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 نامه اجرائي آنقانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئين

 تشكيالت و حدود و وظايف -فصل اول 

 

رسيدگي  هيات"وان به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك ازدستگاه هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عن - 1ماده 

  .دشامل هياتهاي بدوي و تجديد نظر مي باشتشكيل خواهد شد. هياتهاي مزبور  "كارمندان  به تخلفات اداري

انون كه مول اين قهيات تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيزتعدادي از دستگاه هاي مش - 1تبصره 

  .فهرست آنها به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد، تشكيل مي شود و در صورت داراي شعبه هايي خواهد بود

شكيل ابنمايد تصورتتشخيص هيات عالي نظارت يك هيات تجديد نظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايج در - 2تبصره 

  .مي گردد

زير يا وه با حكم كهر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضواصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد  - 2ماده 

وند صوب ميشسايردستگاه هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منباالترين مقام سازمانمستقل دولتي مربوط و 

  . وانتصاب مجدد آنان بالمانع است

  .در غياب اعضاي اصلي اعضاي عليالبدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود - 1تبصره 

جديد نظر مزمان عضو هيات تهيچ يك از اعضاي اصلي وعلي البدل هياتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند ه - 2تبصره 

 ن راي دادهآوي به هماندستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پرونده هايي كه در هنگامرسيدگي بد

  .اند شركت نمايند

اي يردستگاه هاولتي و سدبركناري اعضاي هياتهايبدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا باالترين مقام سازمان مستقل  - 3ماده 

  .و تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گيرد 1ماده  1موضوع تبصره 

باشد از نجديد نظر تصالحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است و آرا صادره در صورتيكه قابل  - 4ماده 

راي روز از تاريخ ابالغ  30باشد هر گاه كارمند ظرف تاريخ ابالغ ، قطعي و الزم االجرا است . در مورد آراييكه قابل تجديد نظر 

را الزم االج وقطعي  درخواست تجديدنظر نمايد، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است . آراي هيات تجديد نظر از تاريخابالغ

  . است

در شده د راي صار ننمايهر گاه راي هيات بدوي قابل تجديد نظرباشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظ - 1تبصره 

  . قطعيت مي يابد واز تاريخ انقضاي مهلت ياد شده الزم االجرا است

روز 30از  ابالغ آن ابالغ راي طبق قانونآيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هر صورت فاصله بين صدور راي و - 2تبصره 

  .نبايد تجاوز كند
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روه تحقيق گك يا چند و تهيه وتكميل اطالعات و مدارك هياتها مي توانند از ي به منظور تسريع در جمع آوري داليل - 5ماده 

مي  ينقانون مشخصاشرح وظايف ، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروه هاي تحقيق ، در آيين نامه اجرايي  .استفاده نمايند

  .شود

د در مي تواننيگر بوده و يك گروه تحقيق گروه هاي تحقيق هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظرمستقل از يكد -تبصره 

  .تحقيقات مربوط به مراحل بدوي وتجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد

هد بهنظام تقاد و تعاعضاي هياتهاي بدوي وتجديد نظر عالوه بر تدين به دين مبين اسالم و عمل به احكام آن و اع - 6ماده 

  :يه ، بايد داراي شرايط زير باشندجمهوري اسالمي ايران و اصل واليت فق

  . تاهل  -1

  . سال سن 30حداقل -2

  . حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن-3

  . در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تاييد هيات عالينظارت بالمانع است - 1تبصره 

اي بدوي و صلي هياتهايعضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي در هر هيات بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوق - 2تبصره 

  .شوند صوبنبهاين سمت م تجديد نظر بايد ازبين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند،

  :ت نخواهند كرداعضاي هياتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير دررسيدگي و صدور راي شرك - 7ماده 

  .عضو هيات با متهم قرابت نسبي ياسببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد -الف 

  .عضو هيات با متهم دعواي حقوقي ياجزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد -ب 

 تخلفات اداري -فصل دوم 

  : تخلفات اداري به قرار زير است - 8ماده 

  . ف شئون شغلي يا اداري(اعمال ورفتار خال1

  .(نقض قوانين و مقررات مربوط2

  . (ايجادنارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدوندليل3

  . (ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت4

  . (اخاذي5

  . (اختالس6

  . نين و مقررات نسبت بهاشخاص(تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوا7

  . (ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري8

  .(تكرار در تاخير ورودبه محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز9

  . (تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتي10

  . (افشاي اسرار و اسنادمحرمانه اداري11
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  . تباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه(ار12

  . (سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظايف اداري13

  . (كم كارييا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده14

  .(سهل انگاري روسا و مديران درندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر15

  . قع درامور اداري(ارائه گواهي يا گزارش خالف وا16

  .(گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يااخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود17

  .(تسليم مدارك بهاشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافتآن را دارند18

  . ر اوقات مقرر اداري(تعطيل خدمت د19

  . (رعايت نكردن حجاباسالمي20

  . (رعايت نكردن شئون و شعاير اسالمي21

  .(اختفا، نگهداري ،حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر22

  .(استعمال يا اعتياد به مواد مخدر23

  . (داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي24

  . استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي(هرنوع 25

  . (جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي26

  .(دست بردندر سوالت ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سواالت امتحاني يا تعويض آن ها27

  .ف ضوابط(دادن نمره يا امتياز، بر خال28

  . (غيبت غير موجه به صورتمتناوب يا متوالي29

  . (سو استفاده از مقام و موقعيت اداري30

  . (توقيف ،اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محموالت پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمعبدون مجوز قانوني31

انبه كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال (كارشكني و شايعه پراكني ، وادار ساختن يا تحريك ديگر32

  . فشارهاي فردي برايتحصيل مقاصد غير قانوني

(شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ،يا تحريك به برپايي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال 33

  . فشارهاي گروهي برايتحصيل مقاصد غير قانوني

  .(عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسالممردود شناخته شده اند34

  . (همكاري با ساواك منحله به عنوان ماموريا منبع خبريو داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي35

  .فعاليت به نفع آنها(عضويت در سازمانهايي كه مرامنامهيا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و 36

  .(عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها37

  . (عضويتدر تشكيالت فراماسونري38

 

 مجازاتها -فصل سوم 

 

  :تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از - 9ماده 
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  . اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي - الف

  . در پروندهاستخداميتوبيخ كتبي با درج  -ب 

  . كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم ازيك ماه تا يك سال -ج 

  . انفصال موقت از يك ماه تا يك سال -د 

  . تغيير محلجغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال -ه 

  . ين قانونامشمول  ي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هايتنزل مقام و يا محروميت از انتصاببه پستهاي حساس و مديريت -و 

  . تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال -ز 

سال سابقه  25سال سابقه خدمت دولتي در موردمستخدمين زن و كمتر از  20بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از  -ح 

تشخيص هيات  روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به 45تا 30د مستخدمين مرد با پرداخت خدمت دولتي در مور

  . صادركننده راي

ابقه خدمت سسال  25بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمينزن و بيش از  -ط 

  . يبا تقليل يك يا دو گروهدولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولت

  . اخراج از دستگاه متبوع -ي 

  . انفصال دائم ازخدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون -ك 

مت ال آخر خددر احتساب معدل خالصحقوق ، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه س - 1تبصره 

  .د )پس از تنزل يك تا دو گروه ( مالك محاسبه قرار ميگيرددرهنگام بازنشستگي ، حقوق گروه جدي

دي يا بازخري م ، اخراجكسور بازنشستگي يا حق بيمه )سهم كارمند( كارمنداني كه در اجراياين قانون به انفصال داي - 2تبصره 

گي ، حقوق زنشستمان به بامحكوم شده يا مي شوندو نيز حقوقو مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در موردمحكو

ي مقررات ر اجراومزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده ، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمندانيكه در گذشته د

  . قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند،قابل پرداخت است

 ان به تخلفو راي آن يكاز دستگاه هاي مشمول اين قانون هستند هياتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر - 3تبصره 

ست ، ي اسالمي اازاتهااداري كارمند تنها درمحدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانونمج

  . نيست

ده رد هر پرونت ، در موراز تخلف يا تخلفاهياتها پس از رسيدگي به اتهام يااتهامات منتسب به كارمند، در صورت اح - 4تبصره 

  .صرفايكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود
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  .جديد نظر هستنداين قانون قابل تجديد نظر در هياتهايت 9فقطمجازاتهاي بندهاي د، ه ، ح ، ط، ي ، ك ماده  - 10ماده 

زي زي و پاكساتهاي بازسايا با رايهياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيابراي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي  - 11ماده 

 50ابقه خدمت و سال س15سابق محكوم بهاخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 

 نه كه مبلغي ماهاواده آنان مقررسال سن ، به تشخيص هياتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداريمربوط، براي معيشت خان

خت مي مربوطپردا موسسه آن از حداقل حقوق كارمنداندولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا

ين قانون رايي اشود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيات مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا ومدت آن طبق آيين نامه اج

  . تاس

 رييس مجلس شوراي اسالمي، وزرا، باالترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره - 12ماده 

اين قانون را راسا و بدون مراجعه به  9دماده  -ج  -ب  -اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف  1ماده  1

لفات اداري در موردكارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را هياتهاي رسيدگي به تخ

بهمعاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران ، روساي دانشگاه ها و مديران كلتفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط 

گي و صدور راي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و مقامات و اشخاص مزبور هياتهاي تجديد نظر حقرسيد

  . موافقت كتبيخود آن مقامات و اشخاص

وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير،رييس مجلس شوراي اسالمي ، باالترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و  - 13ماده 

، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاه ها ومراكز مستقل آموزش عالي  اين قانون 1ماده  1ساير دستگاه هايموضوع تبصره 

و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كهپرونده آنان به هياتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت 

  .سه ماه آمادهبه خدمت نمايند

ه خدمت در مقرراتاستخدامي آنها پيش بيني نشده است ، بر اساس مفاد قانون در مورد موسساتي كه آمادگي ب - 1تبصره 

  .استخدام كشوري رفتار خواهدشد

 شابه دورانما عناوين چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هياتها برائت حاصل نمايد فوقالعاده شغل يا مزاياي شغل ي - 2تبصره 

  .بل از اين دوران پرداخت مي شودآمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوقو مزاياي ق

ارمندان كهياتهاي بدوي رسيدگي بهتخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت ، به پرونده اتهامي  - 3تبصره 

 تجديد نظر ه هياترسيدگيكنند و تصميم الزم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگيپژوهشي ب

ا پايان تداكثر ت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابلتمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حارجاع شود مد

 آمادگي به دگيحكممدت مزبور به پروندهرسيدگي كرده راي الزم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هياتهاي رسي

  .خدمت لغو مي گردد

ي باشد، ر كارشناسم كارمند بهتشخيص هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظهر گاه رسيدگي به اتها - 14ماده 

  .مورد بهكارشناسي ارجاع مي شود

پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبليا پس از بازنشستگي در هياتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي  - 15ماده 

آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقضشده است ، همچنين منجر به صدور راينگرديده است يا 

در صورت وجود مدارك مثبته ، براي  8ماده  38و  37 ، 36،  35،  34پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 

  .ي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهدشدرسيدگي و صدور راي در هياتهايرسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتها
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ت ، اقي بودن در عضويباين قانون كه بر اساس قانون پاكسازيبازنشسته شده اند در صورت  8ماده  34افراد موضوع بند  -تبصره 

  .پرونده آنان در هياتهاي رسيدگيبه تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون راي الزم صادر مي شود

اي دواير فاظت ، روسحوزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق ، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها ، مديرانكل  - 16 ماده

ني ازسازي نيروي انسابو اعضاي تشكيالتفراماسونري كه توسط هياتهاي پاكسازي يا  1342حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 

 وابسته به ويدولتي آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه هامحكوميت قطعي نيافتهاند يا پرونده 

  .دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگيآنان قطع مي شود

ن و روساي ستشارامعاونان نخست وزير، رييس كل بانك مركزي ، مديران عامل و روسايشركتها و سازمانهاي مستقل دولتي ، م

حكيم رژيمگذشته در صوتي كه در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در ت 1342 ديوان محاسبات بعد از خرداد

مورد  حسب 1342د ز خردااموثر بوده اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونانوزراي رژيم سابق بعد 

 ن در صورتين قانوبازخريد يابازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اي طبق اين قانون محكوم به

  .كهمجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد

ا ادر نشده يصآنان  عي در مورددر خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده وتاكنون راي قط -تبصره 

 اي مقرر درجازاتهمراي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقضشده است ، هياتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از 

  .اينقانون را در مورد آنان اعمال نمايند

 سازمانهاي ب اسالمي ودولتي و نهادهاي انقالرييس مجلس شوراي اسالمي ، وزرايا باالترين مقام سازمانهاي مستقل  - 17ماده 

وانند تگاه هاي مي اين قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراكز استانها، استانداران وروساي دانش 1ماده  1موضوعتبصره 

 ند، ازده ااضر نشكارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماهمتناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود ح

  .خدمت وزارتخانه يادستگاه متبوع اخراج نمايند

 ه بوده استذر او موجعهر گاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماهپس از ابالغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه  - 1تبصره 

  .مايدوط ارجاع نر مربد نظ، وزير ياباالترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هياتتجدي

ر اين اج ، در غييخ اخرهيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و راي آنقطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تار

  . صورت ازتاريخ ابالغ ، الزم االجرا است

م دعمدت غيبت و  زگشت داده مي شوند،در مورد آن دسته از مستخدمان موضوعاين ماده كه به هر دليل به كار با - 2تبصره 

  .اشتغال آنانحسب مورد جزو مرخصي استحقاقي ، استعالجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد

ن بل از قانواجرايي ق در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقاماتصالحيتدار دستگاه هاي - 3تبصره 

  .در گرديده است ،اين احكام قطعي محسوب مي شوندبازسازي نيروي انساني صا

 

 ساير مقررات -فصل چهارم 
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نكها و اريها و بامي و شهردكليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهايدولتي ، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشي - 18ماده 

ه ها از بودجودجه آنموسساتي كه تمام يا قسمتي ازبموسسات و شركتهايدولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و 

تند، نون هسعمومي تامين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسالمي و نهادهايانقالب اسالمي مشمول مقررات اين قا

ه ها انشگادعلمي  مشموالن قانون استخدام نيروهاي مسلح وغير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي

  .ودبواهند خوموسسات آموزش عالي و مشموالن قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقرراتمربوط به خود 

ي خلفات ادارتسيدگي به هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايممندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيات ر - 19ماده 

رجع قضايي مرم به ف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي بهاصل جمكلف استمطابق اين قانون به تخل

ي بر قضايي مبن مراجع صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجرايمجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم

  .دام مي نمايداين قانون اق 24برائت باشد هياترسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 

ي خلفات اداريدگي به تبه آندسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هياتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هياتهايرس - 20ماده 

رسيدگي  ياتهايهمطرح و به دليل عدم صدور راي يا قطعيت نيافتن راي يا نقضراي صادر شده در ديوان عدالت اداري ، در 

خذ آخرين شتغالبه ماعدم ا سيدگيقرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دورانتخلفات اداري مورد ر

دم ئت دوران عدم براپست سازماني كه قبل از اين دوران ، تصدي آن را به عهده داشته اندپرداخت خواهد گرديد. و در صورت ع

  .ل مي شودقانون استخدام كشوري عم 124ماده  "د"د، و طبق بند اشتغال شاغالن جزو سابقه خدمتآنان محسوب نمي شو

 بت به مدتدر مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و درصورت عدم برائت نس - 1تبصره 

  .گذشته حقوق پرداخت نمي شود

ز زي و قبل انونيپاكساني كه بعد از انقضاي مهلت قاكليه احكامآمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهما - 2تبصره 

ن آ، غير از  حكوميتماجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديدهاعتبار قانوني داشته و در صورت 

وت ت مابهالتفابرائت چه به عنوان حقوق آمادگي بهخدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صور

  .حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد

واند اشد، مي تبدر صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات ادارياعتراض داشته  - 21 ماده

د يوان نخواهددگي در در غير اين صورت راي قابل رسيحداكثر تا يك ماه پس از ابالغ راي به ديوان عدالتاداري شكايت نمايد 

  .بود

  .رسيدگي ديوان عدالت اداري به آرا هياتها به صورت شكلي خواهد بود - 1 تبصره

آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني بهمحكوميت قطعي رسيده و تا  - 2تبصره 

  .به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكردهاند، ديگر حق شكايت ندارند 2/7/1365تاريخ 

به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانوندر دستگاه هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كادر هياتهاي رسيدگي  - 22ماده 

ي كشور و عضويت يكنفر نماينده رييس به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدام "هيات عالي نظارت " به تخلفات اداري

قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا باالترين مقامسازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيات مزبور در صورت 
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ابطال و در مشاهده موارد زير از سويهر يك از هياتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاه هاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميماتآنها را 

صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هياتها، هيات مربوط رامنحل مي نمايد. هيات عالي نظارت مي تواند در مورد كليه 

  .احكامي كه در اجراي اينقانون و مقررات مشابه صادرشده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد

  . و مقررات مشابه عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري - الف

  . اعمال تبعيض دراجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه -ب 

  . كم كاري در امررسيدگي به تخلفات اداري -ج 

  .موارد ديگر كه هيات بنا به مصالحي ضروري تشخيص ميدهد -د 

ي شود ت تعيين مياتيكه از طرف هيات عالي نظارتخلفات اداري اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط ه - 1تبصره 

  .رسيدگي خواهد شد

 مذكور تحت ويهياتهايهيچ يك ازاعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آرا صادره از س - 2تبصره 

  . تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه

خلف ، ه موارد تتواند بازرساني را كه دستگاه هاي مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهد هيات عالي نظارت مي - 3 تبصره

  .كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هياتهايرسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد

بازخريدي  جازاتهاياري به مدر مورد معتادان به مواد مخدركه بر اساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اد - 4تبصره 

 ياد در مدترك اعتتخدمت ،بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شونددر صورت 

الي نظارت ارجاع مي اين قانون به هيات ع 24شش ماه از تاريخ ابالغ راي ، به تشخيص هيات تجديد نظر،موضوع بر اساس ماده 

  .شود

 ا توجه بهلت اداري باعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هياتهاي بدوي يا آرا نقض شده توسط ديوانعدا - 23اده م

  . مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امربالمانع است

شخيص دهد ثريت آرا تمواردي كه هيات به اكاصالح يا تغيير آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفاتاداري صرفا در  - 24ماده 

ر الينظارت دعهيات  كه مفاد حكم صادر شده ازلحاظ موازين قانوني )به لحاظ شكلي يا ماهوي ( مخدوش مي باشد، پس از تاييد

  . خصوص مورد امكان پذير است

به هر  نجام وظيفهابيني نشده باشد، هر گاه براي عضويت در هياتهايرسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش  - 25ماده 

  .عنواندر هياتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود

ياتهاي ايي كهدر هپرونده ه از تاريخ تصويب آييننامه اجرايي اين قانون ، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد و - 26ماده 

ده داري نقض شدالت اجر به صدور رايقطعي نگرديده يا توسط ديوان عپاكسازي ، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته من

  .ي شوداست ، حسب مورد براي رسيدگي و صدورراي قطعي به هياتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال م
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 استخدامي وور اداري مآيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابالغ اين قانون به وسيلهسازمان ا - 27ماده 

  .كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد

هفتاد و  سيصد و وفوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه روز يك شنبه هفتم آذر ماهيك هزار  قانون

  . تاييد شوراي نگهبان رسيده است به 17/9/1372دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  

 نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداريآيين 

 103 – 1373.08.02 -ه  304ت 26222. - 1373.07.27

 - ياختصاص  عمراج -سازمانهاي دولتي  -استخدام نيروهاي مسلح  -استخدامكشوري  -استخدام قضات و تشكيالت دادگستري 

ه پيشنهاد شماره ب، بنا 1373.7.27هيأتوزيران در جلسه مورخ كشورسازمان امور اداري و استخدامي نهادهاي انقالب اسالمي

مصوب  -لفات اداري قانونرسيدگي به تخ (27سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده )1372.4.18د مورخ 2331.

 شرح زير تصويب كرد  نامه قانون ياد شده را بهآيين - 1372

 يدگي به تخلفات ادارينامه اجرايي قانون رسآيين

 

 تشكيالت، وظايف و صالحيت -فصل اول 

ك از در هر ي -شود نامه هيأت بدوي ناميده ميآيين كه در اين -هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان  - 1ماده 

 ياد  ونبا رعايت مفادقان -شود كه از اين پس قانون ناميده مي -رسيدگي به تخلفات اداري قانون (18هاي موضوع ماده )دستگاه

 .شودمي تشكيل نامهآيين اين و شده

 .منظور از كارمندان كليهكاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است -تبصره 

در مركز  -شود يكه ازاين پس هيأت تجديد نظر ناميده م -هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان  - 2ماده 

نين نظارت، همچت عاليها به تشخيص هيأدولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، مراكز بعضي از استانهايمستقلها يا سازمانرتخانهوزا

  :شودها زير تشكيل ميدر مركز هر يك از دستگاه

  .مورد حسب - ذيربط وزيران تشخيص به كشور هايازدانشگاه بعضي و  كشور، احوال ثبت سازمان  شركت مخابرات ايران، 

انون به شرح زير ( ق1( ماده )1هاي مشمول تبصره )نامه و سايردستگاههاي مستقل دولتي موضوع اين آيينسازمان - 1تبصره 

  :هستند

سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه،سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط 

ها واقدامات سيمايجمهوري اسالمي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانازمان صدا وزيست، س
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تأميني و تربيت كشور ، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان قضايينيروهاي مسلح، مجلس شوراي اسالمي ، نهاد رياست 

بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي، بنياد مسكن انقالباسالمي، ي،جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيدانقالب اسالم

دانشگاهي ، نهضت سوادآموزي، كتابخانه ملي ايران ،سازمان پزشكيقانوني جمعيت هالل احمر، كميته امداد امام خميني، جهاد

 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري 2اصالحيه ماده اصالحي بموجب .كشور،و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

تصويبنامه راجع به الحاقسازمان فرهنگ و ارتباطات و اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري آئين نامه 2ماده  1اصالح تبصره و

و مصوبه شماره ( آئين نامهاجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري2( ماده )1اسالمي به سازمانهاي موضوع تبصره )

  اصالح جديد و 10/5/1384 مورخ  هـ33466ت28624

 اصالحيهجديد

نظر  هاي متعدد تجديدتوانند در مركز خود هيأتصورت لزومميهاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در دستگاه - 2تبصره 

 .داشته باشند

قام االترين مهاي بدوي و تجديد نظر، به امضاي شخص وزير يابالبدل هيأتانتصابهر يك از اعضاي اصلي و علي - 3ماده 

 .گيردي( قانون صورت م6ه )نامه و با رعايتشرايط مقرر در ماد( اين آيين2ماده )0(1هاي موضوع تبصره )دستگاه

ها، اني در مراكزاستاننامه در صورت داشتن واحد سازم( اين آيين2( ماده )1هاي يادشده در تبصره )هر يك از دستگاه - 4ماده 

 .هاي بدوي در اين مراكز اقدامكنندهيأتتوانند نسبت به تشكيلمي

أت بدوي ن استان هياستان تا زماني كهدستگاه متبوع آنان در مركز آرسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر  - 5ماده 

 .يگراستستان داوزيريا باالترين مقام اجرايي دستگاه متبوع، با هيأت بدوي متشكل در تشكيل نداده است پس از كسب نظر

يأت ي با هيل هيأت بدوها در هر شهرستاندر صورت عدم تشكرسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداري -تبصره 

 .استبدوي تشكل در استانداري مربوط

فر دبير يس و يك نهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بينخود يك نفر رييس، يك نفر نايب ريهر يك از هيأت - 6ماده 

 .كنندهاي خود انتخاب و تعيين ميمكاتبههاوجهت تنظيم صورتجلسه

 .امضايرييس و در غياب وي با امضاي نايب رييس معتبر است هاي هيأت بامكاتبه -تبصره 

ياز طريق ذكر نشان هاي بدوي وتجديد نظر موظفند بالفاصله پس از تشكيل، آغاز كار خود را به نحو مقتضي باهيأت - 7ماده 

 .خود برسانندواحد مربوط به اطالع كرامندان

گيرد و د صورتميهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمنوسط هيأترسيدگي به تخلفاتقبلي كارمندان مأمور ت - 8ماده 

 مكان اجرايد يا ابه اجراي آن است. در صورتي كه دستگاه محلمأموريت از اجراي رأي امتناع ورزدستگاه محل مأموريت مكلف

م أموريتاقدامغو حكم لرأساً نسبت به تواند دستگاه متبوع مستخدم ميرأي با توجه به شرايط خاص دستگاهياد شده موجود نباشد،

 .كند و رأي صادر شده را به اجرا درآورد

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=9133
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=14695
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=13012
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=13012
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=13012
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=958084941783840
http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1176
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 يولي در صورت هاي محل مأموريت است،رسيدگي به تخلفاتي كهدر محل مأموريت مستخدم واقع شده بر عهده هيأت - 1تبصره 

 رت در خصوصلي نظاننداخراج( نظر هيأت عامااجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود )كهرأي صادر شده با اشكال

 .استاالتباع اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاهالزم

مدارك و  راي تكميلهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند بهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم، ازهيأتهيأت - 2تبصره 

 مند و لزوملي كارتبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطالع از تخلفقبوزارتخانه يا سازمان مگيرند.تحقيقات الزم كمكمي

 .وزارتخانه ياسازمان محل مأموريت اعالم كندها خود را بهتعقيب وي، مدارك اتهام و نتيجه بررسي

ول قانون ه مشمهايي كهاي اجرايي يا دستگاهرسيدگي به تخلفات كارمندان دولت،مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاه - 3تبصره 

 .بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان استهاينيستندبر عهده هيأت

ن ارمند به آگاهي كه كهاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخريندستدر مواردتعدد تخلفات كارمند در دستگاه - 9ماده 

وص وي در خص تسابي و اجراي آراي قطعي صادر شدهمتبوع وي(، صالح براي رسيدگي بهاتهامات اندستگاهمنتقل شده است )

 .هاي قبلي كمك بگيردتحقيقات الزم از دستگاهتواند به نحومقتضي براي تكميل مدارك واست و مي

 .رندهاي الزم را در اجراي مفاد اين مادهمعمول داهاي آنها مكلفند همكاريهاي قبلي و هيأتدستگاه - تبصره

، در ه حجم كارگيرد و در صورت ضرورت با توجه بها با حفظ سمت و پست سازماني صورتميه در هيأتانجام وظيف - 10ماده 

گي هاي رسيدهاي بالتصدي موجود براي اعضاي هيأتتعداد كايپست سازماني باتغيير عنوان پستها مشمول قانوندستگاه

 .شودميبينيبهتخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش

ه بتري خود را توانند انجام اموردفها موظفنددفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز ميهيأت - 11ماده 

 .ودن گذاشته شار آناها بايدبدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيهاي محرمانه هيأتارجاع كنند. نامهكارگزيني دستگاه مربوط

 .فند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمينكنندها مكلمسئوليندستگاه -تبصره 

 

 شروع به رسيدگي -فصل دوم 

امل به احكام ( قانون، متشكل از سه عضو استكه از بين افراد متأهل، متعهد، ع5گروه تحقيق موضوع ماده ) - 12ماده 

و حكم رييس  سال سن با تصويب هيأت مربوط 25اي حداقل معتقد به نظام جمهوري اسالمي واصل واليت فقيه و داراسالم،

 .الزامي است -عضو از سه عضو ياد شده شوند. كارمند بوده دوهيأتانتخاب مي

حقيق تينكه براي اتوانند از يك گروه تحقيق استفاده كنند،مشروط بر هاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه ميهيأت - 13ماده 

 .داده نشويك پرونده از همان گروهتحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفخصوصدر مرحله تجديد نظر در 

هاي بدوي يا تجديدنظر، بررسي وضع توانند تحقيق كنند كه از طرف هيأتهايتحقيق فقط درباره كارمندي ميگروه - 14ماده 

 .كنندها معين ميگيرد كه هيأتجامميهمچنين تحقيق تنها در حدودي انآنها به اين گروه ارجاع شده باشد،

هر گاه عضو گروه تحقيق، قرابت نسبييا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد يا در دعواي طرح شده  - 1تبصره 

 .حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده رانداردذينفعباشد، يا با متهم دعواي

 .فاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پروندهاتهامي كارمند و صدور رأي نيستاست - 2تبصره 



 

12 
 

هاي هيأت عالي هاي بدوي و تجديد نظر در صورتشكايات يا اعالم اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهيأت - 15ماده 

 .كنندمينظارت، شروعبه رسيدگي

ها به هيأت هاي الزم را باالن مربوط و رؤساي كارمندمتهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريكليه كارمندان، مسئو - 16ماده 

د اسناد ند. در موررار دهها در اختيار آنهاقاطالعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتعمل آورده و مدارك،اسناد و

 .بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامياستطبقه

، منوط دامي ويگيري نسبت به حالت استخها تحت رسيدگي است، هر گونهتصميمدر مواردي كه پرونده متهم در هيأت -تبصره 

 .دستگاه يانماينده وي استبه كسب نظر از باالترين مقام

ه كارمند ر كتبي ببه طو هاي الزم، موارد اتهام راهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجامبررسيهيأت - 17ماده 

يار وي مرا در اخترك الزها در صورت تقاضاي كارمند، مدادفاع كارمند منظور كنند. اين هيأتابالغ و پس از آن ده روزمهلت براي

 .دهندقرار مي

ز ه در دفاع اكرا داركي تواند پس از اطالع از موارداتهام و در مهلت تعين شده از سوي هيأت جواب كتبي و ممتهم مي - 18ماده 

 .در كندتواند به موارد اتهام رسيدگي، ورأي الزم را صادر غير اين صورت هيأت ميخوددارد به هيأت تسليم كند،

تخاذ ين مورد، اد. در اتواند به منظور ارايه مداركدفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كنكارمند متهم مي -تبصره 

 .( روز نبايد تجاوز كند5در هر حال مدت تمديد از )است وتصميم با هيأتمربوط 

 چگونگي رسيدگي به تخلفات - فصل سوم

ري هم را ضروگيرد و چنانچه هيأت حضور مترسيدگي به تخلفات اداري كارمندانپس از تكميل پرونده صورت مي - 19ماده 

 .يابدميتشخيص دهد، درجلسه حضور

 .نددعوت ك ي متهم براي دفاع حضوري، هيأتموظف است يكبار وي را براي حضور در جلسهدر صورت درخواست كتب -تبصره 

 .كنندهاستهاي رسيدگيتشخيص تخلف وانطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأت - 20ماده 

 مواردي از ات متهم وو توجه كامل به مدافع هيأت پس از اتمام رسيدگي و مالحظه اسناد و مدارك موجود درپرونده، - 21ماده 

يت و عي واداري، موقعآثار سوء اجتمااز مادي و معنوي( به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي،اعم) جمله ميزان زيان وارد شده

انون قمستند به  ول ها بايد مستدكند. رأي هيأتواتخاذ تصميم ميسابق كارمند، و وجود يا فقدان سوء نيت و، اقدام به صدور رأي

صادر شده  دهنده در زيررأياعضاي رأيو مقررات مربوط بودهو حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي

 .باشد

 عضا، معتبرنفر از ا يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دوها با شركت سه نفر از اعضا رسميتميهاي هيأتجلسه - 22ماده 

 .است
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ور مستقيم و بالفاصله ط( قانون،به 17آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده ) - 23ماده 

( روز از 30رف )ظشود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ربطارسال ميهاي ذيدواير مشابه دستگاههاي كارگزيني يابه اداره

يأت تهامي به هروندهامربوط ابالغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پم صادر شده را به كارمندانتاريخ صدور رأي، آراو احكا

با  ه به متهم،ادر شدابالغ آرا و احكام صانگاري مسئوالن كارگزيني يا اموراداري مربوط درمربوط تحويل دهند. در صورت سهل

طبق لفانبامتخ ها ممنوع است وا جلوگيري از اجراي آراي هيأتشود، همچنين هر گونه خودداري يآنان طبق قانون رفتارمي

 .شودقانون رفتار مي

زير  يد نظر راهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابلپژوهش بودن آرا، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجدهيأت - 24ماده 

 .آراي خود درجكنند

( روز 30ي وي ظرف )عليه يا نماينده قانونبدوي بايد به وسيلهمحكومهاي درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هيأت - 25ماده 

افتبه . مالك دريخذ شودافارسي وذكر داليل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد از تاريخ ابالغ رأي، با زبان

 .استموضع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط

 .شودده انجام مي( مادهياد ش1( قانون مطابق تبصره )17ظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده )درخواست تجديد ن - تبصره

ن، براي زمان ممك ها مكلفند درخواستاعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترينهاي كارگزيني دستگاهاداره - 26ماده 

ا از ر شدهرت به آن درخواست تجديد نظر نكند رأي صادولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبرسيدگي به هيأت تجديدنظر باشد،

 .تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند

 .كنند ي راتصريحهامكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداركليه هيأت - 27ماده 

وي  أت دربارهاي استخداميباشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيهدر صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت - 28ماده 

 .شودعالي گزارششده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجرا ميممكن نباشد، مراتب به هيأت

كند و  م نظرستعالااييمربوط هاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضتوانند در ارتباط با اتهامها درموارد لزوم ميهيأت - 29ماده 

 .ها پاسخ دهند( روز به استعالمهيأت30حداكثر ظرف )مراجع ياد شده مكلفند

( روز به 10ظرف ) ها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعاتاستعالم نظر كنند و وزارت ياد شده موظف استهيأت -تبصره 

 .ها پاسخدهداستعالم هيأت

قابل تجديد ) غير قطعي ها يا صدور آرايولت در موارد طرح پرونده اتهامي آناندر هيأتبالتكليف گذاردن مستخدمان د - 30ماده 

ارت به الي نظها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عبدوي و نيز درموارد نقض آراي قطعي هيأتهاينظر( از سوي هيأت

 .هرعنوان مجوزي ندارد

، "ج"ي بند شود ودر صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاأي ميفوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور ر - 31ماده 

ت قبل ان فوت بهحالهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمشود اعمال مجازات( قانونفوت9ماده ) "ز"و  "د"

 .تساير موارد نيس ارسال پرونده بهمراجع قضايي درشود. حكم اين ماده مانع ازاز تعيين مجازات اعاده مي
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 زبور و قبل از رسيدگيقانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم م (17) در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده -تبصره 

 .شودكند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازاتاعاده ميتوسط هيأتتجديد نظر فوت

ازسازي هاي پاكسازي و بهايي كه در هيأتو تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمانممكن به پروندههاي بدوي هيأت - 32ماده 

يا هيأت اداري تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالتهاي رسيدگيبهگذشته و هيأت

 .عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند

ده راي صادر شولي آ ها سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفتهمواردي كهتوسط هيأت ها دررسيدگي به اين پرونده

ست. در نظر ا اند بهعهده هيأت تجديدديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شدهبهجهاتي قطعيت نيافته يا توسط

ص وص تشخيبر عهده هيأت بدوي است چنانچه در خصرسيدگي مواردي كه توسط هيأت سابق رأي الزم صادر نشده باشد،اين

ماينده ف با ناختالف نظر باشد، حالختالهاي بدوي و تجديد نظرهاي موضوع اين ماده بين هيأتصالحيت رسيدگي بهپرونده

 .نامه است( اين آيين34موضوع ماده )

ده موضوع طالعنماينامديران، قبالً مراتب را به  هايهاي بدويمكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامهيأت - 33ماده 

نامه و تأييد يين( اين آ34)هابه پيشنهاد نماينده موضوع ماده برسانند، مرجع رسيدگي به اين قبيل پروندهنامه( اين آيين34ماده )

هاي متشكل در مركز وط ياهيأتنامه، هيأت بدوي استان مرب( اين آيين2( ماده)1هاي ياد شده در تبصره )باالترين مقامدستگاه

 .دستگاه است

 هماهنگي ونظارت -فصل چهارم 

( 1ه )هاي ياد شده در تبصرهاي دستگاهها، هر كي ازوزيران و باالترين مقامبراي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأت - 34ماده 

هاي آن نگ هيأتكند براي هماهمستقيم زير نظر آنان فعاليتميرا به عنوان نماينده خود كه به طور نامه يك نفر( اينآيين2ماده )

 كننمعرفي مياري و استخداميكشوردستگاه تعيين و به سازمان امور اد

 :شرح زير است نامه نامه به( اين آيين34هاي هر يك ازنمايندگان موضوع ماده )وظايف، اختيارات و مسئوليت - 35ماده 

 .مناسب هاي زمانيهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصلهي بين هيأتهاي هماهنگجلسه (برگزاري1

تبوع، م دستگاه مين مقاها و تهيهگزارش الزم براي وزير يا باالترهاي مربوط در تهران و شهرستان(بازرس از چگونگي كار هيأت2

 .ظارتنتعالي رسال يك نسخه از آن به هيأكنند و اورزي آنها دريافت ميكاري و غرضاز كمبه ويژه در مواردي كهگزارشي

 .تر قانونحيحر چه صها و راهنمايي وهدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هها در تهران و شهرستان(نظارت بر فعاليت هيأت3

ين مقام راباالتيهاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صالحيت به وزير ها و گروه(بررسي صالحيت اعضايهيأت4

 .عالي نظارتدستگاه متبوع و نيز هيأت

 .هاها و بهبود فعاليتهيأتربط براي رفع اشكالها به مراجع ذينظرها وپيشنهادهاي هيأت(ارائه نقطه5

به ها مربوط و ارسال آنها به هيأتعالي نظارت، همراه با يك نسخه از كليه آراي صادرشده هاي ماهانه از كار هيأت(تهيه گزارش6

 :منظور
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 .اي الزم براي اطالع مسئوالن ذيربطها دورهبندي وتهيه گزارشجمع -الف 

افت نيروي اصالحب ها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار نشاي از اجراي صحيح و دقيق قانون برتجزيه و تحليل كارهيأت -ب 

 .هاي اجراييانساني دستگاه

 .ها در موارد لزومبررسي آراي صادر شده و راهنماييهيأت -ج 

 .نهاآيل در كار ها براي تسه(انجام پيگيري الزم براي رفع مشكالت و نيازهاي مربوطبه تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأت7

ها در ن فعاليتها و آثار ايها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران وشهرستان(بررسي وتجزيه و تحليل نتيجه كار هيأت8

هاي شش ماهه اصلهت در فارسال آن برايوزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارهاي تابع وزي محيط ادارهساسالم

 .و يكساله

ها يا تعطيل ا استانها در مركز يهايي از هيأت(دادن پيشنهاد به وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبهيا شعبه9

 .ووابسته ي تابعحجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاها با توجهبهبهكار بعضي از شع

ا و تأمين نامه،جهت اطالع از آخرين نقطه نظره( اين آيين34هاي نمايندگان موضوع ماده )(حضور مستقيم در جلسه10

 .هايمربوطهيأتهماهنگي هر چه بيشتر در كار

 .مزبور ها در مركز، به منظورايجاد هماهنگي الزم با ديوانديوان عدالت داري و تمركز اين تماس (ارتباط با11

ها مندرج دستگاه در هر يك از "هادفتر هماهنگي هيأت"براي انجام وظايف ياد شده در اينماده، دفتري با عنوان  -تبصره 

 .شودنامهايجاد مي( اين آيين34ضوع ماده )زير نظر نماينده مونامه( اين آيين2( ماده )1درتبصره )

وع ماده اينده موضهاي مربوط مكلفند با نمهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهايوابسته به دستگاهكليه هيأت - 36ماده 

 .هاي الزم را معمول دارندهمكاريهامتبوع،( دستگاه34)

نامه به پيشنهاد ( اين آيين34مركب از سه نفر ازنمايندگان موضوع ماده )( قانون، 22ـهيئت عالي نظارت موضوع ماده )37ماده *

معاون توسعه مديريت و سرمايهانساني رييس جمهور و تصويب هيئت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست معاونيادشده 

 نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات( اصالحي آيين37اصالح ماده )اصالح به موجب «.شوديا معاون يا نماينده وي تشكيل مي

 اداري

 .رسده مينامه مربوط به چگونگي كار هيأت عالي نظارت بهتصويب هيأت ياد شدآيين -تبصره 

 را الزم هايهمكاري  هاياجرايي كشور مكلفند با هيأت عالي نظارت، هماهنگي وهاي موضوع قانون وكليه دستگاههيأت - 38ماده 

 .دهند قرار شده ياد هيأت اختيار در را الزممدارك دارندو معمول

مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارتبر امر ها كننده مكلفند جهت صدور آرا از فرمهارسيدگيكليه هيأت - 39ماده 

 .شوداستفاده كننددبيرخانه هيأت عالي نظارت( تهيه و ابالغ ميرسيدگي به تخلفات اداري)

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=912010219894400
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=912010219894400
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رسد و مقام مزبور در صورت انحالل هيأت توسط هيأت عالي نظارت، مراتب بهاطالع باالترين مقام دستگاه مربوط مي - 40ماده 

 .ها مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاعكند( رونسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده30ظرف) موظف است حداكثر

لي نظارت حسب مورد ( قانون، هيأت عا22ماده ) (1هاي موضوع تبصره )براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأت - 41ماده 

 .رسيدگياست كلف بهمكند و هيأت تعيين شده ظر را به آن هيأت ارجاع ميتعيين كرده وپرونده مورد نها موجود رايكي از هيأت

 ساير مقررات -فصل پنجم 

 صادر شده وعداد آرايهاي خود را كه داراي تهاي بدوي وتجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليتهيأت - 42ماده 

اين  34اده مه با يك نسخه ازآراي صادر شده به نماينده موضوع هاي طرح شده است، همراموضوعها تحت رسيدگي وپرونده

ز گزارش ياد شده را تجديد نر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه اها بدوي وهيأت .نامه در دستگاه متبوع ارائه دهندآيين

 راياطالع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند

نوني ستلزم تقاضايوارث قام( قانون، مستلزم تقاضاي كارمند و در غياب يا فوت او، 11ماده )برقراري مقرري يادشده در  - 43ماده 

( سال سن 50و ) ( سال سابقه5پذيرد. مالك )و با تشخيص و تأييد هيأت تجديد نظر مربوط انجامميوي است كه پس از بررسي

 .مربوط به زمان صدور رأي است

ج بررسي، ه به نتايك بار، وضع معيشت خانواده اين قبل افراد را بررسي كردهو با توجهيأت تجديد نظر هر سال ي - 1 تبصره

أت ن را به هيآزارشي مقرري ياد شده، با رعايتحداكثر مقرر تصميم مقتضي را اتخاذ كرده و گنسبت به قطع يا كاهش يا افزايش

 .كندعالي نظارت ارسالمي

 .ايت شوديز بايد رعنوظيفه در مورد وراث، در موردافراد خانواده كارمند منفصل مقررات مربوط به برقراري حقوق  - 2تبصره 

ين آئين نامه وكاركنان ا( 34اعضاي هيئت عالي نظارت ، هيئتهاي رسيدگي به تخلفاتاداري ، نمايندگان موضوع ماده ) - 44ماده 

ز اه مي كنند اموظيفدتي كه در مشاغل ياد شده انجدفترهاي آنها، اعضايگروههاي تحقيق و بازرسهاي هيئت عالي نظارت ، در م

خت كاركنان دولت تا ( قانون نظام هماهنگ پردا6فوق ،العاده جذب اضافي ، عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقي موضوعماده )

  .( برخوردار مي شوند20%)

  :ودبشرح زير پرداخت مي شميزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظايف و مسئوليتهاي محول شده -تبصره 

سيدگي به ريئتهاي اعضاء و دبير هيئت عالي نظارت ، معاونان دفاترهماهنگي و نظارت ، نمايندگان وزراء واعضاي اصلي ه -

  %20تخلفات اداريحداكثر

  %15داكثرحماهنگي هاعضاي علي البدل هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ، گروه هاي تحقيق، بازرسان و كارشناسان دفاتر  -

و  رسيدگي به تخلفات اداري اصالح آئين نامه اجرائي قانوناصالحي بموجب  %10ساير كاركنان دفاتر هماهنگي وهيئتها حداكثر -

 4/6/1382مصوب  گي به تخلفات ادارياجرايي قانون رسيدنامهاصالحي آيين 44تصويبنامه اصالح تبصره ماده 

 ماده موضوع  البدل و تغييرات آنها را همواره از طريقنمايندگانهاموظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و عليهيأت - 45ماده 

 .دكنن اعالم نظارت عاليهيأت به نامهآيين اين( 34)

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=23351
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 د،بازخري  ي،بازنشستگ ارگزيني مربوط به كارمنداني راكه محكوم بههاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كاداره - 46 ماده

 .كنند ارسال كشور استخدامي و اداري امور بهسازمان شوند،مي دولتيخدمات از دايم انفصال يا اخراج

 .شودمي 1373.7.16ه مورخ 275ت 25227نامه شماره .نامهجايگزين تصويباين تصويب - 47ماده 

 معاون اول رييس جمهور -حسن حبيبي 

 ماده  به استناد وزارت كشور و 2/2/1385مورخ 17/1/1087بنا به پيشنهاد شماره  29/5/1385هيئت وزيران در جلسه مورخ  *

 تخلفات  گي بهنامه اجرايي قانون رسيدينآي( 37) ماده اجراي در و ـ1372 ـمصوب اداري تخلفات به رسيدگي قانون( 22)

  :نمود تصويب 2/8/1373 مورخ هـ304ت/26222 شماره نامهتصويب اداري،موضوع

( 37)  هدر مادآقايان عليرضامحفوظي، سيد يحيي ضيائي و سيد رحمت اله اكرمي به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكور

 تعيين  2/8/1373هـ مورخ 304ت/26222نامهشماره داري، موضوع تصويبا تخلفات به رسيدگي قانون اجرايي نامهآيين

  .شوندمي

 جمهور پرويز داودي معاون اول رئيس

 

 

 

 (ستخدامي كشوراسازمان امور اداري و  29/8/1378مورخ  47784/11دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري )بخشنامه شماره 

ي به امر رسيدگ بهبود به منظورباعنايت به تجربيات حاصله از اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئين نامه اجرائي آن، 

 رعايت حقوقمات باتخلفات اداري ودستيابي به نتايج بهتر درچارچوب قانون و آئين نامه فعلي به نحوي كه رسيدگي به اتها

ي خلفات ادارتگي به متهمين ، بادقت وشفافيت بيشتر ودرحداقل زمان ممكن صورت پذيرد و نهايتاً عادالنه تر شدن نظام رسيد

يب نموده است كـه دستورالعمـل پيــوست را تصو 4/8/1378دنبال داشته باشد، هيأت عالي نظــارت در جلســه مــورخ رابه 

 .مراتب جهت اجراي مفاد آن ابالغ مي گردد

 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري

اداري  ه تخلفاتبدرمقام رسيدگي  دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مشتمل برمجموعه ضوابط ومقرراتي است كه -1ماده 

 .كارمند وچگونگي رسيدگي وصدور رأي به كارگرفته مي شود

ي خلفات ادارتيدگي به تخلف اداري عبارت است ازارتكاب اعمال وانضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در قانون رس -2ماده 

 :مي باشد وبه دودسته قصوروتقصير تقسيم مي شود

 .است ازكوتاهي غيرعمدي درانجام وظايف اداري محوله الف( قصور عبارت
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 .ب( تقصير عبارت است ازنقض عمدي قوانين ومقررات مربوط

 ين ومقرراتوجب قوانوظايف اداري ازلحاظ اين دستورالعمل اموري است كه مستخدم ملزم به انجام يارعايت آنها به م -3ماده 

 . ودستورات والزامات شغلي ياشرح وظايف مي باشد

آئين نامه »خلفات اداري تآئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به « قانون»اين دستورالعمل قانون رسيدگي به تخلفات اداري  -4ماده 

 .ناميده مي شود« هيأت»و هيأت رسيدگي به تخلفات اداري  «اجرائي

ه وپرونده داده شد حقوقي به او نسبتمتهم، كارمندي است كه ارتكاب يك ياچند تخلف اداري ازجانب اشخاص حقيقي يا -5ماده 

 .وي درهيأت مطرح ودرجريان بررسي و سيدگي باشد

خلف رفته و تمتخلف، كارمندي است كه پرونده وي به لحاظ ارتكاب يك ياچند تخلف درهيأت موردرسيدگي قرار گ -6ماده 

 .ياتخلفات اوتوسط هيأت رسيدگي كننده احرازمي گردد

يأت هكتباً به ياحقوقي است كه ارتكاب تخلف ياتخلفاتي رابه كارمند نسبت داده و موضوع راشاكي، شخص حقيقي  -7ماده 

 . يادستگاه متبوع كارمند اعالم نموده باشد

مي  آن استناد ركتبي بهدليل، عبارت ازامري است كه متهم يااعالم كننده اتهام براي دفاع ازخوديا اثبات تخلف به طو -8ماده 

 .نمايد

رت داشته ت آن ضروهد، شخص حقيقي است كه اظهارات ياكواهي وي براي اثبات يا رد اتهام يا كمك در رد يا اثباشا -9ماده 

 . باشد

بي كتباً به امات انتسام يا اتهدفاعيه ، عبارت است ازداليل ومداركي كه كارمند يانماينده او درمقام دفاع ازخوديارد اتها -10ماده 

 .نمايد هيأت رسيدگي كننده ارائه مي

 هادر صالحيت هيأت -فصل دوم

 12رماده مندرج د رسيدگي اوليه به پرونده كارمند متهم باهيأت بدوي مربوط مي باشد . مگردرمواردي كه مقامات -11ماده 

بت به داني راكه مرتكب غيقانون كارمن 17مجازات هاي مقرردرماده مزبور را اعمال مي نمايندويامقامات موضوع ماده  "قانون رأسا

 .ميزان مقرردرماده مذكور شده اند اخراج نمايند

م هاي به اتها تعيين هيأت رسيدگي كننده به تخلفات اداري اعضاء هيأت ها باهيأت عالي نظارت ومرجع رسيدگي -12ماده 

 .آئين نامه ازبين هيأت هاي بدوي موجوددردستگاه مربوط خواهد بود 33مديران بارعايت مفاد ماده 

 :هيأت تجديدنظر درمواردزيرشروع به رسيدگي مي نمايد -13ماده 

الف: درمواردي كه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظرباشد وكارمند ظرف مهلت مقررقانوني نسبت به آن درخواست 

 .تجديدنظرنمايد
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 .قانون باتشخيص وموافقت كتبي مقامات واشخاص مذكور 12ب: موارد موضوع قسمت اخير ماده 

 . قانون 17ماده  1مبني برموجه بودن غيبت وي، موضوع تبصره  ج: ادعاي كارمند

 .د: نقض آراء هيأت هاي تجديدنظرتوسط ديوان عدالت اداري ياهيأت عالي نظارت

ي زمجازات هاامال يكي هيأت ها صرفاً مي توانند به تخلفات مندرج درقانون رسيدگي ونسبت به اصدار رأي برائت يااع -14ماده 

قررات وه اجراي مد يانحدام نمايند وحق صدور رأي غيرازموارد مذكور يااظهارنظرنسبت به حاالت استخدامي كارمنمقرردرقانون اق

 .استخدامي وجبران ضرروزيان به جاي انشاء وصدوررأي راندارند

رجاع شده اآن ع به تشخيص وانطباق اتهامات انتسابي به كارمندان باتخلفات مندرج درقانون باهيأتي است كه موضو -15ماده 

گي زي به رسيدد، نيااست وچنانچه عليرغم ارجاع پرونده، به تشخيص هيأت مربوط اتهام ازمصادبق تخلفات مندرج درقانون نباش

 .آئين نامه مي رساند 34نبوده وپرونده رامختومه ومراتب رابه اطالع نماينده موضوع ماده 

صاديق صرفاً ازم ه كارمندهيأت ها درصالحيت آنها نبوده واتهام انتسابي ب درمواردي كه رسيد گي به پرونده ارجاعي به -16ماده 

صالح قضائي يراجع ذجرائم عمومي بوده باشدهيأت مربوط مراتب رابه اموراداري دستگاه اعالم مي نمايد تا از آن طريق به م

 .شود ارسال  جهت رسيدگي

 سيدگي ميرمرحله رسيدگي بدوي موردحكم قرارگرفته است، به تخلف ياتخلفاتي كه در "هيأت تجديدنظر صرفا -17ماده 

 .نمايد

ه بسيدگي چنانچه كارمند پس ازصدور رأي هيأت بدوي تازمان رسيدگي به اعتراض مرتكب تخلف جديدي بشود، ر -تبصره

وقبل  دويت بتخلف ياتخلفات جديدكارمند ، درصالحيت هيأت بدوي ذيربط مي باشد ولي درصورتي كه درمرحله رسيدگي هيأ

اتخلفات تخلف يازصدور رأي هيأت مذكور ، تخلف جديدي ازمتهم گزارش گرددهيأت بدوي مي تواند به تخلف جديد همزمان با

 .قبلي بارعايت سيرمراحل رسيدگي دريك پرونده رسيدگي نمايد

 شروع به رسيدگي -فصل سوم

ان ، دان، مديراعم ازارباب رجوع ، مردم يا كارمنهيأت هاي بدوي ياتجديدنظر درصورت شكايت يااعالم اشخاص  -18ماده 

سي وپاسخگوئي به قانون، دفاتربازر 17و  12سرپرستان اداري ، بازرسان هيأت عالي نظارت ، مقامات واشخاص مندرج درمواد

 رت حسبشكايات ، سازمان بازرسي كل كشور وهمچنين درموارد نقض رأي توسط ديوان عدالت اداري ياهيأت عالي نظا

 .وردشروع به رسيدگي مي نمايندم

 . رعايت سلسله مراتب اداري دراعالم تخلف به هيأت الزم نيست -1تبصره 

 .انصراف شاكي يا اعالم كننده ، مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود -2تيصره 

 نحوه رسيدگي -فصل چهارم
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وز مهلت براي دفاع آنها ر 10الغ وازتاريخ ابالغ هيأت ها موظفند موارد اتهام رامشخصاً وبه صورت كتبي به كارمند اب -19ماده 

 .درفرم ابالغ قيد گردد "منظورنمايند .اين امر بايد صراحتا

يد رسمي ( با تر اسنادهيأت رسيدگي كننده درصورت تقاضاي كارمند يانماينده او )با در دست داشتن وكالتنامه ازدفا -1تبصره 

 .اسناد طبقه بندي شده تشخيص هيأت مناط عمل خواهد بود مدارك الزم رادراختيار وي قراردهد. درخصوص

د .دراين هلت نمايكارمند متهم يانماينده وي مي تواند به منظورارائه دفاعيه خودازهيأت مربوط تقاضاي تمديدم -2تبصره 

 .روز تجاوزنخواهدكرد 5مورداتخاذتصميم باهيأت است ودرهرحال مدت تمديد از

 : ان فارسي نوشته شده وحاوي نكات زيرباشددفاعيه بايد بازب -20ماده 

 الف( نام ونام خانوادگي

 ب( آخرين اقامتگاه شخص

 ج( ذكر ادلّه ومواردي كه متهم براي رد اتهام يااتهامات انتسابي الزم دارد

 د( تصاوير مدارك مورد استناد

 .ه( امضاء

ل ، زتاريخ وصواه روز ، هيأت به طوركتبي حداكثر ظرف د درموارد ياد شده دراين ماده چنانچه نقايصي وجودداشته باشد -تبصره

هم درمدت يص توسط متفع نقابه متهم ابالغ وازتاريخ ابالغ به مدت پنج روز ديگر به اومهلت مي دهد تانقايص را رفع نمايد. عدم ر

 .ياد شده ياعدم تقديم دفاعيه درمهلت مقرر مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود

خ ومحل درصورت تقاضاي مستخدم براي دفاع حضوري وياتشخيص هيأت براي حضور وي ، هيأت موظف است تاري -21ماده 

 .رسيدگي رابه طور كتبي به اطالع متهم يانماينده وي برساند

 .وز نباشدازسه ر وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابالغ وقت حضور درجلسه به متهم وروز جلسه كمتر -تبصره 

عوت به م ازوي ددرمواردي كه درهيأت جهت اخذتوضيحات ، حضوراعالم كننده اتهام راالزم بداند بدون حضور مته -22ماده 

 .عمل خواهد آوردوهيأت درصورت لزوم مي تواند مدارك موردنياز راازاعالم كننده درخواست نمايد

 رسيدگي به داليل -فصل پنجم

مستند  قامه داليلابنابراين چنانچه پرونده كارمند درهيأت تحت رسيدگي باشد بايد ازطريق اصل بربرائت است .  - 23ماده 

 .رخواهد شدند صادورسيدگي به آنها ورعايت مقررات مربوط متخلف بودن وي احرازگردد . درغيراين صورت حكم به برائت كارم

مايد، دليل ديگر براي ثبوت آن الزم نيست. اقرارموضوع اين هرگاه كارمندي اقراربه وقوع تخلف ياتخلفات مقرردرقانون ن -24ماده 

ماده اعم ازشفاهي وكتبي است . اقرارشفاهي است وقتي كه درجريان رسيدگي درجلسه هيأت به عمل آيدوكتبي است درصورتي 



 

21 
 

يد به امضاء اقراركننده كه دريكي ازاسناد يادفاعيه كارمند به هيأت اظهار شده باشد . به هرترتيب اقراراعم ازكتبي وشفاهي با

 . رسيده باشد

 .اقراربايد صريح وروشن باشد -1تبصره 

 .اجبار و اكراه به اقرارممنوع ومرتكبين به عنوان متهم به هيأت معرفي خواهند شد -2تبصره 

وع كارمند تبولتي مهرگــاه اسنـــاد يااطالعــاتي كـــه مربوط به موردتخلف انتسابي است درواحدهاي دستگاه د -25ماده 

ي شوند ميس واداره لت تأسياسايردستگاه هاي دولتي يابانك هاياشهرداريهايا نهادهاي انقالب اسالمي يا مؤسساتي كه باسرمايه دو

دارك مراسرع وقت لفند دموجودباشد هيأت مي تواند آنها را مطالبه و مالحظه و مطالعه نمايد و واحدها و دستگاه هاي مربوط مك

 .نياز را به هيأت درخواست كننده ارسال كنند و اسناد مورد

 .تحويل اسناد ومدارك محرمانه وطبقه بندي شده، تابع مقررات وضوابط مربوط خواهد بود -تبصره

سيدگي و عدم ماه موجبي براي توقف ر 2اين دستورالعمل ظرف مدت  25عدم اعالم پاسخ مراجع مذكور در ماده  -26ماده 

 .صدور رأي نخواهد بود

داند يأت الزم بمايد ياههرگاه متهم درحين رسيدگي يادفاعيه خودبراي رد ياايضاح اتهام باچگونگي وقوع تخلف تقاضا ن -27اده م

ور ضحدرصورت عدم  كه شهوداطالعات خودرادراختيار هيأت قراردهند . آنان به هيأت دعوت و اظهارات شان استماع خواهد شد.

 .ت مي گردندبراي باردوم براي اداي شهادت دعو

مان جلسه نها در ههيأت ازهريك ازشهودومطلعين به طور جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي نمايد و اظهارات آ -1تبصره 

 .عيناً درصورتجلسه قيد وبه امضاء اظهاركنندگان مي رسد

ا اظهار حضار دوم يعد از الع از حضور بهيأت نمي تواند به زور شاهد را واداربه اداي شهادت نمايد وچنانچه شاهد يا مط -2تبصره 

 .در صورت حضور امتناع نمايد، اين مرحله ازرسيدگي حذف مي شود

ه حقيقت بدستيابي  هيأت عالوه بررسيدگي به داليل مورداستناد متهم ياشاكي ، هرگونه تحقيق يااقدامي كه براي - 28ماده 

 .درزمينه اتهام الزم باشد به عمل خواهد آورد

رهيأت، هت طرح دجبه منظور جمع آوري داليل ، انجام بررسي هاي الزم ، تكميل پرونده اتهامي وآماده سازي آن  -29ماده 

روه ه صالحيت گد وحيطهيأت ها مي توانند ازگروه ياگروه هاي تحقيق استفاده نمايند. نحوه انتخاب، شرايط اعضاي گروه و حدو

ه ي به پروندرسيدگ مه اجرائي آن است. عدم استفاده هيأت ازگروه تحقيق مانعهاي تحقيق به ترتيب مقرردر قانون و آئين نا

 .ارجاعي واصداررأي نخواهد بود

 به مورد ، باشد يكارشناس نظر از استفاده مستلزم كننده رسيدگي هيأت تشخيص به كارمند اتهام به رسيدگي هرگاه -30ماده 

 .داد ارخواهدقر رأي صدور براي مدنظر و توجه مورد را نظركارشناسي موارد قبيل دراين وهيأت شود مي ارجاع كارشناسي

 .نمايد انتخاب است موضع به مربوط دررشته صالحيت داراي كه  هيأت بايد كارشناس راازبين كساني -1تبصره 
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ينكه گر ارد مكارشناس موظف است درمدت مقرر كه هيأت تعيين مي كند نظرخودرابه طوركتبي به هيأت تقديم دا -2تبصره 

گري اسب ديموضع ازاموري باشد كه اظهارنظر درآن مدت ميسرنباشد. در اين صورت به تقاضاي كارشناس، هيأت مهلت من

 .راتعيين وبه كارشناس اعالم مي كند. در هرحال اظهارنظر كارشناس بايد صريح باشد

ف وان متخلأت تبرئه گردد، شاكي به عندرصورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده ودرجريان رسيدگي متهم درهي -31ماده 

 .قانون موردتعقيب قرارخواهد گرفت 8ماده  4دراجراي بند 

 مدت رسيدگي -فصل ششم

 .شود تحقيقات مقدماتي وتكميل پرونده جهت طرح درهيأت بايد سريع ودركوتاه ترين مدت ممكنه انجام -32ماده 

سه  ن صدور رأيم تا زمااز تاريخ ارجاع يا وصول پرونده يا اعالم اتها حداكثر مدت رسيدگي هر هيأت به پرونده متهم -33ماده 

 .ماه مي باشد و هيأت ها موظفند ترتيبات الزم را در اين زمينه اتخاذ نمايند

ي گردد مافزوده  در موارد خاص كه رسيدگي نيازمند مدت بيشتري باشد حداكثر يك ماه به مهلت مقرر دراين ماده -1تبصره 

 .رائي برسدآئين نامه اج 34قبيل مواردمراتب وادله الزم بايد حسب موردبه اطالع نماينده موضوع ماده  لكن دراين

ل پيگيري قانون قاب 22انگاري محسوب شده و موضوع بر اساس ماده عدم رسيدگي هيأت ها درمهلت مقرر سهل -2تبصره 

 .خواهد بود

د از زمان ثبت در اين آئين نامه واصل مي گرد 49صندوق موضوع ماده  تاريخ شروع رسيدگي به تخلفاتي كه ازطريق -3تبصره 

 دفاتر هيأت ها خواهد بود

سي كل مان بازردر مورد پرونده هايي كه فوريت داشته باشد همچنين رسيدگي هائي كه به دنبال گزارش هاي ساز -34ماده 

م ه ورأي الزي نموداست خارج از نوبت به آنها رسيدگ كشور يادفاتر بازرسي وپاسخگوئي به شكايات صورت مي گيرد هيأت موظف

 .راصادرنمايد

اده منده موضوع ا نمايبتشخيص فوريت امر در غير از اعالمات سازمان بازرسي كل كشور با باالترين مقام دستگاه ذيربط  -تبصره

 .آئين نامه اجرائي مي باشد 34

وز رست چنانچه ن نموده اياآئين نامه اجرائي آن يااين دستورالعمل تعييمواعدي راكه قانون رسيدگي به تخلفات اداري  -35ماده 

 .ودآخر موعد مصادف باروز تعطيل ادارات باشد روز آخر موعد، اولين روز كاري اداري بعد ازتعطيل خواهد ب

 .دراحتساب مهلت هاي مقرر ، روز ابالغ واعالم جزء مدت محسوب نمي شود -36ماده 

 گي يا اجراي رأي قطعي صادرهتوقف رسيد -فصل هفتم

 .فوت متهم موجب توقف رسيدگي وصدور رأي مي گردد -37ماده 
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 وت به حالتتاريخ ف هرگاه كارمند قبل ازانقضاء مهلت تجديدنظرفوت نمايد پرونده مختومه و حالت استخدامي وي از -38ماده 

 .وي نخواهد داشتقبل ازصدوررأي برمي گردد ورأي هيأت بدوي هيچگونه تأثيري در وضعيت 

كن ره وي ممدرصورتي كه كارمند متخلف درحالتي ازحالت هاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي دربا -39ماده 

 .نباشد، مراتب به هيأت عالي نظارت گزارش شده ورأي صادرشده نيز به محض حصول امكان اجراخواهد شد

وت شود اعمال قانون ف 9ماده  "ز "، "و"، "د"،  "ج"ت هاي بندهاي در صـورتي كه كارمند درطول تحمل مجازا -40ماده 

 .ودشده مي مجازات هاي ياد شده متوقف شده وحالت استخدامي كارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعا

 .دد شدر احتساب حقوق وظيفه وراث كارمندان موضوع اين ماده ، مجازات هاي اعمال شده منظور نخواه -تبصره

 صـدور رأي -فصل هشتم

عضاء هيأت امضاء ا انشاء و صدور رأي هيأت پس ازرسيدگي درآخرين جلسه و در غياب متهم صورت مي گيرد و بايد به -41ماده 

 .برسد

هيأت ها  . همچنينرأي صادره بايد حاوي داليل ، مستندات وموادقانوني كه براساس آنها رأي صادرشده است، باشد -42ماده 

 .فند قطعي ياقابل پژوهش بودن رأي ومحل دريافت درخواست تجديدنظر را در ورقه رأي درج نمايندموظ

 .موارد قصور ازكيفيات مخففه مجازات محسوب خواهد شد -43ماده 

ياهيأت  لت ادارياعمال مجازات شديدترنسبت به آراي غيرقطعي هيأت هاي بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدا -44ماده 

د به دست اي مجدلي نظارت مجازنمي باشد مگر آنكه مستندات يا مدارك جديد غير از موارد بررسي شده قبلي دررسيدگي هعا

 .آيد

 :اصالح يا تغيير آراي قطعي هيأت ها صرفاً در موارد زير امكان پذير مي باشد -45ماده 

)به لحاظ  قانوني مفاد حكم صادرشده ازنظر موازينالف( درمواردي كه هيأت صادركننده رأي به اكثريت آراء تشخيص دهد كه 

 .مخدوش مي باشد (شكلي ياماهوي

 م برائت ويائي حكب( هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي ازجرايم مندرج درقانون مجازات اسالمي رانيز داشته باشد و مرجع قض

 .راصادرنمايد وهيأت بااكثريت آراء نظربراصالح ياتغيير رأي خودداشته باشد

 .شددرهرصورت درمواردمندرج دربندهاي الف وب اين ماده بايد به تأييد هيأت عالي نظارت رسيده با -بصره ت

 نقض يا ابطال رأي -فصل نهم

 :نقض ياابطال آراء قطعي هيأت ها درموارد زير متصور است - 46ماده 

 .حيت رسيدگي وصدور رأي نداشته باشدقانون، صال 7الف( مواردي كه هيأت يايكي ازاعضاي آن به داليل مندرج درماده 
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 .قانون نبوده باشند 6ب( اعضاي هيأت ها واجد شرايط مقرر درماده 

 .ج( رأي هيأت مستند به اسناد و مداركي باشد كه پس ازصدورجعلي بودن انها ثابت شده باشد

ود اسناد شثابت  وناهي متهم باشد د( پس ازصدور رأي، اسناد ومداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده يا بيگ

 .ستبوده اومدارك ياد شده درجريان رسيدگي مكتوم يا مغفول مانده و يا در اختيار متهم يا هيأت رسيدگي كننده ن

 .قانون، آراء قطعي صادره توسط هيأت ها رانقض نمايد 21ه( ديوان عدالت اداري دراجراي ماده 

جع ازطريق مر جرمانهظ عدم رعايت قانون يااعمال تبعيض دراجراي قانون ياثبوت غرض مو( مواردي كه هيأت عالي نظارت به لحا

 .روري تشخيص دهدقانون( يا موارد ديگري كه بنابه مصالحي ض 22ماده  2قضائي صالحه در مورد آراء صادره )موضوع تبصره 

 .رأي هيأت در خارج ازمواعد و مهلت مقرر صادرشده باشد (ز

مجدداً  ين مي شودمواردي كه آراء قطعي نقض ياابطال مي گردد پرونده متهم درهيأتي كه حسب مقررات تعيدركليه  -1تبصره 

 .موردرسيدگي وصدور رأي قرارخواهد گرفت

 .نمايد هيأت عالي نظارت مي تواند درخصوص پرونده هاي مطروحه رأساً رسيدگي وموضوع رامختومه اعالم -2تبصره 

 ساير مقررات -فصل دهم

ين ي حسب قوانوستخدامي آثار و تاريخ اجراي رأي ازتاريخ ابالغ رأي قطعي به كارمند مي باشد و تا آن زمان وضعيت ا -47ه ماد

تخلف غيبت شده  آن آماده به خدمت شده يامرتكب 3قانون وتبصره  13ومقررات مربوط خواهد بود مگر آنكه در اجراي ماده 

 .باشد

اي برقراري مستمر قانون تقاض 11فند پرونده ووضعيت معيشتي افرادي راكه دراجراي ماده هيأت هاي تجديدنظر موظ -48ماده 

 .ي مي كنند، بررسي نموده ودرصورت واجدشرايط بودن نسبت به برقراري مقرري مذكور اقدام نمايند

ي تمان هايه ساخهريك ازوزارتخانه ها، مؤسسات وشركت هاي دولتي ودستگاه هاي مشمول قانون مكلفند دركل -49ماده 

هاي الزم  طالعيهموجودخود كه محل مراجعه مردم وارباب رجوع مي باشد، صندوق خاصي جهت اعالم تخلف آنان نصب نمايند وا

ن يد آنادرادرخصوص محل مراجعه وافراد پاسخگو و چگونگي دريافت و رسيدگي به تخلفات ارباب رجوع ومردم درمعرض 

 .يكبارتوسط هيأت باز و شكوائيه ها مورد بررسي قرارخواهد گرفت قراردهند. اين صندوق ها هفته اي

 .شكايات فاقد نام ونشاني وامضاي شاكي قابل رسيدگي نخواهد بود -تبصره 

در دست  نشده يا رسيدگي به پرونده هايي كه قبل ازاجراي اين دستورالعمل به هيأت ها ارجاع وبه آنها رسيدگي -50ماده 

 .گرفت خواهد صورت دستورالعمل اين در مقرر ترتيب به است  رسيدگي
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رت تصويب شده هيأت عالي نظا 4/8/1378تبصره در دويست و چهلمين جلسه مورخ  23ماده و  50اين دستورالعمل مشتمل بر 

 .است، و براي كليه هيأت ها الزم االجرا مي باشد

مورخ  34088/17/200ات كشوري )بخشنامه شماره دستورالعمل نحوه اعمال تنبيهات اداري با توجه به قانون مديريت خدم

 (جمهورمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس 10/04/1388

 هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندانكليه مسئولين هماهنگي هيأت

ارمندان در كي هاي رسيدگي به تخلفات ادارمسئولين محترم هماهنگي هيأت 29/2/1388پيرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 

ا عنايت به اجراي ب( قانون رسيدگي به تخلفات اداري 9مورد تعيين وضعيت و نحوه اجراي برخي تنبيهات اداري موضوع ماده )

 :داردفصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، مراتب زير را براي آگاهي و اقدام الزم اعالم مي

ا در يين مجازات آنان رخدمات كشوري، امر رسيدگي به تخلفات كارمندان و تع ( قانون مديريت97الف( با عنايت به اينكه ماده )

ن صرفنظر از نحوه مورد تأييد و تأكيد قرار داده است، بنابراي -1372مصوب سال -چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

 .اجرا، اعمال تنبيهات اداري كما كان معتبر و قانوني است

بر اساس  يازي وحقوق و مزاياي كارمندان دولت بر روش امتفصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، جا كه بر اساسب( از آن

تنبيهات  يك از هاي مذكور در آن مبتني است، و اين امر بر چگونگي اجراي هرژگيارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير وي

تخاذ ق جزئيات امر و ااداري تأثير دارد، لذا تا تعيين دقي ( قانون رسيدگي به تخلفات9اداري ذيل از تنبيهات موضوع ماده )

 :تصميم توسط شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، مقتضي است به ترتيب ذيل عمل شود

 :"ج"تنبيه اداري موضوع بند  .1

در آخرين  شغل مندرجالعاده در موارد محكوميت كارمندان به اين مجازات، به ميزان محكوميت آنان و بر اساس حقوق و فوق

 طبيق ايشاند از تحكم كارگزيني قبل از تطبيق با قانون مديريت خدمات كشوري، محاسبه و به مدت مذكور در رأي از حكم بع

 .كسر شود

 :"ح"تنبيه اداري مندرج در بند  .2

بال هر سال سابقه ربوط در قروز حقوق مبناي م (45( تا )30در موارد محكوميت افراد به اين مجازات، حسب مورد برابر با )

ي به ت كشورخدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي، بر طبق آخرين حكم كارگزيني قبل از تطبيق با قانون مديريت خدما

 .آنان پرداخت گردد

 ((رأيي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. براي ديدن متن كامل رأي كليك نماييد اين بند به موجب))

 :"ز"تنبيه اداري موضوع بند  .3

با عنايت به اينكه در مرحله تطبيق گروه هاي بيست گانه موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت با قانون مديريت 

معاونت توسعه  21/2/1388مورخ  14593/200( از فصل دوم بخشنامه شماره 2ان مشمول به شرح بند )كارمند خدمات كشوري،

http://www.shenasname.com/index.php/subjective/salamat/134-۱۲۸
http://www.shenasname.com/index.php/subjective/salamat/134-۱۲۸
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شوند، لذا در صورت محكوميت ( برخوردار مي1مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، از معادل امتيازات طبقات جدول شماره )

حكوميت از گروه مذكور در آخرين حكم كارگزيني كسر و سپس كارمندان به تنبيه اداري موضوع قسمت اول بند )ز( به ميزان م

 .از معادل امتيازات جدول فوق برخوردار گردند

 ر اساس عوامل مقرر( قانون مديريت خدمات كشوري، كليه مشاغل مشمول اين قانون ب65كه حسب مفاد ماده )با عنايت به اين -

د در كارمن ابند و بر اين اساس در صورت تغيير شغل مورد تصدييبه يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي

ه در اين كيشان ي اهاي شغل مورد تصدي تعيين و الزاماً متضمن ارتقاء طبقات شغلآينده، طبقات حق شغل وي بر حسب ويژگي

ر بند )ز( مت اخيدر قسقانون نظير گروه در قانون نظام هماهنگ است، نخواهد بود، لذا در حال حاضر اعمال مجازات مندرج 

 .موضوعاً منتفي است

 :(تنبيه اداري بند )ط .4

وري، حسب مات كشدر صورت محكوميت كارمندان به اين مجازات، از آخرين حكم كارگزيني قبل از تطبيق با قانون مديريت خد

 .يردگاسبه قرار مورد يك يا دو گروه كسر و در احتساب حقوق بازنشستگي پس از تنزل گروه طبق مقررات مالك مح

 15/9/1367مجلس شوراي اسالمي و  28/6/1364قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري )مصوب 

 (مجمع تشخيص مصلحت نظام

وال ام ا به داشتنيت موهوم هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسا -1ماده 

يا عنوان  وو يا اسم  ترساندو اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشآمدهاي غير واقع ب

ا قبوض يا يالجات مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حو

ش ، ال به صاحبمد اصل تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كالهبردار محسوب و عالوه بر ر مفاصاحساب و امثال آنها

 .شودسال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي 7به حبس از يك تا 

دولت يا  ته بهولتي يا وابسدر صورتي كه شخص مرتكب بر خالف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات د

ها و سلح و نهادمروهاي شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقالبي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين ني

،  راديو عي از قبيلباط جمموسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارت

ت يا اركنان دولككب از تلويزيون ، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرت

مچنين ه گانه و هسقواي  موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقالبي و يا به طور كلي از

انفصال ابد از  وتا ده سال  2به خدمت عمومي باشد عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از  نيروهاي مسلح و مامورين

 .شودخدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي

ه بط مربوط بضوا عمالدر كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با ا -1تبصره 

ل دهد ولي ي تقليتخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده )حبس( و انفصال ابد از خدمات دولت

 .نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد
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عمل  ي كه نفسصورتمجازات شروع به كالهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در  -2تبصره 

  .شود انجام شده نيز جرم باشد ، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي

دمات خل دائم از انفصا مستخدمان دولتي عالوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا باالتر يا همطراز آنها باشند به

 .شوندكوم ميه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محدولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ما

جواز  ردد نظيرهركس به نحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگ -2ماده 

د و يا ء استفاده نمايوسموافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن  "صادرات و واردات و آنچه عرفا

 صيل كند كهجهي تحودر توزيع كاالهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا 

ال حبس و ا دو ستطريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه 

 . عادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شديا جريمه نقدي م

( 1ماده ) 1 تبصره در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات -تبصره

 .اين قانون خواهد بود

كلي  ي و به طوراي انقالبشهرداريها يا نهادههريك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا  -3ماده 

ومي ه خدمات عمبمورين قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا ما

ال يا سند مجه يا وخواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور ميباشد 

ه ور مربوط بمر مذكاپرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه 

ن بر طبق آه و انجام ا ندادوظايف آنها بوده و يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده ي

 .شودازات ميتيب زير مجبه تر بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد حقانيت و وظيفه

ب نانچه مرتكال و چسدر صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه 

لغ تا از اين مب و بيش باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد در مرتبه مدير كل يا همطراز مديركل يا

اه تا سه ز شش مادويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت 

صال وقت به انففصال ميا باالتر باشد به جاي ان سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل

 .دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد

 نج سال حبسو تا پددر صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب 

خواهد بود و چنانچه  ضربه شالق 74خدمات دولتي و تا به عالوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از 

م ه سال محكوساه تا مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش م

 .خواهد شد

ه جزاي عالو ال حبس بهدر صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده س

نانچه مرتكب در مرتبه ضربه شالق خواهد بود و چ 74نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 

 .واهد شدحكوم خپايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال م
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فعات واقع ديا به  وواحده  "غ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صالحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتامبال -1تبصره 

 .شده و جمع مبلغ ماخوذ بالغ بر نصاب مزبور باشد

به  ينانچه راشد شد و چدر تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواه -2تبصره 

 .وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد

رتشاء ادر اصل  مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود ) در مواردي كه -3تبصره 

فس عمل كه ن و در صورتي انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء به جاي آن سه سال انفصال تعيين ميشود(

 .انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد

ه اشت موقت برار بازدهرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود داليل كافي ، صدور ق -4تبصره 

پس  اه ميتواندر دستگتبديل نخواهد بود . همچنين وزي مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل

ذكور در ق ميبه ايام تعل .از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند 

 .هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت

ف خواهد ر مالي معاد از تعزيهرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازدر هر مورد از موارد ارتشاء  -5تبصره 

مرتشي را  تعقيب شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل

 .گرددردانده ميشود و امتياز لغو ميفراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگ

وه بر ضبط رزند عالكساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختالس و كالهبرداري مبادرت و -4ماده 

اختالس و  ر موردكليه اموال منقول و غير منقول كه از طريق رشوه كسب كرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور د

 ومات دولتي از خد الهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائمك

ض سد في االرزات مفحبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتي كه مصداق مفسد في االرض باشند مجازات آنها مجا

 .خواهد بود

سته به ي و يا وابهاي دولتو كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركت هريك از كارمندان -5ماده 

ي و به پايه قضاي رندگاندولت و يا نهادهاي انقالبي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دا

ا مطالبات ي جوه ياامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و م

ص را كه و يا اشخا الذكر حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار ويا ساير اموال متعلق به هريك از سازمانها و موسسات فوق

ير مجازات رتيب زمختلس محسوب و به ت برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد

 .خواهد شد

 نفصال موقتسال ا در صورتي كه ميزان اختالس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه

مال مورد  د وجه يار وه برو هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد عال

 .شوداختالس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي

 .شوددر صورت اتالف عمدي مرتكب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محكوم مي -1تبصره 
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ب مرتك باشد زار ريالهچنانچه عمل اختالس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتي كه ميزان اختالس تا پنجاه  -2تبصره 

ز نفصال دائم ااسال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و  5سال حبس و يك تا  5تا  2

 .شودوم ميخدمات دولتي و در هر دو مورد عالوه بر رد وجه يا مال مورد اختالس به جزاي نقدي معادل دوبرابر محك

م يا را از تما ادگاه اودور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختالس را مسترد نمايد هرگاه مرتكب اختالس قبل از صد -3تبصره 

 .شد قسمتي از جزاي نقدي معاف مينمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد

رم جن است كه محاكم اعم از ايحداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختالس از حيث تعيين مجازات يا صالحيت  -4تبصره 

 .دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد

قت به مدت زداشت موهرگاه ميزان اختالس زائد بر صدهزار ريال باشد ، در صورت وجود داليل كافي ، صدور قرار با -5تبصره 

 .يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ

دمت خايي وي از ليف نههمچنين وزير دستگاه ميتواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تك

 .تعليق كند . به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت

حاظ له يك از يه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماددر كل -6تبصره 

 .حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود

نجام افس عمل كه نمجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي -6ماده 

 .شده نيز جرم باشد شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود

ز خدمات افصال دائم به ان مستخدمان دولتي عالوه بر مجازات مذكور جنانچه در مرتبه مدير كل يا باالتر و يا همطراز آنها باشند

 .شوندكوم ميسال انفصال موقت از خدمات دولتي مح دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه

امورين مرتكب از در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه م -7ماده 

 رخواست رافدور كيمذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد و دادسرا مكلف است ص

 زء خدمت اوعليق جتبه اداره يا سازمان ذي ربط اعالم دارد . در صورتي كه متهم به موجب راي قعطي برائت حاصل كند ايام 

 .محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد

ن كليه ود همچنيبام است مشمول اين قانون خواهند كليه دستگاههايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر ن -8ماده 

 .شودمقررات مغاير اين قانون لغو مي

هيأت  22/12/1383هـ مورخ 30374ت/73377هاي اجرايي )مصوبه شماره نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاهآيين

 وزيران(

 كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي -وزارت دادگستري -نهاد رياست جمهوري
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و برنامه ريزي  سازمان مديريت 29/1/1383مورخ  11750/101بنا به پيشنهاد شماره  1/9/1383هيات وزيران در جلسه مورخ 

ي به تخلفات اداري ( قانون رسيدگ27كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده )

فساد در  بارزه بامجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرائي به موجب قوانين براي پيشگيري و و به منظور تامين ا -1372مصوب  -

اري ز و كار اديني سانظام اداري بر عهده دارند و همچنين تكميل آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش ب

صويب شرح زير ت را به زه با رشوه در دستگاههاي اجرائيمناسب براي تسهيل خدمات رساني به مردم ، آئين نامه پيشگيري و مبار

 نمود:

 مصاديق رشوه -فصل اول 

ند پرداخت يند يا سكاركنان و مسئوالن دستگاههاي اجرائي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نما -1ماده 

م جه را فراهورداخت ا وصول و ايصال مال يا سند پوجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و ي

ه هياتهاي رسيدگي به پرونده انان ب -1372مصوب  -( قانون رسيدگي به تخلفات اداري 8( ماده )17نمايند ، با توجه به بند )

 تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

 مقررات تعيين شده است.گرفتن وجوهي به غير از انچه در قوانين و  -الف

از  فاحش كمتر مقدار اخذ مالي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به -ب

 قيمت.

 ت مربوط.مقررا فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت -ج

 جوع.راز ارباب  خت وجهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پردافراه -د

ادن يا دراي انجام تقيم باخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمس -ه

 دستگاه اجرائي مي باشد.انجام ندادن امري كه مربوط به 

ا يايت ضوابط دون رعاخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام ب -و

اص خمزيت  پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و

 دد.فيف گره اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخبراي ارايه خدمات ب

 تكاليف و وظايف دستگاههاي اجرائي -فصل دوم 

بايد  جام موارد ذيل مي( اين آئين نامه براي تحقق اهداف اين آئين نامه نسبت به ان16كليه دستگاههاي موضوع ماده ) -2ماده 

 اقدام نمايند :

شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطالع رساني مناسب به مردم ، اصالح و كوتاه نمودن روشهاي انجام خدماتي كه به مردم  -الف

ارايه مي گردد ، توسعه فناوري اداري ، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهايي كه از طرف سازمان مديريت 
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گردد ، )طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصالح و برنامه ريزي كشور صادر مي 

 سيستمها و روشهاي اداري.(

 آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذيربط از مفاد اين آئين نامه به طور كامل مطلع شده باشند. -ب

ديران كل مازمآنها ، ؤساي سرا ، استانداران ، مديران عامل شركتها ، انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمآنه -ج

 ي محوله.وريتهاواحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي الزم به طرق مقتضي و تهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و مام

ور حكم قطعي بر منجر به صد ( اين آئين نامه را گزارش نموده و گزارش انان1تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده ) -د 

ران ب هيات وزيه تصوياساس آئين نامه شده باشد ، مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ب

 مي رسد.

واردي كه مور در پيش بيني حق فسخ براي دستگاه اجرائي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذك -ه

 ( اين آئين نامه شود.1به تشخيص دستگاه اجرائي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده )

 تكاليف و وظايف كاركنان -فصل سوم 

سبت به خود ن( 1اده )مكليه كاركنان دستگاههاي موضوع آئين نامه مكلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج در  -3ماده 

فوق مقامات ما داري واب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهادكننده به هياتهاي رسيدگي به تخلفات يا ديگر كاركنان مرات

 اطالع دهند تا مطابق قانون پيگيري شود.

ي ا تالش براه باشد يهر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرائي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شد -4ماده 

نامه گزارش كامل  ( اين آئين2از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئوالن يا بازرسان موضوع بند )ج( ماده )گرفتن رشوه 

الش كرده تدن ان موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آور

 اند به مسئوالن مربوط ارايه دهد.

 رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري نحوه -فصل چهارم 

مال مجازات ( و اع1) دستگاههاي مشمول اين آئين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده - 5ماده 

يق بازرسان انتصابي به ( قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طر12مقامات مندرج در ماده ) -اقدام خواهند نمود : الف 

توانند مي ع حاصل نمايند( اين آئين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئوالن مربوط اطال1وقوع تخلفات موضوع ماده )

به تخلفات اداري  ( قانون رسيدگي9حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي )الف( و )ب( و )ج( ماده )

 مايند.اقدام ن

لف ا احراز تخاري و بدر صورت تكرار تخلف با گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذيربط ، هياتهاي رسيدگي به تخلفات اد -ب 

ون يادشده )به ( قان9مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت ان كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده )

 بند فوق( محكوم نمايند.استثناي موارد مذكور در 
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دگي به ( قانون رسي9اده)نامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در م( اين آيين1ج ـ در صورت تكرار تخلف موضوع ماده )

( 9ضوع ماده)هاي موتوانند متخلف را به يكي از مجازاتتخلفات اداري، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف مي

 له بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم نمايند.ازجم

دون طي ( ب9اده )مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري در م - 1تبصره 

وم ر اول يا دراي بابند )ج( را ب مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيات ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازاتهاي

 اعمال نمايند.

ياتهاي هكه پرونده انان به  ( قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركناني را13مقامات ذيربط با توجه به ماده ) -2تبصره 

 رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده يا مي شود حداكثر به مدت سه ماه اماده به خدمت نمايند.

رات مربوط ين و مقردستگاههاي اجرائي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفند بر اساس قوان -3ه تبصر

 به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند.

ند با تقاضاي اعمال ( شو1( اين آئين نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده )2در صورتي كه بازرسان موضوع بند )ج( ماده ) -4تبصره 

س تكابي بازرخلف ارتاشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هياتهاي مزبور معرفي خواهند شد. چنانچه 

نون رسيدگي به ( قا19)عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده انان به ترتيب مقرر در ماده 

 ي به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد.تخلفات ادار

( دهاي )ب( ، )ج( ، )د( اين آئين نامه كه واجد جنبه جزايي است ، خصوصا بن1در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده ) - 6ماده 

راتب را فات اداري م( قانون رسيدگي به تخل19( اين ماده ، هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده )-و )ه

 جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد.

( 1اده )مبندهاي  در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي مرتكب يكي از اعمال -7ماده 

ر دوضوع بايد ماين  شد وآئين نامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص يادشده به مدت پنج سال نمي با

 شرايط معامالت با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد.

 ومديريت  دستگاه اجرائي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان -1تبصره 

 برنامه ريزي كشور نيز اعالم دارد.

امه ريزي يت و برنكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديردر صورتي كه اشخاص يادشده حداقل دو بار مرت -2تبصره 

 جزء شرايط بور راكشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به كليه دستگاههاي اجرائي خودداري از انجام معامله با اشخاص مز

 عمومي پيمان لحاظ نمايد.

 نامه به شرح زير مي باشد :( اين آئين 2شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند )ج( ماده ) - 8ماده 

 بازرسان بايد از بين افراد امين ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. -الف 
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 شابه برسد.ماحدهاي وصالحيت بازرسان مي بايد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه يا  -ب 

 ست.ستگاه اهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دهماهنگي ، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به ع -ج 

 مي گردد ، ور تهيهبازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كش -د 

 امضاء نمايند.

انجام مي  ازرسانببرجسته اي كه توسط  دستگاهها مي توانند حسب توانمنديها و كارايي و حجم مسئوليت محوله و خدمات -هـ

اي يك از دستگاهه( قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در حدي كه بار مالي آن از طرف هر6گردد به استناد ماده )

ه ه عنوان فوق العادب( مجموع حقوق و فوق العاده هاي مربوط %30مربوط قبالً تأمين و محاسبه شده باشد تا ميزان سي درصد )

 ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند.

زرس انجام وان بافوق العاده يادشده غيرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي باشد و تا زماني كه مستخدم به عن

 وظيفه مي نمايد و گزارشهاي بازرسي ان واصل مي گردد با نظر دستگاه ذيربط قابل پرداخت است.

 اشد حداكثربسبه شده كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاههاي مربوط قبالً تأمين و محا حدي در  دستگاهها مي توانند -و

وق و يك ماه حق ( از بازرساني كه خدمات برجسته اي براي پيگيري وكشف موارد تخلف انجام مي دهند تا%40به چهل درصد )

 پاداش پرداخت نمايند. استخدام كشوري و احكام مشابه به عنوان ( قانون41مزايا عالوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده )

مورخ  35665/1801بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ، موضوع بخشنامه شماره  -ز

ر ا با تغييربوط و يو با تاييد مقامات مسئول منصوب مي شوند. دفتر مذكور مي تواند با حفظ پست و مسئوليتهاي م 4/3/1382

 نآ مالي بار هك حدي رد عنوان پستهاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسي استفاده نمايد. در هر حالت بازرسان 

 .شد خواهند مند هبهر بازرسي ويژه هاي العاده فوق از باشد شده محاسبه و تأمين قبالً  مربوط دستگاههاي از هريك طرف از

رد و زيابي عملكدهاي ارواحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمآنهاي استاني يا مديران كل استان و تاييد واحدر  -ح

 پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي شوند.

اين وظايف  نجامسي و ار بازربازرسان منصوب از طرف استانداران عالوه بر اجراي مفاد اين آئين نامه در استانداريها ، عهده دا -ط

 در ساير واحدهاي استاني نيز مي باشند.

 تاييد سازمان مديريت و ( كل كاركنان تجاوز نمايد. براي موارد خاص با%5/0تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد ) -ي

 برنامه ريزي كشور اين درصد قابل افزايش است.

ئين نامه ضوع اين آتحت سرپرستي مديران ، رؤسا و مسئوالن سازمآنهاي مودر صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي  -9ماده 

هد شد و ول تذكر داده خوا( اين آئين نامه شوند به مديران و مسئوالن مربوط براي بار ا1مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده )

منوع اي مزبور مه پستها دو سال از انتصاب ببراي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاي يادشده محروم و براي بار سوم ت

 خواهند شد.
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شات ع ، گزارسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجو -10ماده 

بقه ع رشوه ، طان شيوبازرسان و ساير منابع ، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آئين نامه را از نظر درجه سالمت اداري و ميز

 والن منعكسگر مسئبندي ، تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرائي به رييس جمهور و دي

زي برنامه ري وديريت منمايد. كليه دستگاههاي مشمول اين آئين نامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان 

 كشور مي باشند.

 امه به عملنين آئين اسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اقدامات الزم را براي توجيه و پيگيري اجراي  -11ه ماد

 آورد.

بيشتر در  ود را كهدستگاههاي اجرائي موظفند براي اجراي دقيق اين آئين نامه واحدها و گروههايي از كاركنان خ -12ماده 

 ايند.الح نمباشند اولويت بندي نمايند و نقاط اسيب پذير را با جديت و اولويت اص معرض دريافت و پرداخت رشوه مي

اي طرح سئول اجرهركدام از دستگاههاي مشمول اين آئين نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه م -13ماده 

شد مسئول مي با 1/6/1381هـ مورخ 26394ت/21619تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع ، موضوع تصويب نامه شماره 

كشور  رنامه ريزيبريت و پيگيري ، نظارت و اجراي اين آئين نامه نمايند و گزارشهاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مدي

قديم تلي اداري ورايعاشارايه دهند. سازمان ياد شده پس از جمع بندي ، گزارش دستگاههاي اجرائي را تهيه و به رييس جمهور و 

 مي كند.

ات يافت گزارشرائي، دربه منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذيربط در هر دستگاه اجرائي ، رفع موانع و مشكالت اج -1تبصره 

اين آئين نامه و با  (13و پيگيري مستمر اجرائي اين آئين نامه ، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرائي موضوع ماده )

 ،هاي اداري و روش د ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات )دبيركارگروه( ، مسئول واحد بهبود سيستمهاعضويت مسئول واح

ات( و كيل هيمسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيات بدوي )در صورت تش

 يكي از بازرسان تشكيل مي گردد.

ده گروه ياد شه به كارظفند كه نتايج بازرسيها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويب نامواحدهاي حراست مو -2تبصره 

وزارت  موزش و پرورش ،آسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، وزارت  -14ارايه نمايند. ماده 

ر دان مكلفند مي ايرزش پزشكي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالعلوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آمو

جلب  عمل و جهت افزايش اگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصالح روشهاي مورد

راي دانش بازي( سگ مشاركت مردم براي رفع معضالت موجود ، برنامه ريزي و اصالح برنامه هاي آموزشي معارف اسالمي )فرهن

هني و ش و نگرش ذر گرايآموزان ، دانشجويان ، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيي

سازمان  اري باايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فسادستيزي اقدامات الزم را انجام دهند. دستگاههاي ياد شده مكلف به همك

 ريزي كشور مي باشند.مديريت و برنامه 

بير دواهد بود. ا فساد خبمسئوليت پيگيري اين آئين نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله  -15ماده 

 ستاد يادشده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود.
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گي جمهوري اسالمي ون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهن( قان160كليه دستگاههاي مذكور در ماده ) -16ماده 

لتي و ومي غير دوو نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه ، بانكها و بيمه هاي دولتي ، نهادهاي عم -1383مصوب -ايران 

 شهرداريها مشمول اين آئين نامه مي باشند.

وابط ضن بر اساس ارمندانافي اختيارات مديريت در تغيير پست ثابت سازماني ك تنزل مقام كاركنان متخلف بعنوان مجازات اداري،

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري( 25/1/1381مورخ  12مربوط ومقتضيات اداري نيست )دادنامه شماره 

  25/1/1381تاريخ :

  12شماره دادنامه : 

  77/310كالسه پرونده : 

  ت اداريمرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدال

  كارگران شاكي : بانك رفاه

  ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و بيستم

 مقدمه: 

ت بانك رفاه موضوع شكايت خانم صديقه امين زاده پور به طرفي 75/808شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كالسه  -الف

ح بشر ست مربوطهشعب به خواسته درخواست حقوق ومزاياو كارانه و عيدي و اضافه كاري معوقه و پ مديريت امور -كارگران 

ه اينكه تنزيل پست بتنزيل پست نيز با عنايت  چنين راي صادر نموده است، ... در مورد 6/8/1376مورخ  1688دادنامه شماره 

طعي از ناحيه آن تخلفات مي يابد مديريت تا صدور راي قبودن پرونده نزد هيات  نوعي مجازات اداري است و با وصف مفتوح

ت شاكيه در مودر عدم به ورد شكاي انتظار ميكشيد، اقدام در اين مورد نيز موافق قانون تشخيص نمي گردد. بنابراين حكم مرجع

تي كه از اين وراعيدي و برگرداندن پست و در نتيجه پرداخت كس پرداخت عيدي و تنزل پست و محكوميت خوانده به پرداخت

  است صادر و اعالم مي دارد. ناحيه متوجه شاكيه شده

ه كارگران به شكايت آقاي مصطفي صالح پور به طرفيت بانك رفا موضوع 76/58شعبه اول در رسيدگي به پرونده كالسه  -ب

ماده  2سب بندحبه اينكه چنين راي صادر نموده است، نظر  16/3/1377مورخ  321دادنامه شماره  خواسته، اعاده شغل بشرح

شته شغلي شاكي نموده راساس اقدام به تغيير  اساسنامه بانك ، مدير عامل حق تغيير و تحويل كادر بانك را دارد و بر اين 20

ه ديوان شكايت مي بنبود مي بايست به حكم دادگاه تخلفات اداري در فرجه قانوني  است. بعالوه اگر شاكي راضي به اين عمل

ول در پس مي باشد. با تغيير و تح دم اعتراض به منزله قبول حكم بوده و از تبعات راي هيات تخلفات اداري نيز مسئلهع نمود و

 توجه به مراتب راي به ردشكايت صادر مي شود.

 ضور روساي شعبحنجف آبادي و با  هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت االسالم و المسلمين دري

شرح آتي مبادرت به ببحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء  بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از

 نمايد:صدور راي مي

  راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
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كه تنزل مقام كاركنان متخلف واحدهاي دولتي  1372مصوب  تخلفات اداري دگي بهقانون رسي 9حكم مقرر در بند )و( ماده 

پست ثابت سازماني كارمندان  مذكور را در زمره مجازاتهاي اداري قرار داده است ، نافي اختيارات مديريت در تغيير مشمول قانون

شعبه اول  16/3/1377مورخ  321امه شماره بنابراين دادن .واحدهاي مذكور بر اساس ضوابط مربوط ومقتضيات اداري نيست

 در حدي كه متضمن اين معني مي باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي 76/58ديوان عدالت اداري در پرونده 

  شود.

براي شعب ديوان و ساير مراجع  1/2/1378مصوب  وان عدالت اداريقانون دي اصالحي 20اين راي باستناد قسمت اخير ماده 

 ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است.

ورخ م 31ه عدم جواز تنزل شغل كارمندان بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري )دادنامه شمار

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري( 30/1/1388

 30/1/1388تاريخ دادنامه: 

 31شماره دادنامه: 

 87/765كالسه پرونده: 

 عدالت اداري مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان

 شاكي: آقاي ندرت صدري

 ديوان عدالت اداري 16و  14، 13اعالم تعارض آراء صادره از شعب  : موضوع شكايت و خواسته

  مقدمه:

صدري به طرفيت بانك آقاي ندرت موضوع شكايت 1112و  85/537شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه  -الف

جوز و حكم قانوني، ماز معاون شعبه درجه يك به تحويلدار سيار بدون  شرقي به خواسته تغيير پست سازمانيصادرات آذربايجان

امه شماره شرح دادن به و اعاده به پست سازمان قبلي با درنظرگرفتن سابقه خدمتي و مطالبه مزاياي مختلف نقض تصميم مأخوذه

مورخ  كميسيون انتصابات استان آذربايجان شرقي چنين رأي صادر نموده است، در جلسه 25/1/1386مورخ  72و  73

دار سيار تغيير علت عدم كارآيي در اين سمت و عدم رعايت مقررات به سمت تحويل پست سازماني معاون شعبه به 15/2/1369

مديريت در  اختيارات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر 25/1/1381مورخ  12اره طبق رأي وحدت رويه شم يافت و

رات نگرديده به عالوه خواهان، احراز نقض قوانين و تخلف از مقر تغيير پست سازماني كارمندان در تغيير و تنزل سمت سازماني

م صادر و اعال غير موجه تشخيص و حكم به رد آن باشد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحهمسلم نمي تضييع حقي مشهود و

 شود. مي

موضوع شكايت آقاي رضا دانشجو به طرفيت بانك صادرات  85/1024شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه  -ب

 مسئول شعبهبه سمت  3اعتراض به تقليل حكم خدمت و تنزيل مقام از معاونت شعبه درجه  استان آذربايجان شرقي به خواسته

http://www.vekalatonline.ir/laws/19685/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/index.php?ToDo=ShowLaws&LawID=7944
http://www.vekalatonline.ir/laws/19685/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/index.php?ToDo=ShowLaws&LawID=7944
http://www.vekalatonline.ir/laws/19685/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/index.php?ToDo=ShowLaws&LawID=1016
http://www.vekalatonline.ir/laws/19685/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/index.php?ToDo=ShowLaws&LawID=1016
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چنين  22/2/1386مورخ  180شماره  و تقاضاي صدور حكم به واريز كسورات مربوطه از حقوق ماهيانه به شرح دادنامه 5درجه 

بلحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلي شاكي شهرستان  عنه در پاسخ اعالم داشتهرأي صادر نموده است، مشتكي

 منصوب شده و نهايتاً بانك در صدد جلب 5هاي استان به سمت مسئول شعبه درجه حوزهساير  اهر و عدم تمايل شاكي به

مجازاتهاي اداري شمرده است كه فقط در  باشد. شعبه با توجه به قانون تخلفات اداري كه تنزيل مقام را ازرضايت شاكي مي

كارمند در هيأتهاي مذكور تنزيل مقام  بدون صدور حكم به محكوميت و است اداري تخلفات به رسيدگي هيأتهاي  صالحيت

فقط با  قانون استخدام كشوري 114و ماده  36ماده  2فاقد وجاهت قانوني است و حسب قواعد تبصره  منجر به كسر حقوق

بدون رضايت مستخدم پست سازماني وي را تغيير  توانتوان پستي در گروه پايين تر به او ارجاع كرد و نميرضايت مستخدم مي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر  25/1/1381مورخ  12و  19/2/1377مورخ  33و  32هاي و آراء وحدت رويه شماره داد

عليهذا حكم به ورود  معناست كه تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام مجازات اداري فاقد مجوز قانوني است بر همين

با پست همتراز صادر و اعالم  3معاونت شعبه درجه  و صدور حكم 10/12/1383مورخ  5/4952شكايت و ابطال حكم شماره 

 گردد. مي

 فرجام به طرفيت شعبهموضوع شكايت آقاي عبدالحسين خوش 86/647رسيدگي به پرونده كالسه  شعبه سيزدهم ديوان در -ج

رياست شعبه  به 3به درجه شع مركزي بانك صادرات آذربايجان شرقي به خواسته رسيدگي به تنزل پست سازماني از معاونت

صادره از  25/6/1380مورخ  206قبلي با توجه به رأي شماره توسط كميسيون انتصابات استان و اعاده پست سازماني 6درجه 

مورد  ، چون درچنين رأي صادر نموده است 11/12/1386مورخ  1942اداري به شرح دادنامه شماره هيأت عمومي ديوان عدالت

االشعار با توجه به كميسيون انتصابات فوق توسط 6به رياست شعبه درجه  3شاكي از معاونت شعبه درجه تنزل پست سازماني 

قانون  9و( ماده )از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بلحاظ اينكه طبق بند  صادره 25/2/1380مورخ  206دادنامه شماره 

ن با رعايت مقررات اعمال آ زاتهاي اداري مستخدم متخلف تعيين وتخلفات اداري، تنزل مقام به عنوان يكي از مجا رسيدگي به

در بندهاي )الف، ب،  منحصراً اعمال يكي از مجازاتهاي اداري مقرر مربوطه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محول شده و

دولت در مقام  م رسميمقام مستخدآن قانون محول گرديده است، بنابراين تنزل  12مقامات مذكور در ماده  ج، د( ماده مذكور به

داره كل امور كاركنان به قانوني ندارد. چنانچه در نامه ا الذكر مجوزاعمال مجازات اداري در مورد او توسط يكي از مقامات فوق

به  خوانده ثبت شده سوابق ارسالي به ضميمه نامه دايره حقوقي بانك 343آذربايجان شرقي مندرج در برگ  عنوان بانك صادرات

و  3ن شعبه درجهبه معاو 6مشاراليه از رئيس شعبه درجه  در دفتر اين شعبه به تغيير پست 11/12/1386مورخ  2091شماره 

 وقي بانك ثبتبرخالف ضوابط اعمال شده است و مطالب مندرج در اليحه جوابيه دايره حق استپست موردنظر وي معترض شده

مراتب حكم به ورود  نبوده است، بنا به جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجهاز  26/9/1386مورخ  1641شده به شماره 

ت مذكور اعالم بانك صادرات يا پست همتراز پس 3پست معاونت شعبه درجه  شكايت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به

 گردد. مي

س از بحث و بررسي پفوق تشكيل و  البدل در تاريخعلي عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان هيأت

 .نمايدصدور رأي مي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به

 رأي هيأت عمومي

اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمين متخلف دولت و  -رسد. بمي الذكر محرز بنظرهاي فوقتعارض در مدلول دادنامه -الف

تجويز شده است و  ماده  قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن 12مندرج در ماده  سط مقاماتبانكها تو
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تخلفات اداري منحصراً در صالحيت اختصاصي هيأتهاي  قانون رسيدگي به 9اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند )و( ماده 

تخلفات  هاي شاكيان كه مبين ارتكابالذكر و عنايت به محتويات پروندهمراتب فوقنظر به  .رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد

كميسيون انتصابات و بدون صدور رأي  اداري از سوي آنان و مفهم اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت آنان بر اساس تصميم

مورخ  180ماره -و ش 11/12/1386مورخ  1942هاي شماره دادنامه قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است،

اصول و موازين  سيزدهم و شانزدهم ديوان مبني بر عدم جواز تنزل شغل شاكيان به شرح اخيرالذكر موافق دو شعبه 22/2/1386

ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري  قانون 43و ماده  19ماده  2باشد. اين رأي به استناد بند قانوني مي

 االتباع استالزم ربط در موارد مشابهذي

ص ق اشخاعدم وجاهت تعيين حقوق مبناي سال قبل از اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري به منظور پرداخت حقو

 (يوان عدالت اداريد 8/3/1391مورخ  128قانون رسيدگي به تخلفات اداري )رأي شماره  9بازخريد شده در اجراي بند ح ماده 

 08/03/1391تاريخ: 

 447/89كالسه پرونده: 

 128شماره دادنامه: 

ه مديريت و دبير هيأت عالي نظارت معاونت توسع 10/4/1388 -34088/17/200بخشنامه شماره  2موضوع رأي: ابطال بند 

نظور م وري بهسرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر تعيين حقوق مبناي سال قبل از اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كش

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري9پرداخت حقوق اشخاص بازخريد شده در اجراي بند ح ماده 

 شاكي: محمدسعيد حافدي قزلجي با وكالت خانم سارا مولودزاده

 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

عاونت توسعه مبير هيأت عالي نظارت د 10/4/1388 -34088/17/200بخشنامه شماره  2موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 

 مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

عه مديريت و دبير هيأت عالي نظارت معاونت توس 10/4/1388 -34088/17/200بخشنامه شماره  2گردش كار: به موجب بند 

 :سرمايه انساني رئيس جمهور مقرر شده است كه

 :(تنبيه اداري مندرج در بند )ح "

بال هر سال سابقه قروز حقوق مبناي مربوط در  (45( تا )30حكوميت افراد به اين مجازات، حسب مورد برابر با )در موارد م

ري به ات كشوخدمت به تشخيص هيأت صادر كننده رأي، بر طبق آخرين حكم كارگزيني قبل از تطبيق با قانون مديريت خدم

 ".آنان پرداخت گردد

 :كه است ادهد توضيح و شده خواستار را مذكور بخشنامه 2 ز موكل خويش، ابطال بندخانم سارا مولود زاده به وكالت ا
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 45762605ستخدامي اموكل داراي مدرك ليسانس پرستاري به شماره  -1احتراماً، به وكالت از شاكي به استحضار مي رساند:  "

دمت مرتكب هيچ خدر طول مدت  -2بوده است. روز در استخدام دانشگاه علوم پزشكي كردستان  22ماه و  7سال و  16به مدت 

دمت از دانشگاه مي دو بار تقاضاي بازخريد خ 1387در سال  -3گونه تخلف نشده و داراي سابقه خدمت بسيار خوبي بوده است. 

 -25أي شماره نهايتاً مجبور به ترك خدمت مي شود و به موجب ر -4كند اما متاسفانه با تقاضاي وي موافقت نمي شود. 

روز حقوق مبناي  45قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات خريد خدمت با پرداخت  8ماده  29به استناد بند  6/8/1388

 34088/17/200 ماده ب بخشنامه 2در اجراي رأي مذكور با توجه به بند  -5مربوط در قبال هر سال خدمت محكوم مي شود. 

بل از تطبيق با )ق 1387روز حقوق مبناي سال  45سرمايه انساني رئيس جمهور معاونت توسعه مديريت و  1388دهم تير ماه 

ل پرداخت مي روز سنوات خدمت به موك 22ماه و  7سال و  16ريال بابت  437/334/13قانون مديريت خدمات كشوري( مبلغ 

 .شود

ارمندان بر اساس حقوق و مزاياي ك مبناي تعيين 8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  64اوالً: با عنايت به ماده 

 .ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاست و حقوق ثابت جايگزين حقوق مبنا شده است

 1388ق شاغل در سال كامالً پيداست كه حقوق ثابت شاغل حق شغل و ح 88و  1387ثانياً: با توجه به احكام كارگزيني سالهاي 

 .ستاو قبل از اجراي قانون ياد شده گرديده  1387گزين حقوق مبنا در سال جاي ()قانون مديريت خدمات كشوري

است و با توجه به  و در زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بازخريد شده 1388لهذا با عنايت به اين كه موكل در سال 

پرداخت آن بر  وكل پرداخت شود وبه م 1388روز حقوق مبناي سال  45هيأت رسيدگي به تخلفات اداري بايد  25رأي شماره 

اده ب م 2بند  موجبات تضييع حق موكل به ميزان قابل توجهي را فراهم آورده است. بدواً تقاضاي ابطال 1388اساس سال 

 " .دعاستمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مورد است 10/4/1388 -34088/17/200بخشنامه شماره 

شماره  ب اليحهمذكور، رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به موجدر پاسخ به شكايت 

ارسال كرده  دبير هيأت عالي نظارت معاونت مذكور را 25/8/1389-36140/233تصوير اليحه شماره  36140/231-2/9/1389

 :است. اليحه مذكور به قرار زير است

ممنوع و يا  رسيدگي به مواردي كه در اين قانون(: »1386ريت خدمات كشوري )مصوب سال قانون مدي 97به تصريح ماده "

ت اداري تخلفا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به

سيدگي به تخلفات ( قانون ر9موضوع ماده )بر اين اساس تعيين و اعمال مجازات )تنبيهات اداري( « مي باشد... 1372مصوب 

 .اداري قانوني است كه مورد تاكيد بخشنامه معترض عنه مي باشد، مغايرتي با قانون ندارد

خواسته شاكي داير بر پرداخت حقوق ثابت به جاي حقوق مبنا وجاهت قانوني ندارد. زيرا اوالً: تنبيه اداري مربوط بازخريد خدمت 

قانون  (9)ماده « ح»مربوط )نه حقوق ثابت( در قبال هر سال سابقه خدمت موضوع بند « قوق مبناح»روز  45با پرداخت 

، حقوق مبنا 1370( قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت مصوب سال 1رسيدگي به تخلفات اداري است. ثانياً: مطابق ماده )

ستخدام كشوري در عدد مبنا گروه مربوط تعيين قانون ا 33مستخدمان رسمي برابر با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده 

مي گرديد. در حالي كه در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري )مصوب سال 

( از فصل دوم مصوبه 2(، گروه هاي بيست گانه موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت به شرح بند )1386

معاونت توسعه مديريت  21/2/1388-14593/200شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني )موضوع بخشنامه شماره  9/2/1388
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و سرمايه انساني رئيس جمهور( فقط در برخورداري از بخشي از امتيازات حق شغل )طبقات شغلي( جدول شماره يك اين مصوبه 

تياز رتبه شغلي به عنوان جزء ديگر از اجزاي تعيين كننده حق شغل موثر است و اين گروههاي بيست گانه حتي در محاسبه ام

تاثيري ندارد. به عالوه اين  (قانون مديريت خدمات كشوري 65از فصل دوم مصوبه ياد شده معطوف به تبصره يك ماده  4)بند 

ور هر يك مالك جداگانه اي ( مصوبه مزب6( و )5كه نحوه محاسبه امتيازات فوق العاده مديريت و حق شاغل موضوع بندهاي )

دارد و ميزان حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ هيچ گونه تاثيري در اين زمينه ها ندارد. بنابراين براي تسري حقوق مبنا به حق 

( قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان حقوق ثابت تلقي مي 68شغل و حق شاغل و فوق العاده مديريت كه به موجب ماده )

شوراي توسعه مديريت و سرمايه  9/2/1388مكان قانوني وجود ندارد و لذا بخشنامه معترض عنه كه در چارچوب مصوبه گردند، ا

 ".انساني و صرفاً در تبيين نحوه اجراي تنبيهات اداري مورد اشاره در آن صادر شده است، مغايرتي با قانون ندارد

 س از بحث وپل شد. حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با

 .كندبررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي

 رأي هيأت عمومي

بق طمجازات بر  قانون مديريت خدمات كشوري، رسيدگي به تخلفات كاركنان دستگاههاي اجرايي و تعيين 97هر چند در ماده 

نون رسيدگي به قا 9مقرر شده است ليكن از آن جا كه در بند )ح( ماده  1372يدگي به تخلفات اداري مصوب سال قانون رس

سال سابقه  25از  سال سابقه دولتي درمورد مستخدمان زن و كمتر 20تخلفات اداري، بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 

شخيص هيأت تروز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به  45تا  30خدمت دولتي درمورد مستخدمان مرد با پرداخت 

خشنامه مورد ب 2ند بصادر كننده رأي اعمال مي شود و در قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق مبنا جايگاهي ندارد، بنابراين 

به تخلفات اداري  رسيدگي قانون 9اعتراض از اين حيث كه به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخريد شده در اجراي بند ح ماده 

ر مذكور مقر قانون را در زمان الزم االجرا شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق مبناي سال قبل از اجرايي شدن

ان عدالت اداري ابطال قانون ديو 42و ماده  19كرده است مغاير حكم قانونگذار تشخيص داده مي شود و به استناد بند يك ماده 

 /.مي شود

 (جمهورمعاون اول رييس 21/12/1390مورخ  250893عايت سالمت اداري در مراكز مالي و اعتباري )بخشنامه ر

رزه با جلسه ستاد مبا ( قانون ارتقاي سالمت اداري و به استناد تصميمات متخذه در يكصد و دومين32( و )27مستفاد از مواد )

ي موظفند تا تهيه، ( قانون مديريت خدمات كشور5هاي اجرايي موضوع ماده )مفاسد اقتصادي وزراء و باالترين مقامات دستگاه

از و سا بكارگيري بهاي نظارتي و هاي اجرايي قانون مزبور با استفاده حداكثري از ظرفيت واحدها و بخشنامهتصويب و ابالغ آيين

 يم راجع بهخاذ تصمتا اركان مسئول قبل از اتكارهاي مناسب در ارتقاء سالمت اداري كوشش نموده و ترتيبي اتخاذ فرمايند 

ه وليدي )بتجاري و ت اقتصادي، فعال عنوان  تخصيص هر گونه تسهيالت، صدور مجوز و معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي به

مول عزم ماقدام ال انوني،ها استعالم نموده و در صورت احراز كامل شرايط قاي و بانكي آنربط( از وضعيت مالياتي، بيمهمراجع ذي

سخ ده و يا پاات كنندارند. تسامح، تأخير، اهمال و يا ارايه اطالعات ناقص و يا برخالف واقع توسط اشخاص مسئول )استعالم

 .گردددهنده( جرم محسوب و مطابق قوانين تعقيب مي

 (19/9/1390قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد )مصوب مورخ 
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مهوري ج( قانون اساسي 123در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ) 13/4/1384مورخ  21952/2861عطف به نامه شماره 

جتماعي كه با عنوان اكميسيون  17/2/1387اسالمي ايران قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 

شي آن به مدت مجلس با اجراي آزماي 29/2/1387رخ اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مو

صلحت نظام م( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به مجمع تشخيص 112سه سال موافقت و مطابق اصل يكصد و دوازدهم )

 گردد.به پيوست ابالغ مي 7/8/1390ارسال گرديده بود با اصالح و تأييد آن مجمع در تاريخ 

 مشمول تعاريف و اشخاص -فصل اول

 تعاريف: -1ماده 

جمعي يا  فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، -الف

ررات وانين و مققا نقض سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، ب

ظير رشاء نارد نمايد وز مردم پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سالمت و امنيت عمومي و يا جمعي اكشوري انجام 

يرقانوني از رداختهاي غفت و پ، ارتشاء ، اختالس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطالعات، دريا

 ري و ماليبق ادان منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوامنابع عمومي و انحراف از اي

ي از ت، بخشباشند كه مطابق قوانين و مقررادار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مياي عهدهمؤسسات خصوصي حرفه -ب

 هندسيمنظام  سازمان نظام پزشكي و سازمان وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري،

 15/9/1367مصوب  ( قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري2تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده ) -ج 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

 اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از: -2ماده 

 8/7/1386مديريت خدمات كشوري مصوب ( قانون 5( تا )1افراد مذكور در مواد ) -الف

 واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان -ب

 دار مأموريت عمومياي عهدهشوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه -ج

 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون -د

 تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري -ل دومفص

 لفند:( اين قانون و مديران و مسؤوالن آنها مك2دستگاههاي مشمول بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده ) -3ماده 

وندي نظير ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهرها، رويهها، دستورالعملها، بخشنامهنامهكليه قوانين و مقررات اعم از تصويب -الف

بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و فرآيندهاي كاري و زمان

هاي تفصيلي واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيالت اعطائي، نقشه
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هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، سطح اشغال در پروانه شهرها و جداول ميزان تراكم و

 مراحل مربوط به واردات و صادرات كاال را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطالع عموم برسانند.

 ت.راجعين نيسروري مبه هنگام و ض رسانيبرداري روشهاي مناسب ديگر براي اطالعايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهره

يده، ترك ه، مزامتن قراردادهاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقص -ب

گردد و همچنين اسناد و ( اين قانون منعقد مي2تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده )

ه پايگاه بتها، بايد ه پرداخآنها و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليضمائم 

 اطالعات قراردادها وارد گردد.

ن آنامه اجرائي يينآجمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون ريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه

زيران ويب هيأت وبه تص شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطالعات قراردادها را تهيه كند و

 برساند و ظرف يك سال پايگاه اطالعات قراردادها را ايجاد نمايد.

باشد و ممنوع مي عات آنهانين، افشاء اطالقراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوا -1تبصره 

ز وهي مركب اكارگر يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده

وط اه مربدستگ جمهور و معاونريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونين وزراء اطالعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه

 حسب مورد است.

ي ر پايگاههادف واقع تأخير در ورود اطالعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطالعات يا ورود اطالعات بر خال -2تبصره 

لف(، هاي )اشود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندمذكور تخلف محسوب مي

 گردد.( اين قانون محكوم مي2) )ب( و )ج( ماده

نقاط مهم و  ( اين قانون، وزارت اطالعات موظف است1گيري فساد طبق تعريف ماده )به منظور پيشگيري از شكل -4ماده 

هاي بزرگ، گذاريهپذير در فعاليتهاي كالن اقتصادي دولتي و عمومي مانند معامالت و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايآسيب

وثق و يا زارش مگگيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود لي و نيز مراكز مهم تصميمطرحهاي م

 د.قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي الزم پوشش اطالعاتي كافي و مناسب بده

 شود.بطه قوه قضائيه محسوب ميهاي فساد مالي كالن ضاوزارت اطالعات نيز در پرونده -1تبصره 

 وزارت اطالعات موظف به پشتيباني از بانك اطالعاتي موجود در دبيرخانه است. -2تبصره 

 است: هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زيرمحروميت -5ماده 

 ها:محروميت -الف 

( اين 2اده )ب( و )ج( ملف(، )ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي )اها و مزايدهشركت در مناقصه -1

 25/1/1383قانون با نصاب معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 



 

43 
 

 قانون ( اين2هاي موضوع بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده )دريافت تسهيالت مالي و اعتباري از دستگاه -2

 سسهتأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤ -3

 دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني -4

 اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات -5

 شوراهااي، صنفي و عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه -6

 هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتيعضويت در هيأت -7

 اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان: -ب 

و عمدي به د ع تخلفگردند متناسب با نواشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي -1

 شوند:محروميت به شرح زير محكوم ميتا پنج سال 

هاي ز محروميتربط، به يكي اهاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذيهاي مالي، اظهارنامهارائه متقلبانه اسناد، صورت -1-1

 ( بند )الف( اين ماده و يا هر سه آنها3( و )2(، )1مندرج در جزءهاي )

واقعي، عامالت غيرما ثبت ياتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است ثبت نكردن معامالتي كه ثبت آنها در دف -2-1

 نها( بند )الف( اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آ6( و )2(، )1هاي )هاي مندرج در جزءبه يكي از محروميت

گاه، به قانوني بن دفاتر ط يا غيرواقعي درهاي اشخاص غيرمرتبها و ديون با شناسهها و ديون واهي، يا ثبت هزينهثبت هزينه -3-1

 ( بند )الف( اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها5( و )2(، )1هاي مذكور در جزءهاي )يكي از محروميت

يكي از  ات، بهبيني شده در مقررارائه نكردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش -4-1

 ( بند )الف( اين ماده يا هر دو آنها6( و )3ندرج در جزءهاي )هاي ممحروميت

، (1جزءهاي ) هاي مندرج دراستفاده از تسهيالت بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت -5-1

 ( بند )الف( اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها6( و )4(، )2)

كي از يوجه، به ممعوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر استنكاف از پرداخت بدهي  -6-1

 ( بند )الف( اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها4( و )3(، )2(، )1هاي مندرج در جزءهاي )محروميت

ميت مندرج در د، به محرو( قانون مديريت خدمات كشوري باش5اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده ) -1تبصره 

 شود.( بند )الف( نيز محكوم مي7جزء )

حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معامالت بزرگ يا بيشتر  -2تبصره 

 موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.
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، قطعيت رأي تاريخ در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، -2

هاي ميته محروشوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه بهاي مندرج در بند )الف( اين ماده ميمشمول كليه محروميت

 موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:

 دو سال حبس و بيشتر -1-2

 قدي به ميزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصاتجزاي ن -2-2

 شتر باشد.( بي2-2( و يا )2-1محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي ) -3-2

 ت اطالعات،ايي، وزاروزارت امور اقتصادي و دارهيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده  -6ماده 

و  عادن ايرانمايع و سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، اتاق بازرگاني و صن

قانون، گزارش اين  (5شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده )اتاق تعاون ايران تشكيل مي

يد. قوه مختومه نما صورت پرونده رامستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين

ين صول آياشوند با رعايت اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب ميقضائيه موظف است در شعبه

 هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.هاي دادرسي به گزارش

باره ردادگاه چه د اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، -1تبصره 

 گر متهم ازهد. ادال كاهش تواند مدت محروميت را به حداقل يك سگيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، ميموضوع تصميم

 كند.مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي

صيت مرتكب و ( شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخ5اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده ) -2تبصره 

از پنج  مجازات، بيش شود و در هر صورت،( محكوم مي5مذكور در بند )الف( ماده ) اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات

 سال محروميت نيست.

أت ت را به هيند تخلفادستگاههاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظف -3تبصره 

 مذكور در صدر ماده اعالم كنند.

كيل، ، طرز تشاند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأتتوهيأت مي -4تبصره 

به  ور اجرائي،اير امساجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و 

اده تهيه مر اين كل كشور با همكاري ساير دستگاههاي مذكور د اي است كه ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسينامهموجب آيين

 رسد.شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميمي

اجع ابي مرتكبين در مرتخلفات اداري و جرائم ارتك( اين قانون مانع رسيدگي به5هاي مذكور در ماده )اعمال محروميت -5تبصره 

نحو مؤثر و ا به د طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود رربط نيز موظفنصالح نيست و دستگاههاي ذيذي

 بدون وقفه پيگيري كنند.
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شور رسي كل كدبيرخانه و بانك اطالعات مربوط، موضوع پايگاه اطالعاتي فهرست محروميت در محل سازمان باز -6تبصره 

 شود.تشكيل مي

مي و نابع اسالمسازي و ارتقاء سالمت نظام اداري براساس منظور فرهنگ دولت موظف است با همكاري ساير قوا به -7ماده 

ا ر« ان نظاماي كارگزارمنشور اخالق حرفه»متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون 

 تدوين نمايد.

مأموريتهاي خود در  ن قانون مكلفند براساس وظايف و( اي2كليه دستگاههاي موضوع بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده ) -تبصره 

ون مديريت ( قان71) اي و اخالقي مقامات موضوع مادهرفتار حرفه»به تدوين « اي كارگزاران نظاممنشور اخالق حرفه»چهارچوب 

 خود اقدام نمايند.« خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان

اهبردي و ريزي و نظارت رهاي برنامهاد، تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونتگيري فسبه منظور پيشگيري از شكل -8ماده 

 توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:

ستند مزي امور و داردساسازي اطالعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطالعاتي و استانبه تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف -الف

ن دم و همچنيموم مررساني الزم به عهاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطالعنمودن فعاليتهاي دستگاه

 تأمين نيازهاي اطالعاتي دستگاههاي نظارتي و اطالعاتي كشور اقدام نمايد.

وز دي، اخذ مجليي تودرباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شركتها و واحدها -ب

اندازي اهايجاد و ر گردد، بهمراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيگانه كه انجام آن به چند سازمان مربوط مي

 م نمايد.، اقداحداقل كاهش يابداي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور بهفرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه

 قصات اشخاصون منارا اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معامالت بزرگ مندرج در قان ترتيباتي -ج

 د.( تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گير2مشمول بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده )

 وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است: -9ماده 

 سوء جريان هرگونه ووظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام در اجراي  -الف

 ربط منعكس نمايد.را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به مراجع ذي

هاي سفته والمحل ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطالعات مالياتي و پايگاه اطالعات چكهاي ب -ب

 اندازي نمايد.( اين قانون را راه2واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده )

دسترس  و آن را در اندازي نمايدبندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راهپايگاه اطالعاتي رتبه -ج

 ص قرار دهد.مؤسسات اعتباري و اشخا
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اي تحليل هها بربندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگانامه مربوط به نحوه رتبهآيين -تبصره

ان و اتاق معادن اير نايع واطالعات پايگاه مذكور در بندهاي )ب( و )ج( توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و ص

 رسد.وزيران ميشود و به تصويب هيأته ميتعاون ايران تهي

جاري و تويژه  هاي مرزي، مناطق آزاد وظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه -د

 وزيران برساند.هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأتاقتصادي و اسكله

رك الياتي، گممازمان هاي تبادل اطالعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق سظرف سه سال از تصويب اين قانون قرارداد -هـ

ني الزم را دامات قانود و اقجمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نماي

 عمل آورد.براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي به

ا بو مبارزه  پيشگيري نهاد در زمينهموظف است تمهيدات الزم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم وزارت كشور -10ماده 

ا االنه آن رزارش سگفساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و 

 به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

 ضائيه موظف است:قوه ق -11ماده 

 ي جامع باااليحه ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خألهاي موجود، -الف

ا رعايت تا دولت ب ار دهدهدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قر

 عمل آورد.ني اقدام الزم را بهترتيبات قانو

ستگاههاي كنان دظرف يك سال اليحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كار -ب

ات مربوط موضوع دادرسي و سايرشوند شامل تشكيالت، صالحيتها، آييندولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي

 و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد. تهيه كند

يا  انون، شعبهوع اين قتا زمان ايجاد تشكيالت مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موض -1تبصره 

د ين شعب بايضات ادهد. ق شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صالحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص

 هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.دوره

ه اي است كه ظرف سه مانامهموجب آيينهاي آموزشي تخصصي به شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره -2تبصره 

 رسد.تصويب رئيس قوه قضائيه ميشود و به توسط وزير دادگستري تهيه مي

 اي كه:نهاندازي نمايد به گوهاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راهطالعات مديريت پروندهپايگاه ا -ج

ر سامانه دريافت دوچهار ساعت پس از توليد يا هاي مطروحه حداكثر بيستنسخه الكترونيكي از اطالعات، اسناد و پرونده -1

 )سيستم( ثبت گردد.

 اشد.بيگيري پها قابل رديابي و پروندهتوسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به هادهي رسيدگي به پروندهنوبت -2
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حد قضائي هر وا هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز درثبت كليه نامه -3

 پذير گردد.امكان

ده ش مجاز شناخته وانين،ق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قامكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اورا -4

 است ميسر گردد.

 اندازي نمايد.پايگاه اطالعات آراء صادره قضائي را راه -5

كليه  زم بهدهي اطالعات الهاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويسخالصه اطالعات كليه پرونده -6

 پذير گردد.نظارتي امكاندستگاههاي 

نظم  الق، عفت والف اخخبندي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامل موارد امنيتي، مصاديق نامه اين سامانه و زمانآيين -تبصره

ه ماه ظرف س عمومي و اختالفات خانوادگي و نحوه دسترسي اشخاص و دستگاههاي نظارتي و ساير موضوعات مرتبط، حداكثر

 رسد.شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميدادگستري تهيه ميتوسط وزير 

هيه و جهت تان را ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسالمي اير -د

 ربرگيرد:در را د زياقدام الزم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موار

 استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي -1

 هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانهاسترداد اموال و دارايي -2

 تبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي -3

 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است: -12ماده 

در  ات الزم رااطالع وو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري )كاداستر( و ساير ترتيبات قانوني الزم اقدام ظرف د -الف

 كند.نامه اجرائي مشخص ميپايگاه اطالعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين

 ت و دفاع وهاي اطالعاان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارتخانهنامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمآيين

 رسد.تصويب رئيس قوه قضائيه ميشود و بهپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي

 ظرف يك سال پايگاه اطالعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد. -ب

به ثبت  اير مراجعاز اشخاص حقوقي كه در سورود اطالعات پايگاه اطالعاتي مذكور در بند )ب( راجع به آن دسته  -1تبصره 

 كننده است.رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبترسيده يا مي

ناد و امالك كشور و ( آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اس1نامه اجرائي بند )ب( و تبصره )آيين -2تبصره 

 رسد.شود و به تصويب هيأت وزيران ميوزارت كشور تهيه مي
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اندازي اهرشور را ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطالعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و امالك ك -ج 

ذكور مام متمركز ريق نظطنمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از 

 تسهيل گردد.

 تكاليف عمومي -فصل سوم 

تشاء، وط به اركليه مسؤوالن دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مرب -13ماده 

ق و ذ برخالف حال نفواختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ درصد )پورسانت( در معامالت داخلي يا خارجي، اعم

صرف تيرمجاز يا غتفاده معامالت دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، اس مقررات قانوني، دخالت در

ا امر به اخذ يرقانوني يمال غ غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معامالت دولتي، اخذ وجه يا

زايده عامله يا مالعمل در مالزحمه يا حقهر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت

ري ضائي و اداققامات يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بالفاصله بايد مراتب را به م

انون مجازات اسالمي ( ق606جازات مقرر در ماده )كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مرسيدگي

 شوند.مي

د ه متبوع خودستگا هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در -تبصره

تي گزارش د نظارواحمطلع شود مكلف است بدون اطالع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول باالتر خود و يا 

 شود.نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي

ول ثبت يا ي كه مسؤحسابها، ناظرين و ساير اشخاصبازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي -14ماده 

هده رت مشاند موظفند در صوباشرسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي

صالح اعالم نمايند. يضائي ذقهرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا 

ر بتا ده برا زان دومتخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به مي

اي و هاي صنفي و حرفهمبلغ معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه

 شوند.يا هر دو مجازات محكوم مي

سؤوليت انون به تناسب م( اين ق2مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند )الف( ماده ) -15ماده 

ن و اعالم وارد آو سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي م

 مربوط باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههايصالح ميمراتب حسب مورد به مراجع ذي

 باشند.موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي

ات ثبت اطالع ارائه و اندازي هر يك از پايگاههاي اطالعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤولپس از راه -16ماده 

 شود.باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار ميمي

بت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نس -17ماده 

دهنده، اطالعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع عنوان مخبر يا گزارش
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يرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي گجويانه قرار ميدهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقامصالح قرار ميذي

 عبارتند از:

اردي كه در مو عدم افشاء اطالعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر -الف

گي ند. چگوندابالزم  كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان راقاضي رسيدگي

 شود.ينامه اجرائي اين قانون مشخص منفع، در آيينعدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي

اجرائي  گاههايفراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دست -ب

ال مر است و اين انتق( اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين ا2))ج( ماده موضوع بندهاي )الف(، )ب( و 

 نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.

رت ممكن ايا خس جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه -ج

 د.تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايشود و ميديده محسوب مينباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان

جايي، ارزشيابي هت، جابآميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيهرگونه رفتار تبعيض -د

امات ا به مقردهنده و منبعي كه اطالعات صحيحي كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارشغيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا 

 نمايند ممنوع است.صالح قانوني منعكس ميذي

ييد مراجع ورد تأشوند كه اطالعات آنها صحيح و اقدامات آنان ماشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي -تبصره

 صالح باشد.ذي

 كاري وزارتبا هم ايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطالعات ونحوه اقدامات حم

ت شود و اقداماجمهور تهيه ميريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسهاي برنامهدادگستري و معاونت

 آيد.عمل ميقانوني الزم براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي به 

ب( و )ج( ))الف(،  هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي -18ماده 

 ست.بيني نشده، ممنوع ا( اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش2ماده )

ب ه نحو مناسبست بايد ات غيرمحرمانه كه كالً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده ااي از پژوهشها و تحقيقنسخه -19ماده 

 در دسترس اشخاص قرار گيرد.

صويب اين قانون ت( اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از 2كليه اشخاص مشمول بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده ) -20ماده 

 كانيزه نمايند.فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را م

افزارهاي مالي و اداري كه در ( اين قانون موظفند فقط از نرم2كليه اشخاص مشمول بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده ) -21ماده 

 شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.

 ماده مستثني است.افزارهاي خارجي اعالمي از سوي شوراي مزبور از شمول اين خريد نرم -1تبصره 
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 ايد.ان حاصل نموب اطمينافزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصشوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرم -2تبصره 

شرايط  ود را باخافزارهاي مورد استفاده فعلي كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم -3تبصره 

 نمايند. مزبور سازگار

( اين قانون و يا 2ماده ) حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي )الف(، )ب( و )ج(كليه ذي -22ماده 

ينان حاصل ود اطمافزارهاي مورد استفاده در مجموعه خبخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم

 نمايند.

بندي مايند رتبهنافزار اقدام افزار برخالف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرمر صورتي كه شركتهاي توليدكننده نرمد -23ماده 

يچ هربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي شود و كليه مسؤوالن ذيآن شركت به مدت سه سال لغو مي

 كننده است.فادهجه استافزارهاي مذكور ممنوع و مسؤوليت متوداردها در نرمافزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخالف استاننرم

 ييع-وجب تضون كه ممول اين قان-هرگونه اظهار خالف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاههاي مش -24ماده 

اي شود. چنانچه بريا گردد، جرم محسوب مخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز نارو-حقوق قانوني دولت يا ش

تياز، بر لغو ام عالوه شود. در غير اين صورتعمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي

 گردد.نفع محكوم ميشده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذيمرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع

مقام  رش نمايند،تر گزاز كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام باالهر يك ا

ين تكليف ن از انمايد. متخلفيمسؤول درصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعالم مي

 شوند.دمات دولتي و عمومي محكوم ميبه مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خ

هندسي مجدد سامانه ( اين قانون موظفند به بازنگري و م2دستگاههاي مذكور در بندهاي )الف( ، )ب( و )ج( ماده ) -25ماده 

حدهايي كه وسط واپاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري ت

 ؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.مس

ي دم پاسخگويعرصورت بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و دواحد مزبور موظف است براساس زمان

ورت وارد صفند در دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظدر مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا باالترين مقام 

 نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعالم نمايند.

كاس موضوع دم انععكليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا 

رخورد بربوطه پاسخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين م صالح يا عدمبه مراجع ذي

 شود.مي

 سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است. -1تبصره 

د دارد از شمول دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجو -2تبصره 

 باشند.اين ماده مستثني مي
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 گردند:درموارد زير اشخاص تشويق مي -26ماده 

، انون گردندقر اين دمديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور  -الف

 مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

 باشند. العاده داشتهفوق اندازي كامل پايگاه اطالعاتي مكانيزه تالشان و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راهمدير -ب

وع بند اي موضهريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سالمت اداري را براساس شاخصه -ج

 رستي خود ارتقاء دهند.( اين قانون واحد تحت سرپ28)الف( ماده )

بردي و ريزي و نظارت راههاي برنامهنامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط معاونتآيين -د

 رسد.شود و به تصويب هيأت وزيران ميجمهور تهيه ميتوسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

نامه براساس آئين الذكر اقدام نمايند( اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق2ماده ) چنانچه اشخاص مشمول بند )د( -تبصره

 شوند.اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي

شكيل تقام رهبري مء فرمان وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجرا -27ماده 

 باشد.، نميشده است

 امات زير است:( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقد221شوراي دستگاههاي نظارتي موضوع ماده ) -28ماده 

ين قانون و ا( 2ه )گيري ميزان سالمت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي )الف(، )ج( و )د( مادتهيه شاخصهاي اندازه -الف

 اعالم عمومي آنها.

يور پايان شهر كثر تاگيري ميزان سالمت اداري به صورت كلي و موردي و اعالم نتيجه بررسي به مسؤوالن و مردم حدازهاندا -ب

 ماه سال بعد.

ا فساد، و مقابله ب هاي پيشگيرانهبررسي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامه -ج

 ها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤولها و ضعفاعالم قوت

 رسد.وا ميقنامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران آيين -تبصره

راي بارات الزم ن و اعتبدولت موظف است در بودجه ساالنه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانو -29ماده 

ر داحكام را  اجراء وهاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي هزينه

ور را د هزينه مزبنمايند موظفنبيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه ساالنه كل كشور استفاده نميدستگاههاي اجرائي پيش

 ين نمايند.از محل بودجه خود تأم

 ود.شرسيدگي  شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت -30ماده 
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وم، رورش، علهاي فرهنگ و ارشاد اسالمي، آموزش و پسازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، وزارتخانه -31ماده 

اي اجراء ر راستدآموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند  تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و

زم را به گردد، اقدامات الرساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابالغ ميهاي آموزش عمومي و اطالعبرنامه

 عمل آورند.

م الترين مقازير و باوبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد م -32ماده 

ارتي بخشهاي نظ واحدها وربط است و افراد يادشده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت دستگاه ذي

 و ساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.

ريزي و هونت برنامنامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاآيين -33ماده 

عات، هاي اطالجمهور و وزارتخانهجمهور با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسنظارت راهبردي رئيس

 رسد.به تصويب هيأت وزيران ميشود و دادگستري و اموراقتصادي و دارايي تهيه مي

تخلف به مع است و هرگونه افشاء اطالعات پايگاههاي اطالعاتي دستگاههاي مذكور برخالف قوانين و مقررات، ممنو -34ماده 

 گردد.يممحكوم  29/11/1353مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 

ازات رد به مجدسترسي غيرمجاز به پايگاههاي اطالعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مو هرگونه -35ماده 

 اه است.ا شش مشود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يك روز تحبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي

ماه ت رديبهشسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم اقانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و بيست و هشت تبصره در جل

از  7/8/1390 يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال تصويب و در تاريخ

 سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

 علي الريجاني -رئيس مجلس شوراي اسالمي 

 جمهور(معاون اول رييس 15/8/1390مورخ  162966وعيت سوءاستفاده كارمندان از مشاغل )بخشنامه شماره من

ها، ها، بانكها، شركتي وزارتخانهبا رعايت مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات موضوعه، كارمندان كليه

و  از قوانين تبعيت ورويي، انصاف را با دقت، سرعت، صداق، امانت، گشاده مؤسسات و نهادهاي عمومي دولتي موظفند وظايف خود

ام ز طريق انجاستقيم هاي اجرايي نيز مكلفند عالوه بر نظارت ممقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوط انجام دهند و دستگاه

هي است د. بديت مسؤوليت نظارت نماينهاي مستمر داخلي توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملكرد ابواب جمعي تحبازرسي

رد ده و در مووله بومديران و سرپرستان بالفصل، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف مح

 عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند.

فاتي ه و يا تخلولت شددجب ضرر و زيان چنانچه كارمندان مزبور با اقدامات خود يا بنا به توصيه و تأكيد اشخاص در هر سطح مو

تان ان و سرپرسا مديربي مسؤوليت خود مرتكب شوند، عالوه بر برخورد با آنان، نظير رشوه، اختالس، و يا سوءاستفاده در حيطه

 اند، مطابق قوانين و مقررات مرتبط رفتار خواهد شد.مسؤول نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده



 

53 
 

در  مفاد آنرا زم استهاي اجرايي بوده و الحسن اجرا و نظارت كامل موضوع اين بخشنامه بعهده باالترين مقام دستگاهمسؤوليت 

 ي سطوح به واحدهاي تابعه و كاركنان مربوط ابالغ نمايند.اولين فرصت در كليه

 جمهورمعاون اول رييس -محمدرضا رحيمي

 (مجلس شوراي اسالمي 16/12/1388لمي )مصوب مورخ قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين ع

 ربوط تعيينمقررات استفاده از عناوين علمي دكتر، مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين و م -ماده واحده

أييد رسمي تمورد  گردد توسط هر فرد براي خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجيمي

ن باشد. مرتكبيمي هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقالب فرهنگيوزارتخانه

المي محكوم ( فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اس556استفاده غير مجاز از عناوين علمي مذكور به مجازات ماده )

 .خواهندشد

عي مانند ارتباط جم وسايل مجاز از عناوين فوق شامل استفاده در مكاتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريقتبصره ـ استفاده غير

 .دواهدبوراديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما )سايت( يا نطق در مجامع و يا انتشار اوراق چاپي يا خطي خ

 ود و هشتاد و سيص وز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه يكهزارقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني ر

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 25/12/1388هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 

  1315/09/29مصوب قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی 

ه خدمات هركس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين ب 1ماده 

عمومي وجه نقد يا فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاي اعمال نفوذ نزد مامورين مزبوره از كسي تحصيل كند و يا 

وعده و يا تعهدي از او بگيرد عالوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و به جزاي 

 .ال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شدنقدي از يك هزار ري

گرفته باشد  رداخته شودپها بايد هرگاه وجه نقد يا فايده يا تعهد را به اسم مامورين مزبوره و به عنوان اينكه براي جلب موافقت آن

ل الي و هزار رياد دي ازعالوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال و به جزاي نق

 .پانزده هزار ريال محكوم خواهد شد

با مامورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يك دارد سوء استفاده نموده و در كارهاي اداري هركس از روابط خصوصي كه  2ماده 

كه نزد آنها است به نفع يا ضرر كسي برخالف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه الي يك سال حبس تاديبي محكوم 

 .خواهد شد

http://www.davoudabadi.ir/article/7541/ماده-1-قانون-مجازات-اعمال-نفوذ-برخلاف-حق-مقررات-قانونی
http://www.davoudabadi.ir/article/7542/ماده-2-قانون-مجازات-اعمال-نفوذ-برخلاف-حق-مقررات-قانونی
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مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات  3ماده 

روميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم مي شوند و در صورتي كه اقدام يا تصميم مزبور اداري خود تاثير دهند به مح

كه اين عمل مشمول مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر آن

 .قوانين ديگر جزايي باشد

هر وكيل عدليه كه به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين قضايي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره وجه يا  4ماده 

ا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي از موكل خود به عنوان اينكه بايد به يكي از اشخاص مذكوره بپردازد يا مساعدت مال ي

آنها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده آن را قبول كند عالوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از يك 

. اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و سال الي سه سال محكوم خواهد شد

 .پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد

ي س شوراي مليب مجلاين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصو

 حسن اسفندياري -ي رييس مجلس شوراي مل .رسيد

 134۸/3/1۹مصوب  قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی

بخدمات  ت يا مأمورهاي دولتي يا شركتها و مؤسسات وابسته بدولها و مزايدهكه در معامالت يا مناقصهاشخاصي – ماده واحده

يبي د بحبس تأدور بشوا شركتها و مؤسسات مذكشهرداريها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و ي عمومي و يا

  .اند محكوم ميشوندبميزان آنچه من غير حق تحصيل كردهاز يك تا سه سال و جزاي نقدي 

ف دولت يا از طر هر گاه مستخدمين دولت يا شركتها و يا مؤسسات مزبور يا شهرداريها و همچنين كسانيكه بنحوي از انحاء

ه را انجام باني معاملع از تدر انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطال فوق شركتها و يا مؤسسات

مؤسسات  وركتها كنند بحداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و ش دهند يا بنحوي در تباني شركت يا معاونت

شديدتر  جب كيفرمذكور در صورتيكه عمل مطابق قانون مستوموارد  وابسته بدولت و شهرداريها محكوم خواهند شد. در كليه

 .باشد مرتكب بمجازات اشد محكوم خواهد شد

جلس متصويب قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز يكشنبه يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت ب

ا مجلس سن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويبدر جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد شوراي ملي رسيده بود 

  .رسيد

 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي

 1353.11.29مصوب  محرمانه و سري دولتي قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد

ها و به وظايف و فعاليتهاي وزارتخانه مربوطاسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطالعات ثبت يا ضبط شده  - 1ماده 

 –ها كليشه -ها نقشه -ها عكس -پرونده  -دفاتر  -دولتي از قبيل مراسالت  وابسته به به دولت و شركتهاي مؤسسات دولتي و

اسناد دولتي سري  .رسيده باشد نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آنها وميكرو فيلم -ها فيلم - نمودارها

http://www.davoudabadi.ir/article/7543/ماده-3-قانون-مجازات-اعمال-نفوذ-برخلاف-حق-مقررات-قانونی
http://www.davoudabadi.ir/article/7544/ماده-4-قانون-مجازات-اعمال-نفوذ-برخلاف-حق-مقررات-قانونی
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اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با  .اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد

 .سازمانهاي مذكور در اين ماده باشد مصالح خاص اداري

ده يا نه دولتي بواسناد سري و محرما حفظهر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده يك كه حسب وظيفه مأمور  - 2ماده 

 يار ديگراناري در اختظايف ادآنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود و مزبور در اختيار او بوده وحسب وظيفه اسناد

دو تا ده سال و در مورد  زا 2حبس جنايي درجه  مطلع سازد در مورد اسناد سري بهقرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها

ي كه ره كسانشود همين مجازات حسب مورد مقرر است درباميماه تا سه سال محكوم اي از ششاسناد محرمانه به حبس جنحه

 .ايندا فراهم نمرتشار آن موجبات چاپ يا انيا اسناد را با علم و اطالع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و اين

رفته باشد صورت گ مسامحه حفاظت آنها ورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت ودر ص

 .بود اي خواهدماه حبس جنحهمجازات او سه ماه تا شش

سري و محرمانه ميمات يا مذاكرات يا تص يا اشخاص ديگر كه اطالعات 1هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده  - 3ماده 

 مايد عملنرا فراهم  ار آنهااطالع بر آن را ندارد به دهد يا موجبات افشاء يا انتش انحاء به كسي كه صالحيتدولتي را به نحوي از

 .شودمحرمانه دولتي محسوب ميمرتكب در حكم افشا يا انتشار اسناد سري يا

ه اسناد كازماني است سوزارتخانه يا مؤسسه يا  فوق موكول به تقاضايتعقيب كيفري هر يك از جرايم مذكور در موارد  - 4ماده 

 .شده استآن منتشر يا افشاء

م ت اشد محكومرتكب به مجازا در صورتي كه اعمال فوق به موجب قوانين ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد - 5ماده 

 .خواهد شد

به آن در  د كه رسيدگيجرايم ديگري باش در اين قانون متضمن جاسوسي ياهرگاه انتشار يا افشاي اسناد دولتي مذكور  - 6ماده 

 .مزبور رسيدگي خواهد شد نظامي است در دادگاههايصالحيت دادگاههاي

 .باشدقوانين خود مي نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و تابع - 7ماده 

ات توسط اد و اطالعمشخص نمودن نوع اسن بندي و نحوهاسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه نامه طرز نگاهداريآيين - 8ماده 

 .خواهد رسيد تهيه و به تصويب هيأت وزيرانوزارت دادگستري

شنبه بيست و در جلسه روز سه 1353.9.11قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 

 .تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و سيصد و پنجاه و سه شمسي بهيك هزارنهم بهمن ماه 

 قانون مجازات افشاي سواالت امتحاني عبداهلل رياضي -رييس مجلس شوراي ملي 

نكه اعم از اي فشا كندهر كس سواالت امتحانات نهايي و يا سواالت امتحانات مسابقه ورودي موسسات آموزشي را ا -ماده واحده 

رتكب از مرتي كه استفاده قرار گرفته يا نگرفته باشد به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود و در صومورد 

  .كاركنان دولت باشد عالوه بر مجازات مذكور به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم مي گردد

داد ماه يك هزار ر جلسه روز يكشنبه هفدهم خرد 9/2/1349قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ 

 .و سيصد و چهل و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد
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 سازمان اموراداري و استخدامي كشور  19/7/1360 11065 : شماره

 ها: فصل اول تشكيالت هيئت 

ه شمول موسساتيك و شهرداريهاوهيئت هاي بازسازي نيروي انساني هر وزارتخانه وموسسه دولتي و وابسته به دولت  : 2ماده 

  :قانون مستلزم ذكر نام آنها است عبارتند از

  0الف هيئت عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني 

 0ج هيئت تجديدنظر 0ب هيئت بدوي 

ساتيكه اموسلت و يته به دو: هيئت عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني براي هر وزارتخانه و يا موسسه دولتي و يا وابس 2ماده 

  شمول قانون مستلزم ذكر آنها است مركب از افراد زير است

  0دو نفر به معرفي شورايعالي قضائي و توصيب وزير مربوطه  - 1

 .يك نفر به معرفي نخست وزير  - 2

م ذكر انون مستلزقه شمول دو نفر به معرفي وزير و يا باالترين مقام موسسه دولتي ويا وابسته بدولت مربوطه و يا موسساتيك - 3

  0نام آنها است كه حداقل يك نفر از آنها به مسائل اداري واستخدامي آگاهي داشته باشد

يت نيروي انساني عضو اين ماده ميتوانند در پيش از يك هيئت عال ينظارت بر بازسازي 2و 1افراد مذكور در بندهاي  :1تبصره 

  0داشته باشند

  0عتبر است مك نايب رئيس و يك دبير خواهد بود و كليه تصميمات با اكثريت آراء هيئت داراي يك رئيس ، ي :2تبصره 

  : وظايف هيئت عالي نظارت بشرح زير است 3ماده 

وزير و يا  و توصيب 4تعيين و نصب و عزل اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر و شعب آنها با رعايت مفاد ماده  -1

 باالترين مقام موسسه دولتي مربوطه 

 0نظارت عالي بر بازسازي نيروي انساني وزارتخانه و ياموسسه دولتي مربوطه   -2

  0تنظيم آئين نامه داخلي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر و تسليم آن به وزير مربوطه جهت تصويب   -3

 0صدور دستورالعملها و بخشنامه ها جهت ايجاد هماهنگي در تصميمات هيئتها  -4

  0وي و تجديدنظر قبل از شروع بكار و در حين اشتغال آموزش هاي الزم به هيئت هاي بد  -5

  0ن باشدتبصره دستورالعملها و بخشنامه هاي صادر از طرف هيئت عالي نظارت نبايد مغاير مقررات اين قانو -6

  0: وزير هر وازرتخانه در برابر مجلس شوراي اسالمي مسئول عملكرد هيئت ها خواهد بود 4ماده 

لي كائه خطوط لي نظارت در امور هيئت هاي بدوي وتجديد نظر در حد ارشاد و نظارت و اردخالت هييت عا : 5ماده 

ل آن را منح ديدنظربشرح مواد اين قانون بوده و در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك ازهيئت هاي بدوي و يا تج

  0نمايد و تمام يا بعضي از تصميمات آن را با ذكر دليل ابطال مي
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  0عدم رعايت قوانين بازسازي نيروي انساني  : الف

  0اعمال تبعيض در اجراي قوانين بازسازي نيروي انساني  : ب

  0ناتمام گذاشتن بازسازي نيروي انساني درحوزه ماموريت خود :ج 

 د كم كاري در امر بازسازي نيروي انساني بدون عذرموجه 

لسات ي تشكيل جست وزيرمسئول ارتباط با هيئت هاي عال ينظارت برايكي از معاونين نخست وزيربانتخاب شخص نخ : 6ماده 

 0مشترك و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي و تبادل نظربين هيئت هاي عالي نظارت خواهد بود

جلسات  در اين 0جلسات مشترك هيئتهاي عالي نظارت در صورت لزوم به دعوت همان مهاون نخست وزير تشكيل ميگردد

 ت يك راي خواهد داشت و تصميمات متخذه باكثريت آراء الزم الرعايه خواهد بودهرهيئت عالي نظار

  0يدتبصره هر هيئت عالي نظارت موظف است حداقل يك نماينده ازبين خود براي شركت در اين جلسات معرفي نما

خواهد بود كه در  لي البدلنفرعضو اصلي و يك تا سه نفر عضو ع 5هيئت هاي بدوي بازسازي نيروي انساني مركب از  : 7ماده 

ب ندهاو منصوا نماييمركز ومراكز استانها به تعيين هيئت عالي نظارت و تصويب وزير ياباالترين مقام موسسه دولتي مربوطه 

  0ميگردد

بدولت  ا وابستهي: براي سازمانها و واحدهاي مستقل نظير دانشگاهها، شركتهاي بزرگ وكارخانجات بزرگ دولتي و  1تبصره 

شكيل به آنها ت مربوط بانكها هييت هاي بدوي با رعايت مقررات اين قانون توسط هيئت عالي نظارت ، وزارت و يا موسسه دولتيو

  0خواهد شد

  0: هييت هاي بدوي در صورت لزوم ميتواند داراي شعب متعدد باشد 2تبصره 

واهد بود كه در خو يك تا سه نفر عضو علي البدل نفرعضو اصلي 5هييت تجديدنظربازسازي نيروي انساني مركب از  : 8ماده 

  0مركزبه تعيين هيئت عالي نظارت و توصيب وزير يا باالترين مقام موسسه دولتي مربوطه منصوب ميگردند

ظارت يئت عالي نعيين هتبصره هييت تجدينظر در صورت لزوم ميتواند در مراكزاستانها داراي شعب متعدد باشد كه اعضاء آن به ت

 صويب وزير مربوطه ا نتخاب ميشوندو ت

  :اعضاء هيئت هاي عالي نظارت و بدوي و تجديدنظر وشعب آنها بايد داراي شرايط زير باشند : 9ماده 

 .الف : مسمالن وعامل باحكام اسالمي )از گذشتبه باين صفت شهرت داشته باشد

 امت ب متعهد و معتقد به انقالب و جمهوري اسالمي ايران به رهبري امام 

 .دارد الم ارجحيتظستگاه ج فاقد هر گونه سابقه سوء بوده و وابستگي به رژيم گذشته نداشته باشد)داشتن سوابق مبارزاتي عليه د

  0سال تمام سن نداشته باشد 25د متاهل باشد و كمتر از

ري و يك نفر آشنا به مسائل در هر يك از هيئت هاي بدوي و تجديدنظر بايد يك نفر آشنا به مسائل و مقررات ادا 1تبصره 

  0حقوقي و يك نفر آشنا به موازين اسالمي عضوي داشته باشد
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  0اعضاء هيئت بدوي نميتوانند عضو هيئت تجديدنظرباشند 2تبصره 

نفر  5ز نفر ا 3ت جلسات هيئت هاي بدوي و تجديدنظر با حضور پنج نفر رسميت مييابد و تصميمات آنها با اكثري : 10ماده 

  0خواهد بود و در صورت غيبت اعضاء اصلي بجاي آنها اعضاء علي البدل شركت مينايندمعتبر 

سي و وههاي بررهيئت هاي بدوي و تجديدنظر و شعب آنها پس از تشكيل ميتوانند يك يا چند گروه رابعنوان گر : 11ماده 

  0باشند 9اده افراد گروهاي تحقيق و بررسي بايد واجد شرايط مذكور بندهاي الف و ب و ج و د م 0تحقيق تعيين نمايند

 وظايف گروهاي بررسي و تحقيق بشرح زير است

 مدارك و تشكيل پرونده اتهامي  الف جمع آوري

  0ب تحقيقات محلي در مورد متهم 

  0ج مصاحبه با متهم 

  0نهاباره آد تحقيق در مورد وضعيت متهم قبل و بعد از انقالب اسالمي در رابطه با انقالب اسالمي و اظهار نظردر

  0ه تحقيق درباره وضع مالي و معيشت متهم و افراد تحت تكفل او در صورت لزوم 

 0 اءومهرگروهيت اعضو ارسال پرونده اتهامي به هيئت پس از تكميل تخقيقات همراه با گزارش و خالصه پرونده با امضاء اكثر

ه است يا جرا شدتي توسط مقامات مسئول از تحقيق و پيگيري در مورد اينكه تصميمات قطعي اخذ شده از سوي هيئت ها بدرس

  0نه

يل ي اين قببرا "گزارشهاي گروهاي تحقيق در صورتي معتبر محسوب ميشود كه مبتني بر ضوابطي باشد ه شرعا : 12ماده 

 تحقيقات الزم ميباشد

  0مايندنتفاه هيئتهاي بدوي و تجديدنظر در مورد رسيدگي يك پرونده نميتوانند از گروه تحقيق مشترك اس 1تبصره 

اي بدوي و هرف هيئت گروههاي بررسي و تحقيق تنهادرباره مستخدميني ميتوانند به بررسي و تحقيق بپردازند كه از ط 2تبصره 

اهد گرفت جام خوتجديدنظر بررسي وضع آن افراد بهاين گروها ارجاع شده است و همچنين بررسي و تحقيق تنها در حدودي ان

ين مسئول بشرح زير اوظايف  0عب آنها ميتوانند يك نفر را بعنوان مسئول روابط عمومي تعيين نمايدكه هيئتهاي بدوي و يا ش

 است

 الف ارتباط بين مردم و هيئت 

  0ب دريافت اليحه دفاعيه و مدارك متهم و تحويل آن به هيئت 

 0ت ج سرپرستي گروههاي تحقيق و دريافت پرونده اتهامي متهم از آنها و تحويل آن به هيئ

  0مي نقالب اسالسناد ااد ارتباط با نماينده وزير و يا باالترين مقام موسسه دولتي و يا وابسته به دولت در رابطه با مركز 

 فصل دوم انواع جرائم و خطاها 

  : جرائم و خطاها كه در اين قانون مطرح است چهارقسم است : 14ماده 
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  0اعمال خالف اخالق عمومي  4 0تخلفهاي انضباطي  3 0 جرائم مالي و اداري 2 0جرائم سياسي ونظامي  1

  :جرائم سياسي و نظامي به دو دسته تقسيم مي شوند : 15ماده 

  :الف جرائم مربوط به قبل از انقالب اسالمي ك عبارتنداز

  0همكاري با ساواك منحله  1

  0فعاليت در دواير حفاظت در اجراي برنامه هاي خاص ساواك  2

  0ثر در تحكيم رژيم گذشته و حزب منحله رستاخيزفعاليتمو 3

  0ارتباط جاسوسي با دول بيگانه با سازمانهاي جاسوسي خارجي  4

 عضويت در تشكيالت فراماسونري و سازمانهاي وابسته ومشابه  5

  0آن )به تشخيص هيئت عالي نظارت (

ونيزداشتن مشاغل وزارت ومعاونت وزارت وسفارت 42خرداد 15نمايندگي مجلس شوراي ملي و سناي سابق و موسسات بعد از  6

  57بهمن  22تا42واستانداري در رژيم سابق پس از خرداد

  0ب جرائم مربوط به بعد از انقالب اسالمي 

  0قيام عليه جمهوري اسالمي به هر نحو 1

  0ي بيگانه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران همكاري با قواي نظام 2

عضويت در سازمانهاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسالمي و يا جاسوسي و كسب اطالعات محرمانه بنفع دول بيگانه با  3

  0گروههاي داخلي كه فعاليت آنها ممنوع اعالم گرديده 

  0ست در محيط اداره فعاليت بنفع گروههائي كه فعاليت آنها ممنوع اعالم گرديده ا 4

ارتكاب اعمال مغاير با مصالح نظام جمهوري اسالمي از قبيل شايعه پراكني ، كارشكني ، كم كاري و همچنين موارد غيرقانوني  5

  0اعتصاب و تحصن و تظاهرات 

  0اعمال زور مسلحانه براي بدست آوردن امتيازات فردي و يا گروهي در محيط اداره  6

  0گروهي و يا فردي براي تحميل مقاصد نامشروع و يا بدست آوردن امتيازات غيرقانوني اعمال فشارهاي  7

  0افشاي اسناد و اسرار نظامي  9

  0از بين بردن و يا اختفاي غير مجاز مدارك و اسناد دولتي اعم از محرمانه و غير آن مربوط به قبل و يا بعد ازانقالب اسالمي  10

هرگونه تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي بصورتيكه در قوانين جمهوري اسالمي ممنوع اعالم شده  بكار بردن قلم و بيان و 11

  0است 

  :جرائم مالي و اداري عبارتست از : 16ماده 

گرفتن وجوهي غيراز  5 0حيف و ميل اموال عمومي  4 0سرقت اموال دولتي و يا سوءاستفاده از آنها 3 0اختالس  2 0ارتشاء 1

جعل اسناد رسمي و يا دولتي و يا  7 0جعل عناوين رسمي و سوءاستفاده از آنها 6 0وانين ومقررات تعيين شده است آنچه در ق

دادن گزارش خالف واقع در امور اداري با علم وآگاهي  9 0افشاي اسناد محرمانه اداري  8 0استفاده از آنها با علم و آگاهي 

تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند يا تسليم مدارك به خودداري از  10 0ياصدور گواهي خالف واقع 

تخلفهاي  : 17ماده  0تهمت و افترا و شهادت كذب نسبت به ساير مستخدمين  11 0اشخاصي كه حق دريافت آنهارا ندارند

ب قصور  0ه وظايف اداري الف تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع ب 0انضباطي عبارتنداز: تقصير، قصور
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  0عبارتست از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري 

  : تبصره رئوس خطاهاي انضباطي بشرح زير است

  0تبعيض در اجراي قوانين و مقررات  1

  0ترك خدمت  2

  0وظيفه به علل مذكور اعمال غرض يا طفدراي در امور اداري نسبت به ارباب رجوع يا همكاران و انجام دادن امري بر خالف 3

  0غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي  4

  0سهل انگاري يا تاخير در اجراي وظايف  5

  0تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات مافوق  6

  0تعطيل خدمات عمومي خارج از روزهاي تعطيل يا اوقات وموارد مقرر 7

  0برگهاي امتحاني با دستبردن در آنها افشاء سئواالت امتحاني ياتعويض 8

  :اعمال خالف اخالق عمومي عبارتست از : 18ماده 

  0اعمال منافي عفت عمومي  1

  0تجاهر به فسق و فجور 2

  0استعمال مشروبات الكلي مواد مخدر 3

  0اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون شغلي  4

  0عدم رعايت حجاب اسالمي  5

  0نشر و توزيع نوارهاي مبتذل و ياعكسهاي مستهجن وصورقبيحه  6

  :عالوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زير نيزمشمول قانون بازسازي نيروي انساني خواهد شد : 19ماده 

و اساسنامه  عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسالم شناخته شده اند و ياعضويت در سازمانهائي كه مرامنامه 1

  0آنهابر نفي اديان الهي مبتني باشد

  0قاچاق ارز و مواد مخدر و كاالهاي ممنوعه  2

با همكاري در سازمان اوقاف و حج موجب تقويت رژيم وگمراه شد مردم بوده  1357تا بهمن  1342خرداد15روحانيوني كه از 3

  0اند از خدمت در دستگاههاي دولتي محروم خواهند بود

  0ال به شغل دولتي ديگر باستثناي سمتهاي آموزشي اشتغ 4

 فصل سوم مجازاتها 

  : انواع مجازاتها به ترتيب اهميت و درجه بقرارزيراست : 20ماده 

  0توبيخ كتبي با درج در پرونده  1

  0كسر حقوق و مزايا تا يك سوم از يك ماه تا يكسال  2

 تنزل مقام و يا تغيير رسته هاي شغلي  3

  0ل موقت از سه ماه تا يكسال انفصا 4

  0تنزل گروه )رتبه يا هر عنوان ديگر( يا پايه و يا هردوآنها حداكثر تا دو گروه و دو پايه  5

  0تغيير محل خدمت براي مدت حداقل يكسال و حداكثر پنج سال  6
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 بازنشستگي باارفاق حداكثرپنج سال براي افرادمابين پانزده  7

  0ي يا تعويض برگهاي امتحاني يادستبردن در آنها افشاء سئواالت امتحان 8

  :اعمال خالف اخالق عمومي عبارتست از : 18ماده 

اعمال و رفتار خالف  4 0استعمال مشروبات الكلي و مواد مخدر 3 0تجاهر به فسق و فجور 2 0اعمال منافي عفت عمومي  1

نشر و توزيع نوارهاي مبتذل و باعكسهاي مستهجن  6 0عدام رعايت حجاب اسالمي  5 0حيثيت و شرافت و شئون شغلي 

  0وصورقبيحه 

  :عالوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زيرنيز مشمول قانون بازسازي نيروي انساني خواهد شد : 19ماده 

مه و اساسنامه عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسالم شناخته شده اند و يا عضويت در سازمانهائي كه مرامنا 1

  0آنها بر نفي اديان الهي مبني باشد

  0قاچاق ارز و مواد مخدر و كاالهاي ممنوعه  2

با همكاري در سازمان اوقاف و حج موجب تقويت رژيم و گمراه شدن مردم  1357بهمن  22تا 1342خرداد15روحانيوني كه از 3

  0بوده انداز خدمت در دستگاههاي دولتي محروم خواهند بود

  0اشتغال به شغل دولتي ديگر باستثناي سمتهاي آموزشي  4

 فصل سوم مجازاتها 

  : انواع مجازاتها به ترتيب اهميت و درجه بقرارزيراست : 20ماده 

تنزل مقام و يا تغيير رسته هاي  3 0كسر حقوق و مزايا تا يك سوم از يك ماه تا يكسال  2 0توبيخ كتبي با درج در پرونده  1

 تنزل گروه )رتبه يا هر عنوان ديگر( يا پايه ويا هر دوآنها  5 0نفصال موقت از سه ماه تا يكسال ا 4 0شغلي 

  0تغيير محل خدم براي مدت حداقل يكسال و حداكثر پنج سال  6 0حداكثر تا دو گروه و دو پايه 

بازنشستگي با رافاق حداكثر پنج سال براي افراد مابين پانزده تا بيست سال سابقه خدمت مشروط بر اينكه با اين ارفاق مجمع  7

  0سنوات خدمت آنها از بيست سال تجاوز نكند

رين پست بازخريد افراد با كمتر از پانزده سال خدمت و بازنشستگي افراد با بيش از پانزده سال سابقه خدمت برحسب آخ 8

  0سازماني با توجه به سنوات خدمت 

  0اين ماده  5بازنشستگي با تقليل گروه با رعايت حداكثر مذكور در بند  9

  0اخراج از وزاتخانه يا موسسه دولتي متبوع بعد از پرداخت كسور بازنشستگي شخص اخراج شده به خانواده وي  10

  0به دولت  انصال دائم از خدمات دولتي و موسسات وابسته 11

 

 فصل چهارم ضابط حاكم در بازسازي نيروي انساني 

از خدمات دولتي و  15از قسمت الف ماده 6و نمايندگان مجلس مشمول بند 1342وزراء رژيم سابق بعد از خرداد : 21ماده 

مذكور  1342بعد از خرداد موسسات وابسته به دولت بصورت دائم منصل ميگردند و معاونان وزراء و سفرا و استانداران رژيم سابق

محكوم به بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرائم مصرحه در اين قانون در صورتيك  15در بند الف ماده 

  0مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد

حكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي و موسسات وابسته به دولت ميباشند مديران كل حفاظت و روساي دواير آن م : 22ماده 
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  0مگراينكه ثابت شود عفاليت ضد مردمي نداشته اند كه در اين صورت حداقل باز نشسته خواهند شد

بصورت دائم از مامورين و منابع ساواك كه گزارش عليه مردم داده اندو يا در فعاليتهاي ضد مردمي شركت داشته اند  : 23ماده 

خدمات دولتي و موسسات وابسته به دولت منفصل ميگردند و بقيه مامورين و منابع ساواك بر حسب مدارك و تشخيص هيئتها 

  0محكوم ميشوند 8تا بند 20به مجازاهاي مندرج در ماده 

در جشنها و ميتينگهاي رژيم تبصره كساني كه در لباس مقدس دوحانيت تشيع از ساواك منحله پول گرفته اند و يا با شركت 

شاهنشاهي و سخنراني و مداحي نظام منحوس گذشته را تقويت كرده اند از خدمات دولتي و موسسات وابسته به ولت منفصل و 

  0محروم ميشوند

سته به : دبيران حزب منحله رستاخيز در سطح استان ومقامات باالتر از آن بصروت دائم از خدمات دولتي و موسسات واب 24ماده 

  0دولت منفصل و مسئولين حزب مذكور در سطح شهرستان بخش حداقل محكوم به بازنشستگي خواهند شد

تعيين مجازات روسا و نواب رئس و منشيان كانونهاي حزبي به نسبت فعاليتشان در حدود اختيارات قانوني هيئتها بعهده  1تبصره 

  0آنان ميباشد

  0نهائي موجب مجازات نخواهد بودعضويت در حزب رستاخير به ت 2تبصره 

  0: عضويت در تشكيالت فراماسونري موجب انصال دائم ميباشد 25ماده 

: در كليه مواردي كه بعنوان داشتن شغلي مجازات انفصال پيش بيني شده در صورتيكه متهم بتواند اثبات كند كه قصد  26ماده 

  0از عدم خيانت باشد فرد شاغل بازنشسته خواهد شدخيانت به اسالم و كشور را نداشته و عمل او نيزحاكي 

: در تمام مواردي كه مجازات انفصال تعيين شده است كسور بازنشتگي مشاغل دولتي مشروع به منفصل شده پرداخت  27ماده 

  0خواهد شد

جازات آنها تعيين شده است : در مورد فعاليت هاي موثر در جهت تحكيم مباني رژيم گذشته غير از آنچه در ساير مواد م 28ماده 

  0محكوم ميگردد 20تا ماده  1مرتكب با توجه به نكات زير به يكي از مجازاتهاي بند

  0عملكرد مستخدم در جريان انقالب و بعد از آن بايد موردتوجه قرار گيرد 1

  0مي مباني رژيم سابق فعاليت مستخدم در حوزه اشتغال بيش از حد وظايف قانوني و بخشنامه هاي اداري در جهت تحك 2

  0تشويق نامه ها، مدالها و عكسها چنانچه نشانگر فعاليت موثر مستخدم د رتحكيم مباني رژيم گذشته بوده باشد 3

  :: ارتكاب جرائم زير موجب انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود 29ماده 

  0قيام عليه جمهوري اسالمي نمايندقيام عليه جمهوري اسالمي و يا فعاليت موثر بنفع گروههائي كه  1

عضويت در سازمانهاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسالمي و يا فعاليت بنفع آنها و يا جاسوسي و كسب اطالع و فعاليت بنفع  2

  0دول بيگانه قبل يا بعد از انقالب و يا جاسوسي و كسب اطالعات محرمانه و يا فعاليت بنفع گروه هاي غيرقانوني داخلي 

  0همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران  3

  0افشاي اسرار و اسناد سري نظامي و يا سياسي دولت جمهوري اسالمي وابسته به هريك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي  4

  0داري از تحويل آنها به مراجع صالحه نگهداري مدارك محرمانه و اموال و وجوه و اوراق بهادار مسروقه در دوران انقالب و خود 5

استفاده از امكانات دولتي براي پيشبرد اهداف گروه هاي ضد انقالب و يا گروه هائي كه فعاليت آنها از طرف مقامات ممنوع  6

  0اعالم شده است 

  0قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مخدر و ارز و كاالهاي ممنوعه  7
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مسلمين خارج از اسالم شناخته شده اند و يا عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه واساسنامه  عضويت فرق ضاله كه به اجماع 8

  0آنهابر نفي اديان الهي مبتني باشد

  0اعمال زور مسلحانه براي بدست آوردن امتيازات فردي و يا گروهي و تحميل مقاصد 9

ر داخلي يا خارجي ، نظامي يا غيرنظامي در رژيم گذشته نقش موثر داشتن در انعقاد قراردادهاي غارتگرانه يا اسارت آو 10

بصورت پيشنهاد يا بصورت قيمتهاي جديد غيرعادالنه ، تنظيم و يا تصويب صورت وضعيت هاي غيرواقعي ، دخالت ، مباشرت ، 

  0پاراف و امضاءو مانند اينها

  0اقدام به تشكيل گروههاي غير قانوني و ضد نظام جمهوري اسالمي  11

هر نوع فعاليت ديگر بنفع گروههاي ضد انقالب و يا گروههائي كه فعاليت  32و30و29: غير از موارد مذكور در مواد 30ه ماد

  0خواهد بود 20ماده  9تا1آنهاازطرف مقامات صالحه ممنوع اعالم شده و يا مسلكهاي ضداسالم موجب كيفرهاي بند

و نفوذ دول بيگانه بر عليه ميهن اسالمي و يا به نفع مكاتب ضد  تبصره مستخدميني كه در محيط هاي آموزشي بنفع سلطه

اسالمي ويا گروههاي ضد انقالب و يا گروههايي كه فعاليت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعالم شده اصرار به تبليغ نمايند 

  0ماده اين قانون خواهند شد 11تا 8مشمول كيفرهاي بند

لي محرك را در ايجاد موارد غير قانوني تحصن ها و اعتصابات وتظاهرات و تشويق و يا وادار : مستخدميني كه نقش اص 31ماده 

 20ماده 11تا 5ساختن ديگران به كارشكني و كم كاري و ايراد خسارات به اموال دولتي را دارند محكوم به كيفرهاي بند

  0ميباشند

اردغير قانوني تحصن ها و اعتصابات و تظاهرات و اعمال فشارهاي : كارشكني ، كم كاري ، شايعه پراكني و شركت در مو 32ماده 

اين قانون  20ماده  6تا 1گروهي ويا فردي براي تحميل مقاصد و يا بدست آوردن امتيازات غير قانوني مشمول كيفرهاي بند

  0ميباشد

ازوزاتخانه ياموسسه دولتي متبوعه  : غيبت غير موجه بيش از دو ماه در سال اعم از متناوب يا متوالي موجب اخراج 33ماده 

  0خواهدبود

به وسيله مقامات اجرائي اخراج شده اند و مدعي داشتن عذر  قانون استخدام كشوري 65: مستخدميني كه بموجب ماده  34ماده 

موجه هستند ميتوانند از تصميمات مقامات مذكور به هيئتهاي بدوي شكايت نموده و هيئت بدون رعايت مقررات مذكور در ماده 

اج را لغو واال حكم مذكور و تبصره آن به شكايت نامبرده رسيديگ و در صورتي كه عذر آنها را موجه تشخيص دهد حكماخر 65

  0راي هيئت بدوي در اين باره قطعي و الزم االجراء خواهد بود 0مذكور راتائيد مينمايد

: مجازات تقصير عبارتس از كسر حقوق و مزاياي مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از سه ماه  35ماده 

ه دولتي متبوع يا انفصال دائم از خدمت دولت بر اساس آئين نامه هاي تنظيمي از تا يكسال يا اخراج از خدمت وزارتخانه يا موسس

مجازات قصور عبارتس از توبيخ كتبي با درج درپرونده خدمت يا كسر حقوق و مزاياي مستخدم تا يك  0طرف هيئت عالي نظارت 

 سوم از يك ماه تاسه ماه 

نين ساير جرائم و خطاهاي پيش بيني شده در اين قانون كه كيفر آنها و همچ 18و16: مرتكبين جرائم مذكور در مواد 36ماده 

درمواد قبلي اين فصل تعيين نگرديده بر حسب مورد و اهميت آن و محتويات پرونده با رعايت دستورالعملها و بخشنامه هاي 

 محكوم ميگردند 20ماده  11تا1صادره از هيئت عالي نظارت به يكي از مجازاتهاي مذكور بند

  0بصره هيئتهاي بدوي و تجديدنظرنميتوانند غير از مجازاتهاي پيش بيني شده در ماداين قانون مجازاتهاي ديگري تعيين نمايندت

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8639
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8639
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 فصل پنجم در رسيدگي و اخيتارات هيئتهاي بدوي و تجديدنظر 

ي ثانوي در صورت تقاضاي : رسيدگي ابتدائي به جرائم و خطاهاي اداري منتسب به مستخدم با هيئت بدوي و رسيدگ 37ماده 

  0متهم با هيئت تجديدنظر خواهد بود

: در صورتكيه يك يا چند نفر از اعضاء هيئت بدوي و يا تجديدنظر با متهم قرابت و يا اختالف مالي و يادعواي جزائي  38ماده 

  0داشته باشند از رسيدگي ممنوع و به جاي آنها از عضو علي البدل استفاده خواهدشد

: هيئتهاي بدوي و تجديدنظر موظفند قبل از اخذ تصميم قطعي مدافعات كتبي و يا شفاهي متهم را مورد توجه قرار  39ماده 

  0دهند مگر در مورد متهمين فراري و يا غائب غير موجه 

ماره هاي باستثناء ش 16آن بند و جرائم ماده  6و5و4باستثناءشماره هاي 15: مجازاتهاي اداري جرائم بندب ماده  40ماده 

و جرائم 29ماده  11و10و9و7و6و5و3و 1آن ماده و همچنين جرائم بند 4باستثناء شماره  19آن ماده و جرائم ماده  10و9و6و5

  0در دادگاه صالحه به اثبات رسيده باشد "تنهادر صورتي قابل اجرا خواهد بود كه جرائم قبال 31ماده 

  0مع آوري وپرونده تشكيل و آن را به مراجع ذيصالح و قانوني ارجاع كنندهيئتها ميتوانند مدارك عليه متهم راج 1تبصره 

  0دادسراها و دادگاههاي عمومي بايد خارج از نوبت به اين پرونده ها رسيدگي كرده و حكم صادر نمايند 2تبصره 

هيئتها ميتوانند حكم آماده به  : در صورتي كه راي هيئتها نياز به صدور حكم ازدادگاهها و مراجع ذيصالح داشته باشد 41ماده 

خدمت مستخدم را تا صدور راي قطعي صادر نمايند و راي دادگاههاو مراجع ذيصالح از حيث مجرميت و يا برائت عمل انتسابي 

  0براي هيئتها الزم االتباع خواهد بود

ويا تجديدنظرمورد را به  : هرگاه رسيدگي به اتهام مستخدم مسستلزم جلب نظر كار شناسي باشد هيئت بدوي 42ماده 

  0كارشناسي ارجاع خواهد نمود

: ميزان مجازات بايد متناسب با اهيمت مشاغل باشد بدين معني كه هرچندشغل مرتكب مهم ترباشد ميزان مجازات  43ماده 

 شديدترخواهدبود 

مذكور در اين قانون با توجه به : تشديد مجازات مرتكب در صورت تكرار و يا ادامه جرم و يا ارتكاب جرائم ديگر  44ماده 

 كيفرهاي تعيين شده در اين قانون بعهده هيئتهاي بدوي وتجديدنظرخواهدبود 

: راي هيئتهاي بدوي و تجديدنظر بايد مدلل وموجه ومستند به مواد اين قانون بوده و حاوي جرائم و خطاهاي منتسب  45ماده 

  0به مستخدم باشد

قابل پژوهش  20ماده  11و10و9و8قطعي است و بندهاي  20ماده 7طرف هيئتهاي بدوي تا بند : تصميمات اخذ شده از 46ماده 

  0در هيئت تجديد نظرميباشد

روز از تاريخ ابالغ واقعي يا قانوني تصميم هيئت بدوي به متهم خواهد بود و در صورت  15: مهلت درخواست تجديدنظر 47ماده 

  0ييت بدوي قطعي و الزم االجرا ميباشدعدم درخواست پژوهش در مهلت مذكور راي ه

  0: تصميم قطعي هيئتهاي بدوي و تجديدنظراز تاريخ صدور قابل اجراء خواهد بود 48ماده 

  0: مسئول اجراي تصميمات قطعي هيئتهاي بدوي و تجديدنظرو نيز ابالغ آنها كارگزيني ها و يا واير مشابه خواهندبود 49ماده 

  0اي به متهم محل اداره و سازمان متبوع متهم بعنوان اقامتگاه قانوني وي تلقي خواهد شدتبصره در ابالغ قانوني ر

: استخدام مجدد مستخدمي كه بنا به تصميم هيئتهاي بدوي و تجديدنظر اخراج و يا بازخريد شده است در همان  50ماده 
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خدمي كه به تصميم هيئتهاي مذكور بطور دايم از وزارتخانه و يا همان موسسه دولتي ممنوع ميباشد و نيز استخدام مجدد مست

 خدمات دولتي منفصل و يا بازنشسته شده است در تمام وزاتخانه ها و موسسات دولتي ممنوع است 

ا فارد متخصص كه بازنشسته ، اخراج يا ممنوع االستخدام شده يا ميشوند در صورت نياز جامعه به پيشنهاد وزير مربوطه  1تبصره 

ئت وزيران احكام صادره در مورد آنها لغو گرديده به كار گمارده ميشوند مشروط بر اينكه منع قانوني ديگري نداشته و تصويب هي

  0پزشكان ، داروسازان و دندانپزشكان داراي درجه دكترا و درجات باالتر مشمول اين تبصره خواهند بود 0باشند

اين نوع افراد را مورد مطالعه و بررسي قرار داده در صورت مشاهده خالف وزير مربوطه موظف است به ماه يكبار عملكرد  2تبصره 

  0طبق قانون بازسازي با احتساب سوابق قبلي با آنها عمل كند

  0: در مورد مجازات انتقال مستخدم تعيين محل بعهده وزارت خانه و يا موسسه دولتي مربوطه خواهد بود 51ماده 

كليه اطالعات الزم خود رادرمورد مستخدمي كه پرونده او تحت رسديگي قرار دارد در  : مستخدمين دولت موظفند 52ماده 

در اختيار  12و11صورت مراجعه ويا درخواست هيئتهاي بازسازي نيروي انساني و يا گروههاي تحقيق و بررسي مشروح در ماده 

  0ايشان قرار دهند

  0در اختيار هيئتها قرار دهندتبصره مستخدمين دولت موظفند كليه دالئل له و عليه را 

: ورساي ادارات و موسسات دولتي در صورت لزوم ميتوانند با تائيد وزير يا بالترين مقام اجرائي موسسه مربوطه حكم  53ماده 

همچنين حكم آماده بخدمت مستخدم را تا تعيينتكليف  0آماده بخدمت مستخدم را تا تعيين تكليف قطعي وي صادر نمايند

همچنين هيئتهاي بازسازي نيروي انساني نيز در صورت لزوم ميتوانند درخواست صدور حكم آماده به  0صادر نمايندقطعي وي 

  0خدمت مستخدم را تا صدور تصميم قطعي از واحد مربوطه بنمايند

ه و مركز با لوازم و : هر وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا وابسته بدولت موظف است مكانهائي را در مركز استان مربوط 54ماده 

امكانات مربوطه براي استقرار هيئتهاي بدوي تجديدنظرونيزبايگاني پرونده هاي رسيدگي شده توسط هيئتها در نظر بگيرد و 

هيئتهابايستي پس از روشن شدن راي قطعي پرونده را به مكانهاي تعيين شده در مركز و يا مراكز استان ارسال و رونوشيت از 

ا به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوطه در مركز بفرستند تا زير نظر وزير يا باالترين مقام موسسه دولتي مربوطه خالصه پرونده ر

  0نگهداري شود

: افراد بازنشسته وزارتخانه ها و موسسات دولتي ووابسته به دولت نيز از حيث جرائم و خطاهاي مذكور در اين قانون كه  55ماده 

  0شده اند مشمول اين قانون ميباشند در زمان اشتغال مرتكب

اين قانون شودند و در دادگاهاي  31و30و29تبصره كساني كه حقوق بازنشستگي ميگيرند چنانچه مرتكب هر يك از جرائم ماده 

  0صالح جرم آنها ثابت شود حقوق بازنشستگي آنها پس از پرداخت باقيمانده كسور بازنشستگي شان قطع ميگردد

: تصميمات گرفته شده توسط هيئتهاي پاكسازي قبل از تصويب اين قانون بشرطي كه متهم درخواست نمايد در  56ماده 

قان قانون باشد بوسيله هيئتهاي بدوي و در صورتي كه مشمول بندهاي  20ماده  7تا 1صورتيكه مشمول يكي از بندهاي 

و فقط براي يكبار تحت  "وزارتخانه ياموسسه دولتي مربوطه مجددااين قانون باشد بوسيله هيئت تجديدنظر  20ماده 11تا8

  0رسيدگي قرار ميگيرد و تصميم اتخاذ شده قطعي و الزم االجراء خواهد بود

مهلت درخواست رسديگي براي موارد مشمول اين ماده يكماه از تاريخ تشكيل هيئت بدوي استان مربوطه و يا هيئت  1تبصره 

 ا موسسه دولتي مربوطه بنابه موردواعالم آنهاخواهدبود تجديدنظر وزارتخانه ي

در صورتي كه حكم هيئتها مبني بر برائت افراد مذكور باشد از آنها اعاده حيثيت شده و حقوق قانوني تضييع شده آنان  2تبصره 
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  0پرداخت ميگردد، هزينه الزم از محل صرفه جويئهاي دستگاه مربوطه تامين خواهد شد

صورتي كه مستخدم داراي پرونده اي در دادگاه اداري و نيز در هيئتهاي پاكسازي و سالم سازي باشد پرونده دادگاه  : در 57ماده 

  0اداري او به هيئت بازسازي نيروي انساني ارجاع خواهد شد

ازي باشد پرونده دادگاه : در مورد شهرداريها وزارت كشور و در مورد كارخانجات و بانكها و دانشگاهها پاكسازي و سالم س 58ماده 

  0اداري او به هيئت بازسازي نيروي انساني ارحاع خواهد شد

: در مورد شهرداريها وزارت كشور و در مورد كارخانجات و بانكها و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و شركتها  58ماده 

تي يا وابسته به دولت وزارتخانه يا باالترني موسسه وموسسات مشابه دلوتي يا وابسته به دولت وزارتخانه يا باالترين موسسه دول

  0دولتي مربوطه مسئول اجراي اين قانون ميباشد

: كليه قوانين پاكسازي و سالم سازي وقوانين دادگاههاي اداري گذشته و مقررات مغاير اين قانون لغو و نيز كليه  59ماده 

  0تشكيل نشده اند منحل ميباشندارگانهاي بازسازي نيروي انساني كه بر اساس اين قانون 

  0: نيروهاي نظامي و انتظامي و قضات دادگستري مشمول اين قانون نخواهند بود 60ماده 

  0: مدت اعتبار اين قانون از تاريخ تصويب دوسال ودرصورت لزوم قابل تمديد است  61ماده 

ه دادگاههاي اداري را مناسب با نظام جمهوري اسالمي : دولت موظف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون اليح 62ماده 

  0تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

: آن عده از اعضاء هيئتهاي بدوي كه بدون توجه به مدارك مستند آرائي صادر كنند كه به تشخيص هيئتهاي تجديدنظر  63ماده 

  0محكوم ميشوند 20ماده  11تا  1سهل انگاري باشد به يكي از مجازاتهاي بند  و هيئتهاي عال يناظرت حاكي از اعمال غرض يا

قانون فوق مشتمل برشصت و سه ماده و بيست و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مهرماه يكهزار وسيصد و شصت با 

  .حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است

 مي اكبر هاشميرئيس مجلس شوراي اسال

 

 مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری

 

احدها يا وأمورين يا منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مبه »قانون اساسي آمده است:  173در اصل 

ود گردد. حديأسيس متزير نظر رئيس قوه قضائيه  ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداريهاي دولتي و احقاق حقوق آننامهآئين

 «.كنداختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي

رت دادگستري و وزا 1385/ 7/ 25مورخ  111/ 02/ 14514بنا به پيشنهاد شماره  1386/ 8/ 13هيئت وزيران در جلسه مورخ 

اده ران، موضوع ماقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي اي ( تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه189به استناد ماده )

ن نامه اجرايي ـ آيي1383( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 134)

 :شوراهاي حل اختالف تخصصي ديوان عدالت اداري را به شرح زير تصويب نمود

 های حل اختالف تخصصی دیوان عدالت ادارینامه اجرایی شوراآیين 

 13۸6،0۸،13مصوب 
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اداري،  ان عدالتهاي در صالحيت ديوـ به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و تسهيل و تسريع در حل و فصل پرونده1ماده 

ميده نا «خصصيف تشوراهاي حل اختال»نامه به اختصار كه در اين آيين « شوراهاي حل اختالف تخصصي ديوان عدالت اداري»

 .گرددشوند، تشكيل ميمي

ده هاي موضوع ماهاي مربوط به اقدامات دستگاهـ حدود صالحيت شوراهاي حل اختالف تخصصي، رسيدگي به پرونده2ماده 

 رند و داراي ماهيتباشد كه قابليت طرح در شعب ديوان عدالت اداري را داـ مي1385( قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 13)

 .قضايي نبوده يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است

به ترتيب زير  ونامه، در مراكز زير تأسيس شده ( اين آيين 6ـ شوراهاي حل اختالف تخصصي با رعايت مفاد ماده )3ماده 

 :نمايندرسيدگي مي

ا ون ارجاع يشخيص معاتنامه در مواردي كه به آيين  هاي موضوع اينـ در محل ديوان عدالت اداري؛ براي رسيدگي به پروندهالف 

 باشد؛رييس شعب ديوان با تصالح قابل حل مي

 يينهاي موضوع اين آههاي مستقر در تهران؛ با هماهنگي وزير يا باالترين مقام مسئول، براي رسيدگي به پروندـ در دستگاهب 

 نامه در حوزه آن دستگاه؛

هاي ه پروندهسيدگي بها؛ با هماهنگي استاندار و رييس كل دادگستري استان، براي رمراكز استان هاي مستقر درـ در دستگاهج 

 .نامه در حوزه آن استانموضوع اين آيين 

 :باشندـ شوراهاي حل اختالف تخصصي داراي سه عضو اصلي به شرح زير مي4ماده 

ل اختالف راهاي حن ديوان عدالت اداري براي عضويت در شوـ يك نفر قاضي از ميان رؤساي شعب يا مستشاران يا دادرساالف 

ه ها كه داراي حداقل دنامه و يك نفر از قضات شاغل در مراكز استان اين آيين (3تخصصي موضوع بندهاي )الف( و )ب( ماده )

  ( ياد شده؛3ج( ماده ))سال سابقه قضايي باشد، براي عضويت در شوراهاي حل اختالف تخصصي موضوع بند 

داري پيشنهاد و (، از سوي رييس ديوان عدالت ا3الف( و )ب( ماده ))قاضي عضو شوراهاي حل اختالف تخصصي موضوع بندهاي 

 شنهاد رييسبا پي شود. قاضي عضو شوراهاي حل اختالف تخصصي مستقر در مراكز استانهابا ابالغ رييس قوه قضاييه منصوب مي

 .شودي استان مربوط، انتخاب و از سوي رييس قوه قضاييه منصوب ميديوان عدالت اداري و رييس كل دادگستر

 ابقه كاري؛ س( سال 10نامه، داراي وثاقت و حداقل ده )( اين آيين 2هاي موضوع ماده )ـ يك نفر از مديران دستگاهب 

به ترتيب با معرفي معاون  نامه( آيين 3مديران مذكور، بر حسب مورد در هر يك از شوراهاي حل اختالف تخصصي موضوع ماده )

اري ن عدالت اديس ديواجمهور يا وزير و يا باالترين مقام مسئول مربوط يا استاندار و با ابالغ ريحقوقي و امور مجلس رييس 

 .تعيين خواهند شد

ا ابالغ ب خصصي،تـ يك نفر عضو معتمد از ميان وكالء، كارشناسان، قضات بازنشسته و ساير افراد صاحبنظر در موضوعات ج 

 .رييس ديوان عدالت اداري
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 .داشته باشدالبدل با شرايط مندرج در بندهاي )ب( و )ج( تواند دو عضو عليـ هر شوراي حل اختالف تخصصي مي1تبصره 

وراهاي جاري ش ـ مسئول دبيرخانه شوراي حل اختالف تخصصي، توسط ديوان عدالت اداري معرفي شده و برابر ضوابط2تبصره 

 .فعاليت خواهد نمودمذكور 

  :باشدـ مطرح شدن پرونده در شوراهاي حل اختالف تخصصي به يكي از سه طريق زير مي5ماده 

 الف ـ مراجعه مستقيم شاكي و طرح شكايت در شورا؛ 

 ب ـ ارجاع پرونده از سوي واحد ارجاع ديوان عدالت اداري قبل از ثبت در ديوان؛ 

 .كننده كننده و موافقت مقام ارجاععب ديوان با پيشنهاد رييس شعبه رسيدگي هاي مطروحه در شج ـ ارجاع پرونده

ور قوقي و امحو معاون  هاي قوه قضاييهـ يكي از معاونين ديوان عدالت اداري با هماهنگي اداره كل پيگيري امور استان 6ماده 

ل اختالف وراهاي حشحسب مورد(، نسبت به تشكيل جمهور يا وزير و باالترين مقام مسئول مربوط يا استاندار )بر مجلس رييس 

دوين تونت مزبور وي معانمايد. سازمان و تشكيالت اين شوراها از ستخصصي و تأمين و گزينش نيروي انساني و اداره آن اقدام مي

 .آيدو با پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري و تصويب رييس قوه قضاييه به مرحله اجراء در مي

  :گيردهاي مطرح شده در شوراهاي حل اختالف تخصصي به طريق زير مورد رسيدگي قرار ميندهـ پرو7ماده 

، مورد ق تصالحـ موضوع بدواً از طريق راهنمايي شاكي و مأمور يا اداره طرف شكايت و ضمن تالش در حل آن از طريالف 

مه ه مختون تنظيم گزارش اصالحي، پروندپيگيري قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفين، اتخاذ تصميم شده و ضم

  .گرددمي

با صدور  ا باشد،ـ در صورتي كه مطابق نظر اكثريت اعضاي شوراي حل اختالف تخصصي، پرونده غيرقابل رسيدگي در آن شورب 

ن آاز شعب  كيي به يقرار عدم صالحيت، پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال تا مطابق قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگ

  .ارجاع گردد

گيرد و بر اساس ـ چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار ميج 

در فرصت  ديده وشود. اين رأي به طرفين ابالغ گررأي اكثريتي كه قاضي عضو شورا در آن قرار دارد، حكم مقتضي صادر مي

د شد، طبق بنرا نباديد نظر در شعب ديوان خواهد بود. در صورتي كه رأي اكثريت مشتمل بر رأي قاضي عضو شوقانوني قابل تج

 .)ب( اين ماده عمل خواهد شد

 .باشدـ رسيدگي در شوراهاي حل اختالف تخصصي تابع تشريفات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نمي ۸ماده 

  :ياز شوراهاي حل اختالف تخصصي، به نحو زير تأمين خواهد شدـ محل استقرار و تجهيزات مورد ن۹ماده 

 (، از سوي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري؛ 3الف ـ شوراهاي موضوع بند )الف( ماده )

  .(، از سوي دستگاه محل استقرار شعب شوراهاي تخصصي3ب ـ شوراهاي موضوع بند )ب( ماده )

ز سوي استانداري يا دادگستري استان مربوط بر حسب توافق ديوان عدالت اداري و دو (، ا3ج ـ شوراهاي موضوع بند )ج( ماده )

 .مرجع مزبور
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اداره  وت اداري الزحمه اعضاي شوراهاي حل اختالف تخصصي بر اساس دستورالعملي كه از سوي رييس ديوان عدالـ حق10ماده 

عتبارات ارسد، از محل تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه ميهاي وابسته قوه قضاييه ها و سازمانكل پيگيري امور استان

 .گرددديوان عدالت اداري تأمين مي

 .بيني خواهد شدهاي مربوط پيشنامه، همه ساله در بودجه سنواتي دستگاهـ اعتبارات الزم براي اجراي اين آيين 11ماده 

ا رف تخصصي هت نظارت بر انجام كار شوراهاي حل اختالـ رييس ديوان عدالت اداري موظف است تمهيدات الزم ج12ماده 

 .فراهم نمايد

تصادي، اجتماعي و فرهنگي ( تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اق189اين آيين نامه به عنوان الحاقيه به آيين نامه موضوع ماده )

 ري اسالمي ايران،عي و فرهنگي جمهو( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتما134جمهوري اسالمي ايران، موضوع ماده )

 .اضافه مي شود 1384/ 5/ 8هـ مورخ 33416/ت  27949موضوع تصويب نامه شماره 

هيأت  22/12/1383هـ مورخ 30374ت/73377هاي اجرايي )مصوبه شماره نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاهآيين

 وزيران(

 ن مديريت و برنامه ريزي كشورسازما -وزارت دادگستري -نهاد رياست جمهوري

و برنامه ريزي  سازمان مديريت 29/1/1383مورخ  11750/101بنا به پيشنهاد شماره  1/9/1383هيات وزيران در جلسه مورخ 

ي به تخلفات اداري ( قانون رسيدگ27كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده )

فساد در  بارزه بامو به منظور تامين اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرائي به موجب قوانين براي پيشگيري و  -1372مصوب  -

اري ز و كار اديني سانظام اداري بر عهده دارند و همچنين تكميل آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش ب

صويب شرح زير ت را به ين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائيمناسب براي تسهيل خدمات رساني به مردم ، آئ

 نمود:

 مصاديق رشوه -فصل اول 

ند پرداخت يند يا سكاركنان و مسئوالن دستگاههاي اجرائي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نما -1ماده 

م جه را فراهورداخت لب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پوجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات ج

ه هياتهاي رسيدگي به پرونده انان ب -1372مصوب  -( قانون رسيدگي به تخلفات اداري 8( ماده )17نمايند ، با توجه به بند )

 تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

 ر از انچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.گرفتن وجوهي به غي -الف

از  فاحش كمتر مقدار اخذ مالي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به -ب

 قيمت.

 ت مربوط.مقررا فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت -ج
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 جوع.راز ارباب  خت وجهفراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پردا -د

ادن يا دراي انجام تقيم باخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمس -ه

 دن امري كه مربوط به دستگاه اجرائي مي باشد.انجام ندا

ا يايت ضوابط دون رعاخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام ب -و

ص اخمزيت  پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و

 دد.فيف گربراي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخ

 تكاليف و وظايف دستگاههاي اجرائي -فصل دوم 

بايد  جام موارد ذيل مي( اين آئين نامه براي تحقق اهداف اين آئين نامه نسبت به ان16كليه دستگاههاي موضوع ماده ) -2ماده 

 اقدام نمايند :

دم ي كه به مرخدمات شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطالع رساني مناسب به مردم ، اصالح و كوتاه نمودن روشهاي انجام -الف

ديريت مرف سازمان ه از طارايه مي گردد ، توسعه فناوري اداري ، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهايي ك

ح وط به اصالات مربه ريزي كشور صادر مي گردد ، )طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبو برنام

 سيستمها و روشهاي اداري.(

 آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذيربط از مفاد اين آئين نامه به طور كامل مطلع شده باشند. -ب

ديران كل زمآنها ، مؤساي ساروزراء و رؤساي سازمآنها ، استانداران ، مديران عامل شركتها ، انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف  -ج

 ي محوله.وريتهاواحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي الزم به طرق مقتضي و تهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و مام

دور حكم قطعي بر رش نموده و گزارش انان منجر به ص( اين آئين نامه را گزا1تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده ) -د 

ران ب هيات وزيه تصوياساس آئين نامه شده باشد ، مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ب

 مي رسد.

واردي كه مر در ق مذكوپيش بيني حق فسخ براي دستگاه اجرائي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال ح -ه

 ( اين آئين نامه شود.1به تشخيص دستگاه اجرائي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده )

 تكاليف و وظايف كاركنان -فصل سوم 

 سبت به خودن( 1اده )مكليه كاركنان دستگاههاي موضوع آئين نامه مكلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج در  -3ماده 

فوق مقامات ما داري وايا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهادكننده به هياتهاي رسيدگي به تخلفات 

 اطالع دهند تا مطابق قانون پيگيري شود.

تالش براي هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرائي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا  -4ماده 

( اين آئين نامه گزارش كامل 2گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئوالن يا بازرسان موضوع بند )ج( ماده )
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موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن ان تالش كرده 

 دهد.اند به مسئوالن مربوط ارايه 

 نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري -فصل چهارم 

مال مجازات ( و اع1) دستگاههاي مشمول اين آئين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده - 5ماده 

يق بازرسان انتصابي به ات اداري چنانچه از طر( قانون رسيدگي به تخلف12مقامات مندرج در ماده ) -اقدام خواهند نمود : الف 

توانند مي ع حاصل نمايند( اين آئين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئوالن مربوط اطال1وقوع تخلفات موضوع ماده )

تخلفات اداري  به ( قانون رسيدگي9حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي )الف( و )ب( و )ج( ماده )

 اقدام نمايند.

لف ا احراز تخاري و بدر صورت تكرار تخلف با گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذيربط ، هياتهاي رسيدگي به تخلفات اد -ب 

ون يادشده )به ( قان9مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت ان كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده )

 تثناي موارد مذكور در بند فوق( محكوم نمايند.اس

دگي به ( قانون رسي9اده)نامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در م( اين آيين1ج ـ در صورت تكرار تخلف موضوع ماده )

( 9ضوع ماده)اي موهتوانند متخلف را به يكي از مجازاتتخلفات اداري، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف مي

 ازجمله بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم نمايند.

دون طي ( ب9اده )مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري در م - 1تبصره 

وم ر اول يا دراي باتخلف موضوع مجازاتهاي بند )ج( را ب مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيات ها مي توانند حسب درجه اهميت

 اعمال نمايند.

ياتهاي هكه پرونده انان به  ( قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركناني را13مقامات ذيربط با توجه به ماده ) -2تبصره 

 به خدمت نمايند. رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده يا مي شود حداكثر به مدت سه ماه اماده

رات مربوط ين و مقردستگاههاي اجرائي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفند بر اساس قوان -3تبصره 

 به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند.

( شوند با تقاضاي اعمال 1ات بندهاي ماده )( اين آئين نامه مرتكب تخلف2در صورتي كه بازرسان موضوع بند )ج( ماده ) -4تبصره 

س تكابي بازرخلف ارتاشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هياتهاي مزبور معرفي خواهند شد. چنانچه 

رسيدگي به نون ( قا19)عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده انان به ترتيب مقرر در ماده 

 تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد.

( دهاي )ب( ، )ج( ، )د( اين آئين نامه كه واجد جنبه جزايي است ، خصوصا بن1در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده ) - 6ماده 

ات اداري مراتب را دگي به تخلف( قانون رسي19( اين ماده ، هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده )-و )ه

 جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد.
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( 1اده )مبندهاي  در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي مرتكب يكي از اعمال -7ماده 

ر ضوع بايد داين مو وبه مدت پنج سال نمي باشد آئين نامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص يادشده 

 شرايط معامالت با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد.

 ومديريت  دستگاه اجرائي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان -1تبصره 

 برنامه ريزي كشور نيز اعالم دارد.

امه ريزي يت و برندشده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديردر صورتي كه اشخاص يا -2تبصره 

 جزء شرايط بور راكشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به كليه دستگاههاي اجرائي خودداري از انجام معامله با اشخاص مز

 عمومي پيمان لحاظ نمايد.

 ( اين آئين نامه به شرح زير مي باشد :2ج( ماده )شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند ) - 8ماده 

 بازرسان بايد از بين افراد امين ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. -الف 

 شابه برسد.ماحدهاي وصالحيت بازرسان مي بايد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه يا  -ب 

 ست.ستگاه ات بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دهماهنگي ، آموزش و نظار -ج 

 مي گردد ، ور تهيهبازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كش -د 

 امضاء نمايند.

نجام مي اازرسان بمسئوليت محوله و خدمات برجسته اي كه توسط دستگاهها مي توانند حسب توانمنديها و كارايي و حجم  -هـ

اي يك از دستگاهه( قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در حدي كه بار مالي آن از طرف هر6گردد به استناد ماده )

ه عنوان فوق العاده وط ب( مجموع حقوق و فوق العاده هاي مرب%30مربوط قبالً تأمين و محاسبه شده باشد تا ميزان سي درصد )

 ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند.

زرس انجام وان بافوق العاده يادشده غيرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي باشد و تا زماني كه مستخدم به عن

 وظيفه مي نمايد و گزارشهاي بازرسي ان واصل مي گردد با نظر دستگاه ذيربط قابل پرداخت است.

 اشد حداكثربسبه شده كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاههاي مربوط قبالً تأمين و محا حدي در دستگاهها مي توانند  -و

وق و يك ماه حق ( از بازرساني كه خدمات برجسته اي براي پيگيري وكشف موارد تخلف انجام مي دهند تا%40به چهل درصد )

 پاداش پرداخت نمايند. ( قانون استخدام كشوري و احكام مشابه به عنوان41ارچوب ماده )مزايا عالوه بر پاداش پايان سال در چ

مورخ  35665/1801بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ، موضوع بخشنامه شماره  -ز

ر ا با تغييربوط و يفظ پست و مسئوليتهاي مو با تاييد مقامات مسئول منصوب مي شوند. دفتر مذكور مي تواند با ح 4/3/1382

 نآ مالي بار هك حدي رد عنوان پستهاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسي استفاده نمايد. در هر حالت بازرسان 

 .شد خواهند مند هبهر بازرسي ويژه هاي العاده فوق از باشد شده محاسبه و تأمين قبالً  مربوط دستگاههاي از هريك طرف از
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كرد و رزيابي عملدهاي ادر واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمآنهاي استاني يا مديران كل استان و تاييد واح -ح

 پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي شوند.

ين وظايف اي و انجام بازرس عهده داربازرسان منصوب از طرف استانداران عالوه بر اجراي مفاد اين آئين نامه در استانداريها ،  -ط

 در ساير واحدهاي استاني نيز مي باشند.

 تاييد سازمان مديريت و ( كل كاركنان تجاوز نمايد. براي موارد خاص با%5/0تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد ) -ي

 برنامه ريزي كشور اين درصد قابل افزايش است.

ئين نامه ضوع اين آاز كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران ، رؤسا و مسئوالن سازمآنهاي مودر صورتي كه هر يك  -9ماده 

هد شد و ول تذكر داده خوا( اين آئين نامه شوند به مديران و مسئوالن مربوط براي بار ا1مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده )

منوع اي مزبور مه پستهوم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب ببراي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاي يادشده محر

 خواهند شد.

شات ع ، گزارسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجو -10ماده 

بقه ع رشوه ، طان شيوت اداري و ميزبازرسان و ساير منابع ، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آئين نامه را از نظر درجه سالم

 والن منعكسگر مسئبندي ، تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرائي به رييس جمهور و دي

 زيبرنامه ري وديريت منمايد. كليه دستگاههاي مشمول اين آئين نامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان 

 كشور مي باشند.

 امه به عملنين آئين اسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اقدامات الزم را براي توجيه و پيگيري اجراي  -11ماده 

 آورد.

بيشتر در  ود را كهدستگاههاي اجرائي موظفند براي اجراي دقيق اين آئين نامه واحدها و گروههايي از كاركنان خ -12ماده 

 ايند.الح نمفت و پرداخت رشوه مي باشند اولويت بندي نمايند و نقاط اسيب پذير را با جديت و اولويت اصمعرض دريا

اي طرح سئول اجرهركدام از دستگاههاي مشمول اين آئين نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه م -13ماده 

شد مسئول مي با 1/6/1381هـ مورخ 26394ت/21619شماره  تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع ، موضوع تصويب نامه

كشور  رنامه ريزيبريت و پيگيري ، نظارت و اجراي اين آئين نامه نمايند و گزارشهاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مدي

قديم تالي اداري ورايعو ش ارايه دهند. سازمان ياد شده پس از جمع بندي ، گزارش دستگاههاي اجرائي را تهيه و به رييس جمهور

 مي كند.

ات يافت گزارشرائي، دربه منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذيربط در هر دستگاه اجرائي ، رفع موانع و مشكالت اج -1تبصره 

با  اين آئين نامه و (13و پيگيري مستمر اجرائي اين آئين نامه ، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرائي موضوع ماده )

 ،هاي اداري و روش عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات )دبيركارگروه( ، مسئول واحد بهبود سيستمها

ات( و كيل هيمسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيات بدوي )در صورت تش

 يكي از بازرسان تشكيل مي گردد.
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ده گروه ياد شه به كارواحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسيها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويب نام -2تبصره 

وزارت  موزش و پرورش ،آسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، وزارت  -14ارايه نمايند. ماده 

ر دان مكلفند مي ايرهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالعلوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت ب

جلب  عمل و جهت افزايش اگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصالح روشهاي مورد

 براي دانش سازي( معارف اسالمي )فرهنگ مشاركت مردم براي رفع معضالت موجود ، برنامه ريزي و اصالح برنامه هاي آموزشي

هني و ش و نگرش ذر گرايآموزان ، دانشجويان ، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيي

ان سازم اري باايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فسادستيزي اقدامات الزم را انجام دهند. دستگاههاي ياد شده مكلف به همك

 مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند.

بير دواهد بود. ا فساد خبمسئوليت پيگيري اين آئين نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله  -15ماده 

 ستاد يادشده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود.

گي جمهوري اسالمي ( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهن160ر در ماده )كليه دستگاههاي مذكو -16ماده 

لتي و ومي غير دوو نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه ، بانكها و بيمه هاي دولتي ، نهادهاي عم -1383مصوب -ايران 

 شهرداريها مشمول اين آئين نامه مي باشند.

 ري:از قانون مديريت خدمات كشو

رويي، انصاف باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهكارمندان دستگاههاي اجرايي مؤظف مي -90ماده 

و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه 

  .ربط پاسخگو باشندذي

توانند در برابر برخورد باشد. ارباب رجوع مياعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع ميه بيهرگون

  .ربط و يا مراجع قانوني شكايت نمايندنامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي

باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيالت، حق مشاوره، هديه و موارد م اداري ممنوع مياخذر رشوه و سواستفاده از مقا -91ماده 

مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي 

  .شودربط خود تخلف محسوب ميو حقوقي به جز دستگاه ذي

دستگاههاي اجرايي مؤظفند عالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان  -1تبصره 

معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك 

توانند دستوراعمال كسر مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، ميبازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد باالترين 

يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر 

  .نمايند

ازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد ب -2تبصره 

هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد هيئت

  .شد

دستگاههاي اجراي را جهت دستگاههاي اجرايي مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان  -3تبصره 

  .ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد
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سازمان مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت ممنوعيت  -4تبصره 

  .عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد

سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله  مديران و -92ماده 

باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت مي

يريت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سواستفاده در حيطه مد

حسب مورد( نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق )كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان 

  .قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد

( به انجام وظايف مربوط بپردازند و 87اعات تعيين شده موضوع ماده )كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي مؤظفند در س -93ماده 

در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعالم نياز دستگاه 

  .بر مقررات مربوط خواهند بودكاري براالزحمه يا اضافهمكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق

باشد. در موارد ضروري با تشخيص مصام مسئول تصدي بيش از يك پس سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي -94ماده 

مافوق تصدي موقت پست سازمان مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون درافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه 

  .باشدمجاز مي

كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبولعدم رعايت مفاد ماده فوق -تبصره 

  .متخلف محسوب و در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد

ها، باالتر( در موارد خاص به عنوان اعضاي كميتهبه كارگيري بازنشستگان متخصص )با مدرك تحصيلي كارشناسي و  -95ماده 

هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اي غير مستمر، تدريس و مشاورهها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهكميسيون

  .باشداشتغال آنها در دستگاهاهي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف تجاوز نكند بالمانع مي

  .گرددمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت ميالزححق

باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي -96ماده 

فوق را برخالف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام ما

مغايرت دستور را با قوانين و مقررات با مقام مافوق اطالع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطالع، مقام مافوق كتباً اجراي دستور 

ث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حي

  .باشدپاسخگويي با مقام دستوردهنده مي

رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرايي و  -97ماده 

كه ترتيب آن در اين  (91به استثنا ماده )»د. باشمي -1372مصوب  -تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

  «.ماده مشخص شده است

خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شريط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات  -98ماده 

  .دولت خواهد بود

باشد و هرگونه پرداخت تحت اين غيراداري مجاز مي كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعاتپرداخت اضافه -99ماده 

  .عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است

 .رسدهاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مينامهآئين -100ماده 

 


