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

 تعاريف و اختصارات
 :روند و عبارات اختصاري مندرج در اين دستورالعمل در معاني زير به كار ميها  واژه -1ماده 

 : قانون مديريت خدمات كشوريقانون -الف

 سازمان اداري و استخدامي كشور سازمان: -ب

 ) قانون مديريت خدمات كشوري5هاي اجرايي موضوع ماده ( دستگاهدستگاه اجرايي:  -ج

تصويبنامه شماره  (1ماده (» ب«ام اداري موضوع بند كارگروه ارتقاي سالمت نظ كميته: -د
 هيأت وزيران 28/12/1392هـ مورخ 50328/ت192087

گردد. در  به مدير بالفصلِ كارمندي كه عملكرد او مورد بازرسي قرار گرفته، اطالق مي مدير مربوطه: -ه
صورتي كه مدير بالفصل صاحب حق امضاء نباشد، منظور اولين مديري است كه در سلسله مراتب اداري 

 .داراي حق امضاء باشد

 قانون) 91( ماده) 1( بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره بازرس: -و

مجموعه فعاليتهاي منظم و هدفمندي است كه توسط بازرسان به منظور نظارت بر حسن جريان  بازرسي: -ز
 .گيرد مي صورت قانون) 91( امور و در مقام كشف و شناسايي تخلفات موضوع ماده

نوعي از بازرسي است كه بر اساس برنامه هاي مدون و منظم ساليانه به منظور نظارت  بازرسي مستمر: -حـ
) قانون با تعيين قلمرو محيطي و زمان مشخص انجام 91جريان امور و كشف تخلفات موضوع ماده (بر حسن 
 .مي پذيرد

نوعي از بازرسي است كه خارج از برنامه هاي مدون ساليانه و متعاقب وصول شكايت  بازرسي موردي: -ط
ستگاه اجرايي كه به نحوي از هاي مقرون به صحت (مراجعان، سازمان هاي مردم نهاد، كارمندان د ها و گزارش

موضوع مطلع شده اند و نظاير آن)، اعالم سازمان، هيأت عالي نظارت، دستور باالترين مقام دستگاه اجرايي، 
ي م صورت قانون) 91( ماده محدوده در اجرايي دستگاه دستور استاندار يا درخواست مسئولين ذي ربط

 .پذيرد

ملكرد (ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات يا عناوين مشابه) مدير كل دفتر مديريت عناظر ارشد:  -ي
 دستگاه اجرايي

مصوب  )قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري (3بر اساس ماده  رشوه: -ك
، رشوه عبارت است از قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال بصورت مستقيم يا 15/9/1367

غيرمستقيم توسط هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي شاغل در دستگاه هاي اجرايي موضوع اين 
ي عمراني دستورالعمل اعم از رسمي، پيماني، قرارداد كار معين (مشخص)، قرارداد كارگري و قرارداد طرح ها

و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به 
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دستگاه هاي مزبور مي باشد؛ اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط به وظايف 
را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و مأمور ديگري در آن دستگاه اجرايي باشد، خواه آن كار 

 .وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد

موضوع تصويب  )هاي اجرايي مبارزه با رشوه در دستگاهآيين نامه پيشگيري و  (1مصاديق رشوه در ماده 
 .است گرديده ذكر وزيران هيأت 22/12/1383 مورخ هـ30374ت/73377 نامه شماره

به هر گونه فعل يا ترك فعل كارمند دولت (دستگاه اجرايي) كه با استفاده  سوء استفاده از مقام اداري: -ل
از جايگاه سازماني صورت گرفته و موجبات تضييع حقوق معنوي يا مادي دولت يا ساير اشخاص را فراهم 

 .نمايد، اطالق مي شود

 شرايط احراز بازرسان و تعداد آنها

 :باشندبازرسان منتخب بايد واجد شرايط ذيل  -2ماده 
 داراي وضعيت استخدامي رسمي (اعم از قطعي و آزمايشي) يا پيماني -
 داراي پست سازماني حداقل كارشناس -
 داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي -
 داراي حداقل پنج سال تجربه كاري مرتبط با فعاليت دستگاه اجرايي -
اري، جديت، سخت كوشي، رازداري، مثبت د شكيبايي، امانت)اي بازرسي  داراي معيارهاي اخالق حرفه -

 (طرفي و نظاير آن گرايي، انضباط، خوش رفتاري، بي
 نداشتن سابقه محكوميت اداري و محكوميت كيفري مؤثر -
 داشتن حسن شهرت -
آشنايي با قوانين، مقررات و رويه هاي حاكم بر دستگاه اجرايي، مشاغل تخصصمي دستگاه اجرايي و شرح  -

 آن مشاغل وظايف شاغلين
 ها بدون ايجاد وقفه در وظايف مرتبط با پست سازماني امكان مشاركت مؤثر در فرآيند بازرسي -
 هاي نظام اداري توانايي باال در تجزيه و تحليل مسائل و چالش -

استفاده از بازنشستگان دستگاه اجرايي بعنوان بازرس موضوع اين دستورالعمل، با رعايت شرايط  تبصره:
 .ر اين ماده و حداكثر تا سه سال بعد از خروج از خدمت ايشان بالمانع استمندرج د

تعداد بازرسان هر دستگاه اجرايي حسب نياز حداكثر تا يك درصد مجموع كاركنان (رسمي،  -3ماده 
پيماني و قرارداد كار معين) خواهد بود. در هر صورت براي حوزه ستادي دستگاه اجرايي، حداقل دو نفر و 

 .براي واحدهاي خارج از مركز، حداقل يك نفر بعنوان بازرس تعيين خواهد شد

 ب و انتصاب بازرسانفرآيند انتخا

اين دستورالعمل)، تأييد كميته و  21انتخاب و انتصاب بازرسان با پيشنهاد ناظر ارشد (موضوع ماده  -4ماده 
 .حكم باالترين مقام دستگاه اجرايي صورت مي پذيرد
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وزراء و رؤساي سازمانهايي كه مستقيماً زير نظر رييس جمهور اداره مي شوند، مي توانند صدور  :1تبصره 
 .احكام بازرسان واحدهاي استاني را به ناظر ارشد تفويض نمايند

ناظر ارشد مي تواند قبل از ارائه پيشنهاد فهرست بازرسان استاني به كميته، نظر مشورتي مدير  :2تبصره 
 .اجرايي را كسب نمايداستاني دستگاه 

) اين دستورالعمل و براي مدت سه سال صادر مي شود. 2احكام بازرسان مطابق فرم ضميمه شماره ( -5ماده 
اين دستورالعمل را ادا و امضاء 3بازرسان مكلفند پس از دريافت احكام خود، سوگند نامة ضميمه شماره ( )

 .نمايند

 زرسيآموزش بازرسان و اطالع رساني فرآيند با

دستگاه هاي اجرايي مكلفند دوره هاي آموزشي بازرسان منتخب را مطابق با عناوين و سرفصل  -6ماده 
 .هايي كه سازمان در قالب نظام آموزش كاركنان دولت ابالغ مي نمايد، برنامه ريزي و اجرا نمايند

رد واحدهاي استاني دستگاه با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي بازرسان و به منظور بهبود عملكتبصره: 
هاي اجرايي و كاهش هزينه هاي آموزش، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها مي توانند دوره هاي 

 .آموزشي مورد نياز بازرسان استان را در چارچوب عناوين و سرفصل هاي مصوب برنامه ريزي و اجرا نمايند

) و 91ديران مربوطه را به نحو مقتضمي از مفاد مواد (دستگاه هاي اجرايي مكلفند كارمندان و م -7ماده 
 .دستورالعمل و اقدامات اجرايي خود در اين ارتباط آگاه نمايند اين )95(

دستگاه هاي اجرايي مكلفند تدابير الزم را براي دريافت گزارش هاي مردمي در ارتباط با تخلفات  -8ماده 
هاي مربوطه را به  ها و شكوائيه مردمي و نحوه دريافت گزارشقانون اتخاذ و اهميت نظارت  (91موضوع ماده (

طُرق مقتضي از قبيل صندوق ارتباط مستقيم با مديران ذي ربط دستگاه اجرايي، وبگاه(وب سايت)، 
درگاه(پرتال)، پست صوتي و نظاير آن اطالع رساني نمايند. در صورتي كه گزارش ها يا شكايت ها از طريق 

 .دريافت شده باشد، ارائه كد پيگيري به گزارش دهنده يا شاكي الزامي است ارتباط الكترونيكي

نتيجه اقدامات و بررسي هاي انجام شده بر روي موضوع اين ماده، مي بايست در اسرع وقت و در  تبصره:
 .قالب ارتباط نوشتاري از قبيل مكاتبه كتبي، پيامك و نظاير آن به اطالع گزارش دهنده يا شاكي برسد

 هاي بازرسي ها و اولويت شيوه

) قانون به شيوه مستمر يا موردي انجام خواهد پذيرفت. همچنين 91بازرسي هاي موضوع ماده ( -9ماده 
 :هاي زير به تصويب كميته مي رسد برنامه بازرسمي هاي مستمر با تأكيد بر اولويت

 اجراييهاي فساد خيز و نقاط آسيب پذير (مستعد فساد) دستگاه  گلوگاه -الف

هاي سازماني كه بر اساس آراي صادره و پرونده هاي متشكله در هيأت هاي رسيدگي  مشاغل و پست -ب
) قانون توسط 91بمه تخلفات اداري دستگاه اجرايي، بيشترين موارد مربوط به تخلفات موضوع ماده (

 .متصديان آنها انجام گرفته باشد
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ا گزارش هاي مردمي بيشترين موارد وقوع تخلفات موضوع نقاطي كه بر اساس نظرسنجي هاي ساليانه ي -ج
 .) قانون در آنجا گزارش شده باشد91ماده (

 هاي اعالمي از سوي باالترين مقام دستگاه اجرايي اولويت -د

 هاي اعالمي از سوي سازمان اولويت -هـ

اجرايي حداكثر ظرف  بندي شدة گلوگاههاي فساد خيز و نقاط آسيب پذيرِ دستگاه فهرست اولويت :1تبصره 
رسد. كميته مكلف  ماه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، با پيشنهاد ناظر ارشد به تصويب كميته مي 3مدت 

است ضمن اتخاذ تدابير الزم براي رفع و اصالح نقاط مزبور، فهرست مربوطه را در ابتداي هر سال به روز 
 .رساني نمايد

هاي فساد خيز و نقاط آسيب پذير، ناظر ارشد مكلف است  ر بر گلوگاهبه منظور إعمال نظارت مؤث :2تبصره 
 .نسبت به تهيه و تدوين بازبينه (چك ليست) بازرسيِ استاندارد اقدام و در اختيار بازرسان قرار دهد

بازرسي حسب مورد توسط بازرس يا بازرسان انجام مي شود. ناظر ارشد موضوعا نيازمند بازرسي  -10ماده 
 .گروهي را مشخص و سرپرست هيأت بازرسي را تعيين مي نمايد

 فرايند بازرسي و نحوة برخورد با موارد تخلف

به منظور تدوين گزارش بازرسي، بازرسان مي توانند از طُرق زير نسبت به كسب اطالعات مورد  -11ماده 
 :نياز اقدام نمايند

 مشاهده -الف

 كسب اطالع از شهود و مطّلعين -ب

 )مطالعه سوابق پرونده هاي موجود و تهيه مدارك از آنها (بررسي اسنادي -ج

 عان و در صورت لزوم مصاحبه با آن هابررسي گزارش ها و شكايت هاي مكتوب مراج -د

 استعالم نظر مسئوالن و كاركنان ذي ربط -هـ

چنانچه در پايان فرآيند بازرسي، داليل و مدارك متقني به دست آيد كه فردي مرتكب يكي از  -12ماده 
 :قانون شده، به ترتيب بر اساس مراحل زير عمل خواهد شد (91)تخلفات موضوع ماده 

بازرس گزارش خود را در قالب فرم ضميمه اين دستورالعمل تدوين و با ذكر داليل و پيوست مدارك  -الف
 .الزم، براي مدير مربوطه ارسال مي نمايد

مدير مربوطه با قيد فوريت به موضوع رسيدگي و ضمن بررسي داليل و مستندات مربوط، حداكثر ظرف  -ب
در صورت (ظر خود را مبني بر تأييد يا رد گزارش اعالم مي نمايد روز كاري از تاريخ دريافت گزارش، ن 5مدت 

عدم اظهار نظر مدير در مهلت مقرر، بازرس مكلف است موضوع را براي پيگيري و اتخاذ تدابير الزم به ناظر 
 ).ارشد گزارش نمايد
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ناظر ارشد مي در صورتي كه نظر مدير مربوطه داير بر تأييد تخلف باشد، بازرس موضوع را به اطالع  -ج
 .رساند

ناظر ارشد مراتب را (همراه با پيشنهادهاي مربوط) به منظور إتخاذ تصميم و إعمال مستقيم مجازات هاي  -د
) قانون به باالترين مقام دستگاه اجرايي (يا مقام مجاز) گزارش 91مصرّح در قسمت اخير تبصره يك ماده (

 .مي نمايد

ستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان، گزارش هايي را كه در اجراي در صورتيكه باالترين مقام دتبصره: 
قانون و اين دستورالعمل به وي ارائه مي شود، ناقص تشخيص دهد؛ دستور تكميل گزارش را صادر  )91ماده (

مي نمايد. ناظر ارشد مكلف است از طريق بازرس مربوطه يا با تشكيل و إعزام هيأت بازرسي، حداكثر ظرف 
روز كاري از تاريخ ابالغ دستور مذكور، نواقص مدنظر را مرتفع و گزارش اصالحي را براي إتخاذ  12دت م

 .تصميم به باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان ارائه نمايد

به چنانچه مدير مربوطه گزارش بازرسي را تأييد نكند؛ مكلف است داليل خود را به صورت مستدل  -هـ
 :بازرس اعالم و مستندات مورد نظر را نيز پيوست نمايد. در اين حالت به شيوه هاي زير عمل مي شود

چنانچه داليل و مستندات مدير مربوطه به گونه اي باشد كه بازرس را در خصوص عدم وقوع تخلف  .1
س به اطالع قانع نمايد؛ ادامه فرآيند رسيدگي متوقف، سوابق مربوطه بايگاني و مراتب توسط بازر

 .ناظر ارشد خواهد رسيد
چنانچه بر اساس نظر مدير مربوطه، گزارش بازرس ناقص تلقي شود؛ بازرس مكلف است گزارش اوليه  .2

 .را حداكثر ظرف مدت ده روز كاري اصالح و مجدداً براي مدير مربوطه ارسال نمايد
بر اساس مراحل فوق الذكر چنانچه گزارش اصالحيِ بازرس مورد تأييد مدير مربوطه قرار گيرد؛  .3

 .(مندرج در بندهاي ج و د) اقدام خواهد شد
چنانچه گزارش اصالحيِ بازرس مورد تأييد مدير مربوطه قرار نگيرد و مدير مربوطه بر نظر خود اصرار  .4

داشته ولي تخلف از نظر بازرس محرز باشد؛ بازرس گزارش را به اطالع ناظر ارشد رسانده و موضوع با 
خيص و توسط ناظر ارشد براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ذيربط ارجاع تأييد، تش

 .شود مي

در مواردي كه مدير مربوطه از اعالم نظر در خصوص گزارش بازرس إمتناع نموده و اجراي ماده  -13ماده 
گي به تخلفات ) قانون را با وقفه مواجه سازد، در صورت محكوميت قطعي كارمند خاطي در هيأت رسيد91(

 .اداري، ناظر ارشد مي تواند مدير مربوطه را نيز به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ذيربط معرفي نمايد

چنانچه بر اساس قرائن و مستندات، با تشخيص ناظر ارشد تخلف كارمند در سطحي باشد كه  -14ماده 
ك ساله) نيز با آن متناسب نباشد، ناظر ) قانون (انفصال موقت ي91إعمال سقف مجازات هاي مذكور در ماده (

 .ارشد مي تواند مراتب را مستقيماً به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ذي ربط ارجاع نمايد
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) قانون با وي برخورد شده، مجدداً 91) ماده (1چنانچه كارمندي كه قبالً مطابق موضوع تبصره ( -15ماده 
د بازرسي كه به تأييد مدير مربوطه رسيده باشد)؛ ناظر مرتكب همان تخلف شود (به استناد گزارش جدي

ارشد گزارش اخير را به همراه مستندات مربوطه به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و إعمال تبصره 
) قانون را تقاضا مي نمايد. در اين صورت هيأت مذكور مطابق موازين قانوني به موضوع رسيدگي 91) ماده (2(

هاي بازخريدي، اخراج و انفصال  كارمند را محرز تشخيص دهد، حسب مورد يكي از مجازات و چنانچه تخلف
 .دائم از خدمات دولتي را إعمال خواهد نمود

) قانون يا حسب بررسيهاي ساير مراجع 91در مواردي كه بر اساس گزارش بازرسان موضوع ماده ( -16ماده 
لِ كارمندي كه تخلف وي محرز گرديده نيز به علت عدم ذي ربط دستگاه اجرايي، مدير يا سرپرست بالفص

) 92إعمال نظارت و كنترل مؤثر، قاصر يا مقصر تشخيص داده شود؛ ناظر ارشد مكلف است در اجراي ماده (
 .قانون، مدير مربوطه را نيز به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد

رسيدگي خودداري و مراتب را جهت إتخاذ تصميم و انتخاب در موارد زير بازرس از انجام فرآيند  -17ماده 
 :بازرس جديد به ناظر ارشد گزارش مي نمايد

بازرس يا بستگان نسبي يا سببي وي(تا درجه دوم از طبقه سوم) در موضوع نظارت و بازرسي داراي  -الف
 .تعارض منافع باشند

فردي كه عملكرد وي مورد بازرسي است، با بازرس داراي قرابت نسبي يا سببي(تا درجه دوم از طبقه  -ب
 .سوم) باشد

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

به منظور سرعت بخشي به فرآيند تصميم گيري و سهولت برخورد با متخلفين، باالترين مقام  -18ماده 
به  )قانون رسيدگي به تخلفات اداري (12ازات را در چارچوب ماده دستگاه اجرايي مي تواند إعمال مج

 .مجاز تفويض نمايد مقامات

 .) اين دستورالعمل درج شده است1) قانون در ضميمه شماره (91فرايند اجرايي ماده ( تبصره:

 نحوه تنظيم گزارش بازرسي

) 5گزارش هاي بازرسي بايد بر اساس ضوابط و قواعد گزارش نويسي و مطابق فرم ضميمه شماره ( -19ماده 
 :اين دستورالعمل تهيه و تدوين شوند. در تنظيم گزارش بازرسي رعايت موارد زير الزامي است

 و اظهارات و اخذ كتبي صورت به ربط ذي  پيش از تنظيم گزارش نهايي، توضيحات فرد يا افراد -الف
صورت جلسه شود. در صورتيكه كارمند از ارائه توضيح كتبي يا شفاهي خودداري  آنها شفاهي توضيحات

 .نمايد، بازرس مراتب را گواهي و گزارش را تنظيم نمايد

اسناد و مدارك مورد استناد بايد به ترتيب ارجاع، شماره گذاري شده و اصل يا تصوير آن ها در انتهاي  -ب
 .گزارش آورده شود

https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72
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) 1در گزارش هايي كه با موضوع اخذ رشوه تنظيم مي شوند؛ حداقل يكي از مصاديق مذكور در ماده ( -ج
 شماره آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه

 .هيأت وزيران، مورد استناد قرار گيرد 22/12/1383هـ مورخ 30374ت/73377

 .اسناد اداري رعايت شوداصول طبقه بندي  -د

ناظر ارشد تدابير الزم را براي ارجاع بدون واسطه مكاتبات عادي بازرسان از طريق سيستم مكانيزه تبصره: 
هاي الزم را براي تسريع و سهولت در انجام  بيني و همچنين هماهنگي مكاتبات اداري دستگاه اجرايي پيش

 .مكاتبات محرمانه في مابين به عمل آورد

 ندهي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند بازرسيساما

ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات يا عناوين مشابه) )مديركل دفتر مديريت عملكرد  -20ماده 
بعنوان ناظر ارشد، وظيفه پيشنهاد، سازماندهي، هماهنگي، هدايت و نظارت بر عملكرد بازرسان و نيز 

در چارچوب اين دستورالعمل و مصوبات كميته بر عهده دارد. در پيشنهاد برنامه هاي آموزشي بازرسان را 
) به 5همين راستا بازرسان مكلفند گزارش عملكرد خود را بصورت ماهيانه و در قالب فرم ضميمه شماره (

 .ناظر ارشد ارائه نمايند

مكاري الزم دفاتر حراست و ساير مراجع ذي ربط دستگاه اجرايي مكلفند در حدود وظايف خود، ه -21ماده 
 .را با بازرسان معمول دارند

) قانون و مفاد مندرج در اين 91در صورتي كه هر يك از بازرسان در اجراي وظايف موضوع ماده ( -22ماده 
دستورالعمل، از موقعيت خود سوء استفاده نمايند، ناظر ارشد مراتب را به باالترين مقام دستگاه اجرايي 

با  قانون رسيدگي به تخلفات اداري (12)ه كم بازرسي، حسب مورد مطابق مادگزارش مي نمايد تا ضمن لغو ح
 .وي برخورد يا دستور ارجاع موضوع به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري را صادر نمايد

 ارزيابي عملكرد بازرسان

ناظر ارشد مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال، گزارش ارزيابي عملكرد سال  -23ماده 
) اين دستورالعمل تهيه و تدوين نموده و پس از تأييد كميته 6گذشته بازرسمان را مطابق فرم ضميمه شماره (

 .به باالترين مقام دستگاه اجرايي ارائه نمايد

و إعمال مشوق در مورد  70ع بركناري بازرسان حائز امتيازِ كمتر از : ناظر ارشد مي تواند موضو1تبصره 
در ارزيابي عملكرد ساليانه را به باالترين مقام دستگاه اجرايي پيشنهاد  85بازرسان حائز امتيازِ باالتر از 

 .نمايد

به كشف  عالوه بر مشوق هاي مربوط به عملكرد ساليانه، در مواردي كه تالش هاي بازرس منجر: 2تبصره 
) قانون گردد، ناظر ارشد مراتب را به باالترين مقام دستگاه اجرايي 91پرونده مهمي از تخلفات موضوع ماده (

گزارش مي نمايد تا در چارچوب ضوابط و مقررات موجود نسبت به تشويق معنوي و مادي ويژه به بازرس ذي 
 .ربط اقدام شود

https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72
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 بازرسان اقدامات حمايتي از گزارش دهندگان تخلفات و

بازرسان و ساير مراجع ذي ربط بايد از افشاء اطالعات مربوط به هويت، محل سكونت، شغل و  -24ماده 
 (91)محلِ اشتغال مراجعان (اشخاص حقيقي و حقوقي) و كارمندانِ گزارش دهنده تخلفات موضوع ماده 

هويت مخبرين و شهود تابع قوانين قانون خودداري نمايند؛ در صورت ارجاع پرونده به مراجع قضايي، افشاي 
 .و مقررات مربوطه خواهد بود

) قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با 17دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چارچوب ماده ( -25ماده 
) 91فساد و آيين نامه اجرايي مرتبط، حمايت هاي قانوني الزم را از مخبرين و شهود تخلفات موضوع ماده (

 .به عمل آورندقانون 

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در ارتباط با آن دسته از دعاوي كه در مقام انجام وظايف قانوني  -26ماده 
آيين نامه حمايت حقوقي و ) قانون و 88شود؛ مطابق ماده ( قانون مطرح مي) 91عليه بازرسان موضوع ماده (

و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از اقدامات  هاي اجرايي قضايي از كاركنان و مأموران دستگاه
هيأت  10/7/1398هـ مورخ 55819/ت86289دولت ها و مراجع داخلي و خارجي موضوع تصويب نامه شماره 

 .اقدام نمايندهاي حقوقي  وزيران نسبت به ارائه حمايت

) قانون و اين دستورالعمل در معرض تهديد 91در صورتيكه بازرسان حين انجام وظايف موضوع ماده ( تبصره:
يا اقدامات انتقام جويانه قرار گيرند، ناظر ارشد مكلف است موضوع را در اسرع وقت پيگيري و ضمن اتخاذ 

 .ه باالترين مقام دستگاه اجرايي گزارش نمايدتدابير و تمهيدات قانوني الزم، حسب ضرورت مراتب را ب

 ساير موارد

چنانچه بازرسان در فرآيند بازرسي ها، متوجه سوء جرياناتي شوند كه ناشي از فقدان قوانين و  -27ماده 
ها يا  مقررات مناسب بوده يا با رويه هاي مخالف مقررات و ضوابطي مواجه شوند كه موجب شكل گيري گلوگاه

به ناظر ارشد گزارش  نقاط آسيب پذير شده باشد؛ موضوع را بصورت مستند همراه با پيشنهاد اصالحي خود
 .هاي الزم تصميم مقتضي اتخاذ گردد نمايند تا در كميته مطرح و پس از بررسي مي

قانون و به منظور اجتناب از انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و  (91) ماده (4در اجراي تبصره ( -28ماده 
به راه اندازي سامانه ذي ربط  حقوقي پرداخت كننده رشوه به كارمندان دستگاههاي اجرايي، سازمان نسبت

 .اقدام خواهد نمود

صالح  هاي اجرايي مكلفند بالفاصله پس از محكوميت قطعي اشخاص موصوف در مراجعِ ذي دستگاه :1تبصره 
 .قضايي، اطالعات مورد نياز را در سامانه مذكور بارگذاري نمايند

نمايند، به  را كه از مفاد اين ماده تخطي ميمراجع ذي صالح مكلفند پرونده مديران و كارمنداني  :2تبصره 
 .هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع نمايند هيأت

https://shenasname.ir/organs/dolat/hvm/5868-hemayat-hoghooghi
https://shenasname.ir/organs/dolat/hvm/5868-hemayat-hoghooghi
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در راستاي تشكيل و تكميل بانك هاي اطالعاتي مربوطه؛ دستگاه هاي اجرايي مكلفند بصورت  :3تبصره 
خواهد شد، اعالم و هر هايي كه در سامانه الكترونيكي سازمان بارگذاري  مستمر اطالعات ذيل را از طريق فرم

 :گونه تغيير احتمالي را بصورت برخط در سامانه مذكور ثبت نمايند

 ) اين دستورالعمل4اسامي و مشخصات بازرسان و ناظر ارشد مطابق فرم ضميمه شماره ( -الف

) قانون شده و يكي از 91اسامي و مشخصات كارمنداني كه مرتكب يكي از تخلفات موضوع ماده ( -ب
 .در مورد آنها إعمال شده است (1)هاي مذكور در تبصره مجازات 

) قانون به 91) ماده (2اسامي و مشخصات كارمنداني كه با تكرار تخلف، پرونده آن ها در اجراي تبصره ( -ج
هاي مذكور در تبصره مذكور محكوم شده اند  هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و به يكي از مجازات هيأت

 ).رأي صادره (پس از قطعيت

ربط، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش هاي موضوع  تا زمان راه اندازي سامانه الكترونيكي ذي -29ماده 
 .اين دستورالعمل را با رعايت مواعد مقرر به صورت مكتوب به سازمان ارسال نمايند

شخاص حقيقي و حقوقي پرداخت قانون، انعقاد هر گونه قرارداد با ا (91) ماده (4در اجراي تبصره ( -30ماده 
ها از سوي سازمان) براي  كننده رشوه به كارمندان هر يك از دستگاههاي اجرايي (بر اساس اعالم اسامي آن

 .ساير دستگاه هاي اجرايي نيز ممنوع مي باشد

نون و ) قا92) و (91باالترين مقام دستگاه هاي اجرايي و استانداران مسئوليت اجراي صحيح مواد ( -31ماده 
اين دستورالعمل را بر عهده دارند. در همين راستا دفاتر مديريت عملكرد (ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به 
شكايات يا عناوين مشابه) در دستگاه هاي اجرايي و دفاتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي 

مل را هر شش ماه يكبار (گزارش شش قانون و اين دستورالع (92و  91ها گزارش جامع اجراي مواد ( استانداري
ماهه اول هر سال حداكثر تا پايان مهر ماه و گزارش شش ماهه دوم هر سال حداكثر تا پايان فروردين سال 
بعد) از طريق باالترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار به سازمان ارائه خواهند نمود. بازرسان و مديران ذي 

 .احدهاي استاني مكلفند همكاري الزم را در اين زمينه به عمل آورندربط در دستگاه هاي اجرايي و و

) قانون و اين دستورالعمل را در 92) و (91سازمان وظيفه راهبري و نظارت بر حسن اجراي مواد ( -32ماده 
م ها و عنداللزو هاي اجرايي و استانداري سطح ملي بر عهده داشته و بر اساس گزارش هاي دريافتي از دستگاه

هاي الزم، گزارش جامع مرتبط را به صورت ساليانه تهيه و تدوين نموده و به هيأت  ها و بازرسي انجام بررسي
 .وزيران و شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود

مورخ  173706) تبصره، جايگزين بخشنامه شماره 16ماده و ( (33اين دستورالعمل مشتمل بر ( -33ماده 
 .شود وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ميمعاونت  27/12/1392
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 فرايند بازرسي و نحوة برخورد با موارد تخلف
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بله

 خير

 اخذ گزارش تخلف

بررسی کارشناسی 
 

احراز 
 تخلف

گزارش به ارسال 
و  استان مديرکل

سازمان ارشدناظر  

 خير

 اختتام

 بله

تهيه گزارش در قالب فرم 
ارسال  و گزارش بازرسی

استان رکليبه مد  

گزارش مورد 
کل  تاييد مدير

می باشد؟ استان  

 بله

 ارشدبه ناظر گزارش ارسال
 

به باالترين مقام  گزارش ارسال
و  ميتصم ذإتخادستگاه جهت 
مجازات ميإعمال مستق  

 اختتام

اعالم به بازررس 
 به صورت مستدل

به  ارسال گزارش
 سازمان ارشدناظر
 

بازرس آيا 
قانع شده 

 است؟

 بله

تکميل گزارش و 
توسط  رفع نواقص

 بازرس

 به مدير کل گزارش ارسال
 

به ناظر  گزارش ارسال
سازمان ارشد  

 خير

گزارش 
مورد تاييد 
 می باشد؟

 خير

مجازات ميإعمال مستق  

ارسال گزارش به باالترين مقام 
و  ميتصم ذإتخادستگاه جهت 
مجازات ميإعمال مستق  

گزارش به  دستور تکميل
سازمان ارشدناظر   

گزارش  تکميل   
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