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 مصوبات شورای عالی اداری

 مرجع تصویب: شورای عالی اداری

 946شماره ویژه نامه: 

 1396فروردین  21دوشنبه، 

 20995سال هفتاد و سه شماره 

 

اداری مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام  

 

1127128شماره   28/12/1395  

 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی

ها و سایر های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداریها، مؤسسات و شرکتتمامی وزارتخانه

 کنندستفاده میهایی که به نحوی از بودجه عمومی ادستگاه

و  بـه پيشـنهاد سـازمان اداري 9/11/1395شوراي عالی اداري در يکصد و هفتـاد و هشـتمين جلسـه مـورخ 

رتقـاي سـطح ااستخدامی کشور، به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و 

هاي کلـی داف سياسـتهاي ايجادشده، تسهيل در تحقق اهـظرفيت زمندي شهروندان احقوق شهروندي، بهره

« ريبرنامـه جـامع اصـالح نظـام ادا»نظام اداري، فصل سوم قانون مديريت خدمات کشوري، بخـش هفـتم از 

، 29/9/1395، ابالغ شده در تـاريخ «منشور حقوق شهروندي»هيأت وزيران و همچنين  28/10/1393مصوب 

تصـويب  بيرخانـه شـوراي عـالی اداري(را به شرح پيوست )ممهور به مهر د« حقوق شهروندي در نظام اداري»

 نمود. 

 باشد. االجراء میماده تدوين واز تاريخ ابالغ، الزم 19اين مصوبه در 

 حسن روحانی –رئيس جمهور و رئيس شوراي عالی اداري 
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 حقوق شهروندی در نظام اداری

 فصل اول: اصول و مبانی

 ارتند از: اصول و مبانی حقوق شهروندي در نظام اداري منبعث از منشور حقوق شهروندي عب -1ماده 

مداري، کارآمدي، پاسخگويی، شفافيت، عدالت و انصاف توسط همه ي قانونه امور کشور بر پايهاداره شايست -1

 هاي اجرايی الزامی است.مسئولين و کارکنان دستگاه

جويی داوري، منفعـتي مردم مبتنی بر اصل بيطرفی و پرهيز از هرگونه پيشادار رعايت قانون و انجام امور -2

هايش سياسی، قـومی و رابطـه خويشـاوندي، توسـط همـه ورزي شخصی بدون در نظر گرفتن گرايشيا غرض

 هاي اجرايی الزامی است. مسئولين و کارکنان دستگاه

طـرف قضـايی، اداري و نظـارتی، بـه ع صالح و بیمکان دسترسی سهل و بدون تبعيض شهروندان به مراجا -3

ررات وانين و مققمنظور دادخواهی آزادانه براي شهروندانی که، تصميمات نهادهاي اداري و يا کارکنان را خالف 

 بدانند.

هاي اجرايی، که به نـوعی رسانی تصميمات و اقدامات اداري همه مسئولين و کارکنان دستگاهالعالزام به اط -4

 دهند. و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثير قرار میحقوق 

هاي اجرايـی بـراي پاسـخگويی و ارائـه ی مستمر شهروندان به مـديران و کارکنـان دسـتگاهامکان دسترس -5
 هاي الزم در چارچوب وظايف محوله.راهنماي

 هاي اجرايی.ندان توسط دستگاههروشبندي شده و مورد نياز لزام به ارائه و انتشار مستمر اطالعات غيرطبقها -6

دهنـده خـدمات ی شهروندان به اطالعات شخصی خود که توسط اشـخاص و مؤسسـات ارائهامکان دسترس -7

شود و اجتناب از ارائه اطالعات خصوصی شهروندان به ديگران، بـدون وجـود آوري و نگهداري میعمومی جمع

 آور يا رضايت خود فرد. قانون الزام

هاي آميز شهروندان از مزاياي  دولت الکترونيک و خدمات الکترونيکی، فرصـتگيري غيرتبعيضهامکان بهر -8

 آموزشی و توانمندسازي کاربران در نظام اداري.

هاي شغلی مناسب و حقوق و مزاياي برابر زنـان و گيري شهروندان از فرصتمينه قانونی بهرهزفراهم کردن  -9

هـاي نـاقض حـريم آميز و روشاي، جناحی، تبعيضناب از رويکردهاي سليقهمردان در قبال کار يکسان و اجت

 خصوصی در فرآيند جذب و گزينش.
 

 مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری –فصل دوم 

 صاديق حقوق شهروندي در نظام اداري عبارتند از: م -2ماده 

 اسالمی و محترمانه رفتار و انسانی کرامت از برخورداري حق -1

 مقررات و قوانين طرفانهبی اِعمال از برخورداري حق -2

 اداري تصميمات و فرآيندها ها،نظام در تبعيض از بودن مصون حق -3

 اداري خدمات به سريع و آسان دسترسی حق -4

 افراد همه خصوصی حريم رعايت و حفظ حق -5

 نياز مورد اطالعات به دسترسی و اداري فرآيندهاي و تصميمات از موقع به آگاهی حق -6

 اداري فرآيندهاي و تصميمات مورد در پيشنهاد ارائه و آزاد اظهارنظر حق -7
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 اداري قراردادهاي و معامالت ها،توافق در آميزاجحاف شروط از بودن مصون حق -8

 قانونی خاص امتيازات از سريع و کامل برخورداري در توانخواه اشخاص حق -9

 اعتراضات و شکايات به منصفانه و موقع به رسيدگی حق -10

 هاآن کارکنان و اجرائی هايدستگاه تقصير يا قصور اثر در وارده خسارات جبران حق -11
 

 اداری نظام در شهروندی حقوق به نسبت اجرایی هایدستگاه و کارکنان تکالیف -مسو فصل

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

 از بايد هشدارها و هاابالغ ها،آگهی ها،دعوتنامه رسانی،اطالع هايفعاليت تمامی در اجرايی هايدستگاه -1

 .نمايند استفاده آميزغيرتحکم و محترمانه ادبيات

 راماحتـ از حاکی شرايط و مناسب تسهيالت و امکانات خدمت، ارائه محيط مکلفند اجرايی هايدستگاه -2

 .نمايند فراهم را مراجعين به

 مـوارد در و است ضروري مراجعين حرمت رعايت اجرايی، هايدستگاه خروجی و ورودي هايمکان در -3

 و وسـايل از بـدنی، بازرسـی جـاي بـه ممکن حد تا بايد باشد داشته ضرورت مراجعين بازرسی که خاصی

 .شود استفاده الکترونيکی و نامحسوس بازرسی تدابير

 نگـامه به ... و همراه تلفن گوشی نظير وسايلی داشتن همراه منع داليل موظفند اجرايی هايدستگاه -4

 همـراه وسـايل سـپاريامانت بـراي و نماينـد رسـانیاطالع قـانونی هايضـرورت حسب را دستگاه به ورود

 يا ندک مشقت دچار را مراجعين نبايد آن به دسترسی که نحوي به بگيرند نظر در مطمئنی مکان مراجعين،

 .نمايد آنان متوجه را یهايههزين

 را نزاکت و ادب مراجعين، با خود مکاتبات و رفتار گفتار، در بايد اجرائی هايدستگاه کارکنان و مديران -5

 عناوين يا تهاما گونهره انتساب يا و غيرمحترمانه و آميزاهانت عرفاً عبارات و الفاظ بردن کار به از و رعايت

 .نمايند احتراز هاآن به مجرمانه

 آنـان نسانیا کرامت و رعايت بايد شرايطی هر در مراجعين و کارکنان ميان متقابل احترام با توام رفتار -6

 .گردد حفظ
 

 مقررات و قوانین بیطرفانه اِعمال از برخورداری حق -4 ماده

 شوند ابالغ و تنظيم ايگونه به بايد اجرايی، هايدستگاه در اداري مکاتبات و هادستورالعمل ها،بخشنامه -1

 ها،بخشـنامه اجـراي و ابـالغ در تبعـيض هرگونـه از و بـوده دسـترس قابـل و شفاف ساده، مردم براي که

 يتیحمـا متفاوت رفتار است بديهی د.شو اجتناب مردم به نسبت اداري دستورات و تصميمات ها،نامهشيوه

 محسـوب تبعـيض گيـرد،می صورت توجيه قابل نوعاً هايوضعيت ساير يا سالمندي معلوليت، مبناي بر که

 .شودنمی

 بينـیيشپ مقررات و قوانين در آنچه بر اضافه اطالعاتی، يا مدارك مطالبه به مجاز اجرائی هايدستگاه -2

 افـتدري گرديـده تصـريح مقـررات و قـوانين در آنچه از بيش اي،ههزينه نبايد و نيستند مراجعين از شده

 راجعينمـ به قانونی مستند ذکر با مراتب شود، دريافت ايهزينه بايد مقررات، مطابق که مواردي در. کنند

 .گردد اعالم
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 امانجـ مصـوب مقـررات يا قانون در شده تعيين زمان مدت در را خود وظايف بايد اجرائی هايدستگاه -3

 را اتخدم از کيهر براي مناسب زمان باشد، نشده معين زمان مربوط، مقررات و قانون در چنانچه و دهند

 .کنند رسانیاطالع مراجعين به قبل از و تعيين

 حقـوق و اداري انضـباط رعايـت همچنـين و الزم تخصصـی مهـارت و دانش بايد اجرائی هايدستگاه -4

 .دهند آموزش خود کارکنان همه به را اختيارات و وظايف با مرتبط شهروندي

 استنادهاي و هااستدالل و کرده اتخاذ معتبر ادله براساس را خود تصميمات بايد اداري مراجع و مديران -5

 .کنند بيان را خود تصميم اعالم در استفاده مورد قانونی

 هايدسـتگاه کارکنان و مديران توسط مردم سوي از اداري خدمات حضوري درخواست هرگونه پذيرش -6

 ايـ محـيط از خارج در هادرخواست پذيرش از ت.اس پذيرش قابل اداري ساعات و محيط در صرفاً اجرايی،

 .شود اجتناب اکيداً بايد داري،اغير ساعت

 و تمهلـ مرجع، خود، تصميمات بودن تجديدنظر قابل بايد اجرايی هايدستگاه مديران و اداري مراجع -7

 .کنند اعالم خود تصميمات در را تجديدنظر نتيجه
 

 اداری تصمیمات و فرآیندها ها،نظام در تبعیض از بودن مصون حق -5 ماده

 و اشـندب داشته خود خدمات ارائه براي ايشده اعالم و مشخص رويه و فرآيند بايد اجرائی هايدستگاه -1

 .کنند رعايت مراجعين همه به نسبت يکسان طور به را آن

 قـرراتم و قـوانين بـه مسـتند را خود اقدامات و تصميمات بايد اجرائی هايدستگاه کارکنان و مديران -2

 .دنماين اجتناب مقررات و قوانين اجراي در سليقه اعمال يا تبعيض هرگونه از و دهند انجام مربوط

 رنظيـ خـود اداري اختيـارات و هاصـالحيت اعمال در بايد سطوح همه در اجرائی هايدستگاه کارکنان -3

 .کنند عمل تبعيض بدون آن نظاير و مجوزها صدور نيرو، جذب ها،صالحيت احراز
 

 اداری خدمات به سریع و آسان دسترسی حق -6 ماده

 یدسترسـ اجرائـی، هايدسـتگاه خـدمات به خود قانونی نماينده طريق از يا و شخصاً دارند حق مردم -1

 .باشند داشته سريع و آسان

 طريـق به هاآن خدمات به مردم دسترسی تا کارگيرند به را خود تالش نهايت بايد اجرائی هايدستگاه -2

 د.گير انجام نوين هايفناوري و ابزارها کلی طور به و الکترونيک دولت خدمات از استفاده يا و غيرحضوري

 .بود خواهد مربوط دستگاه با هزينه بودن پايين و امنيت سرعت، نظر از دسترسی اين کيفيت تضمين

 :وندش رعايت زير نکات بايد باشد حضوري مراجعه مستلزم اجرائی، دستگاه از خدمات دريافت چنانچه -3

 .مکان يک در هرخدمت به مربوط اداري فرآيندهاي تجميع -الف

 .اداري ساختمان داخل و ورودي اطراف، در راهنما تابلوهاي نصب -ب

 سسـروي آشـاميدنی، آب مبلمـان، جمله از مراجعين رفاه براي فيزيکی تسهيالت و امکانات بينیپيش -ج

 .پارکينگ و آسانسور المقدور حتی و بهداشتی

 .اداري کار ساعت تمام در خدمات ارائه و اداري کار ساعت دقيق رعايت -د

 .مردم ساير و محلی ساکنان همسايگان، براي مزاحمت ايجاد از پرهيز -ـه
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 رد سـهولت بـه و تهيـه را مرتبط هايفرم خدمات، و فعاليت نوع براساس موظفند اجرائی هايدستگاه -4

 .دهند قرار کنندگانمراجعه اختيار

 ختيـارا در پيگيـري شـماره و شده ثبت بايد ،(الکترونيک يا مکتوب از اعم) مراجعين تقاضاهاي تمامی -5

 و واحـد رسـيدگی، فرآيند با را مراجعين روشنی، به بايد اجرايی هايدستگاه همچنين ود.ش داده قرار آنان

 .سازند آشنا هاآن تقاضاي به کنندهرسيدگی فرد

 چنانچـه .شود آغاز ترتيب و نوبت رعايت با آن ثبت از بعد بالفاصله بايد مراجعين تقاضاي به رسيدگی -6

 رسانده قاضیمت اطالع به مراتب سريعاً است الزم داد، ادامه را رسيدگی نتوان و بوده ناقص مدارك يا تقاضا

 .شود درخواست وي از مدارك و اطالعات تکميل و شده

 ورط به شده اعالم ساعات طول در و کاري روزهاي همه در را خود خدمات مکلفند اجرائی هايدستگاه -7

 .نيست مجاز کوتاه مدت به حتی اداري، اوقات در خدمات ارائه موقت تعطيلی و دهند ارائه پيوسته

 و سازيروان به نسبت خود، خدمت ارائه فرآيندهاي مکرر بازنگري و بررسی با بايد اجرائی هايدستگاه -8

 .نمايند اقدام مردم به مطلوب رسانیخدمت در مخل يا زايد هايرويه حذف

 او افوقم مقام نباشد، حاضر خود کار محل در علتی هر به عمومی خدمات ارائه مأمور يا کارمند چنانچه -9

 .نشود مجدد مراجعه به موکول يا متوقف مراجعين به خدمات ارائه که کند اتخاذ ترتيبی بايد

 در يشانا سوي از مجاز مقامات يا کنندهامضاء و گيرتصميم مقام بايد همواره مردم، مراجعه ساعات در -10

 .باشد داشته حضور خدمت ارائه محل

 يتقاضـا چنانچه و هستند مراجعين به ضروري هايکمک ارائه و راهنمايی به مکلف کارکنان تمامی -11

 .کنند راهنمايی مناسب نحو به را هاآن بايد نباشد، وظايفشان حيطه در مراجعين

 اتسـاع در طـورکلی بـه و مراجعين منظر در شخصی امور انجام از بايد اجرائی هايدستگاه کارکنان -12

 .کنند اجتناب اداري
 

 افراد همه خصوصی حریم رعایت و حفظ حق -7 ماده

 جرايیا دستگاه نيست، روزآمد يا ناقص نادرست، او به مربوط شخصی اطالعات که کند اثبات فردي اگر -1

 صـحيح، ةدربـار دسـتگاه و فرد چنانچه ايد.نم اقدام مذکور اطالعات اصالح به نسبت بايد اطالعات، دارنده

 تـا بخواهـد دسـتگاه از توانـدمی فرد باشند، داشته اختالف شده آوريجمع اطالعات بودن روزآمد و کامل

 ديگـر اختيـار در وي شخصـی اطالعـات چنانچـه د.شـو مـنعکس او پرونـدة در زمينه، اين در وي ادعاي

 .گردد منعکس هاآن به بايد نيز فرد اعتراض گيرد قرار اجرايی هايدستگاه

 زا اسـتفاده بـا و ضـرورت حد در تنها اجرايی، هايدستگاه توسط افراد از شخصی اطالعات آوريجمع -2

 نـوعمم نامتعـارف و غيرقـانونی هـايروش و وسايل از استفاده و بوده مجاز شفاف و قانونی وسايل و طرق

 .شود آوريجمع و اخذ اشخاص خود از بايد امکان، حد تا اطالعات اين .است

 هاآن آوريجمع از اوليه هدف و منظور جهت در فقط را افراد شخصی اطالعات بايد اجرايی هايدستگاه -3
 اشـخاص و هادسـتگاه ساير اختيار در يا و استفاده هاآن از ديگر مقاصد و اهداف براي نبايد و برده کار به

 .دهند قرار غيرمسئول
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 طالعاتا از استفاده سوء يا افشا شدن، مفقود از پيشگيري جهت ضروري تدابير بايد اجرايی هايدستگاه -4

 .کنند اتخاذ را اندشده مطلع هاآن از خود اختيارات و وظايف مناسبت به که افراد،

 است ممنوع اجرايی هايدستگاه در افراد حضوري کالمی و تلفنی اينترنتی، ارتباطات شنود و رهگيري -5

 .گرفت خواهد انجام مربوطه قوانين چارچوب در ضرورت، صورت در و

 مگر، تندنيس افراد شخصی حريم با مغاير الکترونيکی هاينظارت از استفاده به مجاز اجرايی هايدستگاه -6

 اموال بتخري سرقت، قبيل از کار محيط در مجرمانه هايفعاليت ارتکاب احتمال قوي، داليل مبناي بر آنکه

 يـا رکـا محـل بهداشـت و امنيـت تـأمين براي امر اين يا داشته، وجود کار محل اموال از استفاده سوء يا

 .باشد ضروري کارکنان

 بـا را مراتـب بايـد اجرايـی دستگاه دوربين، نصب و الکترونيکی نظارت اِعمال براي ضرورت صورت در -7

 .برساند مراجعين و مردم اطالع به رويت، قابل عاليم از استفاده و مکتوب هشدار
 

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

 کنند،می منتشر يا دهندمی قرار دسترس در اجرائی هايدستگاه که اطالعاتی براساس دارند حق مردم -1

 طالعـات،ا آن و کـرده اعالم قبالً که اطالعاتی خالف بر دستگاهی چنانچه .کنند تنظيم را خود هايبرنامه

 .باشد پاسخگو بايد نمايد، عمل قرارگرفته مردم اقدامات و تصميمات مبناي

 را ودخـ عملکرد گزارش ساالنه، طور به بايد اجرايی هايدستگاه مردم، واقعی نظارت تحقق راستاي در -2

 .دهند قرار عموم دسترس در

 و آن اجرايـی هاينامـه آيـين و 1388 سال مصوب اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون رعايت با -3

 ند،اردهک تصريح را اجرايی هايدستگاه در موجود اطالعات به افراد دسترسی حق که مقرراتی و قوانين ساير

 .دهند قرار هاآن دسترس در را مردم درخواستی اطالعات موظفند اجرايی هايدستگاه

 يراهنمـا بايـد اجرايـی دسـتگاه هـر اطالعـات، بـه آزاد دسترسـی و انتشار قانون (10ه)ماد موجب به -4

 نحـوه نيـز و سسـهؤم آن در موجـود اطالعـات اشـکال و انواع بر مشتمل خود اطالعات به مردم دسترسی

 اضيانمتق اختيار در نيز مکتوب صورت به و کرده منتشر خود رسانیاطالع سامانه در را هاآن به دسترسی

 .دهد قرار

 مگـانیه آموزش به بايد اجرايی هايدستگاه اداري، فرآيندهاي و خود حقوق با مردم نمودن آشنا براي -5

 سازمان، آن با تعامل در خود تکاليف و حقوق با آشنايی ضمن مردم تا اقدام، جمعی ارتباط وسايل طريق از

 .نمايند تنظيم را خود انتظارات

 :وندش داده قرار هاآن اختيار در ذيل موارد نظير مختلف طرق از بايستمی مردم نياز مورد اطالعات -6

 (پُرتال) درگاه و (سايت وب) تارنما نيز و مراجعين ديد معرض و ورودي مبادي در راهنما تابلو نصب -الف

 .اينترنتی

 .مراجعين راهنماي کتاب و بروشور توزيع و تهيه -ب

 .گويا تلفن خط اندازيراه -ج

 .آنان استقرار محل در کار انجام متصديان وظايف رئوس و سازمانی پست نام، نصب -د
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 از اينسـخه زيـر، نکـات رعايـت ضـمن مراجعين، به خود تصميمات ابالغ در بايد اجرايی هايدستگاه -7

 .نمايند تحويل ذينفع به را شده اتخاذ تصميم

 .تصميم شماره و تاريخ -الف

 .متقاضی مشخصات -ب

 .شده اتخاذ تصميم به منجر هاياستدالل و قانونی مستندات -ج

 .تصميم اصلی مفاد -د

 .تصميم به اعتراض مهلت و مرجع اعالم -ـه

 .ابالغيه صادرکننده سمت و نام -و

 قتضـیم طـرق از مرحله، به مرحله صورت به را مراجعين کار انجام فرآيند مکلفند اجرايی هايدستگاه -8

 .برسانند هاآن اطالع به پيامک ارسال نظير

 نحـوه ،اداري فرآيندهاي و خدمات از مردم استفاده نحوه به راجع اطالعات مکلفند اجرايی هايدستگاه -9

 که حوين به دهند، قرار عموم اختيار در را خود اقدامات و تصميمات به اعتراض نحوه و هاآن در مشارکت

 .کنند فراهم هاآن براي را آگاهانه گيريتصميم امکان

 ايشافـز و خـدمت ارائـه نظـام مستمر بهبود منظور به مراجعات، با متناسب بايد اجرايی هايدستگاه -10

 از مـردم اطـالع کـه اهميتـی ميـزان حسـب و نموده رسانیاطالع مناسب طرق به مراجعان، منديرضايت

 .کنند برگزار رسانه اصحاب با پاسخ و پرسش جلسات دارد، هاآن هايفعاليت

 برگـزار دسـتگاه عمـومی روابط يا اجرايی دستگاه سخنگوي سوي از که پاسخی و پرسش جلسات در -11

 هايرسـانه عليـه مـوارد، سـاير و پاسـخ ارائه پرسش، طرح شرکت، دعوت، حيث از تبعيضی نبايد شود،می

 .گيرد صورت منتقد

 :دهند قرار توجه مورد را زير نکات خود رسانیاطالع هايفعاليت در بايد اجرايی هايدستگاه -12

 و صتشـخي تـوان هـا،آن بـه علم که اطالعاتی يعنی شده؛ ارائه يا دسترس قابل اطالعات بودن مفيد -الف

 .دهدمی افزايش را افراد آگاهی و قضاوت

 ايـدب اطالعـات حـاوي ابزارهـاي و مدارك و اسناد هم که معنا بدين شده؛ ارائه اطالعات بودن درست -ب

 .باشد خدشه از عاري هاآن مندرجات و مفاد هم و بوده صحيح و واقعی

 وبات،مصـ تحوالت، آخرين حاوي بايد اطالعات يعنی شده؛ ارائه يا دسترس قابل اطالعات بودن روز به -ج

 .باشد تفسيرها و هااصالحيه

 نحـوي به دشو ارائه دارد وجود آن به نياز که زمانی در بايد اطالعات يعنی رسانی؛اطالع بودن موقع به -د

 .باشند داشته را آن از شدن آگاه از پس گيريتصميم و واکنش براي معقول فرصت مخاطبان، که

 منـوط هـاآن به مخاطبان تصميم يا اقدام يا واکنش که اطالعاتی تمام يعنی رسانی؛اطالع بودن کامل -ـه

 .شوند اعالم يکجا صورت به الزم، هويتی مدارك و هزينه ادله، و اسناد مکان، زمان، نظير است،
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 اداری فرآیندهای و تصمیمات مورد در پیشنهاد ارائه و آزاد اظهارنظر حق -9 ماده

 از کيهر در مقررات و قوانين نقض و اداري تخلفات از اطالع يا مشاهده صورت در دارد حق فردي هر -1

 گزارش سازمانیبرون و سازمانیدرون نظارتی مراجع به را خود اطالع يا مشاهده موارد اجرايی، هايدستگاه

 .کند

 و ودهنمـ نقـد را اجرايی هايدستگاه اقدامات و تصميمات فرآيندها، ها،سياست تا دارند حق شهروندان -2

 .کنند ابراز مقررات چارچوب در را خود انتقادي نظر

 اصـالحی پيشـنهادهاي و انتقـادي هـايارزيابی شخصـی، نظرهـاي بيان آزادي به اجرايی هايدستگاه -3

 .کنند نهادينه خود درون در را مخالف نظرات تحمل فضاي و گذاشته احترام هارسانه و مراجعين

 نتقاديا نظر بيان از را مراجعين که اداري هايمحيط در آگهی هرگونه نصب از بايد اجرايی هايدستگاه -4

 .کنند اجتناب بترساند، يا کرده منع

 (یالکترونيکـ يـا فيزيکی صورت به) نظرسنجی برگ مراجعين، ورود هنگام موظفند اجرايی هايدستگاه -5

 بـا آن تطبيـق عـدم يـا تطبيـق کـار، گردش نحوه خصوص در را ايشان نظر و دهند قرار هاآن اختيار در

 اصـالح در مـنظم طـور بـه را آن نتايج و شوند جويا کار انجام متصديان رفتار و قبلی شده اعالم اطالعات

 .دهند قرار استفاده مورد خود کارکنان تنبيه و تشويق و فرآيندها

 هايسيستم روزآمدکردن يا و استقرار اندازي،راه به نسبت شرايط، حسب بايستمی اجرايی هايدستگاه -6

 ارائـه ظـورمن به سازمانی، (پُرتال) درگاه و صوتی پست انتقادها، و پيشنهادها صندوق نظير دوسويه ارتباط

 .نمايند اقدام مردم هايديدگاه اخذ و هافعاليت و خدمات شناسنامه
 

 اداری قراردادهای و معامالت ها،توافق در آمیزاجحاف شروط از بودن مصون حق -10 ماده

 راردادقـ از منظـور .کنند خودداري مردم به آميزاجحاف قراردادهاي تحميل از بايد اجرايی هايدستگاه -1

 طرف ضعف يا خود برتر موقعيت از استفاده با اجرايی دستگاه آن موجب به که است قراردادي آميزاجحاف

 .کند تحميل ايشان به را ايغيرعادالنه شرايط مقابل،

 :گردندمی تلقی آميزاجحاف شوند، گنجانده هاآن در زير شروط که قراردادهايی -2

 دمتعهـ کـاري انجـام عـدم يـا انجام به را خود مقابل طرف اجرايی دستگاه آن، موجب به که شرطی -الف

 .است نداشته شرط آن مفاد از شدن آگاه براي فرصتی هيچ قرارداد انعقاد از پيش که سازدمی

 ذهنـی، نـاتوانی بيمـاري، سـن، کهولـت دليـل به آن مقابل طرف که اجرايی دستگاه سوي از شرطی -ب

 .باشد اتوانن آن آثار يا مفاد ارزيابی از مرتبط، امور به نسبت جهل يا سواديبی سوادي،کم روانی، فشارهاي

 .گيردنمی قرار قرارداد ديگر طرف اختيار در قرارداد از اينسخه هيچ آن، موجب به که شرطی -ج

 دماتیخ ارائه يا کاال تحويل زمان در تا سازدمی مجاز را خود اجرايی دستگاه آن، موجب به که شرطی -د

 .دهد افزايش را قيمت رأساً و خود تشخيص به است، شده منعقد قبالً آن قرارداد که

 .ايدنم سلب ديگر طرف از را قضايی مراجع به مراجعه حق اجرايی، دستگاه آن، موجب به که شرطی -ـه

 ار قـرارداد طرفـهيک بخواهـد کـه هرزمان بداند مجاز را خود اجرايی دستگاه آن، موجب به که شرطی -و

 .بپردازد قرارداد ديگر طرف به بابت اين از ايعادالنه خسارت آنکه بدون کند فسخ
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 معـاف مسـؤوليت از تقصـير، ارتکـاب صورت در حتی را خود اجرايی دستگاه آن، موجب به که شرطی -ز

 .سازد

 بـه عادالنـه بهـاي پرداخت بدون فکري، هايمالکيت از ناشی معنوي حقوق آن، موجب به که شرطی -ك

 .شود منتقل اجرايی دستگاه

 موجب به که ايبيمه يا تضمين از قرارداد طرف استفاده معقول، توجيه هرگونه وجود بدون که شرطی -ل

 .سازد دشوار بسيار يا غيرممکن را است شده برقرار او نفع به مقررات

 راساسب مکلفند مصوبه اين مشمول هايدستگاه در مشابه عناوين يا و قراردادها امور حقوقی، واحدهاي -ث

 .نمايند اقدام خود قراردادهاي فرم اصالح و بازبينی به نسبت ماده اين مفاد
 

 قانونی خاص امتیازات از برخورداری در خواهتوان اشخاص حق -11 ماده

 حقـوق از حمايـت جـامع قـانون (2) مـاده اجرايـی نامـهآيين مفاد مطابق مکلفند اجرايی هايدستگاه -1

 ك 47457 ت/ 45515 شماره به آن اصالحيه و 9/3/1384 هـ مورخ 31960 ت/14277 شماره) معلوالن
 جميـع از را خـدمت ارائه هايمحيط به( معلول) خواهتوان اشخاص دسترسی سرعت ه(، ب8/3/1391 مورخ

 .کنند تسهيل جهات

 اشـخاص بـراي کـه را اشـکالی و عالئـم خـود، کاري محيط و هاساختمان در بايد اجرايی هايدستگاه -2

 .کنند نصب باشد خواندن و فهم قابل آسانی به توانخواه

 رکنانکا به را کافی هايآموزش توانخواه، اشخاص مراجعات نوع و ميزان حسب بايد اجرايی هايدستگاه -3

 .دهند ارائه کنندگانمراجعه اين با رفتار نحوه خصوص در خود

 قالنهمسـت اسـتفاده جهت را خود ارتباطات و اطالعات هايفناوري و هاسامانه بايد اجرايی هايدستگاه -4

 .دهند ارتقاء آنها خدمات از توانخواه اشخاص
 

 اعتراضات و شکایات به منصفانه و موقع به رسیدگی حق -12 ماده

 از کننـدمی رسـيدگی هاآن شکايت يا اعتراض اختالف، به که اداري مراجع تمامی در دارند حق مردم -1

 .شود رعايت هاآن حقوق و شده برخوردار طرفانهبی و منصفانه رسيدگی

 جهـت کـافی مهلـت از بايـد و دارد را وکيل از استفاده حق اداري رسيدگی مراحل همه در فردي هر -2

 .باشد ربرخوردا خود عليه شده مطرح مطالب به پاسخ يا شهود معرفی ادله، ارائه پرونده، تکميل و تنظيم

 داماتاق و تصميمات از آميز،توهين الفاظ از استفاده بدون و مقررات و قوانين چارچوب در که شخصی -3

 پيامد يا قيبتع با انتقاد، اين دليل به نبايد کند،می انتقاد هارسانه سطح در مسئول فرد يا اجرايی دستگاه

 .شود مواجه دستگاه مسئولين سوي از قضايی يا اداري

 بـه بالفاصـله بايـد ذيربط واحد مسئول خدمت، ارائه متصديان و مراجعان بين اختالف بروز صورت در -4

 .نمايد فصل و حل اسالمی اخالق رعايت با و مقررات چارچوب در را آن و رسيدگی موضوع

 اجرايی هايدستگاه کارکنان و مديران توسط بايد شده، ظلم او حق در است مدعی که شخصی اعتراض -5

 .شود داده پاسخ صدر سعه با و تحمل اسالمی، اخالق و مدارا با
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 هاآن نکارکنا و اجرائی هایدستگاه تقصیر یا قصور اثر در وارده خسارات جبران حق -13 ماده

 عليـه تهديـد هرگونـه احتمال وجود صورت در خود، قانونی وظايف حسب مکلفند اجرايی هايدستگاه -1

 هبـ آن رفـع يـا دفـع هـايراه و موقع به هشدار و بينیپيش به نسبت طبيعی، بالياي يا و عمومی سالمت

 .نمايند اقدام تهديد، معرض در افراد خصوص به و مردم عموم

 نقولم اموال يا اشياء خرابی و عيب نتيجة در که هستند خساراتی جبران مسئول اجرايی، هايدستگاه -2

 هايدسـتگاه .شـودمی وارد ديگـران حقـوق ساير و مال جان، به ها،آن تصرف تحت يا متعلق غيرمنقول يا

 « دولتی مأمورين و مقامات قصيراتت» اجرايی،

 اتخسار از دسته آن جبران مسئول عنوان تحت اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب از دهم فصل مطابق -3

 معـد يـا مبـاالتیبی احتيـاطی،بی نتيجـة در هاآن کارکنان و مستخدمان که هستند بدنی و معنوي مادي،

 در يـا وارد ديگـران بـه آن مناسـبت به يا وظيفه انجام حين در مربوط، نظامات يا مقررات قوانين، رعايت

 .شودمی وارد اشخاص به وسايل، و امکانات غيرمتعارف کمبود يا نقص نتيجة

 جـامان جهـت در کـه اطالعـاتی و مـدارك اسناد، اموال، اشياء، از حفاظت در بايد اجرايی هايدستگاه -4

 .آورند عمل به را متعارف هاياحتياط و تدابير کنند،می دريافت مردم از خود هايمأموريت
 

 اداری نظام شهروندان در دیگر حقوق رعایت برای شهروندان از انتظارات -چهارم فصل

 دسـتگاه بـه مراجعـه در افراد ساير حقوق رعايت و احترام منظور به رودمی انتظار شهروندان از -14 ماده

 :دهند قرار توجه مورد را ذيل نکات اجرايی، هاي

 در را الزم همکـاري خـود، حقـوق بهتـر تأمين در مساعدت و شهروندان ساير حقوق رعايت منظور به -1

 و قـعمو بـه صـحيح، مـدارك و اطالعات ارائه خروج، و ورود براي هويتی مدارك ارائه نوبت، و نظم رعايت

 .باشند داشته خدمت ارائه در تسريع براي کامل

 هبـ اعتـراض و شوند رعايت و شده شمرده محترم اند،نشده نقض که مادام اداري اقدامات و تصميمات -2

 جـعمرا به توسل و قوانين در شده بينیپيش طرق با هاآن در تجديدنظر درخواست و اقدامات و تصميمات

 .گيرد صورت قانونی

 نکارکنا توسط خدمت درخواست از و شده مطالبه اداري محيط در تنها اداري هايدرخواست و خدمات -3

 .شود اجتناب اداره محيط از خارج در

 يا دهمشاه صورت در جامعه آحاد کليه اداري؛ نظام در شهروندان حقوق تأمين براي مساعدت منظور به -4

 را خود عاطال يا مشاهده است الزم اجرايی، هايدستگاه در مقررات و قوانين نقض و اداري تخلفات از اطالع

 .کنند گزارش ذيربط مراجع به

 بتداا مقررات، و قوانين نقض و اداري تخلفات به مربوط موارد رسيدگی، در تسريع جهت است شايسته -5

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

 .شود ارائه سازمانیبرون نظارتی

 حـلمرا در اجرايـی هايدسـتگاه کارکنـان و مـديران توسـط يکـديگر به شهروندان ترجيح عدم -تبصره

 .است الزامی رسيدگی،

 



 صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده 76

 اداری نظام در شهروندی حقوق اجرایی سازوکار -پنجم فصل

 مصوبه شمول قلمرو -15 ماده

 و 1383 سـال مصـوب مناقصـات برگـزاري قـانون (1) مـاده )ب( بنـد موضوع اجرايی هايدستگاه تمامی

 دهاسـتفا دولـت عمومی بودجه از نحوي به که هايیدستگاه ساير نيز و آن ذيل تبصره موضوع هايدستگاه

  .شوندمی ناميده «اجرايی تگاهدس» نامه، تصويب اين در و بوده مصوبه اين مشمول کنند،می

 می،عمو خدمات دهندهارائه مراکز بر خود نظارتی وظايف چارچوب در موظفند اجرايی هايتگاهدستبصره: 

 ذاخ با که مؤسساتی يا مراکز هرنوع و صنفی نهادهاي خدمات، ارائه دارعهده هايحرف خصوصی مؤسسات

 ايـن مـرتبط هـايبخش يـا تمـام رعايت پردازند،می مردم به خدمت ارائه به اجرايی، هايدستگاه از مجوز

 .کنند نظارت امر اين بر و الزامی هاآن سوي از را مصوبه
 

 اجرا فرآیند و مسئولیت -16 ماده

 اجرايـی هايدستگاه کارکنان و مديران و بوده مصوبه اين اجراي مسئول اجرايی، دستگاه مقام باالترين -1

 اب متناسب موظفند مديران همچنين هستند؛ آن مفاد رعايت به مکلف سازمانی، سطوح تمامی در مشمول

 بیارزيـا همچنـين و موانـع رفع مصوبه، اين اجراي حسن جهت در محوله، وظايف و هامأموريت اختيارات،

 جهيـزت و کارکنـان آمـوزش هـا،روش بهبود دهی،سازمان ريزي،برنامه از اعم الزم اقدامات آن، اجراي نحوه

 هايملدسـتورالع بـا مطابق را (مشابه عناوين يا) شکايات به رسيدگی و بازرسی عملکرد، مديريت واحدهاي

 کـار، انجـام هـايروش و فرآينـدها اصالح دستورالعمل جمله از کشور، استخدامی و اداري سازمان ابالغی

 مـاده( 1) هتبصر اجرايی نامهآيين استانی، هايدرگاه و اجرايی هايدستگاه تارنماهاي استاندارد دستورالعمل

 .دهند انجام ابالغی، موارد ساير و کشوري خدمات مديريت قانون (25)

 راجعـهم بـه نياز الکترونيک، دولت توسعه جهت در سريع اقدام و اهتمام با مکلفند اجرايی هايدستگاه -2

 .برسانند حداقل به را مردم حضوري
 

 خدمت میز ایجاد -17 ماده

 ربـ عـالوه اسـت الزم دارنـد؛ زيـادي مراجعين متعارف طور به که اجرايی هايدستگاه از دسته آن در -1

 مطّلـع کارشناسـان حضـور بـا« ميز خـدمت» عنوان تحت ايکنندههماهنگ واحد مصوبه، اين مفاد رعايت

 ناسـب،م انتظار محل در استقرار ضمن مراجعين که نحوي به شود، تعبيه الزم اختيارات اعطاي با دستگاه،

 اين يقطر از صرفاً را خود نياز مورد پاسخ يا خدمت دستگاه، داخلی واحدهاي در حضور بدون المقدورحتی

 :باشدمی زير مشروح وظايف دارعهده «تخدم ميز». نمايند دريافت ميز

 .مربوط امور با ارتباط در مراجعين به الزم هايراهنمايی و اطالعات ارايه -الف

 .مراجعين هايدرخواست و مدارك دريافت -ب

 يا عديب مراجعه تاريخ اعالم اينصورت، غير در و امکان صورت در متقاضيان هايدرخواست و امور انجام -ج

 .مراجعين به نهايی خدمت ارايه زمان

 .مراجعين به آن اعالم و ذيربط واحدهاي از شده انجام اقدامات نتايج دريافت -د

 .ذيربط واحد با هماهنگی انجام از پس ضروري موارد در مرتبط واحدهاي به مراجعين هدايت -هـ
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 اجرايـی دسـتگاههاي در مشـابه عنـاوين يا شکايات به رسيدگی و بازرسی عملکرد، مديريت واحدهاي -2

 .دهند ارايه دستگاه مقام باالترين به را« ميز خدمت»عملکرد  از گزارشی يکبار ماه 3 هر موظفند
 

 نظارت و راهبری مسئولیت -18 ماده

 داريا سازمان عهده به ملی سطح در مصوبه اين اجراي بر نظارت و پيگيري راهبري، هدايت، مسئوليت -1

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

 اري،اد نظـام در مردم حقوق از حمايت مستمر ارتقاي و مصوبه اين اجراي حسن بر يافته نظام نظارت -2

 بـر سـازيفرهنگ و آمـوزش رسانی،اطالع هايبرنامه تدوين همچنين و اجرايی هاينامه شيوه ابالغ و تهيه

 ندگاننماي حضور با را ضروري هايکارگروه تواندمی سازمان و است کشور استخدامی و اداري سازمان عهده

 زرسانبا اعزام با سازمان همچنين .دهد تشکيل قانونی نهاد مردم هايتشکل همچنين و اجرايی هايدستگاه

 .کرد خواهد نظارت مشمول هايدستگاه در مصوبه اين اجراي حسن بر مجرب، و مطلع بازرسی هايگروه و

 هايتشـکل گيريشـکل زمينه کشور استخدامی و اداري سازمان همکاري با است موظف کشور وزارت -3

 هاتشـکل ايـن کـه ايگونه به نمايد، فراهم را اداري نظام در شهروندان حقوق از مراقبت امر در نهاد مردم

 .دنماين نقش ايفاي اداري، نظام در شهروندان حقوق تأمين براي قانونی موازين چارچوب در بتوانند

 صوبهم اجراي نحوه تحليلی هايگزارش موظفند استانداران و مشمول اجرايی هايدستگاه مقام باالترين -4

 .نمايند ارسال کشور استخدامی و اداري سازمان به و تهيه ايدوره صورت به را

 مصـوبه اجراي نحوه تفصيلی تحليلی گزارش استانی، و دستگاهی هايگزارش تجميع و دريافت از پس -5

 شـوراي جمهـور، رئيس به کشور استخدامی و اداري سازمان رئيس توسط ساالنه، صورت به ملی سطح در

 .شد خواهد ارايه وزيران هيأت و اداري عالی

 طرح ياجرا به نسبت ساليانه ايران آمار مرکز همکاري با است موظف کشور استخدامی و اداري سازمان -6

 و اقدام استانی و ملی سطوح در اجرايی هايدستگاه عملکرد از مردم رضايت ميزان سنجش و افکارسنجی

 .نمايد ارائه وزيران هيأت به هااستان و هادستگاه تفکيک به را آمده دست به نتايج
 

 اجرا ضمانت -19 ماده

 (20) ماده چارچوب در آن؛ هايدستورالعمل و مصوبه اين در مندرج الزامات و حقوق رعايت عدم يا نقض

 قانون( 8) ماده بندهاي مصاديق از مورد حسب کارمندان، اداري تخلفات به رسيدگی قانون اجرايی نامهآيين

 نظـارتی، هايدسـتگاه يـا مردم از واصله شکايات و شودمی محسوب کارمندان اداري تخلفات به رسيدگی

 رانمدي تخلفات منظر از آنان حقوق احقاق براي ذيربط، واحدهاي توسط مقررات با تطبيق و بررسی ضمن

 اهندخو قرار رسيدگی مورد مربوط اداري تخلفات به رسيدگی هايهيأت در اجرايی، هايدستگاه کارکنان و

 .گرفت

 مطـابق نامهتصـويب ايـن (15) مـاده ذيل تبصره موضوع کارگزاري مؤسسات و مراکز مورد در -1 تبصره

 .شد خواهد اقدام مربوطه مجوز اعطاي ضوابط و مقررات

 مراجع يرسا در احتمالی شکايات طرح و مراجعه براي مردم قانونی حقوق نافی ماده اين اجراي -2 تبصره

 .باشدنمی قضايی و قانونی
 


