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 ه:نامشناس
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 فصل اول

 پیشینه حقوق شهروندی در نظام اداری 

 ون اساسی با تاكید بر اصول قان

 و

 شهروندی حقوق حفظ و مشروع های آزادی به احترام قانون

 و

 قانون مدیریت خدمات كشوری
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 حقوق شهروندی در قانون اساسی: اولمبحث 

بر آن بود تا فارغ از شعارها و ژست های توخالی دمکراسی  نظام جمهوری اسالمی ،از همان اوایل انقالب

مفاهیم اصلی و واقعی حقوق  ،خواهی ابر قدرت ها و عوامل داخلی آنها به طور مصمم و بصورت عملی

شهروندی را بر مبنای تعالیم ناب اسالم در قانون اساسی که سند ملی و مورد وفاق همه ملت انقالبی ایران 

  منعکس نماید. ،بود

« در نظام اداری»حقوق شهروندی موضوع به به طور صریح یا تلویحی که قانون اساسی از اصولی  در اینجا

 :مورد اشاره قرار می گیردوار  فهرست پرداخته است

6   ) و مطبوعات از صحیح  استفاده با ها زمینه همه در عمومی آگاهیهای سطح باالبردن: 9اصل  2بند 

 .دیگر وسایل و گروهی های رسانه

2   ) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم 9اصل  9بند :

 .آموزش عالی

9   ) های مادی و  زمینه  ، در تمام رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه :9اصل  3بند

 . معنوی

4   ) اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور.ایجاد نظام  :9اصل  61بند 

5   ) جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه،  : تامین حقوق همه9اصل  64بند

 .قانون  تساوی عمومی در برابر

1  ) زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و 65اصل :

 های رسانه و مطبوعاتدر  قومی و محلی های زبان از استفاده ولی باشد، خط و باید به این زبان درسیکتب 

 .است آزاد فارسی زبان کنار در مدارس، در آنها ادبیات تدریس و جمعی

7  ) زبان و  نژاد،  : مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، 63اصل

 .اینها امتیاز نخواهند بود مانند

8  ) همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، 21اصل :

 .اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند اقتصادی ،  سیاسی ،  
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3   ) رض مصون است، مگر در مواردی جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تع : حیثیت، 22اصل

 .که قانون تجویز کند

61  ) ای مورد تعرض  توان به صرف داشتن عقیده : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی29اصل

 .و مؤاخذه قرار داد

66 )تواند می باشد، داشته قضاییه قوه یا مجریه قوه یا مجلس کار طرز از شکایتی کس هر :31اصل 

 کند رسیدگی شکایات این به است موظف مجلس. کند عرضه اسالمی شورای مجلس به کتبا را خود شکایت

 کافی پاسخ و رسیدگی است مربوط قضاییه قوه یا و مجریه قوه به شکایت که مواردی در و دهد کافی پاسخ و

 عامه اطالع به باشد عموم به مربوط که موردی در و نماید اعالم را نتیجه متناسب مدت در و بخواهد آنها از

  .برساند

 26 )با واحدها یا مأمورین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی منظور به: 679 صلا 

 قضاییه قوه رییس نظر زیر "اداری عدالت دیوان" نام به دیوانی آنها، حقوق احقاق و دولتی های نامه آیین

 .کند می تعیین قانون را دیوان این عمل نحوه و اختیارات حدود. گردد می تأسیس

 ازو مطالبه   دفاع برای شهروندان اگر اساس، این بر .دادنی نه است، گرفتنی حق گفته اند گذشتگانچنانکه 

 در چه دولت ،نمایند پافشاری آنها به دستیابی بر و باشند داشته آگاهی حقوق آن از خود، شهروندی حقوق

 توقعات برآوردن و تمکین به ناچار ،(اعم معنای) حاکمیت معنی در چه و( اخص معنای) مجریه قوه معنی

 .شود میدر این خصوص  شهروندان

 (46/۲/4383)مصوب  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون احترام به آزادیمبحث دوم: 

 قوه ضابطان و دادسراها نظامی و انقالب عمومی، محاکم کلیه قانون، این تصویب تاریخ از - واحده ماده 

 مجازات به متخلفین. کنند اجراء و رعایت دقت به را ذیل موارد خویش قانونی وظایف انجام در مکلفند قضائیه

 :شد خواهند محکوم موضوعه قوانین در مندرج

 بر مبتنی باید می موقت  بازداشت و تأمین قرارهای صدور و تحقیقات اجرای و جرایم تعقیب و کشف-6

 و شخصی سالیق هرگونه اعمال از و گیرد صورت شفاف و مشخص قضایی دستور و حکم با و قوانین رعایت

 .شود اجتناب ضرورت بدون و اضافی های بازداشت یا و خشونت  هرگونه اعمال یا و قدرت از استفاده  سوء

http://basijlaw.ir/story/345/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1621383
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 دادگاه در جرم تا و باشد جرم معاون و شریک مباشر، به منحصر و قانونی ترتیبات برطبق باید ها محکومیت-2

( قانون نبودن درصورت ) معتبر فقهی منابع  یا و قانونی مواد به مستند و مستدل رأی و نشود اثبات صالح

 .باشد برخوردار الزم امنیت از قانون پناه در دارد حق هرکس  و بوده متهم برائت بر اصل نگردیده قطعی

 و وکیل از استفاده فرصت  و کرده رعایت را عنهم مشتکی و متهمان دفاع حق مکلفند دادسراها و محاکم-9

 .آورند فراهم آنان برای را کارشناس

 محوله وظایف اجرای در کالً و وقایع از مطلعان و جرایم مرتکبان و اتهام مظان در اشخاص و دادخواهان با-4

 .گردد مراعات  کامالً اسالمی موازین و اخالق است الزم مردم، با برخورد و

 که باشد ترتیبی و حکم به نیز ضروری موارد در که نماید می ایجاب افراد بازداشت و دستگیری منع اصل-5

 خانواده و شود ارسال قضایی صالح مراجع  به پرونده مقرره مهلت ظرف و است گردیده معین قانون در

 .گیرند قرار جریان در دستگیرشدگان

 تحقیر اعضاء، سایر و چشم بستن نظیر افراد ایذای از تحقیق، و استطالع یا بازجویی و دستگیری جریان در-1

 .گردد اجتناب آنان، به استخفاف و

 نامعلوم اماکن به آنان بردن  یا متهم سر پشت نشستن یا و صورت پوشاندن از تحقیق مأموران و بازجویان-7

 .ورزند خودداری قانون خالف های اقدام کالً و

 مقررات براساس جرم ادوات و آالت کشف یا فراری متهمان دستگیری جهت محلی، معاینات و ها بازرسی-8

 که اشیایی و مدارك و اسناد به نسبت تعرض  از و شود انجام احتیاط کمال در و مزاحمت بدون و قانونی

 و فامیلی های عکس و ها نوشته و ها نامه مضمون افشای و ندارد تعلق متهم به یا و نداشته جرم به ارتباطی

 .گردد خودداری آنها مورد  بی ضبط و خانوادگی های فیلم

 شده اخذ اقرارهای و بوده ممنوع دیگر امور به او اجبار یا و اقرار اخذ منظور به متهم شکنجه هرگونه-3

 .داشت نخواهد قانونی و شرعی حجیت بدینوسیله

 الزم نظارت و قبلی های آموزش و قانونی علمی های شیوه و اصول بر مبتنی باید ها، بازجویی و تحقیقات-61

 خالف های روش به خود وظایف اجرای در و گرفته نادیده را مقررات و ترتیبات که کسانی با و گیرد صورت

 .گیرد صورت جدی برخورد قانون براساس اند، شده متوسل آن
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 و شخصی اسرار در کنجکاوی از و باشد انتسابی اتهامات یا اتهام با مرتبط و روشن و مفید باید، ها پرسش-66

 احتراز موردبررسی پرونده در غیرمؤثر موضوعات به پرداختن و افراد گذشته گناهان از سؤال و خانوادگی

 .گردد

 و شود خوانده اظهارکننده برای و شود نوشته تبدیل و تغییر بدون و شده اظهار کیفیت همان به ها پاسخ-62

 .نگردد ایجاد القاء یا تحریف شبهه تا بنویسند  را خود مطالب خودشان تمایل، صورت در سواد با افراد

 وظایف خاص قوانین موجب به  که دستگاههایی یا ضابط نیروهای بازداشتگاههای بر دادسراها و محاکم-69

 مجریان و کنند جدی نظارت متهمان، با مربوط متصدیان و مأموران رفتار نحوه و دهند می انجام را آنان

 .شود قانونی برخورد متخلفان با و دهند قرار تشویق و تقدیر مورد را مقررات صحیح

 فرصت اولین در و نموده اجتناب متهمان، توقیفی و ضبطی اشیای و اموال در ناروا تصرف و دخل از-64

 مادام و گردد تکلیف تعیین اشیاء و اموال به نسبت دادسراها و محاکم در قرار یا حکم صدور ضمن یا ممکن

 و گردیده معمول الزم اهتمام آنها از مراقبت و حفظ در است نگردیده قضایی تصمیم اتخاذ آنها به نسبت که

 .آید عمل به اداری و شخصی استفاده  آنها از نباید موردی هیچ در

 کلیه. کند تعیین فوق موارد اجرای حسن و نظارت منظور به را هیأتی است موظف قضائیه قوه رئیس-65

 معمول را الزم همکاری هیأت این با موظفند دارند قرار موارد این با ارتباط در نحوی به که دستگاههایی

 انطباق و روشها اصالح در مساعی بر عالوه قوانین، از تخلف مشاهده صورت در دارد وظیفه هیأت آن. دارند

 به را خود اقدامات نتیجه و نموده جدی برخورد صالح مراجع طریق از نیز متخلفان  با مقررات، با آنها

 .نماید گزارش قضائیه قوه رئیس

 سیصد و یکهزار ماه اردیبهشت  پانزدهم مورخ شنبه سه روز علنی جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون 

 .است رسیده نگهبان شورای تأیید به 6989۸2۸61 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس سه و هشتاد و

  88/81/4386مصوب  كشوری خدمات مدیریت قانون در شهروندی حقوق مبحث سوم:

  مردم حقوق -سوم فصل

 اخالق موزاین رعایت با باید و هستند مردم خدمتگزاران اجرائی، های دستگاه کارمندان و مدیران -25 ماده

 نمایند می امضاء که اداری و اخالقی منشور و نمود اداء ورود بدو در که سوگندی طبق و اداری و اسالمی

 انجام آنها قانونی های خواسته و حقوق گرفتن نظر در با و مردم به خدمت راه در نحواحسن به را خود وظایف

 . دهند



 

9 
 

 با اجرائی های دستگاه کارمندان تعهدات و نامه سوگند متن کر،الذ فوق منشور مفاد و اصول -6 تبصره

  .برسد وزیران هیات تصویب به سازمان پیشنهاد

 موارد بر عالوه مربوط دستگاه خاص شرایط و وظایف با متناسب توانند می اجرائی دستگاههای -2 تبصره

 . نمایند اضافه آن به وزیران هیات مصوب اخالقی منشور رعایت با را مواردی فوق،

 آشنا اجرائی های دستگاه با تعامل در خود تکالیف و حقوق با را مردم مکلفند اجرائی های دستگاه -21 ماده

 عمومی آگاهی سطح ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا ویژه به جمعی ارتباط وسایل طریق از و نموده

 . دهند قرار مردم اختیار در مناسب و مطلوب نحو به را الزم اطالعات و داده ارتقاء را زمینه این در

 برخوردارند، یکسان حقوق از مساوی شرایط در اجرائی های دستگاه خدمات از استفاده در مردم -27 ماده

 تغییرات و خدمات ارائه استاندارد و کیفیت و زمان مراحل، ماه سه ظرف حداکثر موظفند اجرائی های دستگاه

 تخلف، هرگونه بروز صورت در و برسانند مردم اطالع به مختلف طرق از و نموده شفاف و مستند را آنها

 . داشت خواهند عهده به را انان شکایت و مردم به پاسخگویی مسوولیت اجرائی های دستگاه مسوولین

 عملکرد از مردم رضایت عدم و رضایت مراجعان، و مردم حقوق تامین منظور به است مکلف دولت -28 ماده

 و استخدامی امتیازات سایر از مندی بهره و استخدامی قراردادهای تمدید و انتصاب ، ارتقاء در را کارمندان

 به مربوط استخدامی و اداری ضوابط ها، نامه شیوه ها، نامه آئین کلیه و نموده لحاظ تنبیهات و تشویقات اعمال

 .نماید منظور موثر عامل یک عنوان به را دولت کارمندان
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  سواالت خودآزمایی فصل اول

 اسالمی، نخستین بار در كدام قانون تلویحا از عبارات حقوق شهروندی یاد كرد؟( پس از پیروزی انقالب 4

 قانون مدیریت خدمات کشوری -الف

  قانون اساسی -ب

 قوه قضائیه در مورد ضرورت احترام به حقوق مراجعان به دستگاه قضا 6916بخشنامه سال  -ج

 برنامه جامع اصالح نظام اداری   -د

 ( پس از پیروزی انقالب اسالمی، نخستین بار در كدام قانون صراحتا از عبارات حقوق شهروندی یاد كرد؟۲

 اساسی قانون -الف

   اداری نظام اصالح جامع برنامه -ب

 شهروندی حقوق حفظ و مشروع های آزادی به احترام قانون -ج

 منشور حقوق شهروندی -د

 مربوط به مباحث حقوق شهروندی نمی باشد؟ ،یک از اصول قانون اساسی ذیل ( كدام3

 و گروهی های رسانه و مطبوعات از صحیح  استفاده با ها زمینه همه در عمومی آگاهیهای سطح باالبردن -الف

 .دیگر وسایل

 محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی -ب

 . معنوی و مادی های زمینه  تمام در،  همه برای عادالنه امکانات ایجاد و ناروا تبعیضات رفع -ج

 در عمومی تساوی، همه برای عادالنه قضایی امنیت ایجاد و مرد و زن از افراد جانبه همه حقوق تامین -د

 .قانون  برابر

 كدام یک از اصول قانون اساسی ذیل، مربوط به مباحث حقوق شهروندی می باشد؟( 4

 و فساد مظاهر کلیه با مبارزه و وتقوا ایمان براساس اخالقی فضایل رشد برای مساعد محیط ایجاد -الف

 . تباهی

 . اجانب نفوذ از جلوگیری و استعمار کامل طرد -ب

 .اینها مانند و امورنظامی و کشاورزی و صنعت فنون و علوم در خودکفایی تامین -ج

 . معنوی و مادی های زمینه  تمام در،  همه برای عادالنه امکانات ایجاد و ناروا تبعیضات رفع -د
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 فارسی ایران مردم مشترك و رسمی خط و اساسی: زبان قانون 45 اصل طبق گزینه صحیح تر كدام است؟( 5

 .باشد خط و زبان این به ... درسی كتب و رسمی متون و مکاتبات و اسناد است. اما

 .باشد خط و زبان این بهمی تواند  -الف

 .باشد خط و زبان این به باید -ب

 آزاد است. قومی و محلی های زبان از استفاده ولی، باشد خط و زبان این بهباید  -ج

 در هر صورت آزاد است. -د

 

طرح شکایت و احقاق حقوق شهروندی مردم در نظام اداری در نظر به منظور  به موجب قانون اساسی كدام نهاد( 6

 گرفته شده است؟

 دیوان عالی کشور. -الف

 دیوان عدالت. -ب

 کمیسیون اصل نود. -ج

 همه گزینه ها. -د

 است؟نود مربوط به كدام نهاد قانونی  اصل به موجب قانون اساسی كمیسیون( 1

 زیر نظر قوه قضائیه. -الف

 مجلس. -ب

 نهاد ریاست جمهوری. -ج

 مجمع تشخیص مصلحت -د

در  دولتی های نامه آیین یا واحدها یا مأمورین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات، شکایات به رسیدگی( 8

 طالحیت كدام مرجع ذیل است؟

 .نود اصل کمیسیون -الف

 دادگستری ها. -ب

 .کشوردیوانعالی  -ج

 دیوان عدالت. -د
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 كدام جمله صحیح است؟( 9

 قانون احترام به آزادی های مشروع بیشتر خطاب به دولت و دستگاههای اجرائی است. -الف

 .است محاکم و دستگاه قضا به خطاب بیشتر مشروع های آزادی به احترام قانون -ب

 .آمده استسخن به میان ات )شاکیان( در این قانون بیشتر از حقوق شکّ -ج

 .هیچکدام از گزینه ها درست نیست -د

 كشف جرائم و تعقیب مجرمان ...؛ شهروندی حقوق حفظ و مشروع های آزادی به احترام طبق قانون( 48

 بر اساس سلیقه و صالحدید ضابطان دادگستری است. -الف

 .است دادگستری قضات صالحدید و سلیقه اساس بر -ب

 .با حکم و دستور مقام قضایی استمبتنی بر رعایت قوانین و  -ج

 هیچکدام از گزینه ها درست نیست. -د

شهروندی؛ محکومیتهای كیفری مشمول چه كسانی  حقوق حفظ و مشروع های آزادی به احترام قانون طبق( 44

 است؟

 (.فاعل)مباشر  -الف

 .فقط شریک جرم و معاون جرم -ب

 .هر سه نفر )مباشر، شریک، معاون( -ج

 .نیست درست ها گزینه از هیچکدام -د

 :در خصوص كسب اطالعات از متهمین )استطالع(( 4۲

 توسل به شکنجه در هر صورت ممنوع است. -الف

 .فقط در موارد قانونی مجاز است شکنجه به توسل -ب

 .است مجازبا دستور مقام قضایی و   قانونی موارد در فقط شکنجه به توسل -ج

 .شکنجه در هر صورت بسته به صالحدید مقام قضایی است -د

 است؟  «حقوق شهروندی در نظام اداری»راجع به ( كدام یک از قوانین ذیل 43

 .قانون استخدام کشوری -الف
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 .قانون رسیدگی به تخلفات اداری -ب

 .قانون مدیریت خدمات کشوری -ج

 .موارد الف و ب -د

در ابتداء در راستای خدمتگزاری به مردم )رعایت حقوق شهروندی(  كشوری خدمات مدیریت قانون( مطابق 44

 ورود كارمند به دستگاه قانونگذار چه تدبیری اندیشیده است؟

 .دادن تعهدنامه -الف

 .سوگند -ب

 .گزینش -ج

 .ج و الف موارد -د

 :به كشوری دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات مدیریت قانون ( مطابق45

 .نمودن مردم به کلیه حقوق و تکالیف اداری آنانآشنا  -الف

 .خود در تعامل با دستگاههای اجرایی تکالیف و حقوق کلیه به مردم نمودن آشنا -ب

 .ب و الف موارد -ج

 .نیست درست ها گزینه از هیچکدام -د

 :( در استفاده مردم از خدمات دستگاههای اجرایی46

 .وضعیت اجتماعی مساوی هستندکلیه مراجعه کنندگان با هر شرایط و  -الف

 خدمات خاصی مضافا برای اشخاص در نظر گرفته باشد.گزینه الف + مگر در مواردی که به موجب قانون -ب

 .بسته به صالحدید مسئول دستگاه است نه کارمند اجرایی دستگاههای خدمات از مردم استفاده -ج

 .نیست درست ها گزینه از هیچکدام -د

  عدم ارائه خدمات موضوع سوال فوق: ( در صورت41

 وظیفه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردم را برعهده دارد.همکار کارمند متخلف،  -الف

 .خواهد داشت برعهده را مردم شکایات به پاسخگویی و رسیدگی وظیفهخود کارمند مسئول،  -ب

 .بر عهده خواهد داشتمسئول دستگاه وظیفه فوق را  -ج
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 .مردم باید با طرح شکایت در مراجع قضایی پیگیر شکایات خود باشند -د

 

 كشوری كدام جمله صحیح است؟ خدمات مدیریت قانون ( مطابق48

 .را اطالع رسانی کنندخدمات  ارائهدستگاههای اجرایی موظفند زمان و کیفیت  -الف

عالوه بر گزینه فوق، نوع و استاندارد خدمات فوق را نیز به مردم اطالع  موظفند اجرایی دستگاههای -ب

 .رسانی کنند

 .وظیفه ای در اینخصوص ندارند اجرایی دستگاههایبرخالف آنچه به نظر می رسد، -ج

 .استوظیفه مذکور در گزینه های الف و ب برعهده کارمند مسئول ارائه دهنده خدمات  -د

كشوری در نظر  خدمات مدیریت در قانوننسبت به عملکرد چه كسی تکلیف دولت به رضایت سنجی از مردم ( 49

 شده است؟گرفته 

 .کارمند -الف

 .مسئول و رئیس کارمند -ب

 .دستگاه اجرایی -ج

 .قانون در اینخصوص مسکوت است -د

 چه تاثیری دارد؟ مردم نسبت به عملکرد و ارائه خدمات از سنجی رضایت به دولت ( تکلیف۲8

 .ارتقاء -الف

 .انتصاب -ب

 .تمدید قرارداد استخدامی -ج

 همه موارد فوق. -د
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 فصل دوم

 در راستایرویکردهای اخیر نظام 

 در نظام اداری شهروندی حقوق سطح ارتقاء و بهبود
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 (4389)اردیبهشت  : سیاست های كلی نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبریاولمبحث 

که پس از مشورت با مجمع تشخیص « های کلی نظام اداری سیاست»ای با ابالغ  اهلل خامنه حضرت آیت

بندی مشخص  ها را موظف کردند که زمان ی مخاطبان این سیاست مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه

 .رش کنندبرای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزا

گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و  که به رؤسای قوای سه« های کلی نظام اداری سیاست»متن 

 :رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ شده است، بدین شرح است

نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه  -6

 .های انسانی و اجتماعی

 انسانی منابع ارتقای و  عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت -2

متعهد و  هبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند،ب -9

 شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای

 دانش گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران -4

 .ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان -5

پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل رعایت عدالت در نظام  -1

 .و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی

 زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم -7

ازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت ب -8 

 .مفید آنها

 .توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری -3

چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم  -61

 .انداز

تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات انعطاف پذیری و عدم  -66

 .کشوری
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توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات  -62

 .کشوری

 .عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری -69

نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف کل  -64

 .فرابخشی و چشم انداز

 .توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی -65 

پارچه سازی اطالعات، با دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یک -61

 .ابتناء بر ارزشهای اسالمی

 .خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم  -67

شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر   -68

 .صحیحدسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطالعات 

 .زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری  -63

قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و  -21

 .شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها

انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده نهادینه سازی وجدان کاری،  -26

 .زیستی و حفظ بیت المال

تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه  -22

 .نسبی آحاد جامعه

و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی  -29

 .تصمیمات و اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداری

ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی در آن از طریق اصالح فرآیندهای قانونی و اداری،  -24

 .بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات
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کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی  -25

 .اطالعات

 .حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری -21

 

الن نهادهای غیردولتی( مخاطبان محترم این سیاستها )رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئو

موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش 

 .نمایند

 ( ۲9/89/4395منشور حقوق شهروندی ابالغی از سوی مقام محترم ریاست جمهوری ) وم:دمبحث 
 مقدمه

انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم  حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او،

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص  کس نمی ساخته است. هیچ

، 626و  669موجب اصول  قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به

جمهور که در پیشگاه  جمهور نهاده است. رئیس اساسی را بر عهده رئیس مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون

قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی 

مثابه  را به« منشور حقوق شهروندی»افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، 

 .کند مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعالم می مه و خطبرنا

، موضوع « مشی دولت  برنامه و خط»منظور تدوین  این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به

ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام  قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه 694اصل 

ها از طریق اصالح و توسعه  اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن شده قوقی ایران شناساییح

نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و 

سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم،  فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری

 .نهاد و بخش خصوصی ضروری است های مردم های صنفی، سازمان ها، اتحادیه تشکل

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و 

باع سایر کشورها که در قوانین و یا اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق ات

 .شده است، گردد المللی کشور شناسایی تعهدات بین
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 حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی -الف

 .موجب قانون ها سلب کرد مگر به توان از آن شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی -6ماده 

همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سالمت،  شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن -2ماده 

بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی 

منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی 

 .برخوردارند

های مناسب  ها و تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره زنان است که از برنامهحق  -9ماده 

برای تأمین سالمت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی 

 .ر باشندخصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردا به

کشی مصون  طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره نظر از جنسیت به حق کودکان است که صرف -4ماده 

های روحی، روانی و  های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سالمت، مراقبت در مقابل بیماری و از حمایت

 .جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند

خواهان )شهروندان دارای معلولیت( و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و  حق توان -5ماده 

مند  های زندگی بهره بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه توان

 .شوند

معنوی برخوردار شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی و دینی و تعالی  -1ماده 

گیرد و با  مندی از این حق به کار می شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط الزم جهت بهره

گری و نفاق در جامعه  اعتمادی، افراط تفاوتی، تنفر، بی مفاسد اخالقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی

 .کند مبارزه می

 حق کرامت و برابری انسانی -ب

شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان  بینی شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش -7ماده 

 .مند هستند بهره

ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی  اعمال هرگونه تبعیض ناروا به -8ماده 

ونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگ و فرصت

 .تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند



 

21 
 

هایی که  ویژه آن ای به هیچ شخص، مقام یا رسانه .حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است -3ماده 

آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق  تکنند نباید با رفتار یا بیان اهان از بودجه و امکانات عمومی استفاده می

 .قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند نقل

های مختلف  ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت -61ماده 

 .اجتماعی و سیاسی، ممنوع است

ی، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار گذار گذاری، قانون دارند در سیاست زنان حق -66ماده 

 .رخوردار شوندب برابر های اجتماعی داشته و بر اساس موازین اسالمی از فرصت

 حق آزادی و امنیت شهروندی -پ

توان از این  های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی آزادی -62ماده 

 .گیرد ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می . محدود کردن این آزادیها محروم کرد آزادی

هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر  -69ماده 

حیثیت و های مشروع شهروندان و  آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی

ویژه تعرض  کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به

 .به حریم خصوصی مردم ممنوع است

شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و  -64ماده 

کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران  أموران تأمینبا نهایت سهولت به مراجع و م

مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت 

 .قوانین خدمات خود را ارائه دهند

 حق مشارکت در تعیین سرنوشت -ت

حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و شهروندان به شکل برابر از  -65ماده 

پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال  توانند این حق را از طریق همه فرهنگی خویش برخوردارند و می

 .کنند

شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی  -61ماده 

های  های مردمی و سایر روش مندی از کمک ها(، بهره یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این )ازجمله
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دار، از حقوق برابر  های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صالحیت تأمین هزینه

 .برخوردارند

مسئوالن دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و  -67ماده 

نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات 

ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا  گونه طرفانه و قانونمند باشد به باید کامالً شفاف، بی

 .خاص به وجود نیاید نامزدهای

طرفی کامل را  کنند، باید بی هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می صداوسیما و همه رسانه -68ماده 

 .در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید

 حق اداره شایسته و حسن تدبیر -ث 

مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،  ی قانون دان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایهشهرون -63ماده 

 .رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است .عدالت و انصاف برخوردارند

دور از هرگونه  طرفانه و به  ها با رعایت قانون، بی حق شهروندان است که امور اداری آن -21ماده 

داوری، در زمان معین و  های سیاسی و پیش ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش جویی یا غرض تمنفع

 .متناسب رسیدگی و انجام شود

حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خالف قوانین و مقررات  -26ماده 

 .ح، تقاضای احقاق حق کنندبدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صال

ها را  نوعی حقوق و منافع مشروع آن حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به -22ماده  

 .دهند، آگاه شوند تحت تأثیر قرار می

دسترس باشند و چنانچه  مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل -29ماده 

صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب  استی را رد کنند باید حسب تقاضا، بهدرخو

 .های خود ارائه نمایند صالحیت

گویی،  حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخالق حسنه، راست -24ماده 

الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال  یت حقالمال، رعا داری، مشورت، حفظ بیت درستکاری، امانت

کاری در اطالعات و  کاری و دست زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب
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پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات 

 .بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد مخالفین و منتقدین و نصب و عزل

 حق آزادی اندیشه و بیان -ج

توان  کس را نمی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ .شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند -25ماده 

 .ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد صرف داشتن عقیده به

این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون  .استهر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار  -21ماده 

اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطالعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل 

های  طور خاص در عرصه ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به

ضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و ارتباطات گروهی و اجتماعی و ف

 .ها طبق قوانین تضمین کند های اجتماعی و مانند این شبکه

شهروندان حق دارند اندیشه، خالقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و  -27ماده 

 .هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند

شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای  -28ده ما

 .عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست

هیچ مقامی حق  کند. ها در چارچوب قانون حمایت می دولت از آزادی، استقالل، تکثر و تنوع رسانه -23ماده 

ندارد برخالف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و 

 .ها مبادرت نماید ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه سایر رسانه

 حق دسترسی به اطالعات -چ

عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی حق شهروندان است که به اطالعات  -91ماده 

ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطالعات  دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ارائه

 .باشند شده و موردنیاز جامعه می بندی غیر طبقه

دهنده  رائهحق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ا -96ماده 

شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار  آوری و نگهداری می خدمات عمومی جمع

توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر  اصالح این اطالعات گردند. اطالعات خصوصی مربوط به افراد را نمی

 .موجب قانون یا با رضایت خود افراد به
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ند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض کودکان حق دار-92ماده 

آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی  محتوای غیراخالقی، خشونت

 .یا روانی شود

 حق دسترسی به فضای مجازی -ح

دسترسی و برقراری ارتباط و کسب  حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان -99ماده 

مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی،  اطالعات و دانش در فضای مجازی بهره

ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخالقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت )مانند  سنت

 .بکه( بدون مستند قانونی صریح ممنوع استفیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی ش

های آموزشی و  حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت -94ماده 

 .آمیز برخوردار شوند توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض

رسانی، حفاظت از  العهای ارتباطی و اط حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری -95ماده 

 .های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند داده

 حق حریم خصوصی -خ

حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء  -91ماده 

 .خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون

ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی،  کارگیری و افشای نامه آوری، پردازش، بهتفتیش، گرد -97ماده 

های شخصی و نیز سایر مراسالت پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر،  اطالعات و داده

 .ها ممنوع است مگر به موجب قانون سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این بی

حکم قانون ممنوع  گردآوری و انتشار اطالعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به -98 ماده

 .است

ها و اشخاص حقیقی و حقوقی  ها که نزد دستگاه حق شهروندان است که از اطالعات شخصی آن -93ماده 

ع است و در صورت است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطالعات شخصی افراد ممنو

هیچ مقام و مسئولی  .گیرد ها قرار می لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن

ها را افشا  حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن

 .کند
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ها و ابزار غیر  باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفاده از روشهرگونه بازرسی و تفتیش بدنی  -41ماده 

ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی  آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش اهانت

 .ممنوع است

ها و سایر  های کار، اماکن عمومی، فروشگاه های صوتی و تصویری خالف قانون در محیط کنترل -46ماده 

 .های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است محیط

ها رعایت شود. در  ها و تریبون ها در رسانه حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن -42ماده 

صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به 

 .باشند جبران خسارت می

 ق تشکل، تجمع و راهپیماییح -د

های اجتماعی، فرهنگی،  ها، انجمن شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت -49ماده 

توان از شرکت  کس را نمی نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ های مردم علمی، سیاسی و صنفی و سازمان

ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا  ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن در آن

 .محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود

ها،  گذاری های صنفی در سیاست ها و نظام ها، انجمن حق شهروندان است که در قالب اتحادیه -44ماده 

 .ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند گیری تصمیم

نهاد باید  های مردم های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان های مدنی در حوزه لیتفعا -45ماده 

 .حق دسترسی به اطالعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند

ها و  اییحق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیم -41ماده 

 .های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند طرفی دستگاه ها اقدام کنند و از بی شرکت در آن

 حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد -ذ

تواند مانع  مند شود و کسی نمی حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره -47ماده 

 .استیفای این حق شود

وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد  حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت -48ماده 

 .موجب قانون این حق محدود شده باشد که به شود، مگر این
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توان  کس را نمی حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ -43ماده 

اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت  مت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعالقهاز محل اقا

 .دارد مگر در مواردی که قانون مقرر می

های حقوقی، کنسولی و سیاسی  اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت -51ماده 

 .مند شوند دولت ایران بهره

 برخورداری از خانوادهحق تشکیل و  -ر

گونه اجباری نسبت به ازدواج و  حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ -56ماده 

 .تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند

مند  ای و پزشکی الزم در امر ازدواج بهره حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره -52ماده 

 .اشندب

سازی  های الزم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت -59ماده 

 .های دینی و ملی برخوردار شوند ها و سنت خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش

ری دیگران ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتا حق همه شهروندان به -54ماده 

در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی 

 .آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند

د. جدا کردن کودکان از مند باشن دار بهره حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صالحیت -55ماده 

 .ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود والدین و سرپرستان قانونی آن

 حق برخورداری از دادخواهی عادالنه -ز

طرف قضایی،  منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی حق شهروندان است که به -51ماده 

 .توان از این حق محروم کرد کس را نمی شند. هیچانتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته با

های صالح و با  که اتهام او در دادگاه شود مگر این کس مجرم شناخته نمی اصل بر برائت است و هیچ -57ماده 

رعایت اصول دادرسی عادالنه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقالل و بیطرفی مرجع قضایی و 

زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با  بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت قضات، حق دفاع، شخصی

 .حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود
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صورت  حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به -58ماده 

ها  وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آنآزادانه 

ای وکال  ناپذیر حق دفاع، از استقالل حرفه امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه

 .حمایت خواهد شد

حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان  -53ماده 

 .باشد حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می

شان در  شهروندان )اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم( از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی -11ماده 

ن، حرمت و کرامت انسانی ای به شأ برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه

ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه  آن

اطالعات، رفتار توأم با تحقیر کالمی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض 

یگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل که موجب پ حقوق شهروندی است و عالوه بر این

 .استناد علیه افراد نیست

های  باشند صرفاً در دادگاه محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می -16ماده 

تجلی منصفه باید  شود. انتخاب اعضای هیئت منصفه انجام می صورت علنی و با حضور هیئت دادگستری، به

 .های اجتماعی مختلف باشد وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه

حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید،  -12ماده 

 .اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است

شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و حق  -19ماده 

مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات 

های قانونی و  ها یا زندان شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه خود، ثبت دقیق مطالب ارائه

 .مند شوند اطالع خانواده از بازداشت بهره

شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل  بازداشت -14ماده 

خدمات آموزشی و   های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطالع از خانواده، تغذیه مناسب، پوشاك، مراقبت

 .مند باشند عبادات و احکام دینی بهرهفرهنگی، انجام 

های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس  تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه -15ماده 

 .معیارهای قانونی، حق شهروندان است
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شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به  حق همه بازداشت -11ماده 

فتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. زندگی شرا

 .محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است

گوی دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد ال -17ماده 

 .کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات الزم را معمول خواهد داشت

 حق اقتصاد شفاف و رقابتی -ژ

های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند.  شهروندان در حق دستیابی به فرصت -18ماده 

صی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه های بخش عمومی و دولتی با بخش خصو انعقاد قراردادها و پیمان

ها و  اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت

 .امکانات انجام شود

ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطالع  حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست -13ماده 

کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ  نظرات خود را به اطالع مرجع تصویب داشته باشند و

های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده  ها و رویه تصمیمات متفاوت با سیاست

نی عمومی از رسا کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطالع

 .تصمیمات آگاهی یابند

صورت برابر و با شفافیت کامل از اطالعات اقتصادی و ازجمله اطالعات  حق شهروندان است که به -71ماده 

 .ها مطلع شوند ها و مناقصه مربوط به برگزاری مزایده

های اقتصادی شهروندان  دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت -76ماده 

 .کند ها تضمین می گذاری آن و امنیت سرمایه

منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در  دولت به -72ماده 

سازی، صراحت و ثبات در  گذاری، ساده های اقتصادی، شرایط الزم در خصوص تأمین امنیت سرمایه فعالیت

ای، ایجاد تمهیدات الزم را برای حضور فعاالن  صادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقهتصمیمات اقت

های تولیدی به دانش روز، تنظیم  اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه

و ارز فراهم  شویی و قاچاق کاال یافته اقتصادی، پول هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان

 .کند می
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 حق مسکن -س

مند شوند. دولت  شان بهره حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده -79ماده 

 .نماید بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می

م، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات الز -74ماده 

سازی مصرف انرژی  های بهینه های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بومی و ارزش ویژگی

 .نماید را فراهم می

 حق مالکیت -ش

تواند مالکیت دیگری را  حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی -75ماده 

ب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا سل

 .موجب قانون محدودیت ایجاد کند، مگر به

های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد  انواع مالکیت -71ماده 

های الزم برای خلق و عرضه آثار  ند که در چهارچوب قانون از حمایتحمایت است و شهروندان حق دار

 .ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن

 حق اشتغال و کار شایسته -ص

آن تمایل دارند حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به  -77ماده 

تواند به دالیل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا  کس نمی انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ

 .های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند نظر در گرایش اختالف

رفه موردنظر خود طبق شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه ح -78ماده 

 .صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند ای که قادر به تأمین معاش خود به گونه موازین قانونی به

 .نماید دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می

 .ندمند شو های الزم درباره مشاغل بهره حق شهروندان است که از آموزش -73ماده 

حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری  -81ماده 

 .مند باشند های کار بهره های جسمی و روحی در محیط از آسیب

 .شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند -86ماده 
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های  کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی به -82ماده 

های ناقض حریم  آمیز و استفاده از روش ای، جناحی و تبعیض متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه

 .خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است

ب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، های شغلی مناس حق زنان است که از فرصت -89ماده 

 .برخوردار شوند

اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد  -84ماده 

 .باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می

 حق رفاه و تأمین اجتماعی -ض

افزایی اجتماعی، برخورداری از  ای بهتر، خودسازی معنوی و توان آیندهآرامش، شادابی و امید به  -85ماده 

زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر 

 .شهروند است

 .شودمند  حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره -81ماده 

حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار  -87ماده 

 .شوند

حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و  -88ماده 

 .مند شوند سازی محیط زندگی بهره تأمین اجتماعی و ایمن

ق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، ح -83ماده 

 حضور جهانی و ملی ورزشی های عرصه در ایرانی –دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسالمی 

 .یابند

بهداشتی پس از  های حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت -31ماده 

 .مند شوند های شایع زنان بهره زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری

های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر  حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب -36ماده 

مینه پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در ز های آسیب گروه .گردان برخوردار باشند و روان

 .شوند های تأمینی برخوردار می توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست



 

31 
 

طور خاص از تمهیدات ضروری برای  های معظم آنان است که به حق جامعه ایثارگران و خانواده -32ماده 

 های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه

 .برخوردار شوند

کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر  شدگان حمایت می دولت از حقوق بیمه -39ماده 

گزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به  گر و بیمه ای، تنظیم روابط بیمه فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه

 .باشد نفعان می شدگان و سایر ذی دادخواهی بیمه

ای که بهداشت یا سالمت  گونه شهروندان حق دسترسی به کاالها و خدمات استاندارد را دارند به -34ماده 

 .ها را با مخاطره مواجه نکند آن

 حق دسترسی و مشارکت فرهنگی -ط

های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و  برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت -35ماده 

 .های مختلف فرهنگ حق شهروندان است نبهحمایت متوازن از ج

عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی  های فرهنگی مردم ایران به تنوع و تفاوت -31ماده 

 .مورد احترام است

 .های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند شهروندان فارغ از تفاوت -37ماده 

حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی دولت مکلف به  -38ماده 

 .های مختلف فرهنگی است ها به گروه نظر از تعلق آن صرف

دارند از امکانات الزم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر  شهروندان حق -33ماده 

های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با  ها، برپایی آیین ها، انجمن شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل

 .رعایت قوانین برخوردار باشند

های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف  فعاالن عرصه -611ماده 

را فراهم است تدابیر الزم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری 

 .کند

 .شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند -616ماده 
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شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین  -612ماده 

 .قانونی آزاد هستند

ن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضم -619ماده 

 .های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند ها و سازمان مراکز عمومی، تشکل

 حق آموزش و پژوهش -ظ

شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه  -614ماده 

سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد نیاز  پایان دوره متوسطه را فراهم می دسترسی به آموزش رایگان تا

دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم  طور رایگان گسترش می و ضرورت کشور به

 .آورد می

ه ارتقا را دارند. مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمل همه استادان و دانشجویان حق بهره -615ماده 

های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس  اعطای تسهیالت و حمایت

 .ها باشد های جناحی و حزبی و مانند این های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش توانمندی

برخوردارند، استادان، طالب و جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقالل علمی  -611ماده 

های علمی مورد  صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط توان به ها را نمی دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن

تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به 

 .ها اقدام کنند می و غیره و فعالیت در آنهای صنفی، سیاسی، اجتماعی، عل تأسیس تشکل

دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئوالن دانشگاه باید برای تضمین  -617ماده 

امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق 

طرف و با رعایت حق دفاع و  ترسی به مراجع صالح مستقل و بیدادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دس

 .تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود

وپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت،  آموزان است که از آموزش حق دانش -618ماده 

های  رام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزشهای ذهنی و جسمی و احت استعدادها و توانائی

ها را برای داشتن زندگی اخالقی و مسئوالنه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت،  دینی و ملی شود و آن

 .زیست و میراث فرهنگی آماده کند انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط

انش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در حق د -613ماده 

 .شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد مسائل مربوط به زندگی
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گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود  کس حق ندارد موجب شکل هیچ -661ماده 

های جمعی در ذهن  ب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانهیا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذه

 .کودکان ایجاد کند

تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و  خواهان باید به توان -666ماده 

 .های شغلی شود معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت

 و توسعه پایدار زیست سالم حق محیط -ع

های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی  که نسل امروز و نسل-زیست  حفاظت از محیط -662ماده 

زیست  که با آلودگی محیط های اقتصادی و غیر آن رو فعالیت ای همگانی است. از این  وظیفه -داشته باشند 

زیست و گسترش  اظت، بهسازی و زیباسازی محیطجبران آن همراه باشد، ممنوع است. حف یا تخریب غیرقابل

های  ها، تصمیمات و اقدام زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه فرهنگ حمایت از محیط

دهد و با آلودگی و تخریب  ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می توسعه

 .کند زیست مقابله می محیط

زیست سالم، پاك و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی  مندی از محیط هر شهروند حق بهره -669ماده 

زیست  های محیط های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آالینده هوا، آب و آلودگی

ای بزرگ تدابیر الزم را ویژه در شهره محیطی به های زیست های اجرایی برای کاهش آالینده را دارد. دستگاه

 .کنند اتخاذ می

ها و صنایع استخراجی،  منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه هرگونه اقدام به -664ماده 

های  محیطی انجام شود. اجرای طرح ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست پتروشیمی یا هسته

 .محیطی خواهد بود یق مالحظات زیستای منوط به رعایت دق توسعه

های اقتصادی، تبادل اطالعات، انتقال  المللی مؤثر از طریق همکاری دولت با ایفای نقش بین -665ماده 

المللی اقدام  جانبه و متوازن و رفع موانع بین دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه

ها از جمله بهداشتی،  های نو در کلیه زمینه آوری مزایا و منافع فن خواهد نمود. حق شهروندان است که از

 .مند شوند پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره

 حق صلح، امنیت و اقتدار ملی -غ

طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی،  حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح-661ماده 

ت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات برخوردار باشند. دول
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های  کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش المللی را دنبال می های بین پایدار با کشورها و سازمان

زه با خشونت و ها، مبار خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان

 .کند گری و دفاع از حقوق مظلومان تالش می افراطی

ریزی و  المللی ایران، برنامه دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین -667ماده 

 .اقدام خواهد نمود

 .ی برخوردار باشندشهروندان حق دارند از امنیت، استقالل، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار مل -668ماده 

های الزم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی  ریزی دولت موظف است با برنامه -663ماده 

 .و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات الزم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد

ریزی و تخصیص  ردار باشند. دولت با برنامهشهروندان حق دارند از آموزش دفاعی الزم برخو -621ماده 

  .نماید امکانات الزم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام می

 سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی

جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار  رئیس. 6

مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از  پیشنهاد برنامه و خط .نماید یین میای را تع ویژه

 .های دستیار ویژه است جمله مسئولیت

های قانونی  اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صالحیت های اجرایی تابع قوه مجریه موظف دستگاه. 2

بندی و مدون  نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع مهای مرد ها، سازمان خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل

ها و اختیارات خود و  های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت سازی حقوق و آزادی

ویژه از طریق  شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی الزم را برای تحقق این حقوق به

سازی و تقویت مفاهمه،  رسانی و ظرفیت الح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطالعتدوین و اجرای برنامه اص

 .گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند

اند برنامه اصالح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت  های تابع قوه مجریه موظف دستگاه. 9

ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش  شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار

های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه  حل ها، موانع و راه ها، چالش ادواری پیشرفت

مسئولیت خود ارائه و از طریق اصالحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این 

 .منشور اقدام کنند
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آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای  وپرورش، علوم، تحقیقات و فن های آموزش تخانهوزار. 4

های حقوق شهروندی، ترتیبات الزم را اتخاذ  آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه

 .نمایند می

هروندی را به ملت ارائه و کارهای رفع موانع تحقق حقوق ش ها و راه جمهور هرساله گزارش پیشرفت رئیس. 5

 .کند در صورت نیاز، منشور را روزآمد می

 م: نقشه راه اصالح نظام اداریسومبحث 

 توسعه معاونت پیشنهاد به بنا ،64/62/6932 مورخ جلسه دومین و شصت و یکصد در اداری عالی شورای

 معظم مقام ابالغی اداری نظام کلی های سیاست تحقق راستای در و جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 نظام در اصالحات انجام و دولت گری هدایت و گری تسهیل نقش ارتقای منظور به( العالی ظله مد) رهبری

 مهر به ممهور) پیوست سند شرح به برنامه 8 بر مشتمل «اداری نظام اصالح راه نقشه» کشور، اداری

 .نمود تصویب را( اداری عالی شورای دبیرخانه

 :عناوین برنامه ها -6 ماده

 مهندسی نقش و ساختار دولت -6

 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 خدمات عمومی در فضای رقابتی -9

 مدیریت سرمایه انسانی -4

 فناوری های مدیریتی -5

 توسعه فرهنگ سازمانی -1

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -7

 نظارت و ارزیابی -8
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 :ها تکالیف و مسئولیت -2ماده 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است؛ بر اساس نقشه راه پیوست، هر  (الف

بندی، دستگاه یا  ساله برنامه عملیاتی الزم برای تحقق این مصوبه مشتمل بر عناوین اقدامات، زمان

 .ذرماه هر سال به تصویب شورای عالی اداری برساندهای مسئول )اصلی و همکار( را تهیه و تا پایان آ دستگاه

ها هر ساله توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه  برنامه عملیاتی استان: تبصره

 .شود های اجرایی استان، به استانداران ابالغ می ماه هر سال برای اجرا توسط دستگاه و تا پایان دی

اجرایی مکلفند؛ مطابق با برنامه عملیاتی ساالنه ابالغی از سوی شورای عالی اداری، های  تمامی دستگاه (ب

بندی، معمول و گزارش اقدامات خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  اقدامات الزم را طبق زمان

 .جمهور ارائه نمایند انسانی رییس

های زیرمجموعه خود  در واحدها و دستگاهجمهور، مسئول حسن اجرای این مصوبه  وزارء و معاونان رییس

 .هستند

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است؛ ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام  (ج

های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را هر چهار ماه یکبار به  ارزیابی عملکرد دستگاه

 .ری و حسب ضرورت در دولت ارایه نمایدجمهور و شرای عالی ادا رییس
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 برنامه جامع اصالح نظام اداری :چهارم مبحث

 
 ریاست جمهوری 

 سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور

 

 ربانهم جامع اصالح نظام اداری 
 6931الی  6931

 :مبتنی بر

 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری

 قانون مدیریت خدمات کشوری

 راه اصالح نظام اداریو نقشه 
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 اهداف اصلی برنامه جامع اصالحات اداری

 

 * تبدیل دولت به دولتی :

 کارا و اثربخش 

 متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم 

 "مهندسی نقش و ساختار دولت  "برنامه اول :  -1

 الف : هدف

  درصد از حجم و اندازه دولت تا پایان برنامه 21کاهش 

 سیاست های کلیب : 

  (21چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز )بند 

  (21زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری )بند 

 ازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید )بند صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی س

 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی( 21

 (21کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز )بند 
 

 منطقی نمودن دولت می شودمجموعه اقداماتی که منجر به چابک سازی و 

 مسئول اجرا مبانی قانونی 6931 6935 6934 اقدامات اساسی ردیف

6 

واگذاری واحدهای 

عملیاتی وخدمات دستگاه 

های اجرایی به شبکه های 

حرفه ای، بخش خصوصی 

 و سمن ها

درصد  2*واگذاری 

 واحدها و خدمات

 1* آماده سازی 

 درصد برای واگذاری

درصد  1*واگذاری 

 واحدها و خدمات

 1* آماده سازی 

 درصد برای واگذاری

درصد  1*واگذاری 

 واحدها و خدمات

 1* آماده سازی 

 درصد برای واگذاری

فصل دوم قانون 

مدیریت خدمات 

کشوری و ضوابط 

 مربوط

 دستگاه های اجرایی

2 

کاهش سطوح مدیریت 

ستادی از قبیل مدیرکل، 

معاون مدیرکل، رئیس 

 اداره و همترازان

 - درصد 61حداقل  درصد 65حداقل 

فصل چهارم و ماده 

( قانون 665)

مدیریت خدمات 

 کشوری

 دستگاه های اجرایی

9 
کاهش سقف پست های 

 سازمانی دستگاه ها
 - درصد 61کاهش  درصد 65کاهش 

فصل دوم و چهارم 

قانون مدیریت 

 خدمات کشوری

 دستگاه های اجرایی

4 

واگذاری وظایف و 

به واحدهای عملیاتی 

مدیریت محلی )شهرداری 

 ها و دهیاری ها(

 درصد 5 ظرفیت سازی
 درصد 61

 دستگاه ها

فصل دوم قانون 

مدیریت خدمات 

 کشوری

* سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

 * شهرداریها

 * دستگاه های اجرایی

5 

واگذاری وظایف واختیارات 

قابل واگذاری به سطوح 

 استانی و شهرستانی

 درصد 21

 ها دستگاه

 درصد 51

 دستگاه ها

 درصد 91

 دستگاه ها

( قانون 665ماده )

مدیریت خدمات 

 کشوری

 دستگاه های اجرایی
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 مجموعه اقداماتی که زمینه تحقق چابک سازی و منطقی نمودن دولت را فراهم می آورد

 مالحظات مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

6 

نقش تهیه الیحه تبیین 

فعاالن توسعه کشور 

)دولت، مدیریت محلی، 

بخش خصوصی، سمن ها و 

مردم( ونحوه تعامل میان 

 آنها

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران و 

 مجلس
 - 6939پایان سال 

الیحه در اصالحیه قانون 

مدیریت خدمات 

کشوری، تقدیم هیأت 

 وزیران شده است.

2 
تدوین ضوابط و اصالح 

 ساختار سازمانی

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور: 

 تدوین ضوابط

شورای عالی اداری و 

 هیأت وزیران

پایان نیمه اول سال 

6939 
- 

در اجرای فصل چهارم و 

( قانون 665ماده )

دستگاه های  مدیریت خدمات کشوری

 اجرایی: اجرا

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 6934پایان سال 

9 

پیش بینی بودجه برای 

خرید خدمات به جای 

 تولید خدمات

*دستگاه های 

 اجرایی

* سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

تصویب بودجه 

 سالیانه
 - - سالیانه

4 

تهیه برنامه واگذاری 

واحدهای عملیاتی و 

 خدمات

 - دستگاه های اجرایی
پایان نیمه اول سال 

6934 

سازمان مدیریت و 

 کشوربرنامه ریزی 
- 

5 

توانمندسازی بخش غیر 

دولتی برای دریافت 

 فعالیتها

 سالیانه - دستگاه های اجرایی
سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

( 22با رعایت ماده )

قانون مدیریت خدمات 

 کشوری

 

 

 ج : پیامدها و دستاوردها

 کاهش هزینه های دولت و ارتقای کیفیت خدمات 

  تسهیل دسترسی مردم به خدماتتسریع در انجام خدمات و 

 تسریع و تسهیل در تصمیم گیری و تصمیم سازی 

 توسعه مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در تولید و ارایه خدمات 
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی "برنامه دوم : 

 الف : هدف

  در رتبه بندی سازمان ملل( 01رتبه کشور کمتر از( 

 ب : سیاست های کلی

 (21ه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی )بندتوسع 

  توجه به اثربخشی وکارآیی در فرایندها و روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری
 (21)بند

 مجموعه اقداماتی که منجر به توسعه دولت الکترونیک می شود

 مسئول اجرا مبانی قانونی 6931 6935 6934 اقدامات اساسی ردیف

6 

الکترونیکی کردن خدمات 

 دولتی:

 * اطالع رسانی الکترونیکی

( قانون 97* ماده ) - - درصد 611

 مدیریت خدمات کشوری

* آیین نامه توسعه 

خدمات الکترونیکی 

 مصوب شورا عالی اداری

* وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

*سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی کشور

 * دستگاه های اجرایی

 

 - درصد 51 درصد 51 * ارایه فرمها و دریافت اطالعات

* ارایه خدمات الکترونیکی به 

 شهروندان
 درصد 25 درصد 21 درصد 65

 مستمر مستمر مستمر *ایجاد پایگاه اطالعاتی

2 

" شبکه ملی ایجاد و توسعه 

استعالمات بین  اطالعات" و

 دستگاهی:

* ایجاد مرکز تبادل اطالعات 

(ix) 

 درصد 51

 دستگاه ها
 - درصد 51

( ( قانون 41* ماده )

 مدیریت خدمات کشوری

( قانون برنامه 41* ماده )

 پنجم توسعه

* وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

*سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی کشور

 * دستگاه های اجرایی

 

اشتراك گذاری بانک های * به 

 اطالعاتی

 درصد 41

 دستگاه ها
 درصد 91 درصد 91

 درصد 91 درصد 91 درصد استعالمات 41 * انجام استعالمات الکترونیکی

9 

حذف، اصالح و تجمیع مجوزهای 

صادره توسط دستگاههای 

اجرایی برای اشخاص حقیقی و 

 حقوقی

 - درصد 91 درصد 71

( ( قانون 91* ماده )

 مدیریت خدمات کشوری

( قانون برنامه 12* ماده )

 پنجم توسعه

* سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی کشور

 * دستگاه های اجرایی

4 
کاهش مراجعه دستگاههای 

 اجرایی به واحدهای کسب و کار

حذف تمام مراجعات غیر 

 ضرور
- - 

( قانون بهبود 7ماده )

 مستمر محیط کسب کار

برنامه * سازمان مدیریت و 

 ریزی کشور: تنظیم ضوابط

* دستگاه های اجرایی و 

 تشکل های حرفه ای: اجرا

5 
فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی 

 به حساب های دولتی

 درصد 41

 پرداخت ها
 - درصد 11

( قانون مدیریت 97ماده )

 خدمات کشوری

* سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی کشور

* بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

* وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

 * دستگاه های اجرایی

1 

تهیه نقشه راه اصالح فرایندهای 

سازمانی و باز طراحی و اصالح 

روش های انجام کار براساس آن 

 نقشه

درصد فرایندها و  41

روش های مورد عمل با 

اولویت فرایندهای رو به 

 مردم

 درصد 91 درصد 91
( قانون مدیریت 91ماده )

 کشوریخدمات 

* سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی کشور

 * دستگاه های اجرایی
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7 
توسعه خدمات قابل ارایه در 

دفاتر پیشخوان و مجتمع های 

 خدمات اداری

- 

درصد افزایش نسبت  21

به خدماتی که ارایه می 

 شود

درصد افزایش نسبت  41

به خدماتی که ارایه می 

 شود.

- 

* سازمان مدیریت و برنامه 

 کشورریزی 

 * دستگاه های اجرایی

 سایر موارد پنجره واحد 7 پنجره واحد 9 استقرار پنجره واحد 8
نقشه راه دولت 

 الکترونیک

*  دستگاه های اجرایی ذیربط 

با تصویب کمیسیون توسعه 

 دولت الکترونیک

3 

تدوین استراتژی جهش برای 

استفاده از فناوری های نوین 

تلفن همراه به عنوان بخش 

و یا جایگزین دولت مکمل 

 الکترونیک

 - - پایان سال -

* سازمان مدیریت و برنامه 

 6934ریزی کشور در سال 

* وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 

 

 مجموعه اقداماتی که زمینه تحقق دولت الکترونیک را فراهم می آورد

 مالحظات مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

6 

تهیه و ابالغ استانداردهای 

 فنی و مدیریتی نظیر :

* جایگاه های اینترنتی 

 دستگاه های اجرایی

* شبکه تعامالت بین 

 (GIFدستگاهی )

 * ارایه خدمات

* ارتقای مستمر کیفیت 

ارایه خدمات الکترونیکی 

 به مردم

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

*شورای عالی 

 فناوری اطالعات

وسعه * کمیسیون ت

 دولت الکترونیک

پایان سه ماهه سوم 

 6934سال 

 *بخش خصوصی

* سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

- 

2 

تهیه برنامه فرهنگ سازی 

و توانمندسازی مردم در 

استفاده از خدمات 

 الکترونیکی و راهبری آن

وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات با 

همکاری سازمان 

 صدا و سیما

- 
طول مستمر در 

 اجرای برنامه

* سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

با استفاده فراگیر از 

تشکل ها، بخش 

خصوصی و مدیریت 

 محلی و غیره

9 

تهیه برنامه فرهنگ سازی 

و توانمندسازی کارکنان 

دستگاه های اجرایی در 

ارایه خدمات الکترونیکی و 

 راهبری اجرای آن

*سازمان مدیریت و 

 استانبرنامه ریزی 

 * فرمانداری ها

*دستگاه های 

 اجرایی

- 
مستمر در طول 

 اجرای برنامه

 تشکل ها و

بخش های غیر 

دولتی تایید اعتبار 

 شده

تایید اعتبار تشکل ها بر 

بخش غیر دولتی بر 

عهده سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور است.

4 

تدوین ضوابط و شاخص 

های سنجش میزان توسعه 

ارزیابی  دولت الکترونیک و

 دستگاه ها براساس آن

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی استان

* کمیسیون توسعه 

 دولت الکترونیک
 سنجش سالیانه

* سازمان فناوری 

 اطالعات

* دستگاه های 

 اجرایی

 * استانداری ها

- 
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 ج : پیامدها و دستاوردها

 ارتقای کیفیت در ارایه خدمات 

 خدمات افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به 

 ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت 

 چابک سازی و کوچک سازی دولت 

 بهبود شاخص فضای کسب و کار 

 ارتقای شاخص شفافیت و اعتماد عمومی 

 

 "خدمات عمومی در فضای رقابتی "برنامه سوم : 

 الف : هدف

  فضای رقابتی درصد واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی براساس قیمت تمام شده در 11اداره تا 

  درصد 11ارتقای کیفیت خدمات دولتی حداقل به میزان 

  درصد 11کاهش هزینه های تمام شده خدمات عمومی حداقل به میزان 

 ب: سیاست های کلی

  (20خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم )بند 

 مانی با رویکرد افزایش اثر بخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و ساز

 (22)بند 

 )تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی ) برنامه پنجم توسعه 

 مجموعه اقداماتی که منجر به ارایه خدمات عمومی با کیفیت برتر و سرعت و قیمت مناسب می باشد

 مسئول اجرا مبانی قانونی 6931 6935 6934 اقدامات اساسی ردیف

6 

اداره واحدهای اجرایی 

دستگاه های اجرایی به 

روش هدفمند و قیمت 

تمام شده و در فضای 

 رقابتی

 درصد 61 درصد 8 درصد واحدها 2

( قانون 61ماده )

مدیریت خدمات 

 کشوری

( قانون 263ماده )

 برنامه پنجم توسعه

 دستگاه های اجرایی

2 
استاندارد سازی خدمات 

 دستگاه های اجرایی
 درصد 95 درصد 25 درصد 65

( قانون 27ماده )

مدیریت خدمات 

 کشوری

 

 دستگاه های اجرایی
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مجموعه اقداماتی که زمینه تحقق ارایه خدمات عمومی با کیفیت برتر و سرعت و قیمت مناسب را فراهم 

 می آورند.

 مالحظات مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

6 

تهیه و ابالغ دستورالعمل و 

راهنمای استاندارد سازی 

 خدمات

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 - - 6939تا پایان سال  -

2 

تغییر رویکرد بودجه ای به 

نظام بودجه ریزی مبتنی 

 بر عملکرد

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 - - 6934تا پایان سال  -

9 

نظارت و تدوین نظام 

ارزیابی ارایه خدمات 

براسای شاخص های 

 کیفیت، قیمت و سرعت

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 *شورای عالی اداری

نیمه اول سال 

6934 
- - 

 

 ج : پیامدها و دستاوردها

 ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم 

  دولتیافزایش میزان بهره وری در تولید و ارایه خدمات 

 افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارایه خدمات به مردم 

 افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی 

 

 مدیریت سرمایه انسانی"برنامه چهارم : 

 الف : هدف

  درضد از مجموع کارکنان دستگاه های اجرایی از محل خروج طبیعی کارکنان و واگذاری  21کاهش حداقل

 خدمات

  درصد 11درصد به حداقل  11افزایش تعداد کارکنان دولت با مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر از 

  درصد مدیران حرفه ای با شایستگی های عمومی مدیریت 11تطبیق حداقل 

  درصد 11درصد به  11کاهش نسبت کارکنان مادام العمر )رسمی( به کل کارکنان از 
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 ب : سیاست های کلی

 (1جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی )بند عدالت محوری در 

  بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و

 (3شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای )بند

 (1المی و ارتقای مدیران )بند دانش گرایی و شایسته ساالری مکبتنی بر اخالق اس 

  (1ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان )بند 

  رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و

 (1ایط اقتصادی و اجتماعی )بندشاغل و تأمین حداقل معشیت با توجه به شر

 (0زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم )بند 

  حفظ کرامت و عزت و تأمین معشیت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید

 (8آنها )بند 

 (1عامل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری )بند توجه به استحکام خانواده و ایجاد ت 
 

 مجموعه اقداماتی که منجر به مدیریت بهینه سرمایه انسانی می شود

 مسئول اجرا مبانی قانونی 6931 6935 6934 اقدامات اساسی ردیف

6 
متناسب سازی تعداد 

 نیروی انسانی

 کاهش:

*  رسمی و پیمانی، 

 نفر 11111

 65* قراردادی 

 درصد

 افزایش:

 62111* پیمانی 

 نفر

 کاهش:

*  رسمی و پیمانی، 

 نفر 31111

 61* قراردادی 

 درصد

 افزایش:

 62111* پیمانی 

 نفر

 کاهش:

*  رسمی و پیمانی، 

 نفر661111

 61* قراردادی 

 درصد

 افزایش:

 62111* پیمانی 

 نفر

( 44( و )24ماده )

قانون مدیریت 

 خدمات کشوری

 

 دستگاه های اجرایی

2 

افزایش نسبت کارکنان با 

مدرك تحصیلی لیسانس و 

 باالتر

 دستگاه های اجرایی - درصد 51حداقل  درصد 59حداقل  درصد 56حداقل 

9 
اجرای برنامه انتخاب و 

 تربیت مدیران
 درصد 65حداقل  درصد 61حداقل  درصد 5حداقل 

مصوبه شورای عالی 

 اداری

* مرکز آموزش مدیریت 

 دولتی

 اجرایی* دستگاه های 
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 مجموعه اقداماتی که زمینه تحقق مدیریت بهینه سرمایه انسانی را فراهم می آورد

 مالحظات مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

6 

تدوین دستور العمل برنامه 

ریزی و ساماندهی نیروی 

 انسانی

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 شورا عالی اداری

پایان سه ماهه سال 

6939 
- 

آیین نامه در دستور کار 

شورای عالی اداری قرار 

 گرفته است.

2 

طراحی و استقرار نظام جامع 

آماری کارکنان دولت در 

 بستر فناوری اطالعات

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

کمیسیون دولت 

 الکترونیک

پایان سه ماهه سال 

6934 
- - 

9 
عمومی باز طراحی مشاغل 

 بخش دولتی

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

*شورای توسعه 

 مدیریت
 - - 6934پایان سال 

4 
باز طراحی مشاغل اختصاصی 

 بخش دولتی
 6934پایان سال  شورای توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
- 

5 

اجرای نظام پرداخت و جبران 

بخش دولتی  خدمات کارکنان

منطبق با قانون مدیریت 

خدمات کشوری با اولویت 

 مشاغل کلیدی و ویژه

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 - 6934پایان سال  هیأت وزیران

در اجرای فصل دهم قانون 

 مدیریت خدمات کشوری

1 

اصالح ضوابط و مقررات 

( 9گزینش مطابق بند )

سیاست های کلی نظام اداری 

 مقام معظم رهبریابالغی 

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
- 

پایان سه ماهه سال 

6934 
 - هیأت عالی گزینش

 

 ج : پیامدها و دستاوردها

 بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری بخش دولتی 

 تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت 

  چابکی دستگاه های اجراییمتناب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش 

 کاهش هزینه های جاری 

 ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه های اجرایی 

 

 "فناوری های مدیریتی "برنامه پنجم : 

 الف : هدف

  211از  11بهبود شاخص کیفیت مقررات به نمره باالتر از 

  211از  11بهبود شاخص اثربخشی دولت به نمره باالتر از 
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 ب : سیاست های کلی

 (23عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری )بند 

  دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکار گیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطالعات با ابتناء بر

 (21ارزش های اسالمی )بند 
 

 اقدامات تحقق برنامه فناوری های مدیریتی

 مالحظات مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول سیاقدامات اسا ردیف

6 

توسعه فعالیت مدیریت محلی 

با تصویب قانون مدیریت 

 شهری

 وزارت کشور
 * هیأت وزیران

 * مجلس

تصویب وزیران : نیمه 

 6934اول سال 

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
- 

2 
اصالح و دائمی نمودن قانون 

 مدیریت خدمات کشوری

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

 * هیأت وزیران

 * مجلس

تصویب وزیران : تا 

پایان سه ماهه سوم 

 6939سال

- 
تقدیم هیأت وزیران شده 

 است

 اصالح قانون برنامه و بودجه 9
*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

 * هیأت وزیران

 * مجلس

تصویب وزیران : پایان 

 6939سال 
- - 

4 
قانون محاسبات اصالح 

 عمومی کشور

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

 * هیأت وزیران

 * مجلس

تصویب وزیران : نیمه 

 6934اول سال 

دیوان محاسبات: 

 همکار
- 

5 
اصالح قوانین اختصاصی 

 دستگاه ها
 * دستگاه های اجرایی

 * هیأت وزیران

 * مجلس

تصویب هیأت وزیران: 

 6934پایان سال 

 سازمان مدیریت و -

 برنامه ریزی کشور

فهرست قوانین با هماهنگی 

دستگاه ها و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی 

 تعیین می شود.

1 

طراحی و استقرار نظام 

مدیریت دانش در دستگاه 

 های دولتی

معاونت علمی و 

 فناوری رئیس جمهور
 این برنامه مستمر است. - 6935پایان سال  شورای عالی اداری

7 

نوین مدیریتی تدوین نظام 

برای اداره بخش آموزش و 

 پرورش

وزارت آموزش و 

 پرورش
 شورای عالی اداری

پایان سه ماهه اول 

 6934سال 

سازمان مدیریت و  -

 برنامه ریزی کشور
- 

8 

تدوین نظام نوین مدیریتی 

برای اداره بخش بهداشت، 

 درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت،درمان 

 و آموزش پزشکی
 اداری شورای عالی

پایان سه ماهه اول 

 6934سال 

سازمان مدیریت و  -

 برنامه ریزی کشور
- 

3 

تدوین نظام نوین مدیریتی 

برای اداره بخش رفاه و تامین 

 اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 شورای عالی اداری

پایان سه ماهه اول 

 6934سال 

سازمان مدیریت و  -

 برنامه ریزی کشور
- 

61 

نظام نوین مدیریتی  تدوین

برای اداره بخش ورزش و 

 جوانان

 6934پایان سال  شورای عالی اداری وزارت ورزش و جوانان
سازمان مدیریت و  -

 برنامه ریزی کشور
- 

66 
تدوین نظام نوین مدیریتی 

 برای اداره بخش آموزش عالی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری
 6934پایان سال  شورای عالی اداری

سازمان مدیریت و  -

 برنامه ریزی کشور
- 
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 ج : پیامدها و دستاوردها

 ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت 

 بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش های جمهوری اسالمی ایران 

 ایجاد زیرساخت های بهبود ارایه خدمات به مردم 

 ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد مردم 

  ارتقای مشارکت تمامی فعاالن توسعه کشور در نظام اداریافزایش و 

 

 "توسعه فرهنگ سازمانی "برنامه ششم : 

 الف : هدف

 ارتقای سطح فرهنگ سازمانی بخش دولتی 

 ب : سیاست های کلی

  نهادینه سازی وجدان کاری، انظباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و

 (12لمال )بندحفظ بیت ا

  نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های

 (2انسانی و اجتماعی )بند 

  (11حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری  ) بند 

 ولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان قانون گرایی ،اشاعه فرهنگ مسئ

 (11و اجتناب از برخوردهای سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیتها )بند 

 اقدامات تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی

 مسئول اجرا مبانی قانونی 6931 6935 6934 اقدامات اساسی ردیف

6 

شناخت مؤلفه های 

سازمانی و ارزیابی فرهنگ 

 وضعیت موجود

 - - پایان سال

( و فصل 31ماده )

سوم قانون مدیریت 

 خدمات کشوری

 

 دستگاه های اجرایی

2 

ترسیم فرهنگ مطلوب و 

تهیه و اجرای برنامه ارتقای 

 فرهنگ سازمانی

 تمام سال نیمه دوم -

( قانون 665ماده )

مدیریت خدمات 

 کشوری

 دستگاه های اجرایی

 

 



 

47 
 

 پیامدها و دستاوردهاج : 

 ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان های دولتی 

 بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان های دولتی 

 ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی 

 

 سالمت اداری :صیانت از حقوق مردم و  "برنامه هفتم : 

 الف : هدف

  درصد 21افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه های اجرایی به میزان 

  31به  11افزایش نمره شاخص کنترل فساد اداری از 

  درصد نسبت به وضع موجود 0افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی به میزان حداقل 

 ب : سیاست های کلی

  آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیغ متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان شفافیت سازی و

 (28و ضابطه مند مردم به اطالعات صحیح )بند 

  ارتقای سالمت اداری و رشد ارزش های اخالقی در آن از طریق اصالح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری

 (11وثر پیشگیری و برخورد با تخلفات )بند از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام م

  حفظ حقوق مردم و جبران خسارت های وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات

 (13و اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداری )بند 

 اقدامات تحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و ارتقای سالمت اداری

 مالحظات مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

6 

تهیه، تصویب و اجرای مصوبه 

حقوق شهروندی در نظام 

 اداری و تکریم ارباب رجوع

* سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

* معاونت حقوقی 

 رئیس جمهور

 شورای عالی اداری

تهیه : پایان سال 

6934 

 اجرا: مستمر

 *وزارت کشور

 * وزارت دادگستری
- 

2 

تهیه، تصویب و اجرای ضوابط 

جبران خسارت وارده به مردم 

 در اثر قصور و تقصیر

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

 * هیأت وزیران

 

تهیه : پایان سال 

6934 

 اجرا: مستمر

 - * وزارت دادگستری-

9 

تهیه و استقرار نظام جامع 

ارتقای سالمت و پیشگیری و 

 فساد اداری کنترل

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 شورای عالی اداری

تهیه : پایان سال 

6934 

 اجرا: مستمر

 - * دستگاه های اجرایی

4 

سنجش میزان رضایتمندی 

مردم از دستگاه های اجرایی 

و رتبه بندی آنها )صیانت از 

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

 * استانداری ها

 - * دستگاه های اجرایی ساالنه شورای عالی اداری
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 حقوق مردم و سالمت اداری(

 

* معاونت حقوقی 

 رئیس جمهور

5 
افزایش اثربخشی نظام 

 رسیدگی به تخلفات اداری
 مستمر - * دستگاه های اجرایی

سازمان مدیریت و  -

 برنامه ریزی کشور
- 

 

 ج : پیامدها و دستاوردها

  اعتماد عمومیتأمین حقوق شهروندی و افزایش 

 ارتقای سالمت و کاهش فساد اداری 

 کاهش وقوع تخلفات اداری 

 

 "نظارت و ارزیابی"* برنامه هشتم: 

 الف : هدف

  درصد 11افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به باالی 

 ارتقای کیفیت برنامه ها و قوانین و مقررات 

 

 ب : سیاست های کلی

 ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطالعات  کارآمدسازی و هماهنگی

 (11)بند 

 اقدامات تحقق برنامه نظارت و ارزیابی

 مالحظات مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

6 

تهیه نظام نامه ارزیابی 

استراتژیک وسنجش موقعیت 

کشور در ارتباط با اهداف 

انداز و مقایسه با سایر  چشم

 کشورها

* سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

 

 سالیانه -

 * دستگاه های اجرایی

* مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام

- 

2 

استقرار مدیریت عملکرد و 

ارزیابی و رتبه بندی دستگاه 

 های اجرایی

*سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

 * هیأت وزیران

 
 - های اجرایی* دستگاه  سالیانه

5 

سنجش میزان موفقیت دولت 

در موضوعات محوری نظام 

اداری نظیر شفافیت، 

پاسخگویی، بهره وری و 

 اجرای قانون

حسب موضوع و 

 مأموریت های دستگاه
 سالیانه شورای عالی اداری

سازمان مدیریت و  -

 برنامه ریزی کشور

انتخاب موضوع و مسئول 

اقدام، توسط سازمان 

برنامه ریزی مدیریت و 

 کشور تعیین می شود
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 ج : پیامدها و دستاوردها

 ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری 

 ارتقای بهره وری نظام اداری 

 شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت های توسعه کشور 

  عملکرد بخش دولتیاستقرار نظام نتیجه محوری در کنار فرایند محوری در مدیریت 

 

 ( مصوبه شورای عالی اداری)اداری  نظام در شهروندی حقوق: مبحث پنجم

 سایر و ها استانداری غیردولتی، عمومی نهادهای دولتی، های شرکت و مؤسسات ها، وزارتخانه تمامی

 :کنند می استفاده عمومی بودجه از نحوی به که هایی دستگاه

 و اداری سازمان پیشنهاد به 3/66/6935 مورخ جلسه هشتمین و هفتاد و یکصد در اداری عالی شورای

 سطح ارتقای و بهبود هدف با کارآمد، و پاسخگو اداری نظام ایجاد و تبعیض رفع منظور به کشور، استخدامی

 کلی های سیاست اهداف تحقق در تسهیل شده، ایجاد های ظرفیت از شهروندان مندی بهره شهروندی، حقوق

 «اداری نظام اصالح جامع برنامه» از هفتم بخش کشوری، خدمات مدیریت قانون سوم فصل اداری، نظام

 ،23/3/6935 تاریخ در شده ابالغ  "شهروندی حقوق منشور" همچنین و وزیران هیأت 28/61/6939 مصوب

 تصویب( اداری عالی شورای دبیرخانه مهر به ممهور) پیوست شرح به را «اداری نظام در شهروندی حقوق»

 . نمود

 اداری نظام در شهروندی حقوق

 مبانی و اصول: اول فصل

اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند  -4ماده 

  :از

توسط  اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف  -6

 .همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است

رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری، منفعت   -2

، توسط جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی، قوی و رابطه خویشاوندی

 .رکنان دستگاه های اجرایی الزامی استهمه مسئولین و کا
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، به امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، ادرای و نظارتی  -9

منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خالف قوانین و 

 .مقررات بدانند

همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی که به  سانی تصمیمات و اقدامات اداریاطالع رالزام به   -4

 .نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهند

دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه  دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنانامکان  -5

 .راهنمایی های الزم در چارچوب وظایف محوله

توسط دستگاه های  ارائه و انتشار مستمر اطالعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندانالزام به  -1

 .اجرایی

ئه دهنده خدمات که توسط اشخاص و مؤسسات ارا امکان دسترسی شهروندان به اطالعات شخصی خود -7

، بدون اجتناب از ارائه اطالعات خصوصی شهروندان به دیگرانعمومی جمع آوری و نگهداری می شود و 

 .وجود قانون الزام آور با رضایت خود فرد

فرصت  امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، -8

 .سازی کاربران در نظام اداریهای آموزشی و توانمند 

بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر فراهم کردن زمینه قانونی   - 3

در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای، جناحی، تبعیض آمیز و روش های  زنان و مردان

 .ناقض حریم خصوصی در فرایند جذب و گزینش

 مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری -دومفصل 

  :مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از -۲ماده 

 حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسالمی -6

 حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات -2

 ات اداریحق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیم -9

 حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری -4
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 حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد -5

 حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطالعات مورد نیاز -1

 حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری -7

 شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامالت و قراردادهای اداریحق مصون بودن از  -8

 حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی -3

 حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات -61

  آنهاحق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان  -66

 تکالیف كاركنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری -فصل سوم

 حق برخورداری از كرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسالمی -3ماده 

دستگاه های اجرایی در تمامی فعالیت های اطالع رسانی، دعوت نامه ها، آگهی ها، ابالغ ها و هشدارها  -6

 .ات محترمانه و غیر تحکم آمیز استفاده نمایندباید از ادبی

دستگاه های اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیالت مناسب و شرایط حاکی از احترام به  -2

 .مراجعین را فراهم نمایند

در مکان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد  -9

ن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر ککه بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد مم خاصی

 .بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود

دستگاه های اجرایی موظفند دالیل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و... به هنگام ورود  -4

انونی اطالع رسانی نمایند و برای امانت سپاری وسایل همراه مراجعین، به دستگاه را حسب ضرورت های ق

مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه ای 

 .را متوجه آنان نماید

مراجعین، ادب و نزاکت را مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با  -5

رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین 

 .مجرمانه به آنها احتراز نمایند
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ن رفتار توأم با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعیات و کرامت انسانی آنا -1

 .حفظ گردد

 حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات -4ماده 

بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات اداری در دستگاه های اجرایی باید به گونه ای تنظیم و ابالغ  -6

ا، شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هر گونه تبعیض در ابالغ و اجرای بخشنامه ه

شیوه نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی 

که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت های نوعاً قابل توجیه صورت می گیرد، تبعیض محسوب 

 .نمی شود

بر آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی دستگاه های اجرایی مجاز به مطالبه مدارك یا اطالعاتی، اضافه  -2

شده به مراجعین نیستند و نباید هزینه ای بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده، دریافت کنند. 

در مواردی که مطابق مقررات باید هزینه ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعالم 

 .گردد

اید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دستگاه های اجرایی ب -9

دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از خدمات را 

 .تعیین و از قبل به مراجعین اطالع رسانی کنند

و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق  دستگاه های اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی الزم -4

 .شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند

مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدالل ها و استنادهای  -5

 .قانونی مورد استفاده در اعالم تصمیم خود را بیان کنند

 های دستگاه کارکنان و مدیران توسط مردم سوی از یادار پذیرش هر گونه درخواست حضوری خدمات -1

از پذیرش درخواست ها در خارج از محیط یا  .است پذیرش قابل اداری ساعات و محیط در صرفاً اجرایی،

 .ساعت غیراداری، باید اکیداً اجتناب شود

اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مهلت و مراجع اداری و مدیران دستگاه های  -7

 .نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعالم کنند
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 حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری -5ماده 

باشند و  دستگاه های اجرایی باید فرآیند و رویه مشخص و اعالم شده ای برای ارائه خدمات خود داشته -6

 .آن را به طور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت کنند

مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات  -2

 .مربوط انجام دهند و از هر گونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند

ستگاه های اجرایی در همه سطوح باید در اعمال صالحیت ها و اختیارات اداری خود نظیر کارکنان د -9

 .احراز صالحیت ها، جذب نیرو، صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند

 حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری -6ماده 

ات دستگاه های اجرایی، دسترسی آسان مردم حق دارند شخصاً و یا از طریق نماینده قانونی خود به خدم -6

 .و سریع داشته باشند

دستگاه های اجرایی باید نهایت تالش خود را به کار گیرند تا دسترسی مردم به خدمات آنها به طریق  -2

غیرحضوری و یا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و به طور کلی ابزارها و فنآوری های نوین انجام گیرد. 

 .این دسترسی از نظر سرعت، امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه مربوط خواهد بود تضمین کیفیت

 :چنانچه دریافت خدمات از دستگاه اجرایی، مستلزم مراجعه حضوری باشد، باید نکات زیر رعایت شوند -9

 تجمیع فرایندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان -الف

 ، ورودی و داخل ساختمان ادارینصب تابلوهای راهنما در اطراف -ب

 پیش بینی امکانات و تسهیالت فیزیکی -ج

 .رعایت دقیق ساعت کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداری -د

 .پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، ساکنان محلی و سایر مردم -هـ

فرم های مرتبط را تهیه و به سهولت در دستگاه های اجرایی موظفند بر اساس نوع فعالیت و خدمات،  -4

 .اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند
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تمامی تقاضاهای مراجعین )اعم از مکتوب یا الکترونیک(، باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان  -5

و فرد  قرار داده شود. همچنین، دستگاه های اجرایی باید به روشنی، مراجعین را با فرآیند رسیدگی، واحد

 .رسیدگی کننده به تقاضای آنها آشنا سازند

ای مراجعین باید بالفاصله بعد از ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود. چنانچه ضرسیدگی به تقا -1

تقاضا یا مدارك ناقص بوده و نتوان رسیدگی را ادامه داد، سریعاً مراتب به اطالع متقاضی رسانیده شده و 

 .دارك از وی درخواست شودتکمیل اطالعات و م

دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود را در همه روزهای کاری و در طول ساعات اعالم شده به طور  -7

 .پیوسته ارائه دهند و تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری، حتی به مدت کوتاه مجاز نیست

آیندهای ارائه خدمت خود، نسبت به روان سازی و دستگاه های اجرایی باید با بررسی و بازنگری مکرر فر -8

 .حذف رویه های زاید یا مخل در خدمت رسانی مطلوب به مردم اقدام نمایند

ور ارائه خدمت عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او مچنانچه کارمند یا مأ -3

 .وقف یا موکول به مراجعه مجدد نشودباید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین مت

در ساعات مراجعه مردم، همواره باید مقام تصمیم گیر و امضا کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در  -61

 .محل خدمت حضور داشته باشد

تمامی کارکنان مکلف به راهنمایی و ارائه کمک های ضروری به مراجعین هستند و چنانچه تقاضای  -66

 .ر حیطه وظایفشان نباشد باید آنها را به نحو مناسب راهنمایی کنندمراجعین د

کارکنان دستگاه های اجرایی باید از انجام امور شخصی درمنظر مراجعین و به طور کلی در ساعات  -62

 .اداری اجتناب کنند

 حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد -1ماده 

ربوط به او نادرست، ناقص یا روزآمد نیست، دستگاه اجرایی اگر فردی اثبات کند که اطالعات شخصی م -6

دارنده اطالعات، باید نسبت به اصالح اطالعات مذکور اقدام نماید. چنانچه فرد و دستگاه درباره صحیح، کامل 

و روزآمد بودن اطالعات جمع آوری شده اختالف داشته باشند، فرد می تواند از دستگاه بخواهد تا ادعای وی 

ن زمینه، در پرونده او منعکس شود. چنانچه اطالعاتشخصی وی در اختیار دیگر دستگاه های اجرایی در ای

 .قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آنها منعکس گردد
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جمع آوری اطالعات شخصی از افراد توسط دستگاه های اجرایی، تنها در حد ضرورت و با استفاده از  -2

مجاز بوده و استفاده از وسایل و روش های غیرقانونی و نامتعارف ممنوع است. طرق و وسایل قانونی و شفاف 

 .این اطالعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری شود

دستگاه های اجرایی باید اطالعات شخصی افراد را فقط در جهت منظور و هدف ؟؟ از جمع آوری آنها به  -9

و مقاصد دیگر از آنها استفاده و یا در اختیار سایر دستگاه های و اشخاص کار برده و نباید برای اهداف 

 .غیرمسئول قرار دهند

دستگاه های اجرایی باید تدابیر ضروری جهت پیشگیری از مفقود شدن، افشا یا سوءاستفاده از اطالعات   - 4

  .مناسبت وظایف و اختیارات خود از آنها مطلع شده اند را اتخاذ کنندافراد، که به 

حضوری افراد در دستگاه های اجرایی ممنوع است  -رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کالمی -5

 .و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوط انجام خواهد گرفت

نظارت های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند مگر  دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از -1

آنکه بر مبنای دالیل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت های مجرمانه در محیط کار از قبیل سرقت، تخریب اموال 

یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته، یا این امر برای تأمین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان 

 .وری باشدضر

در صورت ضرورت برای اِعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار  -7

 .مکتوب و استفاده از عالیم قابل رؤیت، به اطالعات مردم و مراجعین برساند

 نیازحق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطالعات مورد  -8ماده 

مردم حق دارند بر اساس اطالعاتی که دستگاه های اجرایی در دسترس قرار می دهند یا منتشر می  -6

کنند، برنامه های خود را تنظیم کنند. چنانچه دستگاهی بر خالف اطالعاتی که قبالً اعالم کرده و آن 

 .گو باشداطالعات، مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرار گرفته عمل نماید، باید پاسخ

در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه های اجرایی باید به طور ساالنه، گزارش عملکرد خود را در  -2

 .دسترس عموم قرار دهند

و آیین نامه های اجرایی آن و سایر  6988با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب سال  -9

فراد به اطالعات موجود در دستگاه های اجرایی را تصریح کرده اند، قوانین و مقرراتی که حق دسترسی ا

 .دستگاه های اجرایی موظفند اطالعات درخواستی مردم را در دسترس آنها قرار دهند

http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، هر دستگاه اجرایی باید راهنمای دسترسی  (61به موجب ماده ) -4

تمل بر انواع و اشکال اطالعات موجود در آن مؤسسه و نیز نحوه دسترسی به آنها مردم به اطالعات خود مش

 .را در سامانه اطالع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد

از برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآیندهای اداری، دستگاه های اجرایی باید به آموزش همگانی  -5

طریق وسایل ارتباط جمعی اقدام، تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن سازمان، 

 .انتظارات خود را تنظیم نمایند

 :اطالعات مورد نیاز مردم می بایست از طرق مختلف نظیر موارد ذیل در اختیار آنها قرار داده شوند -1

و معرض دید مراجعین و نیز تارنما )سایت( و درگاه )پرتال(  نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی -الف

 .اینترنتی

 تهیه و توزیع بروشور و کتاب مراجعین -ب

 .راه اندازی خط تلفن گویا -ج

 .نصب نام، پست سازمانی و رئوس وظایف متصدیان انجام کار در محل استقرار آنان -د

به مراجعین، ضمن نکات زیر، نسخه ای از تصمیم اتخاذ دستگاه های اجرایی باید در ابالغ تصمیمات خود  -7

 .شده را به ذینفع تحویل نمایند

 .تاریخ و شماره تصمیم -الف

 .مشخصات متقاضی -ب

 .مستندات قانونی و استدالل های منجر به تصمیم شده -ج

 .مفاد اصلی تصمیم -د

 .اعالم مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم -هـ

 .ابالغیه نام و سمت صادر کننده -و

دستگاه های اجرایی مکلفند فرآیند انجام کار مراجعین را به صورت مرحله به مرحله، از طریق مقتضی  -8

 .نظیر ارسال پیامک به اطالع آنها برسانند
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دستگاه های اجرایی مکلفند اطالعات راجع به نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآیندهای اداری، نحوه  -3

نحوه اعتراض به تصمیمات و اقدامات خود را در اختیار عموم قرار دهند به نحوی که مشارکت در آنها و 

 .امکان تصمیم گیری آگاهانه را برای آنها فراهم کنند

دستگاه های اجرایی باید متناسب به مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش  -61

رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطالع مردم از فعالیت رضایتمندی مراجعان، به طرق مناسب اطالع 

 .های آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند

در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می  -66

ه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائ

 .صورت گیرد

 :دستگاه های اجرایی باید در فعالیت های اطالع رسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند -62

مفید بودن اطالعات قابل دسترسی یا ارائه شده؛ یعنی اطالعاتی که علم به آنها، توان تشخیص و  -الف

 .ا افزایش می دهدقضاوت و آگاهی افراد ر

درست بودن اطالعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارك و ابزارهای حاوی اطالعات باید واقعی  -ب

 .و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاری از خدشه باشد

صوبات، به روز بودن اطالعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطالعات باید حاوی آخرین تحوالت، م -ج

 .اصالحیه ها و تفسیرها باشد

به موقع بودن اطالع رسانی؛ یعنی اطالعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که  -د

 .مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند

عاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آنها منوط کامل بودن اطالع رسانی؛ یعنی تمام اطال -هـ

 .است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارك هویتی الزم ، به صورت یکجا اعالم شوند

 حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری -9ماده 

اطالع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا  -6

دستگاه های اجرایی، موارد مشاهده یا اطالع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش 

 .کند
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شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها ، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و  -2

 .ظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنندن

دستگاه های جرایی به ازادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصالحی  -9

 .مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند

گونه آگهی در محیط های اداری که مراجعین را از بیان نظر دستگاه های اجرایی باید از نصب هر  -4

 .انتقادی منع کرده یا بترساند، اجتناب کنند

دستگاه های اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین برگه نظرسنجی )به صورت فیزیکی یا الکترونیکی( در  -5

یا عدم تطبیق آن با اطالعات اختیار آنها قرار دهند و نظر ایشان را در خصوص نحوه گردش کار، تطبیق 

اعالم شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند و نتایج آن را به طور منظر در اصالح فرایندها و 

 .تشویق و تنبیه کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند

ردن سیستم دستگاه های اجرایی می بایست حسب شرایط، نسبت به راه اندازی، استقرار و یا روزآمد ک -1

های ارتباط دوسویه نظیر صندوق پیشنهادها و انتقادها، پست صوتی و درگاه )پرتال( سازمانی، به منظور 

 .ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت ها و اخذ دیدگاه های مردم اقدام نمایند

 حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامالت و قراردادهای اداری -48ماده 

دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد  -6

اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف 

 .مقابل، شرایط غیرعادالنه ای را به ایشان تحمیل کند

 :شروط زیر در آنها گنجانده شوند، اجحاف آمیز تلقی می گردندقراردادهایی که  -2

شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می  -الف

 .سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است

یی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن، بیماری، ناتوانی ذهنی، شرطی از سوی دستگاه اجرا -ب

 .فشارهای رواین، کم سوادی، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد

 .شرطی که به موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد -ج
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که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کاال یا ارائه خدماتی شرطی  -د

 .که قرارداد آن قبالً منعقد شده است، به تشخیص خود و رأساً قیمت را افزایش دهد

 .شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید -هـ

شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرفه قرارداد را فسخ  -و

 .کند بدون آنکه خسارت عادالنه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد

 .شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر، از مسئولیت معاف سازد -ز

شرطی که به موجب آن، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری، بدون پرداخت بهای عادالنه به  -ك

 .دستگاه اجرایی منتقل شود

شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب  -ل

 .ر دشوار سازدمقررات به نفع او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیا

واحدهای حقوقی، امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشمول این مصوبه مکلفند بر اساس  -9

 .مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصالح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند

 حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی -44ماده 

( قانون جامع حمایت از حقوق 2ای اجرایی مکلفند مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده )دستگاه ه -6

ك مورخ 47457ت/45565و اصالحیه آن به شماره  3/9/6984هـ مورخ 96311/ت64277معلوالن )شماره 

(، به سرعت دسترسی اشخاص توان خواه )معلول( به محیط های ارائه خدمت را از جمیع جهات 8/9/6936

 .یل کنندتسه

ی را که برای اشخاص توان لا و محیط کاری خود، عالئم و اشکادستگاه های اجرایی باید در ساختمان ه -2

 .خواه به آسانی قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند

دستگاه های اجرایی باید حسب میزان و نوع مراجعات اشخاص توان خواه، آموزش های کافی را به  -9

 .خصوص نحوه رفتار با این مراجعه کنندگان ارائه دهندکارکنان خود در 

دستگاه های اجرایی باید سامانه ها و فنآوری اطالعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقالنه  -4

 .اشخاص توان خواه از خدمات آنها ارتقاء دهند
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 حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات -4۲ماده 

رند در تمامی مراجع اداری که به اختالف، اعتراض یا شکایت آنها رسیدگی می کنند از مردم حق ا -6

 .رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و حقوق آنها رعایت شود

 تنظیم جهت کافی مهلت از باید و دارد را وکیل از استفاده حق اداری رسیدگی مراحل هر فردی در همه  -2

 .خود برخوردار باشد علیه شده مطرح مطالب به پاسخ یا شهود معرفی ادله، ارائه پرونده، تکمیل و

شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز، از تصمیمات و اقدامات  -9

یا پیامد دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد می کند، نباید به دلیل این انتقاد، با تعقیب 

 .اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود

در صورت بروز اختالف بین مراجعان و متصدیان ارائه خدمت، مسئول واحد ذیربط باید بالفاصله به  -4

 .موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخالق اسالمی حل و فصل نماید

حق او ظلم شده ، باید توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی اعتراض شخصی که مدعی است در  -5

 .با مدارا و اخالق اسالمی، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود

 حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و كاركنان آنها -43ماده 

صورت وجود احتمال هر گونه تهدید علیه  دستگاه های اجرایی مکلفند حسب وظایف قانونی خود، در -6

سالمت عمومی و یا باالیای طبیعی، نسبت به پیش بینی و هشدار به موقع و راه های دفع و رفع آن به عموم 

 .مردم و به خصوص افراد در معرض تهدید، اقدام نمایند

شیاء یا اموال منقول یا دستگاه های اجرایی، مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی ا -2

 .غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آنها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود

تقصیرات مقامات و مأموران "مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تحت عنوان  -9

بدنی هستند که ، دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و "دولتی

مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مباالتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات 

مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف 

 .امکانات و سایل به اشخاص وارد می شود

باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارك و اطالعاتی که در جهت انجام  دستگاه های اجرایی -4

 .مأموریت های خود از مردم دریافت می کنند، تدابیر و احتیاط های متعارف را به عمل آورند
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 انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری -فصل چهارم

انتظار می رود به منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه به دستگاه های از شهروندان  -44ماده 

  :اجرایی، نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند

به منظور رعایت حقوق سایر شهروندان و مساعدت در تأمین بهتر حقوق خود، همکاری الزم را در رعایت  -6

خروج، ارائه اطالعات و مدارك صحیح، به موقع و کامل برای نظم و نوبت، ارائه مدارك هویتی برای ورود و 

 .تسریع در ارائه خدمت داشته باشند

تصمیمات و اقدامات اداری مادام که نقض نشده اند، محترم شمرده شده و رعایت شوند و اعتراض به  -2

وسل به مراجع تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدیدنظر در آنها با طرق پیش بینی شده در قوانین و ت

 .قانون صورت گیرد

خدمات و درخواست های اداری تنها در محیط اداری مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط کارکنان  -9

 .در خارج از محیط اداره اجتناب شود

به منظور مساعدت برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری؛ کلیه آحاد جامعه در صورت مشاهده یا  -4

تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی، الزم است مشاهده یا اطالع خود را اطالع از 

  .به مراجع ذیربط گزارش کنند

شایسته است جهت تسریع در رسیدگی، موارد مربوط به تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات، ابتدا به  -5

در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده، به مراجع مراجع نظارتی درون سازمانی هر دستگاه گزارش و 

 .نظارتی برون سازمانی ارائه شود

عدم ترجیح شهروندان به یکدیگر توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در مراحل رسیدگی،  -تبصره

 .الزامی است

 ساز و كار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری -فصل پنجم 

 مصوبهقلمرو شمول  -45ماده 
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و دستگاه  6989( قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 6تمامی دستگاه های اجرایی موضوع بند )ب( ماده )

های موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، 

 .ندنامیده می شو« دستگاه اجرایی»مشمول این مصوبه و در این تصویبنامه، 

دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف نظارتی خود بر مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی،  -تبصره

مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ارائه خدمات، نهادهای صنفی و هر گونه مراکز یا مؤسساتی که با اخذ 

تمام یا بخش های مرتبط از این  مجوز از دستگاه های اجرایی، به ارائه خدمت به مردم می پردازند، رعایت

 .مصوبه را از سوی آنها الزامی و بر این امر نظارت کنند

 مسئولیت و فرآیند اجرا -46ماده 

باالترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی  -6

د آن هستند؛ همچنین مدیران موظفند متناسب با مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفا

اختیارات، مأموریت ها و وظایف محوله، در جهت حسن اجرای این مصوبه، رفع موانع و همچنین ارزیابی 

نحوه اجرای آن، اقدامات الزم اعم از برنامه ریزی، سازماندهی، بهبود روش ها، آموزش کارکنان و تجهیز 

یا عناوین مشابه( را مطابق با دستورالعمل های )سی و رسیدگی به شکایات واحدهای مدیریت عملکرد، بازر

ابالغی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جمله دستورالعمل اصالح فرآیندها و روش های انجام کار، 

( 6دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه های اجرایی و درگاه های استانی، آیین نامه اجرایی تبصره )

 .قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابالغی، انجام دهند( 25اده )م

دستگاه های اجرایی مکلفند با اهتمام و اقدام سریع در جهت توسعه دولت الکترونیک، نیاز به مراجعه  -2

 .حضوری مردم را به حداقل برسانند

 ایجاد میز خدمت -41ماده 

به طور متعارف مراجعین زیادی دارند؛ الزم است عالوه بر رعایت در آن دسته از دستگاه های اجرایی که  -6

با حضور کارشناسان مطلع دستگاه با  "میز خدمت"مفاد این مصوبه، واحد هماهنگ کننده ای تحت عوان 

اعطای اختیارات الزم تعبیه شود، به نحوه که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب حتی المقدور 

واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت بدون حضور در 

 :عهده دار وظایف مشروح زیر می باشد "میز خدمت"نمایند. 

 ارایه اطالعات و راهنمایی های الزم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط -الف
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 دریافت مدارك و درخواست های مراجعین -ب

مور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان و در غیراین صورت، اعالم تاریخ مراجعه بعدی انجام ا -ج

 یا زمان ارایه خدمت نهایی به مراجعین

 دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعالم آن به مراجعین -د

 .اهنگی با واحد ذیربطهدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هم -هـ

واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی  -2

 .را به باالترین مقام دستگاه ارایه دهند "میز خدمت"ماه یک بار گزارشی از عملکرد  9موظفند هر 

 مسئولیت راهبری و نظارت -48ماده 

راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری مسئولیت هیدایت،  -6

 .و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است

وق مردم در نظام اداری، نظارت نظام یافته بر حسن اجرای این مصوبه و ارتقای مستمر حمایت از حق  - 2

تهیه و ابالغ شیوه نامه های اجرایی و همچنین تدوین برنامه های اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی بر 

عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و سازمان می تواند کارگروه های ضروری را با حضور نمایندگان 

هادد قانونی تشکیل دهد. همچنین سازمان با اعزام دستگاه های اجرایی و همچنین، تشکل های مردم ن

بازرسان و گروه های بازرسی مطلع و مجرب، بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاه های مشمول نظارت 

  .خواهد کرد

وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل گیری تشکل های  -9

از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید، به گونه ای که این تشکل ها مردم نهاد در امر مراقبت 

 .بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری، ایفای نقش نمایند

ه باالترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران موظفند گزارش های تحلیلی نحوه اجرای مصوب -4

 .را به صورت دوره ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند

تفصیلی نحوه اجرای مصوبه  -پس از دریافت و تجمیع گزارش های دستگاهی و استانی، گزارش تحلیلی -5

در سطح ملی به صورت ساالنه، توسط رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به رییس جمهور، شورای 

 .اداری و هیأت وزیران ارایه خواهد شدعالی 

http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای طرح  -1

افکار سنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگا های اجرایی در سطوح ملی و ساتانی اقدام و 

 .ها و استان ها به هیأت وزیران ارائه نماید نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاه

 ضمانت اجرا -49ماده 

( 21نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده )

( قانون 8آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده )

 نظارتی، های دستگاه یا مردم از واصله شکایات و شود می محسوب کارمندان اداری گی به تخلفات رسید

بط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و ذیر واحدهای توسط مقررات با تطبیق و بررسی ضمن

رسیدگی قرار خواهند کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد 

 .گرفت

این تصویبنامه مطابق مقررات ( 65در مورد مراکز و مؤسسات کارگزاری موضوع تبصره ذیل ماده ) -6تبصره 

 .و ضوابط اعطای مجوز مربوطه اقدام خواهد شد

اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع  -2تبصره 

 .قانونی و قضایی نمی باشد
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 دوم فصل خودآزمایی سواالت

با كدام مرجع قانونی مشورت مقام معظم رهبری در تهیه و تدوین دستورات سیاست های كلی نظام اداری  -4

 كرده اند؟

 رئیس قوه قضائیه. -الف

 .ریاست جمهوری -ب

 .اعضای حقوقدان شورای نگهبان -ج

 .مجمع تشخیص مصلحت -د

 ابالغی مقام معظم رهبری به چه مراجعی است؟اداری  نظام كلی های ( خطاب دستورات سیاست۲

 و کلیه دستگاه های اجرایی.جمهوری  ریاست -الف

 .روسای قوای سهگانه-ب

  ستاد مشترك نیروهای مسلح رئیسو  مصلحت تشخیص رئیس مجمع عالوه بر مورد ب؛-ج

 .گزینه الف و ب -د

 رهبری نیست؟ معظم مقام ابالغی اداری نظام كلی های موارد ذیل جزو سیاست( كدام یک از 3

 وظایف خاص قوانین موجب به  که دستگاههایی یا ضابط نیروهای بازداشتگاههای بر دادسراها و محاکم -الف

 مجریان و کنند جدی نظارت متهمان، با مربوط متصدیان و مأموران رفتار نحوه و دهند می انجام را آنان

 .شود قانونی برخورد متخلفان با و دهند قرار تشویق و تقدیر مورد را مقررات صحیح

 سرمایه به نهادن ارج و انسانی کرامت و اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی فرهنگ سازی نهادینه -ب

 .اجتماعی و انسانی های

 انسانی منابع ارتقای و  خدمت تداوم جذب، در محوری عدالت -ج

 و متعهد توانمند، انسانی نیروی جذب منظور به انسانی منابع گزینش روشهای روزآمدی و معیارها بهبود -د

 ای وغیرحرفه ای سلیقه نگرشهای و ها نظری تنگ از پرهیز و شایسته

 نیست؟ رهبری معظم مقام ابالغی اداری نظام كلی های سیاست جزو ذیل موارد از یک ( كدام4

 مدیران ارتقای و نصب در اسالمی اخالق بر مبتنی ساالری شایسته و گرایی دانش -الف

 .آنان مهارتهای و تخصص دانش، سطح ارتقای و بهسازی و انسانی منابع معنوی رشد زمینه ایجاد -ب
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 درسی کتب و رسمی متون و مکاتبات و اسناد است، فارسی ایران مردم مشترك و رسمی خط و زبان -ج

 و جمعی های رسانه و مطبوعات در قومی و محلی های زبان از استفاده ولی باشد، خط و زبان این به باید

 .است آزاد فارسی زبان کنار در مدارس، در آنها ادبیات تدریس

 شغل ویژگیهای و جایگاه توانمندی، عملکرد، بر تأکید با خدمات جبران و پرداخت نظام در عدالت رعایت -د

 .اجتماعی و اقتصادی شرایط به توجه با معیشت حداقل تأمین و شاغل و

 رهبری نمی باشد؟ معظم مقام ابالغی اداری نظام كلی های ( كدام گزینه در دستور كار سیاست5

 زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم -الف

 تجارب و نظرات از گیری بهره و بگیران مستمری و بازنشستگان معیشت تأمین و عزت و کرامت حفظ  -ب

  .آنها مفید

 .اداری نظام در افراد زندگی و کار بین تعادل ایجاد و خانواده استحکام به توجه -ج

 کتبا را خود شکایت تواند می، باشد داشته قضاییه قوه یا مجریه قوه یا مجلس کار طرز از شکایتی کس هر -د

 .کند عرضه اسالمی شورای مجلس به

 رهبری نمی باشد؟ معظم مقام ابالغی اداری نظام كلی های كدام گزینه در دستور كار سیاست (1

انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات  -الف

 .کشوری

تسهیل در ارائه خدمات توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و  -ب

 .کشوری

 مقررات براساس جرم ادوات و آالت کشف یا فراری متهمان دستگیری جهت محلی، معاینات و ها بازرسی -ج

 .شود انجام احتیاط کمال در و مزاحمت بدون و قانونی

 .اداری مقررات و قوانین تنقیح و تنظیم در روزآمدی و شفافیت، محوری عدالت -د

 چابک سازی دولت یعنی: رهبری معظم مقام ابالغی اداری نظام كلی های سیاستدر ( 7

 .زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم -الف

 .متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز -ب

اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات انعطاف پذیری و عدم تمرکز  -ج

 .کشوری
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توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات  -د

 .کشوری

 منشور حقوق شهروندی ابالغی از سوی كدام مرجع قانونی است؟( 8

 مجلس شورای اسالمی. -الف

 مقام معظم رهبری. -ب

 رئیس قوه قضائیه. -ج

 رئیس جمهور. -د

حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب »با « ۲9/9/4395منشور حقوق شهروندی مصوب »رابطه موضوعات ( 9

9/44/4395:» 
 .دومی از اعم اولی -الف

 .دومی اعم از اولی -ب

 همسانی در شمول موضوعات. -ج

 تضاد در شمول موضوعات. -د

 در منشور حقوق شهروندی نمی باشد؟« حق كرامت و برابری انسانی»جزو كدام یک از موارد ذیل ( 48

ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و  اعمال هرگونه تبعیض ناروا به -الف

فاصله طبقاتی و های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به  فرصت

 .تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند

هایی که از  ویژه آن ای به هیچ شخص، مقام یا رسانه .حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است -ب

طریق  آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت بودجه و امکانات عمومی استفاده می

 .قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند نقل

 .موجب قانون ها سلب کرد مگر به توان از آن شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی -ج

های مختلف اجتماعی و  ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت -د

 .استسیاسی، ممنوع 

 ؟در منشور حقوق شهروندی نمی باشد« حق آزادی و امنیت شهروندی»كدام یک از موارد ذیل جزو ( 44
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سازی خانواده،  های الزم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت -الف

 .های دینی و ملی برخوردار شوند ها و سنت تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش

ها  توان از این آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی آزادی -ب

 محروم کرد.

 .ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به -ج

خود، در حداقل زمان ممکن و با شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت  -د

 کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین

 ؟باشد نمی شهروندی حقوق منشور در «اطالعات آزادانه به دسترسی حق » جزو ذیل موارد از یک كدام( 4۲

عمومی و مؤسسات خصوصی حق شهروندان است که به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات  -الف

ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطالعات  دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ارائه

 .باشند شده و موردنیاز جامعه می بندی غیر طبقه

دهنده خدمات  حق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه -ب

شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصالح  آوری و نگهداری می جمععمومی 

 این اطالعات گردند.

کودکان حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای  -ج

 .آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند غیراخالقی، خشونت

ز حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای شهروندان ا -د

 .عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست

 نقشه راه اصالح نظام اداری مصوب كدام نهاد قانونی است؟( 43

 هیئت وزیران. -الف

 رئیس جمهور. -ب

 مدیریت و برنامه ریزی.سازمان  -ج

 شورای عالی اداری. -د

 اداری نمی باشد؟ نظام اصالح راه و برنامه های نقشهموارد ذیل جزو برنامه های كدام یک از ( 44

 .مهندسی نقش و ساختار دولت -الف

 تهیه و تدوین برنامه برای توسعه و ارتقاء فرهنگ عمومی ترافیک. -ب
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 .هوشمندسازی اداریتوسعه دولت الکترونیک و  -ج

 .خدمات عمومی در فضای رقابتی -د

 ؟باشد نمی اداری نظام اصالح راه نقشه های برنامه و موارد جزو ذیل های برنامه از یک كدام( 45

 .مدیریت سرمایه انسانی -الف

 .فناوری های مدیریتی -ب

 .توسعه فرهنگ سازمانی -ج

 نیروهای مسلح بر نقاط صفر مرزی.تقویت بنیه دفاع ملی جهت نظارت و کنترل  -د

 نمی باشد؟« اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری»كدام یک از برنامه های ذیل جزو ( 46

الزام به اطالع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی که به  -الف

 .تأثیر قرار می دهندنوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت 

 واحدهای توسط مقررات با تطبیق و بررسی ضمن، نظارتی های دستگاه یا مردم از واصله شکایات -ب

 های هیأت در، اجرایی های دستگاه کارکنان و مدیران تخلفات منظر از آنان حقوق احقاق بر، ذیربط

 .گرفت خواهند قرار رسیدگی مورد مربوط اداری تخلفات به رسیدگی

امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه  -ج

 .راهنمایی های الزم در چارچوب وظایف محوله

الزام به ارائه و انتشار مستمر اطالعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های  -د

 .اجرایی

 ؟باشد نمی «اداری نظام در شهروندی حقوق مصادیق» جزو ذیل های برنامه از یک ( كدام41

 حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات -الف

 حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری -ب

 حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری -ج

 از خدماتی که ارائه می نمایند.اولویت کارکنان همان دستگاه در بهره مندی  -د

حقوق شهروندی در نظام اجرایی نسبت به ( كدام یک از موارد ذیل از جمله تکالیف كاركنان و دستگاههای 48

 نمی باشد؟« حق برخورداری از كرامت انسانی و رفتار محترمانه اسالمی»اداری بویژه 
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رسانی، دعوت نامه ها، آگهی ها، ابالغ ها و هشدارها دستگاه های اجرایی در تمامی فعالیت های اطالع  -الف

 .باید از ادبیات محترمانه و غیر تحکم آمیز استفاده نمایند

دستگاه های اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیالت مناسب و شرایط حاکی از احترام  -ب

 .به مراجعین را فراهم نمایند

تالش خود را به کار گیرند تا دسترسی مردم به خدمات آنها به طریق  دستگاه های اجرایی باید نهایت -ج

 غیرحضوری و یا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و به طور کلی ابزارها و فنآوری های نوین انجام گیرد.

در مکان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد  -د

ن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر کبازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممخاصی که 

 .بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود

در مصوبه حقوق « اعتراضات  و شکایات به منصفانه و موقع به رسیدگی حق »كدام یک از موارد ذیل جزو ( 49

 شهروندی در نظام اداری نیست؟

 قرارداد از منظور. کنند خودداری مردم به آمیز اجحاف قراردادهای تحمیل از باید اجرایی های دستگاه -الف

 طرف ضعف یا خود برتر موقعیت از استفاده با اجرایی دستگاه آن موجب به که است قراردادی آمیز اجحاف

 .کند تحمیل ایشان به را ای غیرعادالنه شرایط، مقابل

 از کنند می رسیدگی آنها شکایت یا اعتراض، اختالف به که اداری مراجع تمامی در ارند حق مردم -ب

 .شود رعایت آنها حقوق و شده برخوردار بیطرفانه و منصفانه رسیدگی

 جهت کافی مهلت از باید و دارد را وکیل از استفاده حق اداری رسیدگی مراحل هر فردی در همه  -ج

 .خود برخوردار باشد علیه شده مطرح مطالب به پاسخ یا شهود معرفی ادله، ارائه پرونده، تکمیل و تنظیم

 هیچکدام از گزینه ها درست نیست. -د

ستگاههای اجرایی برای كدام یک از د« میز خدمت»مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه  به موجب( ۲8

  الزامی شده است؟

 همه دستگاههای اجرایی. -الف

 .به صالحدید رئیس دستگاه برخی از دستگاههای اجرایی -ب

 عالوه بر دستگاههای بند الف، سایر مراجع قانونی از جمله دستگاه قضا. -ج

 آن دسته از دستگاههای اجرایی که بطور متعارف مراجعین زیادی دارند. -د


