
 مصوبه شوراي عالی اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري

بھ پیشنھاد سازمان اداري و  ١٣٩۵/ ١١/ ٩شوراي عالي اداري در یكصد و ھفتاد و ھشتمین جلسھ مورخ 

استخدامي كشور، بھ منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد، با ھدف بھبود و ارتقاي سطح حقوق 

شھروندي، بھره مندي شھروندان از ظرفیت ھاي ایجاد شده، تسھیل در تحقق اھداف سیاست ھاي كلي نظام اداري، 

 ١٠/ ٢٨مصوب » برنامھ جامع اصالح نظام اداري«فصل سوم قانون مدیریت خدمات كشوري، بخش ھفتم از 

حقوق «، ١٣٩۵/ ٩/ ٢٩، ابالغ شده در تاریخ «منشور حقوق شھروندي«ھیأت وزیران و ھمچنین  ١٣٩٣/

  .را بھ شرح پیوست (ممھور بھ مھر دبیرخانھ شوراي عالي اداري) تصویب نمود» شھروندي در نظام اداري

 .ماده تدوین و از تاریخ ابالغ، الزم االجراء مي باشد ١٩این مصوبھ در 

 حسن روحانی - رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی اداري 

  

  

 "حقوق شھروندي در نظام اداري"

 اصول و مباني :صل اولف

 :ـ اصول و مباني حقوق شھروندي در نظام اداري منبعث از منشور حقوق شھروندي عبارتند از١ماده 

اداره شایستھ امور كشور بر پایھ ي قانون مداري، كارآمدي، پاسخگویي، شفافیت، عدالت و انصاف توسط ھمھ  -١

 .مسئولین و كاركنان دستگاه ھاي اجرایي الزامي است

ـ رعایت قانون و انجام امور اداري مردم مبتني بر اصل بي طرفي و پرھیز از ھرگونھ پیش داوري، منفعت جویي 2

یا غرض ورزي شخصي بدون در نظرگرفتن گرایش ھاي سیاسي، قومي و رابطھ خویشاوندي، توسط ھمھ مسئولین 

  و كاركنان دستگاه ھاي اجرایي الزامي است

ن تبعیض شھروندان بھ مراجع صالح و بي طرف قضایي، اداري و نظارتي، بھ منظور ـ امكان دسترسي سھل و بدو٣

  .دادخواھي آزادانھ براي شھرونداني كھ، تصمیمات نھادھاي اداري و یا كاركنان را خالف قوانین و مقررات بدانند

اجرایي، كھ بھ نوعي ـ الزام بھ اطالع رساني تصمیمات و اقدامات اداري ھمھ مسئولین و كاركنان دستگاه ھاي ۴

 .حقوق و منافع مشروع شھروندان را تحت تأثیر قرار مي دھند

ـ امكان دسترسي مستمر شھروندان بھ مدیران و كاركنان دستگاه ھاي اجرایي براي پاسخگویي و ارائھ راھنمایي  ۵

 .ھاي الزم در چارچوب وظایف محولھ

 .بندي شده و مورد نیاز شھروندان توسط دستگاه ھاي اجرایي ـ الزام بھ ارائھ و انتشار مستمر اطالعات غیرطبقھ ۶

ـ امكان دسترسي شھروندان بھ اطالعات شخصي خود كھ توسط اشخاص و مؤسسات ارائھ دھنده خدمات عمومي  ٧

جمع آوري و نگھداري مي شود و اجتناب از ارائھ اطالعات خصوصي شھروندان بھ دیگران، بدون وجود قانون 

 .ضایت خود فردالزام آور یا ر

ـ امكان بھره گیري غیرتبعیض آمیز شھروندان از مزایاي دولت الكترونیك و خدمات الكترونیكي، فرصت ھاي  ٨

 .آموزشي و توانمندسازي كاربران در نظام اداري



ـ فراھم كردن زمینھ قانوني بھره گیري شھروندان از فرصت ھاي شغلي مناسب و حقوق و مزایاي برابر زنان و ٩

ان در قبال كار یكسان و اجتناب از رویكردھاي سلیقھ اي، جناحي، تبعیض آمیز و روش ھاي ناقض حریم مرد

  .خصوصي در فرآیند جذب و گزینش

 

 مصادیق حقوق شھروندي در نظام اداريـ فصل دوم 

 :ـ مصادیق حقوق شھروندي در نظام اداري عبارتند از٢ماده 

 رفتار محترمانھ و اسالميـ حق برخورداري از كرامت انساني و ١

 ـ حق برخورداري از ِاعمال بیطرفانھ قوانین و مقررات٢

 ـ حق مصون بودن از تبعیض در نظام ھا، فرآیندھا و تصمیمات اداري٣

 ـ حق دسترسي آسان و سریع بھ خدمات اداري۴

 ـ حق حفظ و رعایت حریم خصوصي ھمھ افراد ۵

 دھاي اداري و دسترسي بھ اطالعات مورد نیازـ حق آگاھي بھ موقع از تصمیمات و فرآین ۶

 ـ حق اظھارنظر آزاد و ارائھ پیشنھاد در مورد تصمیمات و فرآیندھاي اداري٧

 ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ھا، معامالت و قراردادھاي اداري ٨

 ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداري كامل و سریع از امتیازات خاص قانوني٩

 ـ حق رسیدگي بھ موقع و منصفانھ بھ شكایات و اعتراضات١٠

  ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه ھاي اجرائي و كاركنان آن ھا١١

 

 تكالیف كاركنان و دستگاه ھاي اجرایي نسبت بھ حقوق شھروندي در نظام اداريـ فصل سوم 

 ار محترمانھ و اسالميـ حق برخورداري از كرامت انساني و رفت٣ماده 

ـ دستگاه ھاي اجرایي در تمامي فعالیت ھاي اطالع رساني، دعوت نامھ ھا، آگھي ھا، ابالغ ھا و ھشدارھا باید از ١

 .ادبیات محترمانھ و غیرتحكم آمیز استفاده نمایند

احترام بھ مراجعین  ـ دستگاه ھاي اجرایي مكلفند محیط ارائھ خدمت، امكانات و تسھیالت مناسب و شرایط حاكي از٢

 .را فراھم نمایند

ـ در مكان ھاي ورودي و خروجي دستگاه ھاي اجرایي، رعایت حرمت مراجعین ضروري است و در موارد خاصي ٣

كھ بازرسي مراجعین ضرورت داشتھ باشد باید تا حد ممكن بھ جاي بازرسي بدني، از وسایل و تدابیر بازرسي 

 .دنامحسوس و الكترونیكي استفاده شو

ـ دستگاه ھاي اجرایي موظفند دالیل منع ھمراه داشتن وسایلي نظیر گوشي تلفن ھمراه و ... بھ ھنگام ورود بھ ۴

دستگاه را حسب ضرورت ھاي قانوني اطالع رساني نمایند و براي امانت سپاري وسایل ھمراه مراجعین، مكان 



متوجھ آنان  را ن را دچار مشقت كند یا ھزینھ اينظر بگیرند بھ نحوي كھ دسترسي بھ آن نباید مراجعیمطمئني در 

 .نماید

ـ مدیران و كاركنان دستگاه ھاي اجرائي باید در گفتار، رفتار و مكاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاكت را رعایت  ۵

مجرمانھ بھ  و از بھ كار بردن الفاظ و عبارات عرفًا اھانت آمیز و غیرمحترمانھ و یا انتساب ھرگونھ اتھام یا عناوین

 .آن ھا احتراز نمایند

 ـ رفتار توام با احترام متقابل میان كاركنان و مراجعین در ھر شرایطي باید رعایت و كرامت انساني آنان حفظ گردد 6

  ـ حق برخورداري از ِاعمال بیطرفانھ قوانین و مقررات۴ماده 

اجرایي، باید بھ گونھ اي تنظیم و ابالغ شوند كھ ـ بخشنامھ ھا، دستورالعمل ھا و مكاتبات اداري در دستگاه ھاي ١

براي مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از ھرگونھ تبعیض در ابالغ و اجراي بخشنامھ ھا، شیوه نامھ ھا، 

تصمیمات و دستورات اداري نسبت بھ مردم اجتناب شود. بدیھي است رفتار متفاوت حمایتي كھ بر مبناي معلولیت، 

 .سایر وضعیت ھاي نوعًا قابل توجیھ صورت مي گیرد، تبعیض محسوب نمي شود سالمندي یا

ـ دستگاه ھاي اجرائي مجاز بھ مطالبھ مدارك یا اطالعاتي، اضافھ بر آنچھ در قوانین و مقررات پیش بیني شده از ٢

كنند. در مواردي كھ مراجعین نیستند و نباید ھزینھ اي، بیش از آنچھ در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت 

 .مطابق مقررات، باید دریافت شود، مراتب با ذكر مستند قانوني بھ مراجعین اعالم گردد

ـ دستگاه ھاي اجرائي باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دھند و ٣

ناسب براي ھر یك از خدمات را تعیین و از قبل چنانچھ در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان م

 .بھ مراجعین اطالع رساني كنند

ـ دستگاه ھاي اجرائي باید دانش و مھارت تخصصي الزم و ھمچنین رعایت انضباط اداري و حقوق شھروندي ۴

 .مرتبط با وظایف و اختیارات را بھ ھمھ كاركنان خود آموزش دھند

صمیمات خود را براساس ادلھ معتبر اتخاذ كرده و استدالل ھا و استنادھاي قانوني ـ مدیران و مراجع اداري باید ت ۵

 .مورد استفاده در اعالم تصمیم خود را بیان كنند

ـ پذیرش ھرگونھ درخواست حضوري خدمات اداري از سوي مردم توسط مدیران و كاركنان دستگاه ھاي اجرایي،  ۶

از پذیرش درخواست ھا در خارج از محیط یا ساعت غیر اداري،  .استصرفًا در محیط و ساعات اداري قابل پذیرش 

 .باید اكیدًا اجتناب شود

ـ مراجع اداري و مدیران دستگاه ھاي اجرایي باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مھلت و نتیجھ ٧

 .تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعالم كنند

 ظام ھا، فرآیندھا و تصمیمات اداريـ حق مصون بودن از تبعیض در ن ۵ماده 

ـ دستگاه ھاي اجرائي باید فرآیند و رویھ مشخص و اعالم شده اي براي ارائھ خدمات خود داشتھ باشند و آن را بھ ١

 .طور یكسان نسبت بھ ھمھ مراجعین رعایت كنند

قوانین و مقررات مربوط انجام ـ مدیران و كاركنان دستگاه ھاي اجرائي باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند بھ ٢

 .دھند و از ھرگونھ تبعیض یا اعمال سلیقھ در اجراي قوانین و مقررات اجتناب نمایند

ـ كاركنان دستگاه ھاي اجرائي در ھمھ سطوح باید در اعمال صالحیت ھا و اختیارات اداري خود نظیر احراز ٣

 .ض عمل كنندصالحیت ھا، جذب نیرو، صدور مجوزھا و نظایر آن بدون تبعی



 ـ حق دسترسي آسان و سریع بھ خدمات اداري ۶ماده

ـ مردم حق دارند شخصًا و یا از طریق نماینده قانوني خود بھ خدمات دستگاه ھاي اجرائي، دسترسي آسان و سریع ١

 .داشتھ باشند

بھ طریق غیرحضوري  ـ دستگاه ھاي اجرائي باید نھایت تالش خود را بھ كارگیرند تا دسترسي مردم بھ خدمات آنھا٢

و یا استفاده از خدمات دولت الكترونیك و بھ طور كلي ابزارھا و فناوري ھاي نوین انجام گیرد. تضمین كیفیت این 

 .دسترسي از نظر سرعت، امنیت و پایین بودن ھزینھ با دستگاه مربوط خواھد بود

 :باشد باید نكات زیر رعایت شوندـ چنانچھ دریافت خدمات از دستگاه اجرائي، مستلزم مراجعھ حضوري ٣

 .ـ تجمیع فرآیندھاي اداري مربوط بھ ھرخدمت در یك مكانالف 

 .ـ نصب تابلوھاي راھنما در اطراف، ورودي و داخل ساختمان اداريب 

ـ پیش بیني امكانات و تسھیالت فیزیكي براي رفاه مراجعین از جملھ مبلمان، آب آشامیدني، سرویس بھداشتي و ج 

 .مقدور آسانسور و پاركینگحتي ال

 .ـ رعایت دقیق ساعت كار اداري و ارائھ خدمات در تمام ساعت كار اداريد 

 .ـ ـ پرھیز از ایجاد مزاحمت براي ھمسایگان، ساكنان محلي و سایر مردمه

ر ـ دستگاه ھاي اجرائي موظفند براساس نوع فعالیت و خدمات، فرم ھاي مرتبط را تھیھ و بھ سھولت در اختیا۴

 .مراجعھ كنندگان قرار دھند

ـ تمامي تقاضاھاي مراجعین (اعم از مكتوب یا الكترونیك)، باید ثبت شده و شماره پیگیري در اختیار آنان قرار  ۵

داده شود. ھمچنین دستگاه ھاي اجرایي باید بھ روشني، مراجعین را با فرآیند رسیدگي، واحد و فرد رسیدگي كننده 

 .ازندبھ تقاضاي آنھا آشنا س

ـ رسیدگي بھ تقاضاي مراجعین باید بالفاصلھ بعد از ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود. چنانچھ تقاضا یا  ۶

مدارك ناقص بوده و نتوان رسیدگي را ادامھ داد، الزم است سریعًا مراتب بھ اطالع متقاضي رسانده شده و تكمیل 

 .اطالعات و مدارك از وي درخواست شود

ه ھاي اجرائي مكلفند خدمات خود را در ھمھ روزھاي كاري و در طول ساعات اعالم شده بھ طور پیوستھ ـ دستگا٧

 .ارائھ دھند و تعطیلي موقت ارائھ خدمات در اوقات اداري، حتي بھ مدت كوتاه مجاز نیست

روان سازي و حذف  ـ دستگاه ھاي اجرائي باید با بررسي و بازنگري مكرر فرآیندھاي ارائھ خدمت خود، نسبت بھ ٨

 .رویھ ھاي زاید یا مخل در خدمت رساني مطلوب بھ مردم اقدام نمایند

ـ چنانچھ كارمند یا مأمور ارائھ خدمات عمومي بھ ھر علتي در محل كار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او باید ٩

 .ودترتیبي اتخاذ كند كھ ارائھ خدمات بھ مراجعین متوقف یا موكول بھ مراجعھ مجدد نش

ـ در ساعات مراجعھ مردم، ھمواره باید مقام تصمیم گیر و امضاء كننده یا مقامات مجاز از سوي ایشان در محل ١٠

 .ارائھ خدمت حضور داشتھ باشد

ـ تمامي كاركنان مكلف بھ راھنمایي و ارائھ كمك ھاي ضروري بھ مراجعین ھستند و چنانچھ تقاضاي مراجعین در ١١

 .باید آنھا را بھ نحو مناسب راھنمایي كنندحیطھ وظایفشان نباشد، 



ـ كاركنان دستگاه ھاي اجرائي باید از انجام امور شخصي در منظر مراجعین و بھ طوركلي در ساعات اداري ١٢

 .اجتناب كنند

 ـ حق حفظ و رعایت حریم خصوصي ھمھ افراد٧ماده 

ـ اگر فردي اثبات كند كھ اطالعات شخصي مربوط بھ او نادرست، ناقص یا روزآمد نیست، دستگاه اجرایي دارنده 1

چنانچھ فرد و دستگاه دربارة صحیح ، كامل و روزآمد . اقدام نمایداطالعات، باید نسبت بھ اصالح اطالعات مذكور 

واند از دستگاه بخواھد تا ادعاي وي در این زمینھ، بودن اطالعات جمع آوري شده اختالف داشتھ باشند، فرد مي ت

در پروندة او منعكس شود. چنانچھ اطالعات شخصي وي در اختیار دیگر دستگاه ھاي اجرایي قرار گیرد اعتراض 

 .فرد نیز باید بھ آنھا منعكس گردد

ا استفاده از طرق و ـ جمع آوري اطالعات شخصي از افراد توسط دستگاه ھاي اجرایي، تنھا در حد ضرورت و ب٢

وسایل قانوني و شفاف مجاز بوده و استفاده از وسایل و روش ھاي غیرقانوني و نامتعارف ممنوع است. این 

 .اطالعات تا حد امكان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوري شود

آوري آنھا بھ  ـ دستگاه ھاي اجرایي باید اطالعات شخصي افراد را فقط در جھت منظور و ھدف اولیھ از جمع٣

كاربرده و نباید براي اھداف و مقاصد دیگر از آنھا استفاده و یا در اختیار سایر دستگاه ھا و اشخاص غیرمسئول 

 .قرار دھند

ـ دستگاه ھاي اجرایي باید تدابیر ضروري جھت پیشگیري از مفقود شدن، افشا یا سوء استفاده از اطالعات افراد، ۴

 .ارات خود از آن ھا مطلع شده اند را اتخاذ كنندكھ بھ مناسبت وظایف و اختی

ـ رھگیري و شنود ارتباطات اینترنتي، تلفني و كالمي ـ حضوري افراد در دستگاه ھاي اجرایي ممنوع است و در  ۵

 .صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطھ انجام خواھد گرفت

رونیكي مغایر با حریم شخصي افراد نیستند مگر آنكھ ـ دستگاه ھاي اجرایي مجاز بھ استفاده از نظارت ھاي الكت ۶

بر مبناي دالیل قوي، احتمال ارتكاب فعالیت ھاي مجرمانھ در محیط كار از قبیل سرقت ، تخریب اموال یا سوء 

 .استفاده از اموال محل كار وجود داشتھ، یا این امر براي تأمین امنیت و بھداشت محل كار یا كاركنان ضروري باشد

ر صورت ضرورت براي ِاعمال نظارت الكترونیكي و نصب دوربین، دستگاه اجرایي باید مراتب را با ھشدار ـ د٧

 .مكتوب و استفاده از عالیم قابل رویت، بھ اطالع مردم و مراجعین برساند

 ـ حق آگاھي بھ موقع از تصمیمات و فرآیندھاي اداري و دسترسي بھ اطالعات مورد نیاز ٨ماده

دارند بر اساس اطالعاتي كھ دستگاه ھاي اجرائي در دسترس قرار مي دھند یا منتشر مي كنند، برنامھ ـ مردم حق ١

ھاي خود را تنظیم كنند. چنانچھ دستگاھي بر خالف اطالعاتي كھ قبًال اعالم كرده و آن اطالعات، مبناي تصمیمات و 

 .اقدامات مردم قرارگرفتھ عمل نماید، باید پاسخگو باشد

ستاي تحقق نظارت واقعي مردم، دستگاه ھاي اجرایي باید بھ طور ساالنھ، گزارش عملكرد خود را در ـ در را٢

 .دسترس عموم قرار دھند

و آیین نامھ ھاي اجرایي آن و سایر  ١٣٨٨ـ با رعایت قانون انتشار و دسترسي آزاد بھ اطالعات مصوب سال ٣

وجود در دستگاه ھاي اجرایي را تصریح كرده اند، دستگاه قوانین و مقرراتي كھ حق دسترسي افراد بھ اطالعات م

 .ھاي اجرایي موظفند اطالعات درخواستي مردم را در دسترس آنھا قرار دھند

) قانون انتشار و دسترسي آزاد بھ اطالعات، ھر دستگاه اجرایي باید راھنماي دسترسي مردم ١٠ـ بھ موجب ماده (۴

كال اطالعات موجود در آن موسسھ و نیز نحوه دسترسي بھ آن ھا را در بھ اطالعات خود مشتمل بر انواع و اش

 .سامانھ اطالع رساني خود منتشر كرده و بھ صورت مكتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دھد



ـ براي آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآیندھاي اداري، دستگاه ھاي اجرایي باید بھ آموزش ھمگاني از طریق  ۵

ارتباط جمعي اقدام، تا مردم ضمن آشنایي با حقوق و تكالیف خود در تعامل با آن سازمان، انتظارات خود را وسایل 

 .تنظیم نمایند

 :ـ اطالعات مورد نیاز مردم مي بایست از طرق مختلف نظیر موارد ذیل در اختیار آنھا قرار داده شوند ۶

مراجعین و نیز تارنما (وب سایت) و درگاه (ُپرتال) ـ نصب تابلو راھنما در مبادي ورودي و معرض دید الف 

 .اینترنتي

 .ـ تھیھ و توزیع بروشور و كتاب راھنماي مراجعینب 

 .ـ راه اندازي خط تلفن گویاج 

 .ـ نصب نام، پست سازماني و رئوس وظایف متصدیان انجام كار در محل استقرار آناند 

ود بھ مراجعین، ضمن رعایت نكات زیر، نسخھ اي از تصمیم اتخاذ ـ دستگاه ھاي اجرایي باید در ابالغ تصمیمات خ٧

 .شده را بھ ذینفع تحویل نمایند

 .ـ تاریخ و شماره تصمیمالف 

 .ـ مشخصات متقاضيب 

 .ـ مستندات قانوني و استدالل ھاي منجر بھ تصمیم اتخاذ شدهج 

 .ـ مفاد اصلي تصمیمد 

 .ـ ـ اعالم مرجع و مھلت اعتراض بھ تصمیمه

 .نام و سمت صادركننده ابالغیھ ـو 

ـ دستگاه ھاي اجرایي مكلفند فرآیند انجام كار مراجعین را بھ صورت مرحلھ بھ مرحلھ، از طرق مقتضي نظیر  ٨

 .ارسال پیامك بھ اطالع آن ھا برسانند

حوه مشاركت ـ دستگاه ھاي اجرایي مكلفند اطالعات راجع بھ نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآیندھاي اداري، ن٩

در آنھا و نحوه اعتراض بھ تصمیمات و اقدامات خود را در اختیار عموم قرار دھند، بھ نحوي كھ امكان تصمیم 

 .گیري آگاھانھ را براي آنھا فراھم كنند

ـ دستگاه ھاي اجرایي باید متناسب با مراجعات، بھ منظور بھبود مستمر نظام ارائھ خدمت و افزایش رضایت ١٠

ان، بھ طرق مناسب اطالع رساني نموده و حسب میزان اھمیتي كھ اطالع مردم از فعالیت ھاي آنھا دارد، مندي مراجع

 .جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانھ برگزار كنند

ـ در جلسات پرسش و پاسخي كھ از سوي سخنگوي دستگاه اجرایي یا روابط عمومي دستگاه برگزار مي شود، ١١

 .ت، شركت، طرح پرسش، ارائھ پاسخ و سایر موارد، علیھ رسانھ ھاي منتقد صورت گیردنباید تبعیضي از حیث دعو

 :ـ دستگاه ھاي اجرایي باید در فعالیت ھاي اطالع رساني خود نكات زیر را مورد توجھ قرار دھند ١٢

ص و قضاوت و ـ مفید بودن اطالعات قابل دسترس یا ارائھ شده؛ یعني اطالعاتي كھ علم بھ آن ھا، توان تشخیالف 

 .آگاھي افراد را افزایش مي دھد



ـ درست بودن اطالعات ارائھ شده؛ بدین معنا كھ ھم اسناد و مدارك و ابزارھاي حاوي اطالعات باید واقعي و ب 

 .صحیح بوده و ھم مفاد و مندرجات آن ھا عاري از خدشھ باشد

ات باید حاوي آخرین تحوالت، مصوبات، اصالحیھ ـ بھ روز بودن اطالعات قابل دسترس یا ارائھ شده؛ یعني اطالعج 

 .ھا و تفسیرھا باشد

ـ بھ موقع بودن اطالع رساني؛ یعني اطالعات باید در زماني كھ نیاز بھ آن وجود دارد ارائھ شود بھ نحوي كھ د 

 .مخاطبان، فرصت معقول براي واكنش و تصمیم گیري پس از آگاه شدن از آن را داشتھ باشند

ودن اطالع رساني؛ یعني تمام اطالعاتي كھ واكنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان بھ آن ھا منوط است، نظیر ـ ـ كامل به

 .زمان، مكان، اسناد و ادلھ، ھزینھ و مدارك ھویتي الزم، بھ صورت یكجا اعالم شوند

 ـ حق اظھارنظر آزاد و ارائھ پیشنھاد در مورد تصمیمات و فرآیندھاي اداري٩ماده 

ي حق دارد در صورت مشاھده یا اطالع از تخلفات اداري و نقض قوانین و مقررات در ھر یك از دستگاه ـ ھر فرد١

 .ھاي اجرایي، موارد مشاھده یا اطالع خود را بھ مراجع نظارتي درون سازماني و برون سازماني گزارش كند

ھاي اجرایي را نقد نموده و نظر ـ شھروندان حق دارند تا سیاست ھا، فرآیندھا، تصمیمات و اقدامات دستگاه ٢

 .انتقادي خود را در چارچوب مقررات ابراز كنند

ـ دستگاه ھاي اجرایي بھ آزادي بیان نظرھاي شخصي، ارزیابي ھاي انتقادي و پیشنھادھاي اصالحي مراجعین و ٣

 .رسانھ ھا احترام گذاشتھ و فضاي تحمل نظرات مخالف را در درون خود نھادینھ كنند

ه ھاي اجرایي باید از نصب ھرگونھ آگھي در محیط ھاي اداري كھ مراجعین را از بیان نظر انتقادي منع ـ دستگا۴

 .كرده یا بترساند، اجتناب كنند

ـ دستگاه ھاي اجرایي موظفند ھنگام ورود مراجعین، برگ نظرسنجي (بھ صورت فیزیكي یا الكترونیكي) در اختیار  ۵

درخصوص نحوه گردش كار، تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطالعات اعالم شده قبلي و آنھا قرار دھند و نظر ایشان را 

رفتار متصدیان انجام كار جویا شوند و نتایج آن را بھ طور منظم در اصالح فرآیندھا و تشویق و تنبیھ كاركنان خود 

 .مورد استفاده قرار دھند

اندازي، استقرار و یا روزآمد كردن سیستم ھاي ـ دستگاه ھاي اجرایي مي بایست حسب شرایط، نسبت بھ راه  ۶

ارتباط دوسویھ نظیر صندوق پیشنھادھا و انتقادھا، پست صوتي و درگاه (ُپرتال) سازماني، بھ منظور ارائھ 

 .شناسنامھ خدمات و فعالیت ھا و اخذ دیدگاه ھاي مردم اقدام نمایند

 معامالت و قراردادھاي اداريـ حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ھا، ١٠ماده

ـ دستگاه ھاي اجرایي باید از تحمیل قراردادھاي اجحاف آمیز بھ مردم خودداري كنند. منظور از قرارداد اجحاف ١

آمیز قراردادي است كھ بھ موجب آن دستگاه اجرایي با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط 

 .حمیل كندغیرعادالنھ اي را بھ ایشان ت

 :ـ قراردادھایي كھ شروط زیر در آنھا گنجانده شوند، اجحاف آمیز تلقي مي گردند٢

ـ شرطي كھ بھ موجب آن، دستگاه اجرایي طرف مقابل خود را بھ انجام یا عدم انجام كاري متعھد مي سازد كھ الف 

 .تپیش از انعقاد قرارداد ھیچ فرصتي براي آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشتھ اس

ـ شرطي از سوي دستگاه اجرایي كھ طرف مقابل آن بھ دلیل كھولت سن، بیماري، ناتواني ذھني، فشارھاي ب 

 .رواني، كم سوادي، بي سوادي یا جھل نسبت بھ امور مرتبط، از ارزیابي مفاد یا آثار آن ناتوان باشد



 .قرارداد قرار نمي گیردـ شرطي كھ بھ موجب آن، ھیچ نسخھ اي از قرارداد در اختیار طرف دیگر ج 

ـ شرطي كھ بھ موجب آن، دستگاه اجرایي خود را مجاز مي سازد تا در زمان تحویل كاال یا ارائھ خدماتي كھ د 

 .قرارداد آن قبًال منعقد شده است، بھ تشخیص خود و رأسًا قیمت را افزایش دھد

 .ایي را از طرف دیگر سلب نمایدـ ـ شرطي كھ بھ موجب آن، دستگاه اجرایي، حق مراجعھ بھ مراجع قضه

ـ شرطي كھ بھ موجب آن، دستگاه اجرایي خود را مجاز بداند ھر زمان كھ بخواھد یك طرفھ قرارداد را فسخ كند و 

 .بدون آنكھ خسارت عادالنھ اي از این بابت بھ طرف دیگر قرارداد بپردازد

 .ارتكاب تقصیر، از مسؤولیت معاف سازدـ شرطي كھ بھ موجب آن، دستگاه اجرایي خود را حتي در صورت ز 

ـ شرطي كھ بھ موجب آن، حقوق معنوي ناشي از مالكیت ھاي فكري، بدون پرداخت بھاي عادالنھ بھ دستگاه ك 

 .اجرایي منتقل شود

ـ شرطي كھ بدون وجود ھرگونھ توجیھ معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمھ اي كھ بھ موجب مقررات ل 

 .او برقرار شده است را غیرممكن یا بسیار دشوار سازدبھ نفع 

ـ واحدھاي حقوقي، امور قراردادھا و یا عناوین مشابھ در دستگاه ھاي مشمول این مصوبھ مكلفند براساس مفاد ث 

 .این ماده نسبت بھ بازبیني و اصالح فرم قراردادھاي خود اقدام نمایند

 ي از امتیازات خاص قانونيـ حق اشخاص توان خواه در برخوردار١١ماده 

) قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن (شماره ٢ـ دستگاه ھاي اجرایي مكلفند مطابق مفاد آیین نامھ اجرایي ماده (١

 ٣/ ٨ك مورخ ۴٧۴۵٧/ت ۴۵۵١۵و اصالحیھ آن بھ شماره  ١٣٨۴/ ٣/ ٩ھـ مورخ  ٣١٩۶٠/ت  ١۴٢٧٧

) بھ محیط ھاي ارائھ خدمت را از جمیع جھات تسھیل )، بھ سرعت دسترسي اشخاص توان خواه (معلول١٣٩١/

 .كنند

ـ دستگاه ھاي اجرایي باید در ساختمان ھا و محیط كاري خود، عالئم و اشكالي را كھ براي اشخاص توان خواه بھ ٢

 .آساني قابل فھم و خواندن باشد نصب كنند

واه، آموزش ھاي كافي را بھ كاركنان ـ دستگاه ھاي اجرایي باید حسب میزان و نوع مراجعات اشخاص توان خ٣

 .خود درخصوص نحوه رفتار با این مراجعھ كنندگان ارائھ دھند

ـ دستگاه ھاي اجرایي باید سامانھ ھا و فناوري ھاي اطالعات و ارتباطات خود را جھت استفاده مستقالنھ اشخاص ۴

 .توان خواه از خدمات آنھا ارتقاء دھند

 و منصفانھ بھ شكایات و اعتراضاتـ حق رسیدگي بھ موقع ١٢ماده 

ـ مردم حق دارند در تمامي مراجع اداري كھ بھ اختالف، اعتراض یا شكایت آنھا رسیدگي مي كنند از رسیدگي ١

 .منصفانھ و بیطرفانھ برخوردار شده و حقوق آن ھا رعایت شود

از مھلت كافي جھت تنظیم و تكمیل ـ ھر فردي در ھمھ مراحل رسیدگي اداري حق استفاده از وكیل را دارد و باید ٢

 .پرونده، ارائھ ادلھ، معرفي شھود یا پاسخ بھ مطالب مطرح شده علیھ خود برخوردار باشد

ـ شخصي كھ در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توھین آمیز، از تصمیمات و اقدامات دستگاه ٣

مي كند، نباید بھ دلیل این انتقاد، با تعقیب یا پیامد اداري یا قضایي از اجرایي یا فرد مسئول در سطح رسانھ ھا انتقاد 

 .سوي مسئولین دستگاه مواجھ شود



ـ در صورت بروز اختالف بین مراجعان و متصدیان ارائھ خدمت، مسئول واحد ذي ربط باید بالفاصلھ بھ موضوع ۴

 .و فصل نماید رسیدگي و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخالق اسالمي حل

ـ اعتراض شخصي كھ مدعي است در حق او ظلم شده، باید توسط مدیران و كاركنان دستگاه ھاي اجرایي با مدارا  ۵

 .و اخالق اسالمي، تحمل و با سعھ صدر پاسخ داده شود

 ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه ھاي اجرائي و كاركنان آن ھا١٣ماده 

اه ھاي اجرایي مكلفند حسب وظایف قانوني خود، در صورت وجود احتمال ھرگونھ تھدید علیھ سالمت ـ دستگ١

عمومي و یا بالیاي طبیعي، نسبت بھ پیش بیني و ھشدار بھ موقع و راه ھاي دفع یا رفع آن بھ عموم مردم و بھ 

 .خصوص افراد در معرض تھدید، اقدام نمایند

جبران خساراتي ھستند كھ در نتیجة عیب و خرابي اشیاء یا اموال منقول یا ـ دستگاه ھاي اجرایي، مسئول ٢

 .غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آن ھا، بھ جان ، مال و سایر حقوق دیگران وارد مي شود

، »تقصیرات مقامات و مأمورین دولتي«ـ مطابق فصل دھم از كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي تحت عنوان 3

یي مسئول جبران آن دستھ از خسارات مادي، معنوي و بدني ھستند كھ مستخدمان و كاركنان آن ھا دستگاه ھاي اجرا

در نتیجة بي احتیاطي، بي مباالتي یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط، در حین انجام وظیفھ یا بھ 

 .و وسایل، بھ اشخاص وارد مي شودمناسبت آن بھ دیگران وارد یا در نتیجة نقص یا كمبود غیرمتعارف امكانات 

ـ دستگاه ھاي اجرایي باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارك و اطالعاتي كھ در جھت انجام مأموریت ھاي ۴

  .خود از مردم دریافت مي كنند، تدابیر و احتیاط ھاي متعارف را بھ عمل آورند

 

 دیگر شھروندان در نظام اداريانتظارات از شھروندان براي رعایت حقوق ـ فصل چھارم 

ـ از شھروندان انتظار مي رود بھ منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعھ بھ دستگاه ھاي ١۴ماده 

 :اجرایي، نكات ذیل را مورد توجھ قرار دھند

در رعایت نظم ، ھمكاري الزم را    ـ بھ منظور رعایت حقوق سایر شھروندان و مساعدت در تأمین بھتر حقوق خود١

، بھ موقع و كامل براي تسریع در  و نوبت، ارائھ مدارك ھویتي براي ورود و خروج، ارائھ اطالعات و مدارك صحیح

 .ارائھ خدمت داشتھ باشند

ـ تصمیمات و اقدامات اداري مادام كھ نقض نشده اند، محترم شمرده شده و رعایت شوند و اعتراض بھ تصمیمات ٢

 .ت تجدیدنظر در آنھا با طرق پیش بیني شده در قوانین و توسل بھ مراجع قانوني صورت گیردو اقدامات و درخواس

ـ خدمات و درخواست ھاي اداري تنھا در محیط اداري مطالبھ شده و از درخواست خدمت توسط كاركنان در خارج ٣

 .از محیط اداره اجتناب شود

نظام اداري؛ كلیھ آحاد جامعھ در صورت مشاھده یا اطالع از ـ بھ منظور مساعدت براي تأمین حقوق شھروندان در ۴

تخلفات اداري و نقض قوانین و مقررات در دستگاه ھاي اجرایي، الزم است مشاھده یا اطالع خود را بھ مراجع 

 .ذیربط گزارش كنند

، ابتدا بھ ـ شایستھ است جھت تسریع در رسیدگي، موارد مربوط بھ تخلفات اداري و نقض قوانین و مقررات ۵

مراجع نظارتي درون سازماني ھر دستگاه گزارش و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع كننده، بھ مراجع نظارتي 

 .برون سازماني ارائھ شود



در مراحل رسیدگي، الزامي  ھاي اجرایيگر توسط مدیران و كاركنان دستگاه ـ عدم ترجیح شھروندان بھ یكدیتبصره 

  .است

 

 اجرایي حقوق شھروندي در نظام اداريسازوكار ـ فصل پنجم 

) قانون برگزاري مناقصات ١دستگاه ھاي اجرایي موضوع بند (ب) ماده ( مصوبھ تمامي شمول قلمرو ـ١۵ماده

و دستگاه ھاي موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاه ھایي كھ بھ نحوي از بودجھ عمومي  ١٣٨٣مصوب سال 

 .نامیده مي شوند» دستگاه اجرایي«صوبھ بوده و در این تصویب نامھ، دولت استفاده مي كنند، مشمول این م

دستگاه ھاي اجرایي موظفند در چارچوب وظایف نظارتي خود بر مراكز ارائھ دھنده خدمات عمومي،  :تبصره

مؤسسات خصوصي حرفھ اي عھده دار ارائھ خدمات، نھادھاي صنفي و ھر نوع مراكز یا مؤسساتي كھ با اخذ مجوز 

دستگاه ھاي اجرایي، بھ ارائھ خدمت بھ مردم مي پردازند، رعایت تمام یا بخش ھاي مرتبط این مصوبھ را از از 

 .سوي آنھا الزامي و بر این امر نظارت كنند

 ـ مسئولیت و فرآیند اجرا١۶ماده 

ي اجرایي مشمول ـ باالترین مقام دستگاه اجرایي، مسئول اجراي این مصوبھ بوده و مدیران و كاركنان دستگاه ھا١

در تمامي سطوح سازماني، مكلف بھ رعایت مفاد آن ھستند؛ ھمچنین مدیران موظفند متناسب با اختیارات، مأموریت 

ھا و وظایف محولھ، در جھت حسن اجراي این مصوبھ، رفع موانع و ھمچنین ارزیابي نحوه اجراي آن، اقدامات الزم 

ش ھا، آموزش كاركنان و تجھیز واحدھاي مدیریت عملكرد، بازرسي و اعم از برنامھ ریزي، سازماندھي، بھبود رو

یا عناوین مشابھ) را مطابق با دستورالعمل ھاي ابالغي سازمان اداري و استخدامي كشور، از )رسیدگي بھ شكایات 

اجرایي و جملھ دستورالعمل اصالح فرآیندھا و روش ھاي انجام كار، دستورالعمل استاندارد تارنماھاي دستگاه ھاي 

) قانون مدیریت خدمات كشوري و سایر موارد ابالغي، ٢۵) ماده (١درگاه ھاي استاني، آیین نامھ اجرایي تبصره (

 .انجام دھند

ـ دستگاه ھاي اجرایي مكلفند با اھتمام و اقدام سریع در جھت توسعھ دولت الكترونیك، نیاز بھ مراجعھ حضوري ٢

 .مردم را بھ حداقل برسانند

 ایجاد میز خدمت ـ١٧ماده

ـ در آن دستھ از دستگاه ھاي اجرایي كھ بھ طور متعارف مراجعین زیادي دارند؛ الزم است عالوه بر رعایت مفاد ١

با حضور كارشناسان مّطلع دستگاه، با اعطاي » میز خدمت»این مصوبھ، واحد ھماھنگ كننده اي تحت عنوان 

ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتي المقدور بدون حضور اختیارات الزم تعبیھ شود، بھ نحوي كھ مراجعین 

» میز خدمت«در واحدھاي داخلي دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفًا از طریق این میز دریافت نمایند. 

 :عھده دار وظایف مشروح زیر مي باشد

 .امور مربوطـ ارایھ اطالعات و راھنمایي ھاي الزم بھ مراجعین در ارتباط با الف 

 .ـ دریافت مدارك و درخواست ھاي مراجعینب 

ـ انجام امور و درخواست ھاي متقاضیان در صورت امكان و در غیر این صورت، اعالم تاریخ مراجعھ بعدي یا ج 

 .زمان ارایھ خدمت نھایي بھ مراجعین

 .نـ دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدھاي ذیربط و اعالم آن بھ مراجعید 

 .ـ ـ ھدایت مراجعین بھ واحدھاي مرتبط در موارد ضروري پس از انجام ھماھنگي با واحد ذیربطه



 ٣ـ واحدھاي مدیریت عملكرد، بازرسي و رسیدگي بھ شكایات یا عناوین مشابھ در دستگاه ھاي اجرایي موظفند ھر ٢

 .ارایھ دھندرا بھ باالترین مقام دستگاه » میز خدمت«ماه یك بار گزارشي از عملكرد 

 ـ مسئولیت راھبري و نظارت١٨ماده 

ـ مسئولیت ھدایت، راھبري، پیگیري و نظارت بر اجراي این مصوبھ در سطح ملي بھ عھده سازمان اداري و ١

 .استخدامي كشور و در سطح استان بھ عھده استاندار است

حقوق مردم در نظام اداري، تھیھ و ـ نظارت نظام یافتھ بر حسن اجراي این مصوبھ و ارتقاي مستمر حمایت از ٢

ابالغ شیوه نامھ ھاي اجرایي و ھمچنین تدوین برنامھ ھاي اطالع رساني، آموزش و فرھنگ سازي بر عھده 

سازمان اداري و استخدامي كشور است و سازمان مي تواند كارگروه ھاي ضروري را با حضور نمایندگان دستگاه 

نھاد قانوني تشكیل دھد. ھمچنین سازمان با اعزام بازرسان و گروه ھاي ھاي اجرایي و ھمچنین تشكل ھاي مردم 

 .بازرسي مطلع و مجرب، بر حسن اجراي این مصوبھ در دستگاه ھاي مشمول نظارت خواھد كرد

ـ وزارت كشور موظف است با ھمكاري سازمان اداري و استخدامي كشور زمینھ شكل گیري تشكل ھاي مردم نھاد ٣

از حقوق شھروندان در نظام اداري را فراھم نماید، بھ گونھ اي كھ این تشكل ھا بتوانند در چارچوب در امر مراقبت 

 .موازین قانوني براي تأمین حقوق شھروندان در نظام اداري، ایفاي نقش نمایند

ھ را بھ ـ باالترین مقام دستگاه ھاي اجرایي مشمول و استانداران موظفند گزارش ھاي تحلیلي نحوه اجراي مصوب۴

 .صورت دوره اي تھیھ و بھ سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمایند

تفصیلي نحوه اجراي مصوبھ در  -ـ پس از دریافت و تجمیع گزارش ھاي دستگاھي و استاني، گزارش تحلیلي  ۵

ي اداري سطح ملي بھ صورت ساالنھ، توسط رئیس سازمان اداري و استخدامي كشور بھ رئیس جمھور، شوراي عال

 .و ھیأت وزیران ارایھ خواھد شد

ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با ھمكاري مركز آمار ایران سالیانھ نسبت بھ اجراي طرح  ۶

افكارسنجي و سنجش میزان رضایت مردم از عملكرد دستگاه ھاي اجرایي در سطوح ملي و استاني اقدام و نتایج بھ 

 .گاه ھا و استان ھا بھ ھیأت وزیران ارائھ نمایددست آمده را بھ تفكیك دست

اجرا نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبھ و دستورالعمل ھاي آن؛ در  ضمانت ـ١٩ماده

) آیین نامھ اجرایي قانون رسیدگي بھ تخلفات اداري كارمندان، حسب مورد از مصادیق بندھاي  ٢٠چارچوب ماده (

سیدگي بھ تخلفات اداري كارمندان محسوب مي شود و شكایات واصلھ از مردم یا دستگاه ھاي ) قانون ر٨ماده (

نظارتي، ضمن بررسي و تطبیق با مقررات توسط واحدھاي ذیربط، براي احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران 

 .سیدگي قرار خواھند گرفتو كاركنان دستگاه ھاي اجرایي، در ھیأت ھاي رسیدگي بھ تخلفات اداري مربوط مورد ر

) این تصویب نامھ مطابق مقررات و ١۵ـ در مورد مراكز و مؤسسات كارگزاري موضوع تبصره ذیل ماده (١تبصره 

 .ضوابط اعطاي مجوز مربوطھ اقدام خواھد شد

نوني و ـ اجراي این ماده نافي حقوق قانوني مردم براي مراجعھ و طرح شكایات احتمالي در سایر مراجع قا٢تبصره 

 .قضایي نمي باشد

 


