانج از حقخق رردم و سلارج اداروه 1

 :صیانج از حقخق رردم و سلارج ادارو "س  برنامه هفتم 

 الف : هدف   

 درصد 22اجرایی بم ریزان افزایش سط  رضایت ندو رردم از خدرات دستگا  هاو * 

 85بم  04افزایش ن ر  ااخ  کنترا فساد ادارو از * 

 درصد نسبج بم وضع رخجخد 1افزایش سط  اعت اد ع خری بم دستگا  هاو دولتی بم ریزان حداقل * 

 ب : سیاست های کلی 

تاکید بر دسترسی آسان و ضابطم رند اهفافیج سهازو و آگاهی بخشهی نسهبج بم حقخق و تکالیق رتقابل رردم و نظام ادارو با * 

 (23رردم بم اطلاعات صحی  )بند 

فرهنگی    ارتقاو سلارج ادارو و راد ارزق هاو اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهاو قانخنی و ادارو، بدر  گیرو از ارکانات * 

 (04و بکارگیرو نظام رخ ر پیشگیرو و برخخرد با تخلفات )بند 

و جبران خسارت هاو وارد  بم ااخاص حقیقی و حقخقی در ا ر قصخر یا تقصیر در تص ی ات و اقدارات خلاف حفظ حقخق رردم * 

 (08قانخن و رقررات در نظام ادارو )بند 

 اقدامات تحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری

 یامدها و دستاوردهاج:پ

 تأرین حقخق ادروندو و افزایش اعت اد ع خری* 

 رلاحظات رشاور و ه کار زران ررجع تصخیب رسئخا اقدارات اساسی ردیف

2 

تدیم، تصخیب و اجراو رصخبم 

حقخق ادروندو در نظام 

 ادارو و تکریم ارباب رجخع

* سازران ردیریج و برنارم 

 ریزو کشخر

* رعاونج حقخقی رئیس 

 ج دخر

اخراو عالی 

 ادارو

تدیم س پایان ساا 

2884 

 اجراس رست ر

 *وزارت کشخر

 * وزارت دادگسترو
- 

0 

تدیم، تصخیب و اجراو ضخاب  

خسارت وارد  بم رردم جبران 

 در ا ر قصخر و تقصیر

*سازران ردیریج و برنارم 

 ریزو کشخر

 * هیأت وزیران

 

تدیم س پایان ساا 

2884 

 اجراس رست ر

 - * وزارت دادگسترو-

8 

تدیم و استقرار نظام جارع 

ارتقاو سلارج و پیشگیرو و 

 کنترا فساد ادارو

*سازران ردیریج و برنارم 

 ریزو کشخر

عالی اخراو 

 ادارو

تدیم س پایان ساا 

2884 

 اجراس رست ر

 - * دستگا  هاو اجرایی

4 

سنجش ریزان رضایت ندو 

رردم از دستگا  هاو اجرایی و 

رتبم بندو آندا )صیانج از 

 حقخق رردم و سلارج ادارو(

 

*سازران ردیریج و برنارم 

 ریزو کشخر

 * استاندارو ها

* رعاونج حقخقی رئیس 

 ج دخر

اخراو عالی 

 ادارو
 - * دستگا  هاو اجرایی سالانم

5 
افزایش ا ربخشی نظام 

 رسیدگی بم تخلفات ادارو
 رست ر - * دستگا  هاو اجرایی

سازران ردیریج و  -

 برنارم ریزو کشخر
- 

 



 ارتقاو سلارج و کاهش فساد ادارو* 

 وقخع تخلفات اداروکاهش * 

 نظارت و ارزیابیه 3

 :هاتکالیف و رسئخلیج -0راد  

الف( رعاونج تخسهعم ردیریج و سهررایم انسانی رییس ج دخر رکلف اسجب بر اساو نقشم را  پیخسج، هر سالم برنارم ع لیاتی لازم 

رسئخا )اصلی و ه کار( را تدیم و تا پایان  هاوبندو، دسهتگا  یا دستگا براو تحقق این رصهخبم رشهت ل بر عناوین اقدارات، زران

 .آ ررا  هر ساا بم تصخیب اخراو عالی ادارو برساند

را  هر ها هر سهالم تخس  رعاونج تخسعم ردیریج و سررایم انسانی رییس ج دخر تدیم و تا پایان دوتبصهر س برنارم ع لیاتی اسهتان

 .اخدانداران ابلاغ ریهاو اجرایی استان، بم استساا براو اجرا تخس  دستگا 

هاو اجرایی رکلفندب رطابق با برنارم ع لیاتی سههالانم ابلاغی از سههخو اههخراو عالی ادارو، اقدارات لازم را طبق ب( ت اری دسههتگا 

 .ج دخر ارائم ن ایندبندو، رع خا و گزارق اقدارات خخد را بم رعاونج تخسعم ردیریج و سررایم انسانی رییسزران

 .هاو زیررج خعم خخد هستندج دخر، رسئخا حسن اجراو این رصخبم در واحدها و دستگا رعاونان رییسوزارء و 

ج( رعاونج تخسههعم ردیریج و سههررایم انسههانی رییس ج دخر رکلف اسههجب ضهه ن اع اا نتاید اقدارات در نظام ارزیابی ع لکرد 

ج دخر و اههراو عالی ادارو و حسههب ر چدار را  یکبار بم رییسهاو اجرایی رلی و اسههتانی، گزارق اجراو این برنارم را هدسههتگا 

 .ضرورت در دولج ارایم ن اید

 س شورای عالی اداریحسن روحانی ـ رییس جمهور و رئی

 

 
 در نظام اداری حقوق شهروندیمصوبه برخی از مواد 

 (شورای عالی اداری 23/22/2831مصوب )

 :اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند ازاصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام  ـ2ماده 

ادار  اایستم ارخر کشخر بر پایم قانخن ردارو، کارآردو، پاسخگخیی، افافیج، عدالج و انصاف تخس  ه م رسئخلین و کارکنان  ه 2

 .دستگا  هاو اجرایی الزاری اسج

پرهیز از هر گخنم پیش داورو، رنفعج جخیی یا غرض ورزو رعایج قانخن و انجام ارخر ادارو رردم ربتنی بر اصل بی طرفی و هههه 0

اخصی بدون در نظر گرفتن گرایش هاو سیاسی، قخو و رابطم خخیشاوندو، تخس  ه م رسئخلین و کارکنان دستگا  هاو اجرایی 

 .الزاری اسج

.... 

 .تخس  دستگا  هاو اجراییالزام بم ارائم و انتشار رست ر اطلاعات غیرطبقم بندو اد  و رخرد نیاز ادروندان ه 1

..... 

فراهم کردن زرینم قانخنی بدر  گیرو ادروندان از فرصج هاو اغلی رناسب و حقخق و رزایاو برابر زنان و رردان در قباا کار ه 8 

 .یکسان و اجتناب از رویکردهاو سلیقم او، جناحی، تبعیض آریز و روق هاو ناقض حریم خصخصی در فرایند جذب و گزینش

 :مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند ازـ 0ه ماد 

 حق برخخردارو از کرارج انسانی و رفتار رحتررانم و اسلاری ه 2

 حق برخخردارو از اِع اا بیطرفانم قخانین و رقرراته 0

 حق رصخن بخدن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تص ی ات اداروه 8

....... 



 اجحاف آریز در تخافق ها، رعارلات و قراردادهاو اداروحق رصخن بخدن از اروه ه 3

........ 

 حق رسیدگی بم رخقع و رنصفانم بم اکایات و اعتراضاته 22

 حق جبران خسارات وارد  در ا ر قصخر یا تقصیر دستگا  هاو اجرایی و کارکنان آنداه 22

 :حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی -8ماده  

دستگا  هاو اجرایی در ت اری فعالیج هاو اطلاع رسانی، دعخت نارم ها، آگدی ها، ابلاغ ها و هشدارها باید از ادبیات رحتررانم و ه 2

 .غیر تحکم آریز استفاد  ن ایند

را فراهم  دسهتگا  هاو اجرایی رکلفند رحی  ارائم خدرج، ارکانات و تسهدیلات رناسب و ارای  حاکی از احترام بم رراجعینهههه 0

 .ن ایند

در رکان هاو ورودو و خروجی دسهتگا  هاو اجرایی، رعایج حررج رراجعین ضهرورو اسههج و در رخارد خاصی کم بازرسی هههه 8

رراجعین ضهرورت دااهتم بااد باید تا حد ر ن بم جاو بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نارحسخو و الکترونیکی استفاد  

 .اخد

... 

کارکنان دستگا  هاو اجرایی باید در گفتار، رفتار و رکاتبات خخد با رراجعین، ادب و نزاکج را رعایج و از بم کار بردن ردیران و ه 5

 .الفاظ و عبارات عرفاً اهانج آریز و غیررحتررانم و یا انتساب هر گخنم اتدام یا عناوین رجررانم بم آندا احتراز ن ایند

 .ریان کارکنان و رراجعین در هر ارایطی باید رعیات و کرارج انسانی آنان حفظ گرددرفتار تخأم با احترام رتقابل ه 1

 :حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات -4ماده 

بخشنارم ها، دستخرالع ل ها و رکاتبات ادارو در دستگا  هاو اجرایی باید بم گخنم او تنظیم و ابلاغ اخند کم براو رردم ساد ، ه 2

اف و قابل دسترو بخد  و از هر گخنم تبعیض در ابلاغ و اجراو بخشنارم ها، ایخ  نارم ها، تص ی ات و دستخرات ادارو نسبج بم اف

رردم اجتناب اههخد. بدیدی اسههج رفتار رتفاوت ح ایتی کم بر ربناو رعلخلیج، سههال ندو یا سههایر وضههعیج هاو نخعاً قابل تخجیم 

 .اخدصخرت ری گیرد، تبعیض رحسخب ن ی 

...... 

 رحی  در صرفاً اجرایی، هاو دستگا  کارکنان و ردیران تخس  رردم سخو از ادارو ذیرق هر گخنم درخخاسج ح خرو خدراته پ1

 .اخد اجتناب اکیداً باید غیرادارو، ساعج یا رحی  از خارج در ها درخخاسج پذیرق از. اسج پذیرق قابل ادارو ساعات و

...... 

 :بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداریحق مصون  -1ماده 

دسهتگا  هاو اجرایی باید فرآیند و رویم رشخ  و اعلام اد  او براو ارائم خدرات خخد دااتم بااند و آن را بم طخر یکسان هههه 2

 .نسبج بم ه م رراجعین رعایج کنند

اقدارات خخد را رستند بم قخانین و رقررات رربخه انجام دهند و از هر ردیران و کارکنان دستگا  هاو اجرایی باید تص ی ات و ههه 0

 .گخنم تبعیض یا اع اا سلیقم در اجراو قخانین و رقررات اجتناب ن ایند

...... 

 :حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری -6ماده 

 .او اجرایی، دسترسی آسان و سریع دااتم بااندرردم حق دارند اخصاً و یا از طریق ن ایند  قانخنی خخد بم خدرات دستگا  ه -2

..... 

در سهاعات رراجعم رردم، ه خار  باید رقام تص یم گیر و ار ا کنند  یا رقارات رجاز از سخو ایشان در رحل خدرج ح خر هههه 22

 .دااتم بااد

... 



 

 .کلی در ساعات ادارو اجتناب کنندکارکنان دستگا  هاو اجرایی باید از انجام ارخر اخصی دررنظر رراجعین و بم طخر ه 20

 :حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد -7ماده 

.... 

ج ع آورو اطلاعات اهخصهی از افراد تخس  دستگا  هاو اجرایی، تندا در حد ضرورت و با استفاد  از طرق و وسایل قانخنی و هههه 0

رف ر نخع اسج. این اطلاعات تا حد ارکان، باید از خخد ااخاص افاف رجاز بخد  و استفاد  از وسایل و روق هاو غیرقانخنی و نارتعا

 .اخذ و ج ع آورو اخد

از ج ع آورو آندا بم کار برد  و نباید براو  افراد را فق  در جدج رنظخر و هدفدسهتگا  هاو اجرایی باید اطلاعات اهخصی هههه 8

 .اهداف و رقاصد دیگر از آندا استفاد  و یا در اختیار سایر دستگا  هاو و ااخاص غیررسئخا قرار دهند

.... 

ح خرو افراد در دستگا  هاو اجرایی ر نخع اسج و در صخرت ضرورت، در  -رهگیرو و انخد ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلاریه 5

 .چارچخب قخانین رربخه انجام خخاهد گرفج

دستگا  هاو اجرایی رجاز بم استفاد  از نظارت هاو الکترونیکی رغایر با حریم اخصی افراد نیستند رگر آنکم بر ربناو دلایل هههه 1

حل کار وجخد قخو، احت اا ارتکاب فعالیج هاو رجررانم در رحی  کار از قبیل سههرقج، تخریب ارخاا یا سههخء اسههتفاد  از ارخاا ر

 .دااتم، یا این ارر براو تأرین ارنیج و بددااج رحل کار یا کارکنان ضرورو بااد

در صخرت ضرورت براو اِع اا نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگا  اجرایی باید رراتب را با هشدار رکتخب و استفاد  از هههه 1

 ند.بم اطلاعات رردم و رراجعین برسانعلایم قابل رؤیج، 

 :حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری -3اده م

... 

دستگا  هاو جرایی بم ازادو بیان نظرهاو اخصی، ارزیابی هاو انتقادو و پیشندادهاو اصلاحی رراجعین و رسانم ها احترام هههه 8

 .گذااتم و ف او تح ل نظرات رخالف را در درون خخد ندادینم کنند

ستگا  هاو اجرایی باید از نصب هر گخنم آگدی در رحی  هاو ادارو کم رراجعین را از بیان نظر انتقادو رنع کرد  یا بترساند، ده 4

 .اجتناب کنند

.... 

 :حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری -22ماده 

قراردادهاو اجحاف آریز بم رردم خخددارو کنند. رنظخر از قرارداد اجحاف آریز قراردادو دستگا  هاو اجرایی باید از تح یل هههه 2

اسههج کم بم رخجب آن دسههتگا  اجرایی با اسههتفاد  از رخقعیج برتر خخد یا ضههعف طرف رقابل، اههرای  غیرعادلانم او را بم ایشههان 

 .تح یل کند

.... 

 جمهور و رییس شورای عالی اداریرییس -حسن روحانی

 

 

 

 

 

 

 اداره کل امورحقوقی ، املاک و قراردادها 

 36دانشگاه فرهنگیان ـ اسفند


