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  یبسمه تعال
   

  آشور ی ريز  سازمان مديريت و برنامه-ی وزارت دادگستر- ینهاد رياست جمهور
  

 سـازمان  ٢٩/١/١٣٨٣ مـورخ  ١١٧۵٠/١٠١ بنـا بـه پيـشنهاد شـماره     ١/٩/١٣٨٣هيأت وزيران در جلـسه مـورخ       
ايـران و   یاسـالم ی جمهـور ی و هشتم قانون اساسی آشور و به استناد اصل يكصدوسی ريز  مديريت و برنامه  

ی هـا   آـه دسـتگاه   ی  وظايفی   و به منظور تأمين اجرا     ١٣٧٢ مصوب   -یبه تخلفات ادار  ی  قانون رسيدگ ) ٢٧(ماده  
برعهـده دارنـد و همچنـين تكميـل         ی  و مبـارزه بـا فـساد در نظـام ادار          ی  پيـشگير ی  به موجب قوانين بـرا    ی  اجراي
تــسهيل ی مناســب بــرای ز و آــار ادارســای بينــ و پــيشی بــه تخلفــات اداری قــانون رســيدگی نامــه اجرايــ آيــين

را بـه شـرح زيـر تـصويب         ی  اجرايـ ی  ها  و مبارزه با رشوه در دستگاه     ی  نامه پيشگير   به مردم، آيين  ی  رسان  خدمات
  : نمود 

  
  

  ی اجرايی ها و مبارزه با رشوه در دستگاهی نامه پيشگير آيين
  

   مصاديق رشوه –فصل اول 
  

ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نماينـد          ی  آه مطابق بندها  ی  اجراي یها  آارآنان و مسئوالن دستگاه    -١ماده  
 و مـذاآره و يـا وصـول و    را دريافت آنند يـا موجبـات جلـب موافقـت    ی يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال 

بـه  ی قـانون رسـيدگ  ) ٨(مـاده  ) ١٧(ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نماينـد، بـا توجـه بـه بنـد        
اعمال مجازات  ی  برای  به تخلفات ادار  ی  رسيدگی  ها   پرونده آنان به هيأت    -١٣٧٢صوب   م -یتخلفات ادار 

  . مناسب ارجاع خواهد شد
  

  . به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده استی  گرفتن وجوه-الف  
  

اقعـًا  و وی يا ظاهرًا به قيمت معمولی بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول        ی   اخذ مال  –ب  
  . به مقدار فاحش آمتر از قيمت

  
به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجـوع بـدون         ی   فروش مال  –ج  

  . رعايت مقررات مربوط
  
 فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاآره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجـه يـا مـال يـا سـند                        –د  

  .  رجوعپرداخت وجه از ارباب
  

 اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يـا تـسليم مـال از اربـاب رجـوع بـه طـور مـستقيم يـا                          -هـ  
  . باشد یمی آه مربوط به دستگاه اجرايی انجام دادن يا ندادن امری غيرمستقيم برا

  
يـا اعطـاء    شود، از جملـه هرگونـه ابـراء           یمی  تلقی  خوار  آه در عرف رشوه   ی   اخذ هرگونه مال ديگر    –و  

آـه مـن غيـر حـق صـورت گرفتـه باشـد و               ی  وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهـد يـا مـسئوليت           
ارايه خدمات به اشخاص و اعمال      ی  همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص برا          

  . يا تخفيف گرددی خارج از ضوابط آه موجب بخشودگی هرگونه موافقت يا حمايت
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  ی اجرايی ها اليف و وظايف دستگاه تك–فصل دوم 
  

نامـه نـسبت بـه انجـام      تحقق اهداف اين آيينی نامه برا  اين آيين ) ١۶(موضوع ماده   ی  ها  آليه دستگاه  -٢ماده  
  : بايد اقدام نمايند  یموارد ذيل م

  
نمـودن   مناسـب بـه مـردم، اصـالح و آوتـاه     ی رسـان  مراحـل انجـام خـدمات اطـالع    ی  سـاز   شفاف  –الف 

ی  انجـام نظرسـنج    ی،اداری  ور  گردد، توسعه فنـا     آه به مردم ارايه مي    ی  نجام خدمات ای  روشها
صادر ی  ريز  آه از طرف سازمان مديريت و برنامه      ی  هاي  از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل     

  . گردد یم
و مــصوبات مربــوط بــه اصــالح ی طــرح تكــريم مــردم و جلــب رضــايت اربــاب رجــوع در نظــام ادار (

  )یاداری ها وشها و ر سيستم
  

نامه بـه طـور آامـل مطلـع شـده             از مفاد اين آيين     ربط یذآه آارآنان   ی  آموزش آارآنان به نحو      –ب 
  . باشند

  
ــا بازرســان از طــرف وزراء و رؤســا     –ج  ــازرس ي ســازمانها، اســتانداران، مــديران عامــل،  ی انتخــاب ب

الزم به طريـق    ی  م نظارتها انجای  برای  استانی  سازمانها، مديران آل واحدها   ی  شرآتها، رؤسا 
  . محولهی ها و تهيه ارايه گزارش در حيطه وظايف و مأموريتی مقتض

  
نامـه را گـزارش نمـوده و گـزارش آنـان       اين آيـين ) ١(آه تخلفات موضوع ماده     ی  تشويق اشخاص    –د 

آه به پيـشنهاد    ی  ا  نامه  نامه شده باشد، مطابق آيين      براساس آيين ی  منجر به صدور حكم قطع    
  . رسد یآشور به تصويب هيأت وزيران می ريز مان مديريت و برنامهساز

  
بـه منظـور    ی  و حقوق ی  در قرارداد با اشخاص حقيق    ی  دستگاه اجراي ی  حق فسخ برا  ی  بين  پيش   -هـ 

از ی  طـرف قـرارداد مرتكـب يكـ       ی  آه به تـشخيص دسـتگاه اجرايـ       ی  اعمال حق مذآور در موارد    
  . دنامه شو آيين) ١(ماده ی ها اعمال بند

  
   تكاليف و وظايف آارآنان–فصل سوم 

   
نامه مكلفند در صورت اطالع از وقـوع اقـدامات منـدرج در مـاده                 موضوع آيين ی  ها   آليه آارآنان دستگاه   -٣ماده  

ی نسبت به خود يا ديگر آارآنان مراتب را با ذآر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد آننده به هيأتهـا                  ) ١(
  .شودی گير یتا مطابق قانون پ.  مقامات مافوق اطالع دهندوی به تخلفات اداری رسيدگ

   
رشـوه شـده و يـا رشـوه اخـذ      ی تقاضای از وی اجرايی ها آه در ارتباط با وظايف دستگاهی  هر شخص-۴ماده  

شده باشـد در اولـين فرصـت بـه مـسئوالن يـا بازرسـان        ی گرفتن رشوه از وی شده باشد يا تالش برا  
را آـه ايـن     ی  نامه گزارش آامل موضوع و مشخصات شخص يـا اشخاصـ            يينآ) ٢(ماده  ) ج(بند   موضوع

انـد بـه مـسئوالن مربـوط          به دست آوردن آن تالش آرده     ی  آورده يا برا    رشوه را تقاضا نموده يا به دست      
  . ارايه دهد
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  ی اداری گيرندگان و مجازاتها به تخلفات رشوهی  نحوه رسيدگ–فصل چهارم 

  
بـه تخلفـات موضـوع مـاده     ی و رسيدگی گير پيی نامه به ترتيب زير برا ل اين آيينمشموی ها  دستگاه -۵ماده  

  :و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود ) ١(
  

چنانچــه از طريــق بازرســان ی بــه تخلفــات اداری قــانون رســيدگ) ١٢( مقامــات منــدرج در مــاده -الــف
 از آارآنـان يـا مـديران و         نامـه توسـط هـر يـك         اين آيين ) ١(به وقوع تخلفات موضوع ماده      ی  انتصاب

از ی  مسئوالن مربوط اطالع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميـت موضـوع نـسبت بـه اعمـال يكـ                  
  ١. اقدام نمايندی به تخلفات اداری قانون رسيدگ) ٩(ماده ) ج(و )ب(و ) الف(ی بندهای مجازاتها

  
به تخلفـات  ی رسيدگی يئتهاربط، ه یدر صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذ       –ب  

ی از مجازاتهـا  ی  مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن آارمندان متخلف را به يك             ی  ادار
  ٢. محكوم نمايند) موارد مذآور در بند فوقی به استثنا(قانون ياد شده ) ٩(مقرر در ماده 

  
ی اعمـال اشـد مجازاتهـا     ی  اضـا نامه متخلـف بـا تق       اين آيين ) ١( در صورت تكرار تخلف موضوع ماده        –ج  

بازخريد خـدمت، اخـراج     ی  مجازاتهای  به يك ی  به تخلفات ادار  ی  قانون رسيدگ ) ٩(مندرج در ماده    
  ٣. محكوم خواهد شدی به تخلفات اداری توسط هيئت رسيدگی يا انفصال دائم از خدمات دولت

  
ی بـه تخلفـات ادار    ی  رسـيدگ ی  هـا    مراحل مذآور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت          -١تبصره  

تواننـد حـسب درجـه        یهـا مـ     باشـد و هيئـت      یالذآر نمـ    مراحل فوق ی  بدون ط ) ٩(در ماده   
  . بار اول يا دوم اعمال نمايندی را برا) ج(بند ی اهميت تخلف موضوع مجازاتها

  
تواننــد  یمــی بــه تخلفــات اداری قــانون رســيدگ) ١٣(ربــط بــا توجــه بــه مــاده  ی مقامــات ذ-٢تبــصره 

شـود   یارجـاع مـ  ی بـه تخلفـات ادار  ی  رسـيدگ ی  هـا   را آه پرونـده آنـان بـه هيـأت         ی  رآنانآا
  ٤. حداآثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند

                                                 
 هـ مـورخ    ٣۴٩١٢ت  /١٣٢٨٣مصوبه شماره   . (شود  اصالح مي » توانند  یم«به واژه   » مكلفند«واژه  ) ۵(ماده  » الف«در بند    ١
 )١٣/٢/٨۵ مورخ ١٧٨٢٣ی  هيات وزيران انتشار روزنامه رسم٧/٢/٨۵
ی بـه اسـتثنا   (گردد و عبارت داخل پرانتر        اضافه مي » و با حراز تخلف   «عبارت  » مكلفند«قبل از واژه    ) ٥(ماده  » ب« در بند    ٢

   )یقبل. (شود یذف مح) موارد مذآور در بند فوق
ی نامـه و بـا تقاضـا        اين آيـين  ) ١( درصورت تكرار تخلف موضوع ماده       –ج  «: شود    به شرح زير اصالح مي    ) ٥(ماده  » ج« بند   ٣

بـا  ی  بـه تخلفـات ادار    ی  رسـيدگ ی   هيئتهـا  ی،بـه تخلفـات ادار    ی  قانون رسـيدگ  )  ٩(مندرج در ماده    ی  اعمال اشد مجازاتها  
از جمله بازخريد خدمت، اخـراج يـا انفـصال دايـم از      ) ٩(موضوع ماده   ی  از مجازاتها ی  لف را به يك   توانند متخ   احراز تخلف مي  

   )یقبل(» .محكوم نمايندی خدمات دولت
 
 )یقبل. (گردد اضافه مي» شده يا«عبارت » ارجاع«بعد از واژه ) ٥(ماده ) ٢( در تبصره ٤
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باشـند مكلفنـد    ینمـ ی بـه تخلفـات ادار  ی  آه مشمول قانون رسـيدگ    ی  اجرايی  ها   دستگاه -٣تبصره  

  .  اين مقررات برخورد نمايندبراساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در
  

ی نامـه مرتكـب تخلفـات بنـدها      ايـن آيـين   ) ٢(مـاده   ) ج(آه بازرسان موضوع بنـد      ی   در صورت  -۴تبصره  
بـه تخلفـات   ی مـذآور در قـانون رسـيدگ   ی اعمال اشـد مجازاتهـا  ی شوند با تقاضا ) ١(ماده  
ی س عنـوان يكـ    بازری  چنانچه تخلف ارتكاب  . خواهند شد ی  مزبور معرف ی  ها  به هيئت ی  ادار

را نيـز داشـته باشـد، پرونـده آن بـه ترتيـب مقـرر در مـاده           ی   جزاي در قوانين از جرايم مندرج    
  . صالح ارجاع خواهد شدی به مراجع قضايی به تخلفات اداری قانون رسيدگ) ١٩(

  
ی بنـدها است، خصوصًا   ی  نامه آه واجد جنبه جزاي      اين آيين ) ١(ماده  ی   در مورد تخلفات موضوع بندها     -۶ماده  

) ١٩(مكلف است بـا رعايـت مـاده         ی  به تخلفات ادار  ی  اين ماده، هيئت رسيدگ   ) هـ(، و   )د(،  )ج(،  )ب(
  . صالح نيز منعكس نمايدی به مراجع قضايی مراتب را جهت رسيدگی به تخلفات اداری قانون رسيدگ

  
از ی  مرتكـب يكـ   ی  يـ اجرای  هـا   طـرف قـرارداد بـا دسـتگاه       ی  و يا حقوق  ی  آه اشخاص حقيق  ی   در صورت  -٧ماده  

 مجاز به عقـد قـرارداد جديـد بـا اشـخاص يـاد               ربط یذنامه شوند دستگاه      آيين) ١(ماده  ی  اعمال بندها 
و ی  باشـد و ايـن موضـوع بايـد در شـرايط معـامالت بـا اشـخاص حقيقـ                     یشده به مدت پـنج سـال نمـ        

  . درج گرددی حقوق
  

موضـوع ايـن    ی  يـا حقـوق   ی  قمربوط موظف است مشخصات اشخاص حقي     ی   دستگاه اجراي  -١تبصره  
  . آشور نيز اعالم داردی ريز ماده را به سازمان مديريت و برنامه

  
آه اشخاص ياد شـده حـداقل دوبـار مرتكـب تخلـف منـدرج در ايـن مـاده گردنـد                      ی   در صورت  -٢تبصره  

ــه  ــديريت و برنام ــز ســازمان م ــه      ی ري ــه آلي ــا ب ــام آنه ــالم ن ــشور موظــف اســت ضــمن اع آ
ی از انجـام معاملـه بـا اشـخاص مزبـور را جـزء شـرايط عمـوم             ی  خودداری  اجرايی  ها  دستگاه

  . پيمان لحاظ نمايد
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  ٥ :باشد  ینامه به شرح زير م اين آيين) ٢(ماده ) ج( شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند – ٨ماده 

  
  .  بازرسان بايد از بين افراد امين، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند–الف 

  
 هـر   تبـه شـكايا   ی  عملكـرد و پاسـخگوي    ی  ارزيـاب ی  بايد بـه تأييـد واحـدها        یزرسان م صالحيت با   –ب 

  . مشابه برسدی دستگاه يا واحدها
  

بـه  ی  عملكـرد و پاسـخگوي    ی   آموزش و نظارت بر آار بازرسـان بـه عهـده دفتـر ارزيـاب               ی،هماهنگ   –ج 
  . دستگاه استتشكايا

  
ين منظـور توسـط سـازمان مـديريت و          همـ ی   بازرسان موظفند سـوگندنامه مخـصوص را آـه بـرا            –د 

  . گردد، امضاء نمايند یآشور تهيه می ريز برنامه
  

ــ دســتگاه  -هـ  ــد  یهــا م ــد حــسب توانمن ــارآي یتوانن ــه و خــدمات  ی هــا و آ و حجــم مــسئوليت محول
قـانون نظـام هماهنـگ      ) ۶(گـردد بـه اسـتناد مـاده           یآـه توسـط بازرسـان  انجـام مـ          ی  ا  برجسته

مربـوط بـه    ی  هـا   العـاده   مجموع حقوق و فـوق    %) ٣٠(درصد  ی   ميزان س  پرداخت آارآنان دولت تا   
العـاده يـاد شـده غيـر مـستمر            فـوق . به بازرسان پرداخت نماينـد    ی  العاده ويژه بازرس    عنوان فوق 

آه مستخدم به عنوان بـازرس      ی  باشد و تا زمان     ینمی  است و مشمول آسر آسور بازنشستگ     
 قابـل   ربـط  یذگـردد بـا نظـر دسـتگاه           یآن واصل م  ی  بازرسی  ها  نمايد و گزارش    یانجام وظيفه م  
  . پرداخت است

  
ی بـرا ی  ا  آـه خـدمات برجـسته     ی  از بازرسـان  %) ۴٠(توانند حداآثر به چهل درصد        یها م   دستگاه   –و 

دهند تا يك ماه حقوق و مزايـا عـالوه بـر پـاداش سـال در                   یو آشف موارد تخلف انجام م     ی  پيگير
  .و احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايندی م آشورقانون استخدا) ۴١(چارچوب ماده 

   
بـه شـكايات، موضـوع بخـشنامه        ی  عملكـرد و پاسـخگوي    ی  ارزيابی   بازرسان با پيشنهاد واحدها     –ز 

دفتـر  . شـوند   ی، و بـا تأييـد مقامـات مـسئول منـصوب مـ             ۴/٣/١٣٨٢ مـورخ    ٣۵۶۶۵/١٨٠١شماره  
ی سـازمان ی هـا  بوط و يا با تغيير عنوان پـست مری ها توانند با حفظ پست و مسئوليت       یمذآور م 

ــرا   ــازرس ب ــست ب ــه پ ــد ی انجــام وظــايف بازرســ ی ب ــت بازرســان از  . اســتفاده نماين در هــر حال
  . مند خواهند شد بهرهی ويژه بازرسی ها العاده فوق

  
يـا مـديران آـل اسـتان و         ی  اسـتان ی  سازمانهای  بازرسان با پيشنهاد رؤسا   ی  نااستی   در واحدها  –ح  

  . شوند یبه شكايات در مرآز منصوب می عملكرد و پاسخگويی ارزيابی احدهاتأييد و

                                                 
در «عبـارت  » هـاي  العـاده  از فـوق «و » حـداآثر «و » تا ميزان«ی ارتهابه ترتيب قبل از عب) ٨(ماده » هـ ، و ، ز   «ی   در بندها  ٥

مـصوبه  . (شـود  اضـافه مـي  » مربوط قبًال تأمين و محاسبه شده باشدی آن از طرف هر يك از دستگاههای آه بار مالی  حد
 )١٣/٢/٨٥ مورخ ١٧٨٢٣ی  هيات وزيران انتشار روزنامه رسم٧/٢/٨٥ هـ مورخ ٣٤٩١٢ت /١٣٢٨٣شماره 
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6 وزارت نفت ي اداره كل بازرس

  
هــا،  ینامــه در اســتاندار مفــاد ايــن آيــينی  بازرســان منــصوب از طــرف اســتانداران عــالوه بــر اجــرا–ط 

  . باشند ینيز می استانی و انجام اين وظايف در ساير واحدهای دار بازرس عهده
  

مـوارد خـاص    ی  آل آارآنان تجاوز نمايد برا    %) ۵/٠( نبايد از نيم درصد       تعداد بازرسان هر دستگاه    –ی  
  . آشور اين درصد قابل افزايش استی ريز با تأييد سازمان مديريت و برنامه

  
ی هـا   مديران رؤسا و مـسئوالن سـازمان      ی  تحت سرپرست ی  آه هر يك از آارآنان واحدها     ی  در صورت  – ٩ماده  

نامـه شـوند بـه مـديران و           ايـن آيـين   ) ١(ز تخلفـات منـدرج در مـاده         ای  نامه مرتكب يكـ     موضوع اين آيين  
بــار دوم مــدت شــش مــاه از انتــصاب بــه ی مــسئوالن مربــوط بــه بــار اول تــذآر داده خواهــد شــد و بــرا

مزبور ممنوع خواهنـد    ی  ها  بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست        ی  ياد شده محروم و برا    ی  ها  سمت
  . شد

  
از مـردم و اربـاب   ی نظرسـنج ی هـا  آشور مكلف است براساس روشی ريز  و برنامه  سازمان مديريت  -١٠ماده  

نامـه را از نظـر درجـه     مشمول اين آيينی ها رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاه      
نمايد و نتـايج را همـراه   ی بند  تجزيه و تحليل و سطحی،بند و ميزان شيوع رشوه، طبقهی  سالمت ادار 

مـشمول  ی  هـا   آليـه دسـتگاه   . جمهور و ديگر مشموالن  منعكس نمايد        به رئيس ی  اجرايی  رهابا راهكا 
آـشور  ی  ريـز   با سازمان مديريت و برنامـه     ی  انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكار      ی  نامه برا   اين آيين 

  . باشند یم
  

ايـن  ی اجـرا ی ه و پيگيرتوجيی آشور موظف است اقدامات الزم را برا    ی  ريز   سازمان مديريت و برنامه    -١١ماده  
  . نامه به عمل آورد آيين

  
از آارآنان خود را    ی  هاي  نامه واحدها و گروه     دقيق اين آينن  ی  اجرای  موظفند برا ی  اجرايی  ها  دستگاه -١٢ماده  

پـذير را بـا    نماينـد و نقـاط آسـيب   ی بنـد  باشند اولويـت  یآه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه م 
  . نمايندجديت و اولويت اصالح 

  
از معاونان دسـتگاه را آـه       ی  يكی  حكمی  نامه موظفند ط    مشمول اين آيين  ی  ها   هر آدام از دستگاه    -١٣ماده  

ت /٢١۶١٩طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، موضـوع تـصويب نامـه شـماره                 ی  مسئول اجرا 
ی هـا   اينـد و گـزارش    نامـه نم    اين آيين ی   نظارت و اجرا   ی،باشد مسئول پيگير    ی م ١/۶/١٣٨١ هـ   ٢۶٣٩۴

سـازمان يـاد شـده     . آـشور ارايـه دهنـد     ی  ريز  مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه          
تقـديم  ی  اداری  را تهيه و به رئيس جمهور و شـورايعال        ی  اجرايی  ها   گزارش دستگاه  ی،بند  پس از جمع  

  . آند یم
  

 رفـع موانـع و مـشكالت        ی، هـر دسـتگاه اجرايـ      ربـط در    یذی  بـين واحـدها   ی   به منظور ايجاد هماهنگ    -١تبصره  
بـا مـسئوليت معـاون      ی  ، آار گروهـ   نامه  اين آيين ی  مستمر اجراي ی   دريافت گزارشات و پيگير    ی،اجراي

عملكـرد و   ی  نامـه و بـا عـضويت مـسئول واحـد ارزيـاب              ايـن آيـين   ) ١٣(موضـوع مـاده     ی  دستگاه اجرايـ  
 مـسئول  ی،اداری ها ها و روش هبود سيستم، مسئول واحد ب )دبير آار گروه  (به شكايات   ی  پاسخگوي

در (ی  يا رئيس هيئـت بـدو     ی  به تخلفات ادار  ی  رسيدگی  ها  هيئتی  واحد حراست، مسئول هماهنگ   
  . گردد یاز بازرسان تشكيل می و يك) صورت تشكيل هيئت

  
نامـه    بخود را در خصوص اين تصوي     ی  ها و اقدامات قانون     یحراست موظفند آه نتايج بررس    ی   واحدها -٢تبصره  

  . به آار گروه ياد شده ارايه نمايند
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 وزارت آمـوزش و پـرورش،       ی،آـشور، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالم         ی  ريز  سازمان مديريت و برنامه    -١۴ماده  

ی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سـيما             ی،وزارت علوم، تحقيقات و فناور    
ــران مكلفنــد در جهــت ی اســالمی جمهــور مــردم از قــوانين و مقــررات و  ی عمــومی  افــزايش آگــاهاي
رفـع  ی مـورد عمـل و جلـب مـشارآت مـردم بـرا      ی هـا  انجـام شـده در جهـت اصـالح روش     ی  ها  فعاليت

ی  بـرا  )یفرهنـگ سـاز   (ی  معـارف اسـالم   ی  آموزشـ ی  هـا   و اصالح برنامه  ی  ريز  برنامهمعضالت موجود،   
و ی  رفتـار ی  اد جامعه به منظـور افـزايش مهارتهـا        آموزان، دانشجويان، آارگزاران دولت و آليه افر        دانش

اقـدامات الزم را انجـام   ی مناسب فرهنگ فساد سـتيز ی و ايجاد بسترها  ی  تغيير گرايش و نگرش ذهن    
  . باشند یآشور می ريز با سازمان مديريت و برنامهی ياد شده مكلف به همكاری ها دستگاه. دهند

  
و مقابلـه بـا   ی رخانـه سـتاد ارتقـاء سـالمت نظـام ادار     بي عهـده د نامـه بـر   اين آيين ی   مسئوليت پيگير  -١۵ماده  

از پيشرفتن آار به رئيس جمهور و ستاد ارايه خواهـد           ی  دبير ستاد ياد شده گزارش    . فساد خواهد بود  
  .نمود

   
ی و فرهنگ ی   اجتماع ی،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد    ) ١۶٠(مذآور در ماده    ی  ها  آليه دستگاه  -١۶ماده  

ــران ی اســالمی جمهــور هــا و  اييه، بانــكی و آارآنــان قــوه قــض انتظــامی  و نيــرو– ١٣٨٣ مــصوب –اي
  . باشند ینامه م ها مشمول اين آيين یو شهرداری غيردولتی عمومی  نهادهای،دولتی ها بيمه

  
  
  

  محمدرضا عارف     
  معاون اول رئيس جمهور     
  

  
      


