
       
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 وزارت تعاون کار ورافه اجتماعی 

 اداره کل تعاون کار ورافه اجتماعی استان 

            

 قوانین ومقررات 
 ومبارزه با فساداداری ارتقاء سالمت انظررب 



 :مقدهم

 چيست ؟عصرحاضر ضرورت بحث ارتقاء سالمت و فساد اداری رد 



 تعاریف سالمت اداری 
در مقابل مفهوم بیماري، به معنی فقدان بیماري و نارسایی در یک سالمت، 

 .است( موجود زنده)ارگانیسم 

 : تعریف سالمت اداري

که کلیه عوامل سازمان قابلیت تامین اهداف آن را به طور مطلوب وضعیتی 

داشته باشند وبتوانند انحرافات، هنجارهاي اداري، قانونی و موانع اهداف 

 .سازمانی را شناسایی و تدابیر الزم و به موقع را براي رفع آنها لحاظ کنند

 



   فسادتعاریف  
 .از فساد تعارف متعددي ارائه شده است

 : فساد لغوی تعریف
 .زیر  بیان شده استمعانی  فسادبراي فارسی  هاي مختلف لغت در فرهنگ

، گزند، زیان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاري، عمل   تباهی، لهو لعب، شر و بدي 
   سق و فجور ، دشمنی و کینه و آشوب فناشایست و زشت ، 

 ؛هم معنی تباه کردن و فتنه و فساد بر پا کردن : افساد•
 

 :بانك جهانی و سازمان شفافيت نيب المللتعریف فساد اداری از نظر 
 

 فساد اداري عبارتست از استفاده از قدرت عمومی براي کسب منافع خصوصی 
 



 
 حقوقی فساد اداری تعریف 

 
وهب دولتی ربای نفع شخصی  -فساد اداری عبارت است از استفاده غیراقنونی از اختیارات اداری 

 .نفع دیگران
 (آخرت خود رو هب دنیای دیگران فروختن)

 
 ( نادرحبیبی، فساد اداری ) 

 



 
 تخلف وجرم  اداری تعریف 

فعل یا ترک فعل ناشی از قصور یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن تخلف اداري  

 .موجب مسئولیت وي و اعمال مجازات هاي اداري خواهد بود

عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست تخلف اداري به عبارت دیگر، •

توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداري که منحصر به موارد مذکور در  

 . قانون رسیدگی به تخلفات اداري است

هر فعل یا »قانون مجازات اسالمی آورده است  ۲قانونگذار در ماده در تعریف جرم، 

که نشان دهنده اختالف « مجازات تعیین کرده استترک فعلی که قانون براي آن 

 .اگرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. اساسی جرم با تخلف است
 



 اداری تخلفات اداری و فساد 
   :اداري عبارتست ازتخلفات 

 ،مقررات و قوانین ، مسئولیتی و شغلی مختلف رده هاي در سازمان یک کارکنان که این

  یا عمدي جزیی، یا کلی صورت به را قواعدکاري و هنجارها کارها، گردش ، آیین نامه ها

  خدمات ارایه یا و کاالها تولید فرایند آن، اثر بر که طوري به ننمایند، مراعات غیرعمدي

 .شود خدشه دار آن اجتماعی حیثیت و اعتبار نیز و سازمان

 : اداري فساد

  تخلف شدن نهادینه و کارکنان ومستمر مکرر تخلفات اثر در که است اداري نظام در حالتی

  .می دارد باز انتظار مورد اثربخشی و مطلوب کارایی از را آن و می آید وجود به

  نظام در توجه قابل  تأثیرات و شدن، نهادینه و استمرار تکرار، با اداري تخلفات واقع در

 می شود منجر اداري فساد به اداري
 
 



 تعریف اقنونی فساد 
 قانون ارتقاء سالمت نظام اداری  ( 1)ماده 

 یا حقیقی شخص هر توسط که است فعلی ترک یا فعل هرگونه ن،قانو این در فساد 

  یا منفعت هرگونه کسب هدف با و عمداً که سازمانی یا جمعی فردي، صورت به حقوقی

  کشوري مقررات و قوانین نقض با ،دیگري یا خود براي غیرمستقیم یا مستقیم امتیاز

  یا و عمومی امنیت و سالمت یا منابع منافع، اموال، به را زیانی و ضرر یا پذیرد انجام

 .نماید وارد مردم از جمعی

  سیاسی، ،اداري موقعیت یا مقام از سوءاستفاده تبانی، اختالس، ارتشاء، رشاء، نظیر 

  این از انحراف و عمومی منابع از غیرقانونی پرداختهاي و دریافت اطالعات، یا امکانات

  و اداري سوابق و اسناد اختفاء یا تخریب جعل، غیرقانونی، تخصیصهاي سمت به منابع

 نامشروع مال تحصیل و مالی

 



 اتریخچه فساد اداری 
فساد در جوامع بشري قدمتی به اندازه تمدن بشریت دارد ودر حال حاضر نیز یکی از 

 .مسائل مبتال به کشورهاي جهان است و رشوه یکی از مهم ترین مصادیق فساد است

 
 در ایران اولین قانون مدون مبارزه با فساد ؛  

 1315آذر ماه  ۲9مصوب  قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق ومقررات قانونی   •

  : 3ماده  

دولتی یا شهرداري یا کشوري یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخخا  را  مستخدمین 

محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال به در اقدامات یا تصمیمات اداري خود تأثیر دهند 

 حقخی  (ازدست دادن )می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویتمحکوم 

خواهند شد مگر آنکخه ایخن   محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی از اشخا  یا دولت  باشد 

 .عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد



 مبانی ااقتعدی و اخالقی مبارزه بافساد
 :می فرماید، سوره بقره  ۲6آیه خداوند متعال در قرآن کریم 

 (و یفسدون فی االرض اولئک هم الخاسرون )...•
کسانی که در زمین و میان اهل آن فساد می کنند؛ در حقیقت، آنها زیانکاران عالم  

 .هستند

 ( (( )پیامبر گرامی اسالم )النار   والمرتشی کلهما فی الراشی 

 مجازات مرتکبین این گناه را در آخرت معین می کند

   علل انبودی ملت اه 
  که جهت بدان رسیدند، هالکت به شما زا پیش ملت هاي همانا !درود و خدا یاد از پس
 راه به را مردم و آوردند، دست به دادن رشوه با را دنیا پس نپرداختند، را مردم  حق
 79 نامه  -نهج البالغه .کردند اطاعت آنان و بردند باطل

 



 فسادقوانین و مقررات مرتبط با ارتقاء سالمت و مبارزه با 

 فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري  در خصو  مبارزه با فساد

خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم  

 .به وسیله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه استاقدام همه جانبه 
 

 :(3) ماده

 از برخوردار و مطمئن افراد به قضائیه قوه ي در چه و دولت در چه را فساد با مبارزه کار 

  و باشد، پاک خود باید دربیفتد ناپاکی با میخواهد که دستی .بسپارید امانت و سالمت

 .باشند صالح از برخوردار خود باید کنند عمل اصالح راه در میخواهند که کسانی



 اساسیاقنون  

 

 

در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصول متعددي به بحث پیشگیري از •

 .فساد مالی و اداري به شرح ذیل اشاره شده است

  و  تقوي و  میان  اساس بر  اخالقی  فضایل رشد  براي مساعد محیط ایجاد  :سوم اصل در•

 . تباهی و فساد مظاهر  کلیه با  مبارزه

 ضرور غیر  تشکیالت  حذف و  صحیح  اداري  نظام ایجاد•

  مالی، جزایی، مدنی، از اعم مقررات و قوانین تمام شده مقرر چهارم اصل در •

 اسالم مبین دین در است بدیهی .باشد اسالمی موازین اساس بر باید ...و اقتصادي

  سبب امر همین و نشده شناخته نامشروع و دار مفسده امور براي جایگاهی هیچگونه

  و تنظیم را جامعه مالی و اقتصادي سالمت مذکور، موازین با منطبق قوانین گرددمی

 .نمایند جلوگیري فساد بروز از



 

   دولت؛  63/5/17قانون اساسی مصوب  49و قانون نحوه اجراي اصل   49اصل  •

، قمار، سو  سرقت،  ، اختالس رشوه،  از ربا، غصب  ناشی  ثروتهاي  است  موظف

  ، فروش دولتی  کاریها و معامالت  از مقاطعه  سو استفاده،  از موقوفات  استفاده

فساد و سایر موارد غیر   اماکن  ، دایر کردن اصلی  و مباحات  موات  زمینهاي

  بیت  او به  نبودن  معلوم  کند و در صورت رد  حق  صاحب  و به  را گرفته  مشروع

 .بدهد  المال

 ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل دولتی  ؛ 141اصل •

 

 



 عادیقوانین 
 1315مصوب  قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی•

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و •

 :  1337/10/۲کشوري مصوب

  :73/10/11قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل دولتی مصوب •

 :7۲/4/۲7قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی مصوب •

 97و اصالحات 86مصوب  قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی•

 ...و 97، 9۲،96، 91قانون مدیریت خدمات کشور  مواد•

 و الحاقات و اصالحات بعدي 1370مصوب سال  قانون مجازات اسالمی•

 ...و  606الی  598و  58۲الی  576مواد•

 67قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب •



 

 48قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب •

 69گران در نظام اقتصادي کشور مصوب قانون مجازات اخالل•

 ...  و  71؛ ماده  61محاسبات عمومی  مصوب سالقانون •

 ...و  ۲3ماده  1361قانون  دیوان محاسبات کشور مصوب سال•

 1393مصوب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور•

   6۲قانون تاسیس وزارت اطالعات جمهوري اسالمی مصوب سال •

 قانون برنامه ششم توسعه ؛ 30الی  ۲8مواد . قوانین برنامه پنج ساله توسعه •

 9و  8؛ مواد  7۲قانون رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان دولت مصوب سال •

 ، 50، 43، 30،  5،  4؛  مواد  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موصوب سال •

 (5و  4)آیین نامه چگونگی استفاده از خودرو هاي دولتی ؛ ماده •

 83آیین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرایی مصوب •
 
 

 
 

 



 ...و 1390اقنون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال        
 حقوق و تکالیف کارمندان•
 و بهره سلطنت، مال، ملک، :جمله از متعددي، معانی در لغت در حق: حق•

  .است آمده ثبوت و امتیاز نصیب،
  و «سلطنت» ،«امتیاز» معناي به سیاسی، و حقوقی فقهی، عرصه هاي در•

   .است «اختصا »
 امتیاز حق،.می کند اعطا عمل آزادي و اقتدار نوعی ذیحق به که است آن حق•

 موضوع در تصرف توان وي می شود موجب که است اشخا  به متعلِّق نفع و
 .کند منع آن به تجاوز از را دیگران و کرده پیدا را حق

 مجموعه :از است عبارت حقوق .است حقوق آن جمع و امتیاز، معنی به حق•
 مى کاربرده به معیّن زمان در جامعه یک افراد روابط بر که مقررّاتى و قواعد
 که است نبایدهایى و بایدها از اى مجموعه حقوق سخن، دیگر به .شود
 به را آن اجراى ضمانت دولت و هستند آن رعایت به ملزم جامعه یک اعضاى
 دارد عهده

 



  



 کردن امر معناي به «کلف» ریشه از «تکلیف» لغت، اهل لسان در : تکلیف•

 گذاشتن کسی دشواربعهده کاري .باشد دشوار آن انجام که است چیزي به

 . است دادن وپرمشقت سخت بکاري فرمان و

 ومقررات قوانین موجب به که اي وظیفه یا ماموریت هر به اداري نظام در•

 تخلف آن انجام از امتناع ویا وعدول است شده مقرر کارمند براي موضوعه

 میشود گفته تکلیف گردد می محسوب

 . باشد کسی عهده به عرفاً یا  شرعاً آن اجراي آنچه : وظیفه  •

 ، شده دار عهده را امري و وظیفه که کسی ، افتاده رنج و پرمشقت : مکلف•

 بجا را امري باید شرعاً که کسی ، شده کاري دادن انجام مأمور که کسی

 . بیاورد

 



کلیف الزم و ملزوم یکدیگرند    .دو واژه حق و ت
نمی توان براي کسی حقی تصور کرد که همراه آن براي دارنده حق تکلیفی وجود  •

یا تکلیفی را نمی توان بر کسی حمل کرد بدون اینکه حقی براي او .نداشته باشد

 .این حق و تکلیف می تواند مادي یا معنوي باشد.قائل شد

لحاظ درتحولی طبیعی هرچه فرد  بدین . حق وتکلیف داراي نسبتی مکمل وبرابرند •

وجامعه به الیه هاي درونی تردین واردمی شودحق ها آرام آرام باتجلی خودآگاهی  

 .وآزادي فرددرجامعه یکی پس ازدیگري بدون اکراه رنگ تکلیف به خودمی گیرند 

 

 «.کسی صاحب حق نمی شود مگر آن که تکلیفی بر عهده اش باشد» (: ع)حضرت علی 

 



ن رد اقنون مدرییت خدمات کشوری  کالیف کارمندا  حقوق و ت
  همانند نیز شود می تلقی دولت کارمندان عمل حوزه که اداري نظام اداري نظام•

  تکالیفی و حقوق و نبایدها و بایدها برگیرنده در بیشتر اجتماعی، هاي حوزه سایر

   .شود می تلقی کارمندان هاي فعالیت و اعمال الزمه آنها به توجه که است

 از کارمندان هم و اداري نظام هم کنند رعایت را آنها کارمندان چنانچه اداري نظام•

  نخواهند گرفتار ناخواسته تخلفات و قصور دام در کارمندان و شوند می منتفع آن

 .آمد

 نیز را آنان حق تضییع منع موجبات زیادي حد تا حقوقشان با کارمندان آشنایی•

 کرد خواهد فراهم

 



 

  و هستند مردم خدمتگزاران اجرایی، دستگاه هاي کارمندان و مدیران :۲5 ماده•

  ادا ورود بدو در که سوگندي طبق و اداري و اسالمی اخالق موازین رعایت با باید

  احسن نحو به را خود وظایف می نمایند امضاي که اداري و اخالقی منشور و نموده

 انجام آنها قانونی خواسته هاي و حقوق گرفتن نظر در با و مردم به خدمات راه در

 .دهند

  و مهارت ها افزایش و توانمندسازي به نسبت همواره موظفند کارمندان :6۲ ماده•

 .نمایند اقدام خود شغلی توانایی هاي

 

 



ن  84:طبق ماده  حقوق کارمندا
 کاري در سال با دریافت حقوق و مزایاروز  30استفاده از مرخصی استحقاقی به مدت  -1

 روز از این مرخصی در هر سال 15امکان ذخیره نمودن حداکثر  -۲

 سال مرخصی بدون حقوق در طول مدت خدمت 3استفاده از حداکثر  -3

سال مرخصی بدون حقوق مندرج در بند سه براي ادامه تحصیالت عالی   3سال مرخصی بدون حقوق عالوه بر  ۲استفاده از  -4

  تخصصی مرتبط با شغل

 ماه مرخصی استعالجی طبق گواهی پزشک معتمد در سال 4بهره مندي از حداکثر  -5

 ماه در سال 4مستثنی شدن بیماران صعب العالج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی از سقف  -6

 سال 6استفاده کارمندان زن که همسر آنان در مأموریت هستند از مرخصی بدون حقوق، حداکثر به مدت  -7

 استفاده از بیمه تکمیلی عالوه بر بیمه پایه درمان -8

  بهره مندي از محیط مناسب کار با شرایط بهداشتی و ایمنی -9

 ساعت در هفته 11امکان استفاده از تقلیل ساعات کار به مدت  -10

 بهره مندي از حمایت قضایی در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیت هاي قانونی -11 

 برخورداري از حقوق یکسان در مورد استفاده از تسهیالت و امتیازات انتصاب به مشاغل سازمانی -1۲

 10تعطیلدریافت حق الزحمه و یا اضافه کار در قبال حضور در محل کار و انجام کار اضافی خارج از وقت مقرر اداري و ایام  -13



 مرخصی انواع

 : استعالجی مرخصی -۲(استحقاقی) کاري مرخصی -1

 :حقوق بدون مرخصی -3العالج صعب هاي بیماري -۲-۲العالج سهل و عادي هاي بیماري -۲-1 

 کارمند درخواست و نیاز برمبناي -3-1

 شغل به مربوط رشته در تخصصی عالی تحصیالت ادامه براي -3-۲

 مأموري حال در همسر از تبعیت به بانوان حقوق بدون مرخصی -3-3

  مزایا و حقوق کارمند مرخصی زمان در .ندارد نیاز خاصی دلیل استفاده براي استحقاقی مرخصی

 .کند می ایجاد تکلیف دستگاه بر دلیل این به و است کارمند حق .کند می دریافت

 .است ذخیره قابل آن از نیمی 

  مطالبه بازنشستگی زمان در را خود نشده استفاده مرخصی ایام به متعلقه حقوق تواند می کارمند 

 .گیرد قرار مالک دولتی خدمت سابقه احتساب در اینکه یا .نماید

  پرداخت وي قانونی وراث به استحقاقی  مرخصی بابت کارمند به مربوط هاي العاده فوق و حقوق تمام 

 شد خواهد

 



 ایمنی و بهداشتی شرایط تأمین و کار مناسب محیط ایجاد در مکلفند اجرائی دستگاههاي•

 .آورند به عمل را الزم اقدامات خود کارمندان براي

 .است ساعت 44 هفته در کارمند کار کارمندساعات کار ساعات•

 .است وزیران هیأت تصویب و سازمان پیشنهاد با ادارات کار ساعات تنظیم و ترتیب•

 ذیربط دستگاه با ساعت 44 سقف رعایت با ضروري موارد در کارمندان کار ساعات تغییر•

 .است

 چهارم یک تا را خود کار ساعات دستگاه موافقت با توانند می کارمندکارمندان کار ساعات•

 با خا  موارد در توانند می اجرایی هاي دستگاه.دهند تقلیل (ساعت 11) روزانه کار ساعات

 را خود کار ساعات اي منطقه شرایط به توجه با قانونی سقف رعایت و وزیران هیأت موافقت

 ساعات تنظیم به موظف استانی اجرایی هاي دستگاه کلیه.نمایند تنظیم دیگري صورت به

 مرکزي ستاد استثناء به هستند هفته روز 6 در کار



 برابر در قانونی مسؤولیت هاي و وظایف انجام در اجرائی دستگاههاي کارمندان - 88 ماده•

  براي کارمندان تقاضاي به مکلفند اجرائی دستگاههاي و می باشند قضائی حمایت مورد شاکیان

 کارمندان از وکیل گرفتن یا خود حقوقی کارشناسان از استفاده با آنها وظایف انجام از دفاع

 .نمایند قضائی حمایت

 به انتصاب و امتیازات و تسهیالت از استفاده درمورد اجرائی دستگاههاي کارمندان - 89 ماده•

 دستگاههاي و بوده برخوردار یکسان حقوق از الزم شرایط داشتن درصورت سازمانی مشاغل

 را خود کارمندان حقوق ، استخدامی عدالت و مربوطه مقررات و موازین رعایت با مکلفند اجرائی

 .دهند قرار مدنظر قانون این در مذکور درموارد



ن کالیف کارمندا  90ماده  ت
 و قوانین از تبعیت و انصاف رویی، گشاده امانت، صداقت، سرعت، دقت، با وظایف انجام -1 

 ذیربط دستگاه اختصاصی و عمومی مقررات

 ذیربط دستگاه و یکسان طور به مراجعین عموم برابر در پاسخگویی -۲

 وظایف انجام مقابل در ،... و هدیه مشاوره، حق امتیاز، تسهیالت، هرگونه از استفاده عدم -3

 خود ذیربط دستگاه جز به حقوقی و حقیقی افراد از شغل با مرتبط وظایف و اداري

 هفته در ساعت 44 مدت به شده تعیین ساعات در وظیفه انجام -4

 یا و مقرر اداري ساعات از خارج ضروري مواقع در محوله وظیفه انجام و کار محل در حضور -5

 مربوطه اجرایی دستگاه نیاز اعالم براساس تعطیل ایام

 اداري امور در مقررات و قوانین حدود در مافوق رؤساي احکام و اوامر از اطاعت -6

 تشخیص که صورتی در مقررات و قوانین با مافوق مدیر اوامر یا و دستور مغایرت کتبی اعالم -7

 است مقررات خالف وي امر یا حکم دهد



 .می باشد ممنوع اداري مقام از استفاده سوء و رشوه اخذ

 وظایف انجام مقابل در مشابه موارد و هدیه ، مشاوره حق تسهیالت،                                امتیاز، هرگونه از استفاده

 حقیقی افراد از سطوح تمام در اجرائی دستگاههاي کارمندان توسط شغل با مرتبط وظایف و اداري

   .شود می محسوب تخلف خود ذي ربط دستگاه به جز حقوقی و

  : 1 تبصره

 مستمر بازرسیهاي انجام طریق از مدیران مستقیم نظارت بر موظفندعالوه اجرائی دستگاههاي•

 .نمایند مستقیم نظارت ماده این اجراء در متخصص و معتمد بازرسان توسط داخلی

 تأیید مدیر به معتمد بازرس یک حداقل گزارش به مستند کارمندان از یک هر تخلف چنانچه •

 دستور توانند می مجاز، مدیران و مقامات یا اجرائی دستگاه مقام باالترین برسد مربوطه

  مدت براي دولتی خدمات از انفصال ویا مشابه عناوین و مزایا                                حقوق، از سوم یک کسر اعمال

 .نمایند صادر متخلف فرد براي را سال یک تا ماه یک

 

 

 :  مدرییت خدمات کشوری اقنون  91ماده 



 : ۲ تبصره

 مربوطه مدیر و معتمد بازرس تأیید به که گزارشهایی استناد به تخلف این تکرار صورت در

  از یکی و ارجاع اداري تخلفات به رسیدگی هیأتهاي به خاطی فرد پرونده برسد

  .شد خواهد اعمال دولتی خدمات از دائم انفصال و اخراج بازخرید، مجازاتهاي

 : 3 تبصره

 کارمندان به دهنده رشوه حقوقی و حقیقی افراد پرونده موظفند اجرائی دستگاههاي

  ارجاع قضائی مراجع به قضائی حکم صدور و رسیدگی جهت را اجرائی                                دستگاههاي

 .نمایند

 : 4 تبصره

  دستگاههاي کارمندان به دهنده رشوه حقوقی و حقیقی افراد اسامی است موظف سازمان

 .نماید اعالم اجرائی دستگاههاي کلیه به قرارداد عقد ممنوعیت جهت را اجرائی

 



کالیف و مسئوليت   قوانین و مقررات رد رد مبارزه با فساد  مدریانت

   : کشوری خدمات مدیرت قانون 92ماده

 سالم روابط حفظ و وکنترل نظارت مسؤول ، بالفصل سرپرستان و مدیران

  باید آنان عملکرد مورد در و می باشند محوله وظایف انجام در خود کارمندان

 و ضرر موجب خود اقدامات با مزبور کارمندان که صورتی در .باشند پاسخگو

  مدیریت حیطه در سوءاستفاده یا و رشوه نظیر تخلفاتی یا و دولت گردند زیان

 با خاطی کارمندان با برخورد بر عالوه گردد، اثبات و مشاهده مزبور مسؤولین

 جرایم یا تخلف کشف در که نیز (مورد حسب) کارمندان سرپرستان و مدیران

 .شد خواهد رفتار آنان با مربوط، قوانین مطابق باشند نموده اهمال



 

   : کشوری خدمات مدیرت قانون  96 ماده

  ، مقررات و قوانین حدود در می باشند مکلف اجرائی دستگاههاي کارمندان

  کارمندان اگر نمایند، اطاعت اداري امور در را خود مافوق رؤساي اوامر و احکام

 دهند، تشخیص اداري مقررات و قوانین برخالف را مافوق مقام امر یا حکم

 .دهند اطالع مافوق مقام به مقررات و قوانین با را دستور مغایرت کتباً مکلفند

 تأیید را خود دستور اجراء کتباً مافوق مقام ، اطالع این از بعد که صورتی در

 حیث این از و بود خواهند صادره دستور اجراء به مکلف کارمندان کرد،

 دستوردهنده مقام با پاسخگویی و بود نخواهد کارمندان متوجه مسؤولیتی

  .می باشد

 



 :فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء قانون (3) ماده

 از اعم مقررات و قوانین مکلفندکلیه اجرائی هاي دستگاه  مسؤوالن و مدیران•

 حقوق با مرتبط تصمیمات رویه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها، تصویب نامه ها،

  دستگاهها وظایف شرح کارها،، انجام زمان بندي و کاري فرآیندهاي نظیر شهروندي

  در باید را ...و مجوزها، اخذ مختلف مراحل همچنین مربوط، واحدهاي و

 .برسانند عموم اطالع به الکترونیک دیدارگاههاي

  مناقصات برگزاري قانون موضوع باالتر و متوسط معامالت به مربوط قراردادهاي متن•

  مشمول دستگاههاي توسط غیره و تشریفات ترک مزایده، مناقصه، روش به که

  و اسناد همچنین و می گردد منعقد قانون این (۲) ماده (ج) و (ب) ،(الف) بندهاي

  و موعد از پیش قرارداد خاتمه و ابطال فسخ، اصالح، الحاق، هرگونه و آنها ضمائم

 .گردد وارد قراردادها اطالعات پایگاه به باید پرداختها، کلیه نیز و آن تغییر



کالیف و وظایف   رد قوانین و مقررات نسبت هب مبارزه با فساد  کاركنانت
 1383:مصوب  آیین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجراییخ  3ماده 

  در مندرج اقدامات قوع و از اطالع درصورت مکلفند اجرایی دستگاههاي کارکنان کلیه

  یا فرد مشخصات ذکر با را مراتب کارکنان دیگر یا خود به نسبت (رشوه مصادیق)  1ماده

 اطالع مافوق مقامات و اداري تخلفات به رسیدگی هیئتهاي به کننده پیشنهاد افراد

 . شود پیگیري قانون مطابق تا دهند
 :فسادقانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با ( 13)ماده تبصره  

  وقوع از خود وظایف حیطه در که قانون این موضوع دستگاههاي کارکنان از یک هر

  نامشروع، مال تحصیل دولتی، معامالت در دخالت دولتی، معامالت در تبانی کالهبرداري، اختالس، ، ارتشاء قبیل از) مذکور جرائم

  مکلف . شود مطلع خود متبوع دستگاهدر (...و دولتی اموال یا وجوه در غیرقانونی تصرف یا غیرمجاز استفاده

  یا و خود باالتر مسؤول به فوري و مکتوب صورت به را مراتب سایرین اطالع بدون است

   .می شود فوق مجازات مشمول صورت این غیر در نماید گزارش نظارتی واحد
 



 :فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء قانون۲4ماده

  مشخمول دستگاههاي به غیرواقعی مدارک و اسناد ارائه نیز و واقع خالف اظهار هرگونه

  پرداخت از فرار یا و ثالث شخخص یا دولت قانونی حقوق تضخییع موجب که قانون این

  در ارتکابی عمل براي چنانچه .می شود محسوب جرم گردد، ناروا امتیاز کسب یا عوارض

  این غیر در .می شود محکوم مجازات همان به باشد شده تعیین مجازاتی قوانین سایر

  جبران نیز و تضییع شده حقوق معادل نقدي جزاي به مرتکب ،امتیاز لغو بر عالوه صورت

 .می گردد محکوم ذي نفع مطالبه با وارده زیان

 مکلفند شوند مواجه مذکور موارد با وظیفه حسب که دستگاهها کارکنان از یک هر

  به مقرون را گزارش که درصورتی مسؤول مقام نمایند، گزارش باالتر مقام به را موضوع

  تکلیف این از متخلفین .می نماید اعالم قضائی مرجع به را مراتب دهد تشخیص صحت

 می شوند محکوم عمومی و دولتی خدمات از موقت انفصال سال سه تا یک مجازات به

 



کالیف و وظایف    قوانین و مقررات نسبت هب  مبارزه با فساد بازرسان و انظران رد ت
 

 :فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء قانون 14ماده

 در موظفند  ... و حسابها ذي ، ممیزین ، حسابداران ، حسابرسان ، بازرسان

  قوانین در ترتیباتی چنانچه قانون، این موضوع فساد هرگونه مشاهده صورت

  .نمایند اعالم صالح ذي قضائی یا نظارتی مرجع به را مراتب نباشد، دیگر

 مشمول دستگاههاي در خدمت از انفصال یا محرومیت سال سه به متخلفین

 مذکور بزرگ معامالت مبلغ برابر ده تا دو میزان به نقدي جزاي یا و قانون این

 و مؤسسات انجمنها، در عضویت لغو نیز و مناقصات برگزاري قانون در

 .شوند می محکوم ، مجازات دو هر یا و اي حرفه و صنفی هاي اتحادیه

 



 
کالیف و و ظایف  گاههای اجرايیت  رد مبارزه با فساد رد قوانین و مقررات دست

 رشوه با مبارزه و پیشگیري نامه آیین اهداف تحقق براي اجرایی دستگاههاي کلیه : 2 ماده • 

 نمایند انجام را زیر اقداملت  باید اجرایی دستگاههاي در

 کوتاه و اصالح ، مردم به مناسب رسانی اطالع خدمات انجام مراحل سازي شفاف ـ الف•

 انجام ، اداري فناوري توسعه ، گردد می ارایه مردم به که خدماتی انجام شهاي رو نمودن

 مراجعان و مردم از نظرسنجی

 مطلع کامل طور به نامه آیین این مفاد از ربط ذي کارکنان که نحوي به کارکنان آموزش ـ ب•

  . باشند شده

 عامل مدیران ، استانداران ، سازمانها رؤساي و وزرا طرف از بازرسان یا بازرس انتخاب ـ ج•

   الزم نظارتهاي انجام براي استانی احدهاي و کل مدیران ، سازمانها رؤساي ، شرکتها

 گزارش و نموده گزارش را نامه آیین این ( 1 ) ماده موضوع تخلفات که اشخاصی تشویق ـ د•

  ، باشد شده نامه آیین اساس بر قطعی حکم ر صدو به منجر آنان

 



کاران متخلف  مجازات اهی شيپ ينيب شده ربای پيمان

 
 :اجرایی دستگاههاي در رشوه با مبارزه و پیشگیري نامه آیین (7) ماده

  (1) ماده بندهاي ازاعمال یکی مرتکب اجرایی دستگاه هاي با قرارداد طرف حقوقی یا و حقیقی اشخا  که صورتی در

 باید موضوع این و نمی باشد سال پنج مدت به شده یاد بااشخا  جدید قرارداد عقد به  مجاز ذي ربط دستگاه شوند آیین نامه

 .گردد درج حقوقی و حقیقی اشخا  با معامالت شرایط در

 و مدیریت سازمان به را ماده این موضوع حقوقی یا  حقیقی اشخا  مشخصات است موظف مربوط اجرایی دستگاه 

 .دارد اعالم نیز کشور برنامه ریزي

 :می گردند تشویق اشخا  زیر درموارد خ اداري سالمت ارتقاء قانون۲6ماده

  قانون این در مذکور متخلف افراد معرفی و کشف شناسایی، به موفق که اشخاصی یا و کارکنان سرپرستان، مدیران، خ الف 

 .شود اثبات صالح مراجع در جرم یا تخلف که آن بر مشروط گردند،

  داشته فوق العاده تالش مکانیزه اطالعاتی پایگاه کامل راه اندازي در که قانون این مشمول اشخا  و کارکنان و مدیران خ ب

 .باشند

  خود سرپرستی تحت واحد اداري سالمت میزان سال یک طول در شوند موفق که قانون این مشمول اشخا  از هریک خ ج 

 .دهند ارتقاء



   مصاديق حقوقی فساد
قوانین و مقرراترد 

 



 فسادمصاديق حقوقی 
 تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی•

 ارتشاء -

 اختالس -

 تبانی در انجام معامالت  -

  اخذ پورسانت و هدایا -

  اعطاي تسهیالت افزون بر ضوابط و مقررات -

 اعطاي امتیازات و امکانات برخالف عرف و ضوابط -

 مداخله کارکنان در معامالت دولتی -

 منع تصدي بیش از یک شغل -

 ممنوعیت بکارگیري بازنشستگان -

 ...و 



 تصرف غیر اقنونی
  اسناد یا وجوه ، غیرمجاز دادن قرار استفاده مورد یا رساندن مصرف به غیرقانونی تصرف

  از یکی توسط بیت المال و دولت به متعلق اموال یا مصوب اعتبارات یا بهادار اوراق یا

  . است تعزیرات قانون 598 ماده در مذکور مامورین سایر یا دولتی ادارات کارکنان

  بهادار اوراق و اسناد سایر و سهام یا حوالجات یا مطالبات یا نقدي وجوه کارمندي هرگاه

  بر که اشخاصی یا فوق الذکر مؤسسات و سازمانها از یک هر به متعلق اموال سایر یا

  بدون دهد قرار غیرمجاز استفاده مورد را است شده سپرده آنها به وظیفه حسب

  غیرقانونی متصرف ، باشد داشته دیگري یا خود نفع به را آنها تملک قصد آنکه

  می شود محکوم ....و اجرت المثل پرداخت و وارده خسارات جبران بر عالوه و محسوب

  مبلغ معادل نقدي جزاي به مذکور مجازات بر عالوه باشد شده منتفع که صورتی در و

   شد خواهد محکوم انتفاعی



 تصرف غیر اقنونی رد وجوه و اموال عمومی 

 
 

 
  598ماده 

 قانون مجازات اسالمی

 

 نقد، وجوه از تملک قصد بدون مجاز غیر استفاده•

  اوراق و اسناد سایر و سهام حوالجات، مطالبات،

 کارکنان به وظیفه حسب که اموالی سایر یا بهادار

   است شده سپرده

 قانون در که مواردي در دولتی وجوه و اموال مصرف•

   است نشده منظور اعتبار آن براي

 دولتی وجوه و اموال تضییع به منجر تفریط یا اهمال•

   معین مورد غیر در اعتبار مصرف •

   مصوب اعتبار بر زائد مصرف•

 
 
 

 



 رد حکم تصرف غیر اقنونی رد وجوه و اموال عمومی 
 کشور عمومی محاسبات قانون

  وي اعراض احراز یا وجه صاحب رضایت بدون آن نظائر و الضمان وجه سپرده، در تصرف  :13 ماده 1 تبصره

   دولتی شرکتهاي زیان و سود و ترازنامه تصویب از پس یکماه حداکثر دولت سهام سود و مالیات پرداخت عدم:44 ماده

  خزانه حساب به مهلت انقضاي از پس روز ده حداکثر نشده مصرف وجوه مانده واریز عدم   : اصالحی 64 و 63 مواد

 :70 ماده 3 تبصره

   اساسی کاالهاي و غذایی مواد تدارک و خرید بابت یافته اختصا  وجوه معین مورد غیر در مصرف -

   مربوط بانکی حساب به مذکور کاالهاي فروش از حاصل وجوه مستقیم واریز عدم -

   مذکور کاالهاي فروش و خرید براي اجرایی دستگاههاي مالی عملیات از مجزا حساب نگهداري عدم -

   ماده همان ۲ تبصره در مقرر %70 نصاب رعایت عدم -

   قانون برخالف یا مصوب اعتبار بر زائد دولت علیه تعهد یا پرداخت : 93 ماده



 رد حکم تصرف غیر اقنونی رد وجوه و اموال عمومی 

 (2)قانون الحاق 

 (1)قانون الحاق 

ارائه مفاصا حساب قطعی وجوه یارانه بدون ارائه گزارش حسابرس یابازرس  :  31ماده •

 قانونی توسط دستگاه اجرایی مربوط
 
 

قانون محاسبات در مورد حسابهاي شرکت دولتی   76عدم رعایت ماده :    3ماده •

 مشمول حکم که خالف مقررات گشایش یافته است  

هرگونه دریافت و پرداخت برخالف قوانین موضوعه کشور توسط  :   60تبصره ماده •

 اجرایی   دستگاههاي 

 



 کشورقانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه بدون تأیید : 16بند د ماده  3جز •

 توجیه فنی، اقتصادي، مالی و اهلیت متقاضی  

موضوع بند الف  )عدم تمرکز حسابهاي بانکی دستگاههاي اجرایی : ۲0ماده  1تبصره •

 نزد بانک مرکزي   ( قانون پولی و بانکی 1۲ماده 

ادامه تصدي مدیران سلب صالحیت حرفه اي منفصل شده بانکها و :  ۲1بند پ ماده •

 موسسات اعتباري 

  بانک مجوز بدون پولی متشکل غیر بازار در جدید نهادهاي ایجاد  : ۲1 ماده ث بند•

   مذکور نهادهاي مدیریتی پستهاي تصدي و مرکزي
 

 ماده واحده قانون نحوه مصرف اعتبارات خارج از شمول
تخلف از هر یک از بندهاي قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی  :  بند ل  •

 محسوب می شود

 



 توسعه ششم برنامه قانون

 نزد و کشور کل خزانه طریق از اجرایی دستگاههاي حساب افتتاح الزام: 17 ماده ب بند•

   طریق آن از ها پرداخت و دریافتیها کلیه انجام و مرکزي بانک

 از غیر مواردي در ها یارانه هدفمندکردن قانون منابع از استفاده :  39 ماده ب بند ۲ تبصره•

  حکم همان در شده تعیین مصارف

 انتفاع حق دولتی، حقوق) معدن بخش از حاصل درآمدهاي مصرف یا هزینه: 43 ماده پ بند•

  حکم همان در شده تعیین مصارف از غیر مواردي در (.... برداي بهره پروانه

 کشوری خدمات مدیریت قانون

 بکارگیري استخدام مجوز بدون که افرادي به وجه هرگونه پرداخت  :   51 ماده تبصره•

 شوند می

  اضافی کار انجام بدون کارکنان به کار اضافه پرداخت  : 99 ماده•

 
 
 



 
 کشوری استخدام قانون

 پرداخت هرگونه وجه به بازنشستگان بکارگیري شده در وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی:  90ماده   

 
 (  95مصوب )واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ماده 
پرداخت وجه به آندسته از بازنشستگانی که برخالف مفاد قانون در مهلت مقرر قانونی :   3تبصره 

 سمت و پست خود را ترک نکنند

 
 (  58مصوب )قانون نحوه استفاده از اتومبیهای دولتی 

 استفاده غیر مجاز از اتومبیلهاي دولتی:  5ماده 

  
 (  86/11/8مصوب )قانون اساسی  44قانون اجرای سیاستهای اصل 

هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی هاي ثابت بنگاه در حال  واگذاري بدون مجوز :   18ماده  ۲بند 

 .وزارت امور اقتصادي و دارایی

 



 (:  600ماده )مستخدمین یا مأمورين وصول وجوه دولتی 

 محاسبه یا تعیین یا تشخیص مأمور که مأمورین و مستخدمین و دولتی مسؤولین از هریک•

  و اقدام قانونی مقررات بر زیاده یا قانون برخالف است دولت نفع به مال یا وجه وصول یا

  شد خواهد محکوم یکسال تا ماه دو از حبس به نماید آن اخذ به امر یا اخذ مالی یا وجه

  است مجري نیز شهرداري مأمورین و مسؤولین مورد در ماده این در مذکور مجازات

  می مسترد ذیحق به است نموده اخذ مقررات و قانون برخالف آنچه حال هر در و

   .گردد

 



 :(601 ماده) دولت حساب از مستخدمین و مأموریت استفاده سوء•

 کرده استخدام یا اجیر را اشخا  خود مأموریت حسب بر که دولتی مأمورین و مستخدمین از هریک

  و حمل اجرت یا اشخا  اجرت از قسمتی یا تمام و باشد نموده را اشیایی نقل و حمل به مبادرت یا

 موقت انفصال به باشد نپرداخته ولی آورده دولت حساب به است آمده عمل به آنان توسط که را نقل

  را اشخا  که مستخدمینی درباره است مقرر مجازات همین و شود می محکوم سال سه تا ماه سه از

  صورت هر در و است نموده منظور دولت حساب به و برداشته خود را آنها اجرت و گرفته بیگاري به

  .نماید مسترد ذیحق به را مأخوذه اجرت باید

  :(60۲ ماده) دولتی خدمات از دولت مأمورین استفاده سوء•

  را اشخا  است داشته حق خود مأموریت برحسب که دولتی مأمورین و مستخدمین از هریک

  نماید منظور دولت حساب به است کرده استخدام یا اجیر که اي عده از بیش و کند اجیر و استخدام

  منظور دولت حساب به را آنها حقوق و نماید محسوب دولت خدمه جزو را خود شخصی خدمه یا

  است داشته منظور دولت حساب به فوق ترتیب به که مبلغی تأدیه و ضربه (74) تا شالق به بدارد

   .گردید خواهد محکوم

 



   :(603 ماده) خود وظایف از سرپرستان و مدیران استفاده سوء•

 وزارتخانه در سرپرستی و مدیریت وظیفه دار عهده اشخا  و کارکنان و کارمندان از هریک

 و معامالت در واسطه بهیا شده بالمباشره که (598) ماده در مذکور سازمانهاي و ادارات و ها

  عنوانی هر تحت متبوع، دستگاه به مربوط امتیازات و تشخیصات و ها مناقصه و ها مزایده

 یا داخل در نفعی یادگیري خود برايپاداش یا العمل حق و الزحمه حق یا کمیسیون از اهم

 شعب و نمایندگان یا اشخا  سایر یا خا  ترتیبات یا تفاهم یا توافق طریق از کشور خارج

 بسازد یا بخرد چیزي آن برعهده متبوعه دستگاه طرف از مأموریت بدون یا دارد منظور آنها

 بعمل باید که حسابی تفریغ یا بوده او عهده به وظیفه حسب که وجوهی پرداخت موقع در یا

 این از حاصله منافع و وجوه برابر دو تأدیه به دارد منظور نفعی دیگري یا خود براي آورد

 مورد کیفیت یا مقدار در تغییر موجب وي عمل که صورتی در و شود می محکوم طریق

 مجازات یا و سال پنج تا ماه شش از حبس به گردد آن شده تمام قیمت افزایش یا معامله

  .شد خواهد محکوم نیز ریال میلیون سی تا سه از نقدي



 (:  604ماده )استفاده از نوشته ها و اوراق اسنادي سوء •

 به وظیفه حسب که را اسنادي اوراق و ها نوشته اداري و قضایی از اعم دولتی مستخدمین از هریک

   نماید مخفی یا معدوم را است شده داده آنها به وظایفشان انجام براي یا شده سپرده آنان

 خسارت جبران بر عالوه باشد می ممنوع کس آن به دادن از قانون لحاظ به که بدهد کسی به  یا

 .شد خواهد محکوم سال یک تا ماه سه از حبس به وارده
 ( : 605ماده )اظهارنظر مأمورین برخالف حق •

از روي غرض و برخالف حق که ( 598)هریک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور درماده 

یا مجازات نقدي تا مبلغ حبس تا سه ماه  درباره یکی از طرفین اظهارنظر اقدامی کرده باشد به

 محکوم خواهد شدجبران خسارت وارده  یک میلیون و پانصد هزار ریال و

   (:606)اطالع مدیران از جرم سازمان تحت اداره •

از وقوع که ( 598)هریک از رؤسا یا مدیران یا مسؤولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 

(  603)و ( 599)یا کالهبرداري یا جرایم موضوع مواد تصرف غیرقانونی یا اختالس یا جرم ارتشاء 

مراجع و مراتب را حسب مورد به تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده  در سازمان یا مؤسسات

به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال اعالم ننماید عالوه بر حبس  صالحیتدار قضایی یا اداري

 .محکوم خواهد شداز شش ماه تا دو سال 



 رشوه
 اکثر  که است مالی و اداري فساد اشکال لموس ترینمو بازرترین از یکی

 اقتصادي، پیشرفت میزان سیاسی، نظام نوع از نظر صرف حکومت ها

 رده مقامات و پایین رده کارمندان بین در و عوامل سایر و فرهنگ نوع

 .هستند آن گریبانگیر باال
 



گاههای اجرايی( 1)مصاديق رشوه ردماده   آنيي انهم پيشگیری و مبارزه با رشوه رد دست
 

 تعیین شده است قوانین و مقررات گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در 

     اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمخولی یخا ظخاهرا بخه
 قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت 

 طور مستقیم یا غیر مستقیم به گرانتر از قیمت به فروش مالی به مقدار فاحش
 ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط

 مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یخا   ارتشاءفراهم نمودن موجبات
 مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع

 



 به طور اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب
راي انجام دادن یا انجام ندادن امري که مربوط به مستقیم یا غیر مستقیم ب
 دستگاه اجرایی می باشد

  اخذ هر گونه مال دیگري که در عرف رشوه خواري تلقی می شود، از جملخه
ضخوابط یخا پخذیرفتن تعهخد یخا      ابراء یا اعطاء وام بخدون رعایخت   هر گونه 

مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پخاداش و  
قائل شدن تخفیف و مزیت  خا  براي ارایه خدمات به اشخا  و اعمال هر 
گونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یخا تخفیخف   

 .گردد
 



 اختالس
 و عجله با شیئی گرفتن ، دیگران به اندازي دست و زدن، دستبرد ربودن، معنی به لغت در اختالس

 می باشد مناسب فرصت از استفاده معنی به یا و تمامتر چه هر سرعت

 ها، مناقصه معامالت، انجام در تبانی ، فاکتورسازي سازي، سند کار، این براي معمول هاي روش

 ها حساب به آنها واریز و است افراد نام به دولتی خا  هاي حساب از پول برداشت ، ها مزایده

 : کالهبرداري و اختالس ارتشاء مرتکبین مجازات تشدید قانون 5 ماده

 متعلق اموال سایر...یا مطالبات یا وجوه رسمی غیر یا رسمی از اعم ... و ادارات کارمندان از یک هر

 یا خود بنفع است شده سپرده آنها به وظیفه حسب بر که اجرائی هاي دستگاه یک از هر به

 .گردد می مختلس محسوب نماید تصاحب و برداشت دیگري

  در چنانچه بود خواهد مورد همان در مجازات حداقل مورد حسب اختالس به شروع  مجازات-

   دولتی خدمات از دایم انفصال به  باشد آنها همتراز یا و باالتر یا کل مدیر مرتبه



 تدليس رد معامالت دولتی
 و عناوین جمله از و گویند چیزي عیب پوشانیدن و فریب دادن معنی به لغت در تدلیس•

 مفهوم دارد کاربرد و می شود استعمال جزا حقوق و مدنی حقوق و فقه در که است اصطالحی

 عبارت ، مدنی قانونی ، 438 ماده موجب به می باشد فقه از متأثر که مدنی حقوق در تدلیس

   .شود معامله طرف فریب موجب که عملیاتی از است

 :اسالمی مجازات قانون 599 ماده

  ساختن به امر یا ساختن در نظارت یا چیزي ساختن یا معامله انجام عهده دار که شخصی هر•

 واسطه به است بوده (598) ماده در مذکور مؤسسات و سازمانها و ادارات از یک هر براي آن

 یا معامله مورد متعارف حد از بیش قیمت یا صفت یا مقدار تعیین جهت از معامله در تدلیس
 خسارات جبران بر عالوه کند تحصیل دیگري یا خود براي نفعی چیز آن ساختن در تقلب

 شد خواهد محکوم سال پنج تا ماه شش از حبس به وارده



 اخذ پورسانت
 انجام جریان در ، وسائل یا کاال قیمت مبلغ از درصدي کردن پرداخت از است عبارت پورسانت•

  وجه پرداخت سند یا مال یا نقد وجه صورت به فروشنده توسط ، داخلی و خارجی شرکت با معامله

   . غیرمستقیم یا مستقیم طور به دولتی مامورین از یکی به

  اسالمی شوراي مجلس طرف از آن شدن تلقی مجرمانه و پورسانت ممنوعیت قانون وضع فلسفه•

 نیروهاي ، وزارتخانه ها اعضاء و مامورین از برخی استفاده هاي سوء کشف دلیل به ، 137۲ سال در

  انجام جریان در و مرزي برون ماموریتهاي انجام در دولتی شرکت هاي و انقالبی نهادهاي ، مسلح

 براي خارجی شرکت هاي با ، کشور اقتصادي حصر و تحمیلی جنگ زمان در ، خارجی معامالت

 . بود گرفته صورت غیره و صنعتی ، بازرگانی ، نظامی از اعم کشور مختلف نیازمندیهاي تأمین

 کارمندان امانت داري خصلت خالف بر محوله ماموریت انجام در مامورین این از برخی متاسفانه •

  از پس ، غیره و وسائل یا کاال فروشنده شرکت با تبانی با کشور صالح و صرفه رعایت بدون و دولت

 نقد وجه صورت به ، فروشنده شرکت مدیرعامل توسط ، معامله قیمت کل از درصدي معامله انجام

  . بود شده داده برگشت غیرمستقیم یا مستقیم طور به خرید مأمور به وجه پرداخت سند یا مال یا



خله انروا   مدا
  و وزارتخانه ها در سرپرستی و مدیریت وظیفه عهده دار اشخا  و کارکنان و کارمندان از یک هر

 و مزایده ها و معاماالت در واسطه به یا بالمباشره که (598) ماده در مذکور سازمانهاي و ادارات

 کمیسیون از اعم عنوانی هر تحت ، متبوع دستگاه به مربوط امتیازات و تشخیصات و مناقصه ها

 طریق از کشور خارج یا داخل در نفعی دیگري یا خود براي پاداش یا حق العمل و حق الزحمه یا ،

 بدون یا دارد منظور آنها شعب و نمایندگان یا اشخا  سایر یا خا  ترتیبات یا تفاهم یا توافق

  پرداخت موقع در یا بسازد یا بخرد چیزي آن عهده بر متبوعه دستگاه طرف از ماموریت

 یا خود براي آورد عمل به باید که حسابی تفریغ یا بوده او عهده به وظیفه حسب که وجوهی

 . می شود محکوم طریق این از حاصله منافع و وجوه برابر دو تأدیه به دارد منظور نفعی دیگري

  شده تمام قیمت افزایش یا معامله مورد کیفیت یا مقدار در تغییر موجب وي عمل که صورتی در 

 نیز ریال میلیون سی تا سه از نقدي مجازات یا و سال پنج تا ماه شش از حبس به گردد آن

 .شد خواهد محکوم



 :اقنون منع تصدی شیب از یك شغل دولتی
 :کشوري خدمات مدیریت قانون 94 ماده مطابق

 مسؤول مقام تشخیص با ضروري موارد در .می باشد ممنوع دولت کارمندان کلیه براي سازمانی پست یک از بیش تصدي 

  حداکثر براي  مزایا و حقوق دریافت بدون سرپرستی صورت به حساس یا مدیریتی سازمانی پست موقت تصدي مافوق

 .می باشد مجاز ماه چهار

  صادرکننده مقام یا دوم پست کننده قبول از اعم دولت کارمندان از یک هر توسط الذکر فوق ماده مفاد رعایت عدم - تبصره

   .شد خواهد تصمیم اتخاذ و رسیدگی اداري تخلفات به رسیدگی هیأت در و محسوب متخلف حکم

   (اسالمی شوراي مجلس 1373 مصوب) شغل یک از بیش تصدي ممنوعیت قانون 4 تبصره مطابق

  و است عمومی مؤسسات یا و دولت به متعلق آن سرمایه از قسمتی یا تمام که مؤسساتی در دیگر دولتی شغل نوع هر تصدي

  هیأت در عضویت یا عامل مدیریت و ریاست و حقوقی مشاوره دادگستري، وکالت اسالمی، شوراي نمایندگی مجلس

   .است ممنوع دولت کارکنان براي مؤسسات و ادارات تعاونی جز شرکت هاي خصوصی شرکت هاي انواع مدیره

  در که مشاغلی از دریافتی وجوه و می گردد محکوم یکسال تا ماه 6 از موقت خدمت انفصال به قانون این از متخلف - 5  تبصره

  دوم، مرتبه در تکرار صورت در .می گردد مسترد وي اصلی شغل مزایاي و حقوق جز به است داشته آن را تصدي زمان یک

   .می گردد محکوم مشاغل از دائم به انفصال تبصره این موضوع وجوه استرداد بر عالوه

 



کارگیری  ممنوعيت  :غیردولتی بخش کاركنان ب

   کشوري، خدمات مدیریت قانون 47 ماده مطابق

  پستهاي اختیارات و وظایف از بخشی یا تمام انجام براي دولتی غیر مؤسسات و شرکتها کارمندان يگیراربه ک

  گونه این کارمندان خدمات از استفاده و باشد می ممنوع عنوان هر تحت اجرائی دستگاههاي سازمانی

 . است امکانپذیر قانون این (17)ماده براساس صرفاً مؤسسات و شرکتها

     :قرارداداه طرف از وهج یا خدمت کاال، ردیافت ممنوعيت

  هر تحت خدمات یا و کاال وجه، گونه هر دریافت دولت، مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون قانون 4 ماده مطابق

  در که مواردي از غیر دولتی شرکتهاي و مؤسسات وزارتخانه ها، توسط حقوقی و حقیقی اشخا  از عنوان

 کلیه قبال در جنسی و نقدي کمک و هدایا اخذ همچنین .می شود یا شده معین مربوط قانونی مقررات

  و مؤسسات و دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و وزارتخانه ها توسط خارجی و داخلی از اعم معامالت

 نام تصریح یا نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که شرکتهایی و مؤسسات دولتی، غیر عمومی نهادهاي

 .می باشد ممنوع هستند خا  قوانین تابع یا و است



 (:1344اقنون بودهج سال  29تبصره )اقنون ممنوعيت ردیافت از دو صندوق 
 یک از جز دولت به وابسته مؤسسات یا دولت اختصاصی یا عمومی وجوه از مزایا نوع هر و حقوق عنوان به وجه دریافت - ۲9 تبصره

 .است ممنوع دولت به وابسته مؤسسات و دولت کارکنان براي مؤسسه یک و یا وزارتخانه

  ساعات از غیر در متبوعه دولتی سازمان کتبی اطالع با که دولتی سازمانهاي کارکنان به وجه پرداخت :۲9 تبصره نامه آئین ۲ ماده

 مجاز مربوط مقررات رعایت با ذیل در مشروحه خدمات قبال در فقط می گیرند عهده به دیگر سازمان دولتی در را وظایفی انجام اداري

 .می باشد

   .تدریس - 1

 .معین مدت و مبلغ و مشخص مورد براي مقاالت و درسی مطالب تهیه و کتب ترجمه و تألیف - 2

  وزارت و اطالعات وزارت در صحنه و فیلم - تلویزیون - رادیو در هنري و فرهنگی برنامه هاي اجراي و رهبري - تنظیم - تهیه - 3

 .هنر و فرهنگ

 .هنر و فرهنگ وزارت و اطالعات وزارت در ترجمه و اخبار تفسیر - گویندگی - سخنرانی - 4

 .راه وزارت هواشناسی کل اداره در است متصدي فاقد هواشناسی ایستگاه هاي که نقاطی در جوي آمارهاي جمع آوري - 5

  .است گردیده مقرر کارشناس به امر ارجاع قوانین طبق که مواردي در کارشناسی - 6

 .کار وزارت در اختالف حل هیأت جلسات در شرکت - 7

 .پزشکی حرف صاحبان حق العالج و حق الزحمه - 8



 آئین انهم هیات تخلفات اداری کاركنان

ن دولت   آشنايی با نظام رسیدگی هب تخلفات اداری کارمندا



جمع تخلفات کمه عربی مصدر است از باب تفعل تخلف یعنی خالف کردن، خالف  تخلف•

 .وعده کردن، خالف گفته یا پیمان خود عمل کردن، عقب ماندن 

عبارتسست از ارتکاب اعمال در رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت تخلف اداري •

نظم و انظباط اداري که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداري می 

 :باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود

 .عبارتسست از کوتاهی غیر عمدي در انجام وظایف اداري محوله قصور :  الف•

 .  عبارتست از نقض عمدي قوانین و مقررات مربوطهتقصیر : ب•



گاههای دولتی  مقررات حاكم رب دست

  دولت به و رسید تصویب به 31/3/1345 تاریخ در که کشوري استخدام قانون در•

  بود گذاشته اداري دادگاه بعهده را کارمندان تخلفات به رسیدگی . شد ابالغ دستور

  مستخدمین مجازات به نسبت میتوانستند ، وزیران هیات مصوب نامه آئین طبق که

 .بگیرند تصمیم قانون حدود در

پس از پیروزي انقالب اسالمی ، بدلیل لزوم سالم سازي محیط ادارات از وجود عناصر  •

جایگزین مقررات انضباطی ، قوانین پاکسازي و نیز بازسازي نیروي انسانی گذشته 

لکن با انقضاي مدت اعتبار قوانین مزبور  . مذکور در قانون استخدام کشوري گردید 

مشترک  به تصویب کمیسیون  ۲9/1۲/6۲قانون رسیدگی به تخلفات اداري در تاریخ 

 .مجلس شوراي اسالمی رسید وکار و امور استخدامی و قضائی و حقوقی 



پس از پیروزي انقالب اسالمی ، بدلیل لزوم سالم سازي محیط ادارات از وجود عناصر گذشته •

جایگزین مقررات انضباطی مذکور در قانون قوانین پاکسازي و نیز بازسازي نیروي انسانی  ،

قانون رسیدگی به لکن با انقضاي مدت اعتبار قوانین مزبور . استخدام کشوري گردید 

مشترک کار و امور استخدامی و به تصویب کمیسیون  ۲9/1۲/6۲تخلفات اداري در تاریخ 

 .مجلس شوراي اسالمی رسید وقضائی و حقوقی 

به تصویب مجلس شوراي  ۲5/1۲/65سپس قانون فعلی رسیدگی به تخلفات اداري در تاریخ •

این قانون نیز به تصویب کمیسیون امور استخدامی جایگزین قانون قبلی شد اسالمی رسیده 

و خدماتی مجلس شوراي اسالمی رسیده و به مدت پنج سال قابلیت اجرایی داشته است پس 

قانون رسیدگی به  7/9/137۲با اعمال اصالحاتی در تاریخ از اتمام پنج سال تمدید شد و 

 .تخلفات اداري به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید

 



 :تشكیالت و حدود وظایف هیأت اه 
 :اداري تخلفات به رسیدگی قانون 1 ماده

  مدیریت قانون مشمول مشمول دستگاههاي از یک هر در اداري تخلفات به رسیدگی منظور به•

  موسسات و دانشگاهها در علمی هیات غیر اعضاي استخدام نامه آئین همچنین و کشوري خدمات

  کارمندان اداري تخلفات به رسیدگی هیأت عنوان تحت هایی هیأت تحقیقاتی و عالی آموزش

   شد خواهد تشکیل

 . باشند می نظر تجدید و بدوي هاي هیأت شامل مزبور هاي هیأت•

 :اداري تخلفات به رسیدگی قانون ۲ ماده

  می البدلی علی عضو دو یا یک و اصلی عضو سه اداري تجدیدنظر و بدوي هاي هیأت از هریک•

 دستگاههاي سایر یا و مربوط دولتی مستقل سازمان مقام باالترین با یا وزیر حکم با که باشد

 . است بالمانع آنان مجدد انتصاب و شوند می منصوب لسا سه مدت براي یک ماده تبصره موضوع



 :هیات اهی بدوی و تجدید نظر

 :نظر تجدید هاي یاته

 و باشد می اجرائی دستگاه در اداري تخلفات به رسیدگی مرجع اولین بدوي هاي هیات

 .باشد می مزبور هاي هیات با کارمندان اداري تخلفات به رسیدگی صالحیت

 :نظر تجدید هاي هیات

 گردد می رسیدگی نظر تجدید هیاتهاي در بدوي هاي هیات خواهی نظر تجدید قابل آرا

 رسیدگی شروع .گردد می تشکیل دولتی مستقل سازمان یا و وزارتخانه هر  مرکز در که

 .باشد می علیه محکوم خواهی نظر تجدید به منوط نظر تجدید هاي هیات در

 



 :بدوي هیأت در  رسیدگی

   رسیدگی و نظارت عالی هیات بازرسان یا اداري سرپرستان مدیران، ، اشخا  اعالم یا شکایت به است منوط رسیدگی شروع

 اتهام موارد یا مورد الزم، هاي بررسی انجام از پس موظفند هیاتها .باشد می مربوطه بدوي هیات با ، متهم کارمند پرونده به اولیه

 نماید ارائه هیات به را خود دفاعیات تا داشت خواهد مهلت  ابالغ زمان از روز 10 کارمند و نمایند ابالغ کارمند به کتبی طور به را

  را وي یکبار است موظف هیات حضوري، دفاع براي متهم درخواست صورت روز؛در 5 حداکثر تا  مهلت تمدید تقاضاي همچنین .

 .نماید دعوت جلسه در حضور براي

 :نظر تجدید هیأت در  رسیدگی

 :کنند می رسیدگی به شروع زیر موارد در نظر تجدید هاي هیات•

  خواست در آن به نسبت قانونی مقرر مهلت ظرف کارمند و باشد خواهی نظر تجدید قابل بدوي هیات راي که مواردي در•

 .نماید نظر تجدید

 مذکور اشخا  و مقامات کتبی موافقت و تشخیص با قانون 1۲ ماده اخیر قسمت موضوع موارد•

 الیحه ارسال و جلسه در شرکت عدم صورت در ، وي غیبت بودن موجه بر مبنی کارمند ادعاي•

 نظارت عالی هیات یا اداري عدالت دیوان توسط نظر تجدید هیاتهاي آراء نقض•

  در نظر تجدید مرحله در تحقیق براي اینکه بر مشروط کنند استفاده تحقیق گروه از توانند می نیز نظر تجدید هیاتهاي•

 ننمایند استفاده داشته همکاري بدوي رسیدگی در که تحقیق گروه همان از پرونده یک خصو 

 



 :هیات عالی نظارت
 دستگاههاي در اداري تخلفات به رسیدگی قانون اجراي حسن بر نظارت منظور به•

 عالی هیات اداري تخلفات به رسیدگی هاي هیات در هماهنگی ایجاد براي و مشمول

 نفر یک عضویت و کشور استخدامی و اداري  امور سازمان کل دبیر ریاست به نظارت

 سازمانهاي مقام باالترین یا و وزراء نمایندگان بین از نفر سه و قضائیه قوه رئیس نماینده

 :بررسی آن صالحیت و وظایف مهمترین .شود می تشکیل دولتی مستقل

 .عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه•
 .اعمال تبعیض در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه•
 کم کاري در امر رسیدگی به تخلفات اداري•

 تعیین هیاتی جهت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات هاي رسیدگی به تخلفات اداري•

 



 اقنون  9صالحيت مقامات اداری رد اعمال مجازاتهای موضوع ماده 

 اجرائی مقام باالترین  وزراء، اسالمی، شوراي مجلس رئیس: 1۲ ماده اساس بر•

 و قانون این 1 ماده 1 بند موضوع دستگاههاي سایر و دولتی مستقل سازمانهاي

 راسا را قانون این 9 ماده د-ج -ب – الف بندهاي مجازاتهاي توانند می تهران شهردار

 متخلف کارمندان مورد در  اداري تخلفات به رسیدگی هاي هیات به مراجعه بدون و

 و خود معاونان به را ج-ب-الف بندهاي هاي مجازات اعمال اختیارات و نمایند اعمال

 در .کنند تفویض کل مدیران و ها دانشگاه روساي ، استانداران به را ب -الف بندهاي

 حق نظر تجدید هاي هیات مزبور اشخا  و مقامات توسط مجازات اعمال صورت

 موافقت و تشخیص با مگر ندارند را تخلف همان مورد در مجدد راي صدور و رسیدگی

 .اشخا  و مقامات آن خود کتبی

 



مصوب |بخشناهم ریاست محترم قوه قضاهيي رد خصوص فراهم كردن موجبات نظارت مؤرث رب کاهش تخلفات اداری 

1398/06/03 
 تسریع و تسهیل و اداري تخلفات کاهش بر مؤثر نظارت موجبات کردن فراهم منظور به

 تخلفات به رسیدگی قانون 9 ماده ( ب ) و ( الف ) بندهاي در مقرر اداري مجازاتهاي اعمال

  : بندهاي در مذکور تنبیهات اعمال اختیار وسیله این به ، متخلف کارمندان به نسبت اداري

 (  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی ) الف خ •

 ( توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ) ب خ •

 به ، مقتضی موارد در تا نمایم می محول استان دادگستري کل رئیس شخص به ، مرقوم ماده

 رئیسی سیدابراهیم خ قضاییه قوه رئیس   .نماید اقدام و عمل مزبور شرح

 



 تشكیالت و حدود وظایف هیأت اه
 اسالمی شوراي مجلس رئیس ، وزیر تفویض صورت در آنان معاونان یا وزراء : 13 ماده•

 1 ماده 1 تبصره موضوع دستگاههاي سایر و دولتی مستقل سازمانهاي مقام باالترین

 آموزش مستقل مراکز و دانشگاهها روساي و استانداران ، تهران شهردار ، قانون این

 هاي هیأت به آنان پرونده که را کارمندانی توانند می آنان معاونان و تحقیقاتی و عالی

 . نمایند خدمت به آماده ماه سه مدت به حداکثر را شود می یا شده ارجاع رسیدگی

 



  



 :اقنون رسیدگی هب تخلفات اداری عبارتند از  8تخلفات اداری موضوع ماده 
 اعمال و رفتار خالف شوون شغلی و اداري •

 نقص قوانین و مقررات مربوطه•

 .ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل•

 ایراد تهمت و افترا هتک حیثیت•

 اخاذي•

 اختالس•

 تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخا •

 ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداري•

 تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز•

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی•

 افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري•

 بیگانهارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع •

 سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظایف اداري•

 کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده•

 سهل انگاري روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر•

 



 ارائه گواهی یا گزارش خلف واقع در امور اداري•

 وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواري تلقی می شود گرفتن •

 که حق دریافت آن راندارند یا خودداري از تسلیم مدارک به اشخا  که حق دریافت آن را دارند تسلیم مدارک به اشخاصی •

 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري•

 رعایت نکردن حجاب اسالمی•

 رعایت نکردن شوون و شعایر اسالمی•

 اختفاء ، نگهداري ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر•

 استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر•

 داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آموزشی و تحقیقاتی•

 دولتیهر نوع استفاده غیر مجاز از شوون شغلی و امکانات و اموال •

 دولتیجعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا •

 دست بردن در سواالت ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشاي سواالت امتحانی یا تعویض آنها•
 

 دادن نمره یا امتیاز برخالف ضوابط•
 

 غیبت غیر موجه به صورت متفاوت یا متوالی•
 

 سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري•
 

 قانونیتوقیف ، اختفاء ، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محصوالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز •
 



و ایراد تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري ، وادار ساختن یا شایعه پراکنی کارشکنی و •

 خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیر قانونی

، یا تحریک به برپائی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی تحصن ، اعتصاب و شرکت در •

 تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیر قانونی

 عضویت در یکی از فرقه هاي منافق که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند •

همکاري با ساواک منحله بعنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد •

 مردمی

عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا •

 طرفداري و فعالیت به نفع آنها

 عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها•

 فراماسونريعضویت در تشکیالت •



 :تنبيهات اداری هب رتتيب عبارتند از  9ماده 
 اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی( الف •

 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی( ب •

 یک ماه تا یک سالو فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از کسر حقوق ( ج •

 انفصال موقت از یک ماه تا یک سال( د •

 تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال( هخ •

و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاههاي دولتی و دستگاههاي مشمول این تنزل مقام ( و •

 قانون

 و یا تعویض در اعطاي یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سالتنزل یک یا دو گروه ( ز •

سال سابقه  ۲5و کمتر از زن دولتی در مورد مستخدمین سال سابقه خدمت  ۲0کمتر از در صورت داشتن بازخرید خدمت  (•

به تشخیص  در قبال هر سال خدمت مربوط روز حقوق مبناي 45یا  30با پرداخت خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد 

 هیأت صادر کننده رأي

سال سابقه   ۲5خدمت دولتی براي مستخدمین زن و بیش از بیست سال سابقه  در صورت داشتن بیش ازبازنشستگی ( ط •

 خدمت دولتی براي مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

 اخراج از دستگاه متبوع( ي •

 قانونانفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههاي مشمول این ( ک •



 فصل چهارم ــ ساری مقررات 
 .روز براي دفاع آنها منظور نمایند  10هیأت ها موظفند موارد اتهام را شخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابالغ و از تاریخ ابالغ •

در این مورد  . کارمند متهم یا نماینده وي می تواند به منظور ارائه دفاعیه خود از هیأت مربوطه تقاضاي تمدید مهلت نماید •

 .روز تجاوز نخواهد کرد  5اتخاذ تصمیم با هیأت است در هر حال مدت تمدید از 

 :دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته شود و حاوي نکات زیر باشد •

 نام و نام خانوادگی( الف •

 آخرین اقامتگاه شخصی( ب •

 .ذکر ادله و مواردي که متهم براي رد اتهام یا اتهامات انتسابی الزم دارد ( ج •

 تصاویر مدارک مورد استناد( د •

 امضاء( هخ •

حداکثر  در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد می تواند •

 .پس از ابالغ رأي به دیوان عدالت اداري شکایت نماید در غیر این صورت رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود تا یک ماه 

نظر در هیأتهاي تجدید نظر هستند و این قانون قابل تجدید  9د خ هخ خ ح خ ط خ ي خ ک خ ماده فقط مجازاتهاي بند هاي •

 .بندهاي الف خ ب خ ج خ و خ ز خ رأي هیأت بدوي قابل اجرا است 

 



 :نحوه حل تعارض نيب آراء صارده از مراجع حل اختالف اداری و مراجع کیفری
   8در خصو  بندهاي داراي وصف دوگانه مندرج در ماده "قانون رسیدگی به تخلفات اداري  19ماده •

 قانون 

را نیز داشته یکی از جرایم مندرج در قوانین جزائی هیات موظف است  هرگاه تخلف کارمند عنوان •

اصل و مراتب را براي رسیدگی به به تخلف رسیدگی و راي قانونی صادر نماید باشد ،مطابق  این قانون 

 ارسال دارد جرم به مرجع قضائی صالح 

 .  هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود•

قانون اقدام  ۲4چنانچه تصمیم قضائی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداري طبق ماده •

 ». می نماید

 به رسیدگی هاي هیات قطعی آراي تغییر یا اصالح  " اداري تخلفات به رسیدگی قانون ۲4 ماده•

  از شده صادر حکم مفاد که دهد تشخیص آراء اکثریت به هیات که مواردي در صرفا اداري تخلفات

 .باشد می مخدوش(ماهوي یا  شکلی از اعم ) قانونی موازین لحاظ

 "  باشد می امکانپذیر مورد خصو  در نظارت عالی هیات تائید از پس•



کایت   حق ش
  اداري عدالت دیوان به شود تضییع او استخدامی حقوق که مواردي در تواند می مستخدم•

 منظور به ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون 173اصل مطابق که مزبور دیوان .نماید شکایت

 نامه آئین یا واحدها یا مأمورین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی

 به رسیدگی مرجع شده، ایجاد قضائیه قوه رئیس نظر زیر آنها حقوق احقاق و دولتی هاي

 .باشد می شکایات اینگونه

 توانند می خود متبوع سازمان از بودن شاکی حقوق تضییع صورت در دولت کارکنان بنابراین•

 .نمایند شکایت اداري عدالت دیوان به

 



 نحوه رسیدگی هب تخلفات اداری مدریان کل و باالرت و همترازان آنها
 1391/06/26مصوب 

  هیئت در صرفاً آنها همترازان و باالتر و کل مدیران اداري تخلفات به رسیدگی•

   جمهوري ریاست نهاد اداري تخلفات به رسیدگی

  پست تصدي از قبل ) قبلی اداري تخلفات پرونده به رسیدگی شامل حکم این•

  موضوع اجرایی دستگاههاي در شده یاد اشخا  ( آن همتراز با باالتر و مدیرکلی

  باالتر و کلی مدیر پست تصدي زمان در کشوري خدمات مدیریت قانون ( 5 ) ماده

 در دیگر تخلفاتی هاي هیئت توسط حکمی که صورتی در و باشد نیز آن همتراز یا

  رسیدگی هیئت گردد می یکن لم کان باشد شده صادر قبل مدیران براي زمان آن

 پرونده همان به نسبت رأسا است موظف جمهوري ریاست نهاد اداري تخلفات به

 . نماید صادر حکم و رسیدگی

 



 ميسقت بندی فساد اداری 
 :سیاه اداري فساد (1

  از توان می مثال براي .شود تنبیه باید آن عامل و است منفور سیاسی نخبگان و توده ها نظر از که کاري

 سیدمحمد ، اداري فساد ) برد نام مسکن احداث در ایمنی معیارهاي گرفتن نادیده براي رشوه دریافت

 ..( 1383 ، زادگان عباس

 :خاکستري اداري فساد (۲

 .بی تفاوتند آن مورد در مردم توده هاي اما است، منفور نخبگان اکثر نظر از که کاري

  کسی و نیستند برخوردار چندانی محبوبیت از مردم بین در که قوانینی اجراي در کارمندان کوتاهی مثالً 

 .نیست معتقد آنها بودن مفید به سیاسی نخبگان از غیر

 :سفید اداري فساد (3

  آنقدر را آن (عادي مردم اکثر و سیاسی نخبگان) جامعه اعضاي اکثر اما است، قانون مخالف ظاهراً که کاري

 .باشند آن عامل تنبیه خواستار که نمی دانند اهمیت با و مضر

 داده اند دست از را خود ضرورت فرهنگی، و اجتماعی تغییرات اثر در که مقرراتی نقض موارد از چشم پوشی مثال، براي 



 اداری عوامل مورث رب ایجاد فساد 

 

 

  

 



 اداری عوامل مورث رب ایجاد فساد رد نظام 
 :عوامل سازمانی

 عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهاي نظام ادري .1

 عدم ثبات در مدیریت ها و وسیع بودن حیطه تصمیم گیري و اختیارات.۲

 عدم وجود امنیت شغلی براي کارکنان    .3

 عدم  اجراي نظام شایسته ساالري در عزل و نصب ها .4

 ناکارآمدي و ضعف نظام اداري   .5

 باند بازي و ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی و سازمانی. 6

 انحصار در فعالیتهاي اداري  .7

 ضعف دانش و تخصص مدیران در زمینه معامالت ، قرارداد ، امور اداري و عمرانی .8

 



 :اجتماعی و فرهنگی عوامل

 ضعف وجدان کاري و انضباط اجتماعی. 1

 سطح پایین اخالقیات در جامعه. ۲

 قوي بودن پیوندهاي فامیلی و قبیله اي.3

 رواج مادي گرایی.4

 :سیاسی عوامل

 میزان آزادیهاي سیاسی  .1

 میزان ثبات سیاسی . ۲

 نحوه تقسیم قدرت سیاسی . 3

 وجود گروههاي فشار . 4

 عدم وجود جریانهاي اطالع رسانی مستقل .5

 



کاراهی مبارزه با فساد    اردایراه
 سازمانی راهکارهاي (الف

 سازي خصوصی و دولت تصدیهاي حجم از کاستن -    

 آنها سازي شفاف و ساده و قوانین حجم از کاستن -    

 ها نصب و عزل در ساالري شایسته  -    

   دولتی دستگاههاي در مشتریان به خدمت گرفتن قرار اصل -    

 امور اداره در کارکنان مشارکت  -    

 عمومی افکار به پاسخگویی به دولتی دستگاههاي ساختن ملزم -    

 ادراي فساد با مقابله آموزشی هاي دوره برگزاري  -    

 اجتماعی و فرهنگی راهکارهاي (ب

 کاري وجدان و شناسی وظیفه فرهنگ ترویج -    

 شهروندي حقوق و مقررات قوانین، به مردم ساختن آگاه -    

 اداري فساد مضرات به نسبت مردم عمومی شناخت و آگاهی افزایش-    

 فساد تحمل عدم خصو  در اجتماعی -فرهنگی فضاي تقویت-      

 



 راهکارهای سیاسی( ج

 تقویت نهادهاي نظارتی جامعه مدنی مثل مطبوعات، احزاب و سازمانهاي غیر دولتی -   

 سیاست زدایی نظام اداري -   

 تقویت دموکراسی در جامعه-   

 تقویت استقالل دستگاه قضایی - 

 راهکارهای اقتصادی( د

 اصالح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزینه ها - 

 متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد - 

 کوچک کردن دولت - 

 حذف انحصارات اقتصادي -   

 هاحذف یارانه   -   

 



گاه اهی اجرائی منجر هب فساد می شود  کار هک رد دست  راههای غیر اقنونی کمک هب پيمان

 : تغییرات درصدهاي دانه بندي •

تنظیم صورتجلسه طبقه بندي زمین مطابق دلخواه بدون توجه به طبقه بندي واقعی و یا •

 طبقه بندي برآورد

 تغییرات صورتجلسه فاصله حمل•

 ...(  سنگ و, خاک )تغییرات احجام توپوگرافی قبل و بعد از اجرا •

 (کاربرد عمدي ضرایب باالتر در پرداختها ) تغییرات ضرایب مالی •

 تغییرات در واحد انجام کار•

 تغییر و باالبردن سقف آیتم ها•

 شرایط عمومی پیمان 39کتمان و پوشاندن اشکاالت در اجراي ماده •

 کتمان و پوشاندن اشکاالت توسط کمسیون تحویل•



 انواع تقلب و فساد رد قرارداداه
 : اند شده گزارش خدمات و کاال قراردادهاي در فساد و تقلب از ذیل انواع•

 و کاال کننده تامین یک و دولتی (مامور یک بین که هدیه یا پاداش هرنوع یا پول : رشوه-•

 از تر پائین کیفیت با کاالهاي قبول مثال بعنوان .نماید تامین را منافعی تا میود مبادله خدمات

 . غیرمجاز اطالعات تامین یا استاندارد

 وجوهات پرداخت مستلزم که اصلی قراردادهاي در تغییرات انجام : اصلی قراردادهاي تغییر-•

 آن براساس قرارداد ابتدا، در که را مبانیی است ممکن که باشد پیمانکار به دولت توسط بیشتر

 .دهد قرار تاثیر تحت را شده واگذار پیمانکار به

 از اصلی قرارداد مبلغ افزایش به امید با قرارداد از بیشتر کار انجام شامل است ممکن امر این•

 .باشد کارفرما توسط قرارداد بعدي اصالحات یا کارفرما توسط آن تغییر دستور طریق

 خدمات و شده ارائه کاالهاي بابت مجدد بصورت را مبالغی پیمانکار : مضاعف پرداختهاي-•

 .نماید می دریافت و نموده درخواست مختلف قراردادهاي یا قرارداد یک در شده انجام



 مصنوعی بصورت تا میشوند پیمان هم پیمانکاران : مناقصه در تبانی یا پیمانی هم ایجاد-

   دهند می ارائه که خدماتی و کاالها براي را باالیی قیمتهاي

 .مینماید ارائه واقع بر مازاد صورتحسابهاي پیمانکار : ناقص گذاري قیمت-

 یا اند نشده تحویل که نماید می ارائه را کاالهایی صورتحساب پیمانکار : جعلی صورتحساب-

 براساس یافته انجام کارهاي یا شده ارائه خدمات و کاالها کیفیت یا مقدار مناسب نحو به

 .سازند نمی منعکس را قرارداد مشخصات

 را خا  خدمات ارائه براي خود توانایی یا کاالها مشخصات پیمانکار : جعلی اطالعات ارائه-

 .نماید می تحریف

 اخذ به الزام یا آزاد رقابت از اجتناب بمنظور خدمات و کاالها خرید : خرید مقدار کردن خرد-

 .میشوند تقسیم کوچکتر اقالم به باالتر، مقامات تائید

 .ندارند خارجی وجود و صوري پیمانکاران یا فروشندگان از خریدها : صوري پیمانکار-

 خا  پیمانکار یا فروشنده یک نفع به زمانی مواعد و کار یا کاال مشخصات : مشخصات تنظیم-

 .میشود تنظیم

 



 عالئم اخطاری از تقلب و فساد رد قرارداداه 
  و تقلب براي را مختلفی فرصتهاي آن، جهت قرارداد انعقاد و خدمات و کاال تدارک

  .میسازد فراهم قرارداد فرایندهاي و تدارک مختلف مراحل در فساد

 : الزامات و نیازها تعریف مرحله

 نیازها ناکافی تحلیل-

   بالقوه کنندگان تامین درخصو  کافی اطالعات فقدان-

 کاال موردنیاز موجودي و فعلی موجودي کافی بازبینی عدم-

 (تدارکات سامانه) کاال تدارک و تأمین  دوره غیرضروي بودن کوتاه-

 کاالهاست بر مبتنی باشد نیازها بر مبتنی آنکه جاي به نیازها تحلیل-

 نماید می تعریف را کاال مشخصات کننده، استفاده از غیر شخصی-

  ارشد مقامات غیرضرور دخالت-



 : پیمانکارمرحله مناقصه و انتخاب 

 .تعداد خیلی محدودي پیشنهاد دریافت شود-•

 دخالت غیرعادي یکی از مقامات  در انتخاب پیمانکار-•

 شواهد در رابطه با دریافت زودتر از موعد اطالعات توسط برخی از پیمانکاران -•

 .درخواست براي ارائه پیشنهادات به نحو مناسب آگهی نشده باشد-•

 دستکاري غیرعادي فرایند مناقصه -•

 معیارهاي ارزیابی براي پیشنهادات متفاوت یکسان نباشد-•

 تغییر در پیشنهادات پس از دریافت رسمی آنها -•

 عدم انتخاب پیشنهاد حائز حداقل قیمت بعنوان برنده مناقصه-•

 پیشنهاد غیرواقعی  پیمانکاران که حاکی از تبانی یا ساخت و پاخت در مناقصه  -•

 .نتایج برگزاري مجدد مناقصه ، مشابه پیشنهادات اصلی باشند-•

 .استفاده نمایند( دست دوم)پیمانکاران برنده از رقبا بعنوان پیمانکاران فرعی -•

 توجیهات براي انحصاري بودن کاال یا خدمات  بدون مستندات کافی-•

 



 :قراردادمرحله عملکرد و ارزیابی 

تغییرات در قرارداد بدون توضیحات کافی که  منجر به افزایش قابل مالحظه -

 هزینه کاال و خدمات گردد

 تمدید قرارداد بدون توجیه و دالیل کافی  و قانونی-

 بازرسی ناکافی وعدم اطمینان کافی از کیفیت کاال و خدمات تحویلی -

 پرداخت صورتحسابهاي مضاعف و هزینه هاي بیشتر از واقع  -

 .صورتحسابهاي مشکوک و پشت سر هم با فاصله زمانی کوتاه ارائه  گردد-

 واگذاري مکرر  پیمان و قراردادها به یک پیمانکار خا  -

 



 اداری با فساد  مقابله علل انکارآمدی 
   :«اداري فساد هاي پرونده به رسیدگی روند بودن طوالنی»
 هاي پروند به رسیدگی ، متهم حقوق شناخت و قانونی مقررات دلیل به•

 ، قانونی برخود و مجازات اجراي و عمل قبح که شده طوالنی  اداري فساد
  .شود می رنگ کم آن  بخشی اثر

 اجراي با مفسد یا متخلف فرد ، قانونی برخود و مجازات اجراي صورت در•
 شود نمی متضرر قانون

  :«رودربایستی»
 و صیخش روابط براساس اداري نظام در «رودربایستی» فرهنگ گشترش•

  ،عموماً کارمندان با اجرائی دستگاه مسئوالن اي قبیله و قومی ،خانوادگی
 انجام تخلفی که کارمندي چنین با که شود می ناممکن حتی یا سخت خیلی
    .کند انضباطی یا قانونی  برخورد داد

 

 



   :«آبروداري»

 خود اداره آبروي فظح مالحظه اب ،اجرایی هاي دستگاه يروسا که آید می پیش زیادي موارد در•

  مماشات ،متخلف کارمند با دهند می ترجیح سازمانی، باالتر درسطوح یا استان یا شهر درسطح

  .کنند

در واقع، حکم چنین رئیسی، حکم همان پدري است که به جاي برخورد قاطع با فرزند ناخلف،  •

 .  حفظ کند« الپوشانی»سعی می کند تا آبروي خانوادگی و اجدادي خود را با 

در نتیجه این مماشات، روز به روز جري تر و وقیح تر می شود تا جایی که کل آبروي خانواده یا  •

 .اداره را یکجا از میان می برد

   :«کدخدامنشی»

 مدیري برعکس، .شود نمی شناخته ممدوح صفت یا حسن یک قانون به عمل اصوال ما، کشور در•

  و مسایل ،«هیأتی» هاي روش استفاده با و «کدخدامنشی» با که شمارند می پسندیده و خوب را

 .نماید برطرف را مشکالت

  .است قانونعمل به پرواضح است که در این شیوه و روش، چیزي که مورد نظر نیست،  •

 . واقع، مدیر کدخدامنش، همواره می کوشد تا اصحاب دعوا را به صلح و صفا برساند 
 

 



  :«نکردن دشمنی»

 قانون، دست به متخلف فرد سپردن که شود می گمان چنین اغلب ،ما اداري نظام و درکشور

 .او شخص با کردن دشمنی با است معادل

  خاطی کارمند یک درباره گزارشی خواهد می کارمند یا  رجوع ارباب یک یوقت واقع در

 نوشتن که انگاري .بکنند را کار این دیگران بگذار که کنند می نصحیت او به اغلب، بنویسد،

  !است پروردگار درگاه به گناه یک گزارشی، چنین

 :«اداري بستان و بده»

 صورت در .گیرد نمی صورت اداري برخود بعضآ .هستند موضوع درگیر طرفین اینکه بدلیل

  گردند می متضرر نفر هردو قانون اجراي و موضوع گزارش به نسبت  همکاري

   :«مشارکت»

  خواري رشوه امر در انرؤسایش حتی و دیگران کردن شریک با تواند می متخلف انکارمند

 .کند می فراهم خود براي را امنیتی حصار ترین محکم ... غیره و استفاده سوء،

 

 



  





تشكیل كميته ارتقای سالمت اداری ومقابله با فساد کلیاتی 
 ردباره 

آیین نامه پیشگیري و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجریه شماره 1به استناد بند ب ماده 

139۲/1۲/۲8هخ  به شماره 503۲8ت/19۲087  

کارگروه ارتقاي سالمت نظام اداري که به منظور ارتقاي سالمت نظام اداري، پیشگیري و مقابله با فساد در هر  

وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت هاي تابعه آنها و )یک از دستگاه هاي اجرایی  سازمان هاي زیر نظر معاونان :

با ترکیب زیر تشکیل می شود( رئیس جمهور : 

( یا یکی از معاونین وي به عنوان جانشین)خ باالترین مقام دستگاه اجرایی 1 . 

خ مدیر حراست۲ . 

خ مدیر واحد حقوقی3 . 

خ مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد4 . 

خ مدیر مرکز فناوري اطالعات 5 . 

خ ذي حساب 6 . 

خ رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان7 . 

 (حسب موضوع مورد بحث)خ سایر اشخا  به تشخیص باالترین مقام دستگاه  8



 

 هدف از ایجاد كميته  
   کل اداره اداري نظام ارتقاءسالمت.1

 ورشوه فساد میزان وکاهش کنترل.۲

 اداري نظام در شفافیت میزان بهبود.3

 اداري تخلفات وقوع کاهش.4

 فساد با مبارزه در ها ورسانه  مدنی نهادهاي مردم مشارکت توسعه.5

   دولتی بخش به عمومی واعتماد اجتماعی سرمایه وبهبود شهروندي حقوق تامین.6

 دستگاههاي برابر در خود وتکالیف حقوق از شهروندان آگاهی وافزایش رضایت سطح افزایش.7

 اجرایی

 



 وظایف کارگروه
مصوبه  405معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوري، بموجب مواد 93/10/07مورخ  ۲00/ 1347۲/93به استناد بخشنامه شماره  

 شوراي عالی اداري موضوع ساماندهی کمیته هاي تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی واداري05/09/1393مورخ 1185۲/93/۲06:  شماره

 متقابل مردم و دستگاهتعیین مصادیق اختصاصی حقوق •

 .... تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و•

 بازنگري قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه•

 راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم و حقوق شهروندي•

 تدوین برنامه سنجش و اندازه گیري میزان رضایت مندي مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع•

 تنظیم برنامه اجرایی ارتقاي سالمت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن•

 بازنگري در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیري ، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان•

 تدوین شاخص هاي سالمت و سنجش و پایش میزان سالمت و فساد اداري•

سنجش وآسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه،تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر •

 اصالح رفتار مدیران وکارکنان واصالح قوانین ومقررات 

 راهبري استقرار فرهنگ سازمانی ونظارت وسنجش تحقق میزان آن •



 :اصالح چند تصور اشتباه در مبارزه با فساد
 ریشه کن کردن فساد(الف

 :اصل رابپذیریم ۲در مقابل این تصور اشتباه باید این 
 فساد همه جا وجود دارد-1
 فساد همیشه وجود داشته و خواهد داشت-۲
 مبارزه با فساد برنامه می خواهد نه شعار(ب

 
لذا برای مبارزه با فساد هر کارمند و مسئول بایستی ابتدا از خودش شروع  

 .اصالح خواهد شدهم درصورت اصالح هر فرد جامعه .نماید

 

 اداری سخن پایانی رد بحث ارتقاء سالمت اداری  و مبارزه با فساد  



 اَللّهُم ّ اَصْلِحْ کُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ المسلمین والعاقبه للمتقین•

 


