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 مقدمه :

را  مش شهروندانیش و آراخویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه آن بتواند آسا جهت تداوم و بقا ایهطبیعی است که هر جامع

 دارد.امنی مصون نگاه  را از بروز خطرات و ایجاد نا سازمان و تأمین و جامعه

     نونی که سببالف قاخدر یک جامعه منظم و مدنی که بر محوریت قانون اداره می شود باید زمینه ای ایجاد کرد تا هر عمل و رفتار 

ورد رسیدگی نونی مبی نظمی در جامعه می گردد یا حقی از حقوق شهروندان و دولت را تضییع می نماید، از جانب مرجعی رسمی و قا

ی سیاسی، یه فعالیتهانیت، کلتا در سایه این ام د؛آرامش و امنیت بطور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفوظ بمانقرار گیرد تا 

 ادابی زندگیشاط و شنافراد جامعه بتوانند با  واقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و شکوفایی و کمال سوق داده شود 

 ند.صل نمایخود را در زمینه های مختلف با سرعت و دقت و بر اساس قوانین و مقررات حل و فکنند و اختالفات و منازعات 

ن نند، به هماکحرکت  همانگونه که جامعه نیازمند قانون است تا حقوق و حدود وظایف همه مشخص باشد و افراد جامعه در مسیر قانون

 معیارهای و ضوابط ساسا بر را دیگران حقوق به تجاوز و تعدی و قانون از انحراف که است طرفی بی و  ترتیب نیازمند به مراجع صالح

 ره جامعه را در حال اعتدال و نظم و امنیت حفظ نماید.هموا و دهد قرار رسیدگی مورد قانونی دقیق

که  د استات نیازمنو تبعیت از قوانین و مقرر  اجرا، های دولتی نیز به رفتار متعارفکار و فعالیت در محیط ادارات و دستگاه

قض نختل و مورد ندان مالبته ممکن است این نظم قراردادی و مقررات حاکم بر دستگاهها و ادارات دولتی با انجام اعمالی توسط کارم

مک کرای مقررات به اج سته ومتعارف و نابهنجار کاناقرار گیرد، بدین جهت ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا حتی االمکان از رفتار 

 نماید.

ی صل دعاومحاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و وضع خصومات و حل و ف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 یادار تخلفات هب رسیدگی که کند می ایجاب  لیکن ماهیت اعمال اداری و کار و فعالیت در سازمانها و دستگاههای دولتی قرار داده است،

 به و اساسی قانون عینواض اهتمام مورد امر این که گیردمی صورت اداری مراجع در خاصی ضوابط و شرایط با دولت کارکنان و مأمورین

شدن در  طوالنی مضافاٌ اینکه رسیدگی به این امور در مراجع قضایی عالوه بر تأخیر و ؛تبع آن قوانین عادی قرار گرفته است

 : رسیدگی

 .همخوانی و سازگاری ندارد ؛با سرعت در اعمال مدیریت که الزمه دستگاههای اداری است اوالٌ: 

مندان وماٌ از کارکه عم با توجه به ترکیب دادگاههای عمومی در مقایسه با اعضای متشکله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثانیاٌ :

 ل می نماید.خت مشکن را از سوی دادگاههای عمومی به لحاظ عدم شناصدور رأی عادالنه و متناسب با وضعیت کارمندا ،اداری هستند

ز اا اعمال آن ست تا باقوه مجریه جهت اجرای قوانین و اعمال مقررات صحیح بر مستخدمین نیازمند قوانین و مقررات خاصی بنابراین  

 مشآرا و نظم و ندک جلوگیری فوریت به مستخدمین تخلفات سایر و اداری و  سهل انگاری، کم کاری، اعمال و رفتار خالف شئون شغلی

 . گردد حاکم اداری سازمانهای و دستگاهها بر
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آگاهی از  آن ممه اهداف جمله از ورسالت مهم را به عهده دارد این  آن اجرایی نامه آئین و اداری تلخفات به رسیدگی قانون

 .است اداری دستگاههای در آرامش و نظم ایجادنهایتًا  داده وو نحوه برخورد قانون با نوع تخلف رخ  یا قصور نوع تخلف و

ند فصل است که بخش اول اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات چهار بخش و هر بخش شامل چقانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل 

هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به دهد و بخش دوم به تبیین حدود و وظایف، صالحیت و اختیارات اداری را مورد بررسی قرار می

بخش سوم به بررسی وظایف و اختیارات دفاتر هماهنگی هیأتها و شرح وظایف هیأت عالی . تخلفات اداری و گروه تحقیق پرداخته است

ررسی و تحقیق نظارت و دیوان عدالت اداری در ارتباط با قانون رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته است و بخش چهار قانون فوق نیز ب

صار مروری بر برخی از مواد قانون وآیین نامه های به اختکه  پیرامون تخلفات اداری و مجازاتها و تنبیهات اداری را شامل می شود

؛ نیز قانونی دارندندسته از کارکنانی که تمایل به مطالعه کلیه مواد آاهیم پرداخت. ضمناً ن به شرح زیر خواجرایی مرتبط با آ

نسبت ( http://mui.ac.irهای آموزشی )توانند با مراجعه به سایت مدیریت منابع انسانی، منوی آموزش کارکنان، بستهمی

 به دریافت فایل مربوطه اقدام نمایند.

تعریفی از تخلف  ۱۳۷۲صوب اداری کارمندان م اما در رابطه با مفهوم تخلف اداری باید اذعان داشت، اگرچه در قانون رسیدگی به تخلفات

خلفات اداری مصوب تقانون رسیدگی به  ۸اداری ارائه نشده و فقط به ذکر مصادیق تخلف بسنده گردیده است، ولی با توجه به ماده 

سؤولیت فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب م»تخلف اداری  :توان گفتمی ۱۳۶۵

 «.های اداری خواهد بودوی و اِعمال مجازات
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 :علل تخلف کارمندان اداری دولتی

  فقدان نظام کارآمد کنترل و نظارت در سازمانها 

   ضعف در اعتقادات و بنیانهای مذهبی کارکنان 

  کالت اقتصادی و معیشتی کارکنانمش 

  برخورد غیرعقالیی با نیروی انسانی 

  زمینه های خانوادگی و محیطی 

   تبعیضها و نابرابریها 

  تقدم منافع فردی بر منافع جمعی 

 تمرکزاختیارات و امکانات دردست دولت   

 حاضر. عصر واالتسئ به پاسخگویی برای مدآناکار و قدیمی معارض، موازی، پهلو، دو وبعضا مبهم  قوانین ومقررات زیاد، وجود 

  ازبزرگترها وکوچکترها مدیران از کارکنان الگوگرفتن 

  دشمنان و رقیبا های وسوسه و تبلیغات 

   عوامل اقتصادی مؤثر 

 عوامل اقتصادی مؤثر در بروز تخلفات اداری

 علت اصلی و ودلیل  مشکالت اقتصادی کارکنان و کارگزاران حکومت نیز علت مؤثری در بروز فساد اداری است. کسب روزی و رزق حالل

ودهای کالن سدف کسب هدر غیر اینصورت اگر  ؛دالیل اصلی ورود کارکنان و پرسنل به عرصه کار و تالش در دولت بوده استیا یکی از 

نصاف و ان تر از حد د پاییراه های دیگری نیز در دسترس بوده است با این حال تصور اینکه درآمد و کارمزد کارمن ؛و یا باد آورده بود

 بروز تفکرات خاصی در شخص شود و در پی آن انجام تخلفی را در ذهن بپروراند. می تواند موجب ،عدالت باشد

 :مهمترين روشهای پيشگيری از فساد و تخلفات اداری 

 تقویت بنیانهای مذهبی و اعتقادی کارکنان  

  ایجاد نظام شایسته ساالری در سازمان 

  یبرخورد عقالیی با کارکنان بر اساس اصول علمی ، انسانی و اسالم  

  بکارگیری دقیق و موثر سیستم تشویق و تنبیه  

  دقت و توجه در پرداختها و پاداشها 

  ایجاد سیستم خود کنترلی در افراد از طریق تقویت وجدان حرفه ای  

 افراد  سطح دانش ، بینش و توان برگزاری دوره های آموزشی الزم در جهت ارتقا  
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   تصمیم گیریهای سازمانیمشارکت کارکنان در طرحها ، برنامه ها و 

  چرخش شغلی افراد در پستها و موقعیتهای مختلف کاری  

  ایجاد فضای اعتماد و اطمینان ، تفاهم و همدلی و روابط انسانی مطلوب و سازنده در میان کارکنان  

 شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان در ابعاد شخصیتی ، وظیفه ای و دانشی  

   عدالت اداری و رفع تبعیضهاتالش در جهت ایجاد و بسط 

 گرایی قانون روحیه تقویت  

 سایرکشورها موفق تجربه بکارگیری 

 قانون رسيدگی به تخلفات اداری

 و حدود وظايف تشكیالت  اول  فصل

 هیأت» عنوان دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از 1ماده 

 تشکیل خواهد شد. « رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان (تجدیدنظر ی/بدو)

کم وزیر حباشد که با البدل میاصلی و یک یا دو عضو علی هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو 2ماده 

 سال سهدت میاباالترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای 

 .شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع استمنصوب می

 دتجدی لو آرای صادره در صورتی که قاب بدوی استبا هیأتصالحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان   4ماده 

  .االجرا است، قطعی و الزماز تاریخ ابالغنباشد  نظر

ست تجدیدنظر ابالغ رأی درخواروز از تاریخ ۳0کارمند ظرف که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه در مورد آرایی

قطعی و الزم  آرای هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابالغ. مکلف به رسیدگی است نظر نماید، هیأت تجدید

 .االجراست

یدنظر ظرف مهلت مقرر درخواست تجد متهمـ هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و  1تبصره  

 .االجراستز تاریخ انقضای مهلت یادشده الزمیابد و اصادرشده قطعیت میرأی  ؛ننماید

أی و صدور ر آید و در هر صورت فاصله بینمیـ ابالغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل 2تبصره  

 روز نباید تجاوز کند. ۳0ابالغ آن از 

چند گروه  توانند از یک یا، هیأتها میاطالعات و مداركتکمیلآوری دالیل و تهیه و به منظور تسریع در جمع 5ماده 

 استفاده نمایند.  تحقیق
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 تخلفات اداری فصل دوم 

  :تخلفات اداری به قرار زیر است 6ماده 

 .ـ اعمال و رفتار خالف شؤون شغلی یا اداری ۱

 .ـ نقض قوانین و مقررات مربوط ۲

 . بدون دلیل رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر درانجام امور قانونی آنهاـ ایجاد نارضایتی در ارباب  ۳

 . ـ ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت 4

 . ـ اخاذی ۵

 . ـ اختالس ۶

 . و مقررات نسبت به اشخاص ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین ۷

 . ـ ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداری ۸

 بدون کسب مجوز.  ـ تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن 9

 . خسارات به اموال دولتی ، ایرادـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ۱0

 . ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری ۱۱

 . ـ ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ۱۲

 . وظایف اداری رای دستورهای مقامهای باالتر درحدودـ سرپیچی از اج ۱۳

 . ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده ۱4

 کارمندان تحت امر. تخلفات ـ سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش ۱۵

 . ـ ارایه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری ۱۶

خواری شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوهه در قوانین و مقررات تعیینـ گرفتن وجوهی غیر از آنچ ۱۷

 شود.میتلقی

ـ تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یاخودداری از تسلیم مدارك به اشخاصی که  ۱۸

 دارند.  حق دریافت آن را

 . ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری ۱9

 . جاب اسالمیـ رعایت نکردن ح ۲0

 . ـ رعایت نکردن شؤون و شعایر اسالمی ۲۱
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 مخدر.  ، توزیع و خرید و فروش مواد، حملـ اختفا، نگهداری ۲۲

 ـ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.  ۲۳

 . های آموزشی وتحقیقاتیـ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت ۲4

 . امکانات و اموال دولتی موقعیت شغلی وـ هر نوع استفاده غیرمجاز از شؤون یا  ۲۵

 . رسمی یا دولتیاق ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اور ۲۶

 ،افشای سؤاالت امتحانی یا تعویض آنها. ، مدارك و دفاتر امتحانیق، اوراـ دست بردن در سؤاالت ۲۷

 . ـ دادن نمره یا امتیاز، بر خالف ضوابط ۲۸

 . رموجه به صورت متناوب یا متوالیـ غیبت غی ۲9

 .ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری ۳0

پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون  ، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محموالتقیفـ تو ۳۱

 . قانونی مجوز

 کاری و ایراد خسارت بهنی یا کمدیگران به کارشک ، وادار ساختن یا تحریکـ کارشکنی و شایعه پراکنی ۳۲

 . و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی اموال دولتی

 ، اعتصاب و تظاهراتتحریک به برپایی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یاـ شرکت در تحصن ۳۳

 . مقاصد غیرقانونی اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل غیرقانونی و

 اند. شناخته شده های ضاله که از نظر اسالم مردودضویت در یکی از فرقهـ ع ۳4

 . داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی ـ همکاری با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و ۳۵

و  مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها ۳۶

 به نفع آنها. فعالیت

 نفع آنها.  در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به ـ عضویت ۳۷ 

 . ـ عضویت در تشکیالت فراماسونری ۳۸

 مجازاتها سوم  فصل

 :تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از  9ماده 

 .الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

 .در پرونده استخدامی ب ـ توبیخ کتبی با درج

 .لج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سا
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 . د ـ انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال

 . هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

اههای دستگ ودیریتی در دستگاههای دولتی و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و م

 . قانون مشمول این

 . مدت یک یا دو سال ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به

ن و کمتر زخدمت دولتی در مورد مستخدمین سال سابقه  ۲0ح ـ باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 

ربوط در مروز حقوق مبنای 4۵تا  ۳0تی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت خدمت دول سال سابقه ۲۵از 

 . هیأت صادرکننده رأیقبال هرسال خدمت به تشخیص

یش از خدمت دولتی برای مستخدمین زن و ب ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه

 . و گروهدولتی با تقلیل یک یا د خدمتخدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات  سال سابقه۲۵

 . ی ـ اخراج از دستگاه متبوع

 . قانوناین  ك ـ انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول

 ند ط درـ در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع ب ۱تبصره 

ه ( مالك محاسبیک تا دو گروهحقوق گروه جدید )پس از تنزل ، سه سال آخرخدمت در هنگام بازنشستگی

 گیرد. قرارمی

، ل دایمه انفصاـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه )سهم کارمند(کارمندانی که در اجرای این قانون ب ۲تبصره 

ان و در نشده آنمرخصی استحقاقی استفاده شوند و نیز حقوق و مزایای اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می

ستگی بازنش ، همچنین کسورنشده، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده بازنشستگی مورد محکومان به

اند، ردیدهگخراج ایا حق بیمه کارمندانی که درگذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود 

 . قابل پرداخت است

تند و انون هسر، نماینده دولت در هریک از دستگاههای مشمول این قـ هیأتهای بدوی یا تجدیدنظ ۳تبصره 

ه کهایی رمثبات جاتخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی رأی آنان به 

 .، نیستاسالمی استموضوع قانون مجازاتهای

، در خلفاتتخلف یا کارمند، در صورت احراز تسب بهـ هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منت 4تبصره 

 خواهند نمود.  مورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال

 جدیدنظر هستند. قانون قابل تجدیدنظر در هیأتهای تاین 9، ك ماده ، ی، طفقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح  10ماده 
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 یأتهایرسیدگی به تخلفات اداری یا ه یهیأتهاکارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأیبرای  11ماده 

در ، شونددولتی شده یا میمحکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدماتپاکسازی سابق  بازسازی و

 هنظررسیدگی ب ، به تشخیص هیأتهای تجدیدسال سن ۵0سابقه خدمت و سال ۱۵صورت داشتن بیش از 

 مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق برای معیشت خانواده آنان، تخلفات اداری مربوط

رداخت پربوط م. این مقرری از محل اعتباروزارتخانه یا مؤسسه گرددتجاوز نکند برقرار میکارمندان دولت

.چگونگی اجرا و مدت آن طبق شودرفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع میدر صورتشود و می

 . استنامه اجرایی این قانونآیین

ی گاههاو سایر دست اجرایی سازمانهای مستقل دولتیباالترین مقام، وزرا، رییس مجلس شورای اسالمی  12ماده 

 9ـ د ماده  جبندهای الف ـ ب ـ مجازاتهای توانندمیاین قانون و شهردار تهران  ۱ماده  ۱تبصره  موضوع

ف متخل مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موردکارمنداناین قانون را راساً و بدون

ه و ب راب ای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهبندهای الفو اختیارات اعمال مجازاتهایاعمال نمایند 

ات و مجازات توسط مقامو مدیران کل تفویض کنند.در صورت اعمال  رؤسای دانشگاهها، استانداران

ا بمگر  ؛دنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در موردهمان تخلف را ندارن هیأتهای تجدید اشخاص مزبور

 . مقامات و اشخاص تشخیص و موافقت کتبی خود آن

 ی مستقلزمانها، باالترین مقام سامجلس شورای اسالمی وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس 13ماده 

 ؤسای دانشگاههار، استانداران و ،شهردار تهراناین قانون ۱ماده  ۱دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 

یأتهای ان به هکارمندانی که پرونده آنتوانند میو مراکزمستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان 

  حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.شود را می جاع شده یارسیدگی ار

، براساس بینی نشده استاستخدامی آنها پیشـ در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات  ۱تبصره 

 استخدام کشوری رفتار خواهد شد. مفاد قانون

فوق العاده شغل یا مزایای شغل  ؛حاصل نمایدت ئچنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها براـ  ۲تبصره 

از این دوران پرداخت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل دوران آمادگی به خدمت یا عناوین مشابه

 شود. می

، به پرونده اتهامی ـ هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت ۳تبصره 

مذکور پرونده جهت رسیدگی  تصمیم الزم را اتخاذ نمایند و در صورتی که در مدت کنند وکارمندان رسیدگی

تمدید خواهد بود و ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل پژوهشی به هیأت تجدیدنظر
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اید. در نظر موظف است حداکثر تاپایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی الزم را صادرنم هیأت تجدید

 گردد. حکم آمادگی به خدمت لغو میبا صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی هر حال 

ناسی ظر کارشننظر مستلزم استفاده از  بدوی و تجدید هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای  14ماده 

 شود. به کارشناسی ارجاع می (اتهامی)مورد  باشد،

 می والب اسالسازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انق ، وزرا یا باالترین مقامشورای اسالمیرییس مجلس  17ماده 

ای رؤسها، استانداران و شهرداران مراکز استان ،، شهردار تهراناین قانون ۱ماده  ۱سازمانهای موضوع تبصره 

ر ر موجه دبدون عذ متناوب در سال کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه توانندمی دانشگاهها

  از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. اند،نشده محل خدمت خود حاضر

 دعی شود کهمحکم دستگاه متبوع خود  حداکثر تا سه ماه پس از ابالغیاد شده  هرگاه کارمند ـ 1تبصره 

هت جپرونده وی را ؛ وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است ،است عذر او موجه بوده

 طعیقرأی آن  ونظر مکلف به رسیدگی بوده  ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر به هیأت تجدیدنظر مربوط تجدید

الزم ، بالغااز تاریخ  و در غیر این صورت از تاریخ اخراج، در صورت تأیید حکم اخراج یا برائتو  است

 . االجراست

اده دبه کار بازگشت  به هر دلیل در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده کهـ  2تبصره 

یا بدون حقوق  ، استعالجیاشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی مدت غیبت و عدم، شوندمی

 آنان منظور خواهد شد.

اههای ار دستگدکارمندان توسط مقامات صالحیت در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا ـ 3تبصره 

 شوند.احکام قطعی محسوب میاین، از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است اجرایی قبل

 سایر مقررات  چهارم فصل

ا ههرداریمی و ش، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیدولتیشرکتهایها، سازمانها، مؤسسات و کلیه وزارتخانه 18ماده 

مام یا تاتی که مستلزم ذکر نام است و مؤسس بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها و

 نقالباهادهای نشورای اسالمی و  شود و نیز کارکنان مجلسآنها از بودجه عمومی تأمین می قسمتی از بودجه

ش و ان ارتنظامی غیر این قانون هستند. مشموالن قانون استخدام نیروهای مسلح واسالمی مشمول مقررات

ار از انون کقمشموالن  هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ، اعضای، قضاتنیروهای انتظامی

 مقررات مربوط به خود خواهند بود.  شمول این قانون خارج بوده و تابع
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گی به رسید هیأت ؛قوانین جزایی را نیز داشته باشد هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در  19ماده 

رای باتب را قانونی صادر نماید و مر اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی تخلفات

زاتهای رای مجاقضایی مانع اج مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع رسیدگی به اصل جرم به

اری طبق تخلفات اد هیأت رسیدگی به ؛ت باشدئتصمیم مراجع قضایی مبنی بر برا اداری نخواهد بود. چنانچه

 نماید. این قانون اقدام می ۲4ماده 

ی به های رسیدگپاکسازی و بازسازی سابق و هیأتدر هیأتهای به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان  20ماده 

 ر دیواندنقض رأی صادر شده  اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یاتخلفات 

 ؛گردیده آنان تئبرا منجر بهرسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و  ، در هیأتهایعدالت اداری

 تصدی آن ،دوران اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از اینیا عنوان مشابه دوران عدم حقوق مبنا 

 سابقه ءن جزت دوران عدم اشتغال شاغالئدر صورت عدم براگردید و  پرداخت خواهد ؛اندرا به عهده داشته

 شود.میقانون استخدام کشوری عمل ۱۲4ماده « د»، و طبق بند شودخدمت آنان محسوب نمی

 تئدم براعشود و در صورت پرداخت میت حقوق بازنشستگی ئدر مورد بازنشستگان در صورت برا ـ ۱تبصره 

 شود.به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی نسبت

لت نقضای مهدر مورد متهمانی که بعد از ا ـ کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت ۲تبصره 

عتبار اردیده گاجرایی صادر  اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات قانونی پاکسازی و قبل از

اند، حقوق دریافت داشته ، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمتمحکومیت قانونی داشته و در صورت

حقوق مبنای  خدمت وبه التفاوت حقوق آمادگی ت ما بهئدیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت و در صورت برا

 ، پرداخت خواهد شد. متعلق به آنان

 ،دشته باشهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض دا متهم به آرای قطعی صادره توسطدر صورتی که   21ماده 

ت رأی ین صوردر غیر ا .شکایت نمایداداری پس از ابالغ رأی به دیوان عدالت تا یک ماهتواند حداکثر می

 قابل رسیدگی دردیوان نخواهد بود.

 صورت شکلی خواهد بود. ـ رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیأتها به۱تبصره 

حکومیت مسانی به بازسازی یا پاکسازی نیروی ان ـ آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای۲تبصره 

  شکایت ندارند. اند، دیگر حقتسلیم نکرده به دیوان عدالت اداری شکایت ۲/۷/۱۳۶۵رسیده و تا تاریخ  قطعی

به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون دردستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار  22ماده 

ر دبیر کل سازمان اداری و استخدامی کشوبه ریاست« هیأت عالی نظارت»رسیدگی به تخلفات اداری هیأتهای
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و عضویت یک نفرنماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یاباالترین مقام سازمانهای 

مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک ازهیأتهای بدوی یا شود. هیأتمستقل دولتی تشکیل می

در کار انگاریو در صورت تشخیص سهلاز تصمیمات آنها را ابطال تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی

تواند در مورد کلیه احکامی که در عالی نظارت مینماید. هیأتهر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می

 شود بررسی و اتخاذتصمیم نماید.قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میاجرای این

 .مشابهرراتالف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مق

 .و مقررات مشابه ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 .ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری

 دهد.د ـ موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص

ی أت عالاز طرف هی اداری توسط هیأتی کهـ تخلفات اداری اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات ۱تبصره 

 شود رسیدگی خواهد شد.مینظارت تعیین

از سوی  رای صادرهتوان در رابطه با آاداری را نمی ـ هیچ یک از اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات ۲تبصره 

 .غرض مجرمانه مگر در صورت اثبات .داد مذکور تحت تعقیب قضایی قرار هیأتهای

هده صورت مشا دستگاههای مشمول اعزام نموده و در تواند بازرسانی را بهمیـ هیأت عالی نظارت  ۳تبصره 

معرفی  ت اداریهیأتهای رسیدگی به تخلفا ، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان بهتخلف موارد

 نماید.

ه بات اداری قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلف در مورد معتادان به مواد مخدر که براساس آرایـ  4تبصره 

وم شده لتی محکانفصال دایم از خدمات دو ، اخراج و، بازنشستگی با تقلیل گروهبازخریدی خدمت مجازاتهای

نظر، تشخیص هیأت تجدید، بهترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابالغ رأیدرصورت  .شوندیا می

 شود. یقانون به هیأت عالی نظارت ارجاع ماین ۲4موضوع براساس ماده 

دالت عهیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان  نسبت به آرای غیرقطعی اعمال مجازات شدیدتر  23ماده 

 . ستابالمانع جوانب امر  توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه اداری با

 یت آراه اکثراداری صرفاً در مواردی که هیأت ب تخلفات اصالح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به  24ماده 

باشد ( مخدوش می)به لحاظ شکلی یا ماهوی تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی

 . هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است پس از تأیید

بینی نشده باشد، انجام وظیفه اداری پست سازمانی پیش هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات  25ماده 
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 آيين نامه اجرايی قانون رسيدگی به تخلفات اداری

 )از آيین نامه ها(فصل اول  

ارمند کتجدیدنظر دستگاه متبوع های بدوی و هیأتسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسطر 8ماده 

وریت .در صورتی که دستگاه محل مأممکلف به اجرای آن استودستگاه محل مأموریت  گیردمیصورت

نباشد،  موجود ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده از اجرای رأی امتناع

اجرا  هبده را شحکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر تواند رأساًنسبت به لغو دستگاه متبوع مستخدم می

 درآورد.

حل عهده هیأتهای م واقع شده بر رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدمـ ۱تبصره 

ند مأموریت کارم، ولی درصورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محلمأموریت است

ر دو نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هیأت عالی( نظر همواجه شود )مانند اخراج

 .الزم االتباع استدستگاه

ی رمند براتبوع کام، ازهیأتهای وزارتخانه یا سازمان ـ هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم ۲تبصره 

در  لف استز مکمتبوع کارمند نی گیرند. وزارتخانه یا سازمانمدارك و تحقیقات الزم کمک می تکمیل

ه برا  دهای خو، مدارك اتهام و نتیجه بررسیکارمند و لزوم تعقیب ویصورت اطالع از تخلف قبلی

  وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعالم کند.

ایی یا شرکتهای تعاونی دستگاههای اجر ، مأمور درـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت۳تبصره 

 . ستآنان ا دستگاه متبوع نظر های بدوی و تجدیدبر عهده هیأت ؛نون نیستندمشمول قا دستگاههایی که

ستگاهی آخرین د، که در آنها اشتغال داشته است در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی 9ماده 

اجرای  تسابی وانرسیدگی به اتهامات  (، صالح برایآن منتقل شده است )دستگاه متبوع وی که کارمند به

 مدارك و تحقیقات تواند به نحو مقتضی برای تکمیلو می در خصوص وی است آرای قطعی صادر شده

 های قبلی کمک بگیرد. الزم از دستگاه

الزم را در اجرای مفاد این ماده معمول های های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاریدستگاه -هتبصر

 شود. به هرعنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی
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 دارند. 

وجه به تگیرد و در صورت ضرورت با صورت میوظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی انجام  10ماده 

ی التصدبهای حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی باتغییر عنوان پست

 شود. میبینی رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیشموجود برای اعضای هیأتهای 

امور  انجام توانندمیتشکیل دهند و در صورت نیاز  موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوطها هیأت 11ماده 

و تصرف  دون دخلبمحرمانه هیأتها باید  هاینامه خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. دفتری

 و بازبینی در اختیارآنان گذاشته شود. 

تأمین  ده رامورد نیاز دفترهای یاد ش مسؤولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی تبصره ـ

 کنند. 

 شروع به رسیدگی :)از آيین نامه ها( فصل دوم 

های ا بازرسی، سرپرستان اداری ، مدیراناعالم اشخاص تجدیدنظر در صورت شکایت یاهیأتهای بدوی و  15ماده 

 کنند. ، شروع به رسیدگی میعالی نظارت هیأت

های الزم را همکاری مکلفند، به ارتکاب تخلف، مسؤوالن مربوط و رؤسای کارمند متهم کلیه کارمندان 16ماده 

ر دف هیأتها تعیین شده از طر، اسناد و اطالعات مورد نیاز را در مهلت مداركعمل آورده و با هیأتها به

 .است میالزا ، رعایت مقررات و قوانین مربوطبندی شدهدر مورداسناد طبقه اختیار آنها قرار دهند.

گیری نسبت هرگونه تصمیم ،است در مواردی که پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی تبصره ـ 

 . استمنوط به کسب نظر از باالترین مقام دستگاه یا نماینده وی ، الت استخدامی ویبه ح

ور کتبی ا به طر، موارد اتهام های الزمانجام بررسی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از 17ماده 

 در صورت یأتهااین ه منظور کنند.ده روز مهلت برای دفاع کارمند  ابالغ و پس از آن به کارمند

 دهند. تقاضای کارمند، مدارك الزم را در اختیار وی قرار می

دارکی متبی و کتعیین شده از سوی هیأت جواب تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت متهم می 18ماده 

تهام اموارد تواند به می از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأترا که در دفاع 

 ، و رأی الزم را صادر کند.رسیدگی

، تقاضای تمدید خود از هیأت مربوطتواند به منظور ارایه مدارك دفاعیکارمند متهم می تبصره ـ 

روز نباید  ۵از  اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید مهلت کند. در این مورد،
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 تجاوز کند.

 چگونگی رسیدگی به تخلفات: نامه ها()از آيین  فصل سوم  

هم ضور متگیرد و چنانچه هیأت حپرونده صورت میرسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل  19ماده 

 یابد.ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می را

رای ب،هیأت موظف است یکبار وی را در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری تبصره ـ 

 کند.حضور در جلسه دعوت 

، به طور ن( قانو۱۷و احکام اخراج موضوع ماده ) های بدوی و تجدیدنظرتوسط هیأت آرای صادر شده 23ماده 

 شود.یارسال مربط ذی یا دوایر مشابه دستگاههای های کارگزینیادارهبالفاصله به  مستقیم و

را به  شده ، آرا و احکام صادر( روز از تاریخ صدور رأی۳0حداکثرظرف ) واحدهای یاد شده موظفند

ل دهند. تحوی کارمندان مربوط ابالغ کرده و مدارك آن را جهت درج درپرونده اتهامی به هیأت مربوط

، به متهم در شدهآرا و احکام صاانگاری مسؤوالن کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابالغسهل در صورت

ممنوع  آرای هیأتها شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرایمی ا آنان طبق قانون رفتارب

  شود.است و با متخلفان طبق قانون رفتار می

دید است تجهمچنین نشانی محل دریافت درخو هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، 24ماده 

 آرای خود درج کنند.  نظر را زیر

ه به وسیله محکوم علیه یا نمایندباید  نسبت به آرای هیأتهای بدوی درخواست تجدیدنظر 25ماده 

ره بی به ادا، با زبان فارسی و ذکر دالیل به طورکتروز از تاریخ ابالغ رأی (30قانونی وی ظرف )

 فترهای، تاریخ ثبت ددرخواست دریافت به موقع مالك کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود.

 . مربوط است کارگزینی

( ماده ۱ره )( قانون مطابق تبص۱۷ماده ) ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوعتبصره 

 شود. یاد شده انجام می

زمان  یعترینسراعتراض کارمند یا نماینده وی را در  های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواستاداره 26ماده 

ل وی قابو درمواردی که رای هیأت بد برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند ،ممکن

ادر رأی ص ؛ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند باشد ولی متهم نظر تجدید

 شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراکنند. 
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ی را لت ادارمهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدا ،مکلفند در متن آرای قطعی صادر شدهکلیه هیأتها  27ماده 

 کنند.تصریح

أت طعی هیقاستخدامی باشد که اجرای فوری رأی  در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای 28ماده 

کان صول امممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادرشده نیز به محض ح دربارة وی

 شود. اجرا می

وط ضایی مربراجع قوارد شده به کارمندان از م توانند در ارتباط با اتهامهایهیأتها در موارد لزوم می 29ماده 

 اسخ دهند.استعالم هیأتها په( روز ب۳0استعالم نظرکنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف )

ده موظف یاد ش استعالم نظر کنند و وزارتهیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات تبصره ـ 

 (روز به استعالم هیأتها پاسخ دهد. ۱0است ظرف )

ای غیر آردور پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا ص در موارد طرح بال تکلیف گذاردن مستخدمان دولت 30ماده 

یوان دسوی  قطعی هیأتها ازتجدیدنظر( از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرایقطعی )قابل

  به هر عنوان مجوزی ندارد.نظارت عدالت اداری یا هیأت عالی

و در صورتی که کارمند در طول تحمل  شودمیفوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی 31ماده 

ه متوقف مجازاتهای یاد شداعمال ؛( قانون فوت شود9ماده )« ز»و « د»، «ج»های بند مجازاتهای

. شودزمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شده و حالت استخدامی کارمند از

 . نیست این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر مواردحکم

اعتراض به  اخراج شده باشد و بعد از ( قانون۱۷در صورتی که مستخدمی به استناد ماده ) تبصره ـ

زایل و حالت  آثار حکم اخراجرسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند،  حکم مزبور و قبل از

  شود.کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می
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 ساير مقررات: نامه ها( )از آيین  پنجمفصل  

ت او، مستلزم و در غیاب یا فو تقاضای کارمند، مستلزم( قانون۱۱برقراری مقرری یاد شده در ماده ) 43ماده 

 وط انجامنظر مرب تجدید با تشخیص و تأیید هیأتقانونی وی است که پس از بررسی و  تقاضای وراث

 .مربوط به زمان صدور رأی است( سال سن ۵0( سال سابقه و)۱۵. مالك )پذیردمی

 و با رسی کردهخانواده این قبیل افراد را بر ـ هیأت تجدید نظر هر سال یکبار، وضع معیشت ۱تبصره 

ر کثر مقررعایت حدا ، باشده ، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادبررسی توجه به نتایج

 کند.یأت عالی نظارت ارسال میرا به ه تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن

ند اده کارم، در مورد افراد خانووراث ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد ۲تبصره 

 شود.  منفصل نیز باید رعایت

ن ( ای۳4، نمایندگان موضوع ماده )تخلفات اداری ، هیأتهای رسیدگی بهاعضای هیأت عالی نظارت 44ماده 

، یفات اداره تخلارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی بنامه و کآیین

یفه انجام وظ های تحقیق و بازرسهای هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شدهاعضای گروه

ار ردبرخو از فوق العاده شغل اضافی عالوه برفوق العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد ،کنندمی

 کند. تجاوز نمی %(۱۵0که در هر حال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از ) شوندمی

شورای  یشنهادپتوجه به حجم وظایف و مسؤولیتهای محول شده با  میزان فوق العاده مزبور با تبصره ـ

 شود. حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می

کوم کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محمکلفند یک نسخه از احکامهای کارگزینی اداره 46ماده 

سازمان امور شوند، بهبازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می ،به بازنشستگی

 اداری و استخدامی کشور ارسال کنند. 
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 دستورالعمل رسيدگی به تخلفات اداری

 تعاريف و کلیات  فصل اول

ام ر مقددستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که  1ماده 

 شود. اداری کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور رأی به کار گرفته می رسیدگی به تخلفات

 تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت 2ماده 

باشد و ی میمنحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات ادار کهانضباط اداری  نظم و

 شود:به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می

 .( قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محولهالف

  .( تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطب

نها به آعایت اداری از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا روظایف  3ماده 

 باشد.دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می مقررات و موجب قوانین و

سیدگی رانون نامه اجرایی ق، آیین"قانون"در این دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری  4ماده 

 نامیده "هیأت"های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت"نامه اجراییآیین"ریبه تخلفات ادا

 شود. می

به  قوقی، کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حمتهم 5ماده 

  و پرونده وی در هیأت مطرح و در جریان بررسی و رسیدگی باشد. او نسبت داده شده

تخلف در هیأت  کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند ،خلفمت 6ماده 

تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگی کننده احراز  مورد رسیدگی قرار گرفته و

 گردد.می

 واده دشخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت  ،شاکی 7ماده 

  یا دستگاه متبوع کارمند اعالم نموده باشد. هیأت به موضوع را کتباً

ه خلف بتثبات اعبارت از امری است که متهم یا اعالم کننده اتهام برای دفاع از خود یا  ،دلیل 8ماده 

 نماید. می طور کتبی به آن استناد

کمک در رد یا شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا  شاهد، 9ماده 
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 داشته باشد.  اثبات آن ضرورت

تهام یا رد ا ز خوداعبارت است از دالیل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع  ،دفاعیه 10ماده 

 نماید.کتباً به هیأت رسیدگی کننده ارائه مییا اتهامات انتسابی

 هادر صالحیت هیأت فصل دوم 

قامات می که مگر در موارد باشد.به پرونده کارمند متهم با هیأت بدوی مربوط میرسیدگی اولیه  11ماده 

امات نمایند و یا مقهای مقرر در ماده مزبور را اعمال میمجازات قانون رأسا۱۲ًمندرج در ماده 

 ؛اندر شدهغیبت به میزان مقرر در ماده مذکو قانون کارمندانی را که مرتکب ۱۷موضوع ماده 

 ایند. اخراج نم

ع مرج ها با هیأت عالی نظارت وتعیین هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اداری اعضاء هیأت 12ماده 

های بدوی موجود در نامه از بین هیأتآیین ۳۳مدیران با رعایت مفاد ماده  رسیدگی به اتهامهای

 دستگاه مربوط خواهد بود.

 نماید: هیأت تجدید نظر در موارد زیر شروع به رسیدگی می 13ماده 

ونی قان در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر :الف

 نظر نماید.  تجدید نسبت به آن درخواست

اص قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخ ۱۲: موارد موضوع قسمت اخیر ماده ب

 ور.مذک

 . قانون ۱۷ماده  ۱موضوع تبصره  ،ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی :ج

 . های تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارتنقض آراء هیأت د:

ئت یا ی برارسیدگی و نسبت به اصدار رأ ،توانند به تخلفات مندرج در قانونها صرفًا میهیأت 14ماده 

ور یا ارد مذکحق صدور رأی غیر از مو و های مقرر در قانون اقدام نمایندمجازات ل یکی ازاعما

رر و ضبران یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و ج اظهار نظر نسبت به حاالت استخدامی کارمند

 صدور رأی را ندارند.  و زیان به جای انشاء

کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیأتی است که تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به  15ماده 

به تشخیص هیأت مربوط اتهام از  شده است و چنانچه علیرغم ارجاع پرونده، موضوع به آن ارجاع

به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را  نیازی مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد،
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 رساند. نامه میآیین۳4 به اطالع نماینده موضوع ماده 

ه نتسابی بام اها در صالحیت آنها نبوده و اتهدر مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیأت 16ماده 

دستگاه  اداری هیأت مربوط مراتب را به امور ؛مصادیق جرائم عمومی بوده باشد از کارمند صرفاً

 جهت رسیدگی ارسال شود.  ذیصالح قضایی نماید تا از آن طریق به مراجعاعالم می

رفته رار گقبه تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم  هیأت تجدید نظر صرفاً 17ماده 

 نماید. می ، رسیدگیاست

 رتکبچنانچه کارمند پس از صدور رأی هیأت بدوی تا زمان رسیدگی به اعتراض م تبصره ـ

 در صالحیت هیأت بدوی تخلفات جدید کارمند،به تخلف یا  رسیدگی تخلف جدیدی شود،

یأت هبدوی و قبل از صدور رأی  باشد ولی در صورتی که در مرحله رسیدگی هیأتذیربط می

با  انتواند به تخلف جدید همزمهیأت بدوی می ؛تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد مذکور،

 نده رسیدگی نماید. تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرو

 شروع به رسیدگی  فصل سوم

مردم ارباب رجوع ،اعم از  در صورت شکایت یا اعالم اشخاصهای بدوی یا تجدید نظر هیأت ماده 

ندرج در اص مو اشخ ، مقامات، بازرسان هیأت عالی نظارت، سرپرستان اداریمدیران ،یا کارمندان

ن ر و همچنی، سازمان بازرسی کل کشوپاسخگویی به شکایات دفاتر بازرسی و ،قانون ۱۷و۱۲مواد 

ه حسب مورد شروع بنظارت در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی

 .نمایندرسیدگی می

 . رعایت سلسله مراتب اداری در اعالم تخلف به هیأت الزم نیستـ  1تبصره  

 مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.، انصراف شاکی یا اعالم کننده ـ 2تبصره 
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 نحوه رسیدگی  فصل چهارم

 ۱0بالغ ریخ ااز تاموارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابالغ و  موظفندها هیأت 19ماده 

 د. ید گرداین امر باید صراحتاً در فرم ابالغ قآنها منظور نمایند.  روز مهلت برای دفاع

داشتن  )با در دست رسیدگی کننده در صورت تقاضای کارمند یا نماینده او هیأتـ  1تبصره 

ص اسناد ر خصود باید مدارك الزم را در اختیار وی قرار دهد. (وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی

 بندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود.طبقه

وط یأت مربارائه دفاعیه خود از هتواند به منظور کارمند متهم یا نماینده وی می ـ 2تبصره

ید دت تمدممورد اتخاذ تصمیم با هیأت است و در هر حال  در این .تقاضای تمدید مهلت نماید

  روز تجاوز نخواهد کرد. 5از 

 :دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد 20ماده 

 . ( نام و نام خانوادگیالف

 . شخص ( آخرین اقامتگاهب

 ( ذکر ادله و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی الزم دارد. ج

 د( تصاویر مدارك مورد استناد. 

 ( امضاهـ

ر کتبی طوه هیأت ب در موارد یاد شده در این ماده چنانچه نقایصی وجود داشته باشد، تبصره ـ

و یگر به ادروز  و از تاریخ ابالغ به مدت پنج، به متهم ابالغ وصولحداکثر ظرف ده روز از تاریخ

 ا عدمتوسط متهم در مدت یاد شده یعدم رفع نقایص دهد تا نقایص را رفع نماید.مهلت می

  تقدیم دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

، هیأت حضور ویدر صورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و یا تشخیص هیأت برای  21ماده 

  ساند.محل رسیدگی را به طور کتبی به اطالع متهم یا نماینده وی بر موظف است تاریخ و

 به فاصله بین ابالغ وقت حضور در جلسهوقت جلسه باید طوری معین شود که تبصره ـ 

 نباشد.  کمتر از سه روزمتهم و روز جلسه 

بدون حضور  ؛ور اعالم کننده اتهام را الزم بداند، حضدر مواردی که هیأت جهت اخذ توضیحات 22ماده 

تواند مدارك مورد نیاز را از به عمل خواهد آورد و هیأت در صورت لزوم می متهم از وی دعوت
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 اعالم کننده درخواست نماید. 

 رسیدگی به داليل (فصل پنجم

ز اید اب ،تحت رسیدگی باشدبنابراین چنانچه پرونده کارمند در هیأت  .اصل بر برائت است 23ماده 

از ی احررسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن و طریق اقامه دالیل مستند و

 در غیر این صورت حکم به برائت کارمند صادرخواهد شد.  گردد.

ن آ ی ثبوتبرا دلیل دیگری هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید، 24ماده 

ر دقتی که واقرار شفاهی است  .موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است اقرار .الزم نیست

 د یاجریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید وکتبی است در صورتی که در یکی از اسنا

اء ضباید به ام هیبه هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد.

 اقرارکننده رسیده باشد.

 اقرار باید صریح و روشن باشد. ـ 1تبصره  

واهند عرفی خاجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت م ـ 2تبصره  

 شد. 

ولتی اه دهرگاه اسناد یا اطالعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهای دستگ 25ماده 

 سالمی یااالب مند یا سایردستگاههای دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا نهادهای انقمتبوع کار

ا رتواند آنها باشد هیأت میشوند موجود میمیمؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره

ت دراسرع وقواحدها و دستگاههای مربوط مکلفند مطالبه و مالحظه و مطالعه نماید و 

 . نیاز را به هیأت درخواست کننده ارسال کنند مدارك و اسناد مورد

واهد خبوط بندی شده تابع مقررات و ضوابط مرتحویل اسناد و مدارك محرمانه و طبقه تبصره ـ

 بود. 

رای توقف موجبی بماه  ۲این دستورالعمل ظرف مدت  ۲۵عدم اعالم پاسخ مراجع مذکور در ماده  26ماده 

 بود.صدور رأی نخواهد  رسیدگی و عدم

هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود برای رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف  27ماده 

آنان به  الزم بداند که شهود اطالعات خود را در اختیار هیأت قرار دهند، تقاضا نماید یا هیأت

رای ادای درصورت عدم حضور برای بار دوم ب هیأت دعوت و اظهاراتشان استماع خواهد شد.
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 گردند.شهادت دعوت می

یق هیأت از هر یک از شهود و مطلعین بطور جداگانه و بدون حضور متهم تحق ـ 1تبصره

ان کنندگجلسه عیناً در صورتجلسه قید و به امضاء اظهاراظهارات آنها در همان نماید ومی

 رسد. می

ا مطلع یشاهد  دت نماید و چنانچهتواند به زور شاهد را وادار به ادای شهاهیأت نمی ـ 2تبصره 

ی حذف رسیدگ این مرحله از یا اظهار در صورت حضور امتناع نماید، از حضور بعد از احضار دوم

 شود. می

 نظر هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت رسیدگی کننده مستلزم استفاده از 30ماده 

را  ارشناسیکشود و هیأت در این قبیل موارد نظر میکارشناسی ارجاع  مورد به کارشناسی باشد،

 مورد توجه و مدنظر برای صدور رأی قرار خواهد داد.

وع به موض از بین کسانی که دارای صالحیت در رشته مربوط ـ هیأت باید کارشناس را ۱تبصره 

 است انتخاب نماید. 

ر نظر خود را بطوکند در مدت مقرر که هیأت تعیین می کارشناس موظف استـ  ۲تبصره 

سر دت میاینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر درآن م مگر کتبی به هیأت تقدیم دارد

س کارشنا دیگری را تعیین و به هیأت مهلت مناسب در این صورت به تقاضای کارشناس، نباشد.

 باید صریح باشد. در هر حال اظهار نظر کارشناس  کند.اعالم می

در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه  31ماده 

قانون مورد تعقیب قرار خواهد  8ماده 4در اجرای بندگردد ،شاکی به عنوان متخلف

 .گرفت

 مدت رسیدگی  فصل ششم

م اعال از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا حداکثر مدت رسیدگی هر هیأت به پرونده متهم 33ماده 

 نه اتخاذین زمیها موظفند ترتیبات الزم را در اباشد و هیأتمیسه ماه  اتهام تا زمان صدور رأی

 نمایند.

در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهلت  ـ 1تبصره  

در این قبیل موارد مراتب و ادله الزم باید حسب مورد به  لکن ؛گرددمی مقرر در این ماده افزوده
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 نامه اجرایی برسد. آیین ۳4اطالع نماینده موضوع ماده 

ساس ها در مهلت مقرر سهل انگاری محسوب شده و موضوع براعدم رسیدگی هیأت ـ 2تبصره 

ادنامه وجب دآن به م ۲و  ۱های و تبصره ۳۳ماده »خواهد بود. قانون قابل پیگیری ۲۲ ماده

 .«شده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ۲۵/۶/۸0مورخ  ۲04شماره 

ن ای 49تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که از طریق صندوق موضوع ماده  ـ 3تبصره  

 ها خواهد بود. در دفاتر هیأت گردد، از زمان ثبتنامه واصل میآیین

 توقف رسیدگی يا اجرای رأی قطعی صادره  فصل هفتم

 گردد. فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می 37ماده 

می وی ستخدامهلت تجدید نظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت ا هرگاه کارمند قبل از انقضا 38ماده 

ر ثیری دگردد و رأی هیأت بدوی هیچگونه تأمی حالت قبل از صدور رأی بر از تاریخ فوت به

 . وضعیت وی نخواهد داشت

طعی أی قردر صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری  39ماده 

 یز بهنباشد، مراتب به هیأت عالی نظارت گزارش شده و رأی صادر شده ن درباره وی ممکن

 شد.  خواهد محض حصول امکان اجرا

فوت  قانون 9ماده "ز"و  "د"، "ج"در طول تحمل مجازاتهای بندهای در صورتی که کارمند  40ماده 

ه بمتوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت  یاد شده اعمال مجازاتهای شود

 . شودحالت قبل از تعیین مجازات اعاده می

 ل شده، مجازاتهای اعمامندان موضوع این مادهدر احتساب حقوق وظیفه وراث کارتبصره ـ 

 منظور نخواهدشد. 

 صدور رأی فصل هشتم 

 ،ستده اش، مستندات و مواد قانونی که براساس آنها رأی صادر رأی صادره باید حاوی دالیل 42ماده 

ست قطعی یا قابل پژوهش بودن رأی و محل دریافت درخواها موظفند هیأت همچنین .باشد

 نظر را در ورقه رأی درج نمایند.  تجدید

آرای نقض شده توسط دیوان  های بدوی یااعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأت 44ماده 
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مگر آنکه مستندات یا مدارك جدید غیر از  ؛باشدهیأت عالی نظارت مجاز نمی یا عدالت اداری

 مجدد بدست آید. موارد بررسی شده قبلی در رسیدگیهای

 پذیرمی باشد:ها صرفاً در موارد زیر امکانصالح یا تغییر آرای قطعی هیأتا 45ماده 

در م صادر مواردی که هیأت صادر کننده رأی به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حک (الف

 باشد.مخدوش می (لحاظ شکلی یا ماهوی نظر موازین قانونی )به شده از

د اشته باشیز دهرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسالمی را ن (ب

یر رأی ا تغییاصالح  و هیأت با اکثریت آراء نظر بربرائت وی را صادر نماید رجع قضایی حکمو م

 خود داشته باشد. 

 یید هیأته تأبدر هرصورت در موارد مندرج در بندهای الف و ب این ماده این امر باید  ره ـتبص

 . عالی نظارت رسیده باشد

 نقض يا ابطال رأی  فصل نهم

 :ها در موارد زیر متصور استنقض یا ابطال آراء قطعی هیأت 46ماده 

 

یت رسیدگی صالح قانون، ۷به دالیل مندرج در ماده  هیأت یا یکی از اعضای آنمواردی که (الف

 . و صدور رأی نداشته باشد

 قانون نبوده باشند.  ۶ها واجد شرایط مقرر در ماده اعضای هیأت (ب

ت شده جعلی بودن آنها ثابباشد که پس از صدور  اسناد و مدارکیرأی هیأت مستند به  (ج

 .باشد

ا یبدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده  اسناد و مدارکی ،پس از صدور رأی د( 

ل ا مغفویشده در جریان رسیدگی مکتوم  و مدارك یاد و ثابت شود اسناد بیگناهی متهم باشد

 .مانده و یا در اختیار متهم یا هیأت رسیدگی کننده نبوده است

ها را آراء قطعی صادره توسط هیأت ،قانون ۲۱در اجرای ماده  دیوان عدالت اداری (هـ

  نقض نماید.

انون یا رای قمواردی که هیأت عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اج و(

 ۲۲ماده ۲)موضوع تبصره طریق مرجع قضایی صالحه در مورد آراء صادره ثبوت غرض مجرمانه از

 تشخیص دهد. یا موارد دیگری که بنا به مصالحی ضروری (قانون
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ه موجب ب 4۶بند ز ماده »رأی هیأت در خارج از مواعد و مهلت مقرر صادر شده باشد.  ز( 

 .« هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است ۲۵/۶/۸0مورخ  ۲04دادنامه شماره

ه یأتی کهگردد پرونده متهم در در کلیه مواردی که آراء قطعی نقض یا ابطال می ـ 1تبصره 

 .مجددًا مورد رسیدگی و صدور رأی قرار خواهد گرفت شودحسب مقررات تعیین می

وضوع رسیدگی و م اهای مطروحه رأستواند در خصوص پروندههیأت عالی نظارت می ـ 2تبصره 

 را مختومه اعالم نماید. 

 ساير مقررات  فصل دهم

ضعیت ان وآن زم و تا باشدآثار و تاریخ اجرای رأی از تاریخ ابالغ رأی قطعی به کارمند می 47ماده 

قانون و  ۱۳قوانین و مقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده  استخدامی وی حسب

 غیبت شده باشد. آن آماده به خدمت شده یا مرتکب تخلف ۳تبصره 

قانون  ۱۱وضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده پرونده و  موظفندهای تجدیدنظر هیأت 48ماده 

ه نسبت بو در صورت واجد شرایط بودن  بررسی نموده کنند،مستمری می اضای برقراریتق

 . برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند

 نددستگاههای مشمول قانون مکلفهای دولتی و مؤسسات و شرکت ها،وزارتخانه یک از هر 49ماده 

صندوق  باشد،رجوع میموجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب  در کلیه ساختمانهای

عه های الزم را در خصوص محل مراجاطالعیه و خاصی جهت اعالم تخلف آنان نصب نمایند

آنان  ض دیدمردم در معر چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و و افراد پاسخگو و

رار قبررسی ها مورد ای یکبار توسط هیأت باز و شکوائیهها هفتهاین صندوق قرار دهند.

 . خواهدگرفت

  شکایات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود. :تبصره
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 های اجرايینامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاهآيين

 مصاديق رشوه  فصل اول

ال میا  وهای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه کارکنان و مسئوالن دستگاه (1ماده 

ذاکره و مت و نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافق

ون ( قان۸( ماده )۱۷یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند )

ت اداری های رسیدگی به تخلفاپرونده آنان به هیأت -۱۳۷۲مصوب  -رسیدگی به تخلفات اداری

 برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. 

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

عمولی میمت اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قمیت معمولی یا ظاهراً به ق -ب

 واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قمیت. 

رجوع  ربابفروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ا -ج

 بدون رعایت مقررات مربوط 

ال یا مه یا فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وج -د

 سند پرداخت وجه از ارباب رجوع 

مستقیم  طور به رجوعاخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب  -هـ

 باشد.گاه اجرایی مییا غیرمستقیم برای دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دست

ا اعطاء یبراء شود. از جمله هرگونه اخواری تلقی میاخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه -و

 واشد بوام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته 

 شخاص وهمچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به ا

 .گی یا تخفیف گردداعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشود
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 های اجرايیتكالیف و وظايف دستگاه فصل دوم

نامه نسبت به نامه برای تحقق اهداف این آیین( این آیین۱۶های موضوع ماده )کلیه دستگاه (2ماده 

 باید اقدام نمایند: ذیل می انجام موارد

مودن نرسانی مناسب به مردم، اصالح و کوتاه سازی مراحل انجام خدمات اطالعشفاف -الف

از  ظرسنجینگردد، توسعه فناوری اداری، انجام های انجام خدماتی که به مردم ارایه میروش

ر زی کشوریبرنامههایی که از طرف سازمان مدیریت و مردم و مراجعان بر اساس دستورالعمل

بوط ت مرگردد، )طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوباصادر می

 های اداری( به اصالح سیستمها و روش

لع مل مطنامه به طور کاربط از مفاد این آیینآموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی -ب

 شده باشند. 

امل ران عها، استانداران، مدیز طرف وزرا و رؤسای سازمانانتخاب بازرس یا بازرسان ا -ج

رق طم به های الزها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتشرکتها، رؤسای سازمان

 های محوله. مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و مأموریت

ارش آنان ا گزارش نموده و گزنامه ر( این آیین۱تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده ) -د

د شنهاای که به پینامهنامه شده باشد، مطابق آیینمنجر به صدور حکم قطعی براساس آیین

 رسد.ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میسازمان مدیریت و برنامه

ظور به من بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقیپیش -هـ 

عمال ااز  مال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرار داد مرتکب یکیاع

 نامه شود.( این آیین۱بندهای ماده )

 تكالیف و وظايف کارکنان  فصل سوم

اده مرج در در صورت اطالع از اقدامات مند مکلفندنامه های موضوع آییندستگاه کلیه کارکنان (3ماده 

 ادکنندهمراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنه خود یا دیگر کارکنان( نسبت به ۱)

ن های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطالع دهند تا مطابق قانوبه هیأت

 پیگیری شود.

تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ های اجرایی از وی که در ارتباط با وظایف دستگاه هر شخصی (4ماده 
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در اولین فرصت به مسئوالن یا  باشد یا تالش برای گرفتن رشوه از وی شده باشدشده 

نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات ( این آیین2بازرسان موضوع بند )ج( ماده )

شخصی یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست 

 وط ارائه دهد.اند به مسئوالن مربآوردن آن تالش کرده

 های اداری گیرندگان و مجازاتنحوه رسیدگی به تخلفات رشوه فصل چهارم

ماده  وضوعمنامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات های مشمول این آییندستگاه (5ماده 

 ( و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود. ۱)

ق بازرسان ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طری۱۲مندرج در ماده ) مقامات -الف

ا مدیران و نامه توسط هریک از کارکنان ی( این آیین۱انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده )

از  نسبت به اعمال یکیحسب اهمیت موضوع مکلفند  ؛مسئوالن مربوط اطالع حاصل نمایند

 قدام نمایند.ا( قانون رسیدگی به تخلفات اداری 9( و )ب( و )ج( ماده )های بندهای )الفمجازات

 های رسیدگیهیأتبا گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی ربط،  در صورت تکرار تخلف -ب

ا به کارمندان متخلف ر با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن به تخلفات اداری مکلفند

بند فوق(  ( قانون یاد شد )به استثنای موارد مذکور در9)های مقرر در ماده یکی از مجازات

  محکوم نمایند.

 شدانامه متخلف باتقاضای اعمال ( این آیین۱موضوع ماده ) در صورت تکرار تخلف -ج

های ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازات9های مندرج در ماده )مجازات

بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی توسط هیأت رسیدگی به 

 تخلفات اداری محکوم خواهد شد. 

های زماندر صورتی که هریک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، رؤسا و مسئوالن سا (9ماده 

به مدیران نامه شوند ن( این آیی۱نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده )موضوع این آیین

از  برای بار دوم مدت شش ماهو  و مسئوالن مربوط برای بار اول تذکر کرده خواهد شد

بور های مزبار سوم تا دو سال از انتصاب به پستو برای  های یاد شده محرومانتصاب به سمت

  ممنوع خواهند شد.
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نان کارک هایی ازواحدها و گروهنامه برای اجرای دقیق این آیین های اجرایی موظفنددستگاه (12ماده 

ط نقا باشند اولویت بندی نمایند وخود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می

 جدیت و اولویت اصالح نمایند. پذیر را باآسیب

ر تحقيقاتی کشوها و مؤسسات آموزش عالی و قانون مقررات انتظامی هيأت علمی دانشگاه

 ها و مؤسسات عالی و تحقيقاتی کشور)قانون مقررات انتظامی هيأت علمی دانشگاه

 های رسیدگی انتظامیهیأت فصل اول

 های رسیدگی عبارتند از: هیأت (1ماده 

 هیأت بدوی  -۱

 هیأت تجدید نظر -۲

ستقل تحقیقاتی یا دانشکده مهیأت بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه  (2ماده 

از  ود کهالبدل خواهد بشود و دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علیتشکیل می

ه یا االمکان از همان دانشگاه یا مؤسسهای کشور و حتیبین اعضای هیأت علمی دانشگاه

 شوند. دانشکده مستقل انتخاب می

ه تشخیص و ب دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکا ها یا چنددر هریک از دانشگاه (3ماده 

نفر  ی سهاین هیأت دارا .شودوزارت علوم، تحقیقات و فناوری یک هیأت تجدید نظر تشکیل می

ین اعضای باست که از  ۲ماده  ۱البدل با رعایت تبصره عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی

ین و تعی سال به وسیله وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هیأت علمی مؤسسات مزبور به مدت دو

 شوند. منصوب می

أت ن هیصالحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی با هیأت بدوی است. آراء ای (4ماده 

داخل  فرادادر صورتی که علیه متخلف صادر شود و قابل تجدید نظر باشد و ظرف یک ماده برای 

جدید تواست خبرای افراد خارج از کشور از تاریخ ابالغ به متخلف توسط وی در کشور و دو ماه 

شد.  هدخوا نظر نشود قطعی و با دستور باالترین مقام اجرایی دانشگاه یا مؤسسه مربوط اجرا

ظر ید نهرگاه عضو هیأت علمی در مهلت مقرر از تاریخ ابالغ رای هیأت بدوی درخواست تجد

 مکلف به رسیدگی خواهد بود. نماید هیأت تجدید نظر 

اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و عمل به احکام آن و  -۵
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 اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت فقیه باید دارای شرایط زیر باشند: 

 تأهل  -۱

 داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی  -۲

سیدگی ریر در زهای بدوی یا تجدید نظر در موارد البدل هیأتهیچ یک از اعضاء اصلی یا علی -۶

 و صدور رای شرکت نخواهد کرد:

 داشته باشد.  ۳از طبقه  ۲عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه  -الف

 اشد. فع بنمطروحه ذیعضو هیأت علمی با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای  -ب

 .عضو هیأت مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد -ج

 تخلفات انتظامی و جرائم فصل دوم

 تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خالف شرع و اخالق عمومی (7ماده 

 به قرار زیر است: 

 ترك خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه  -۱

 تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه  -۲

 ورزی در انجام وظایف انگاری یا غرضسهل -۳

 د از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه تمر -4

 استفاده غیرمجاز از امکانات و اموال دولتی  -۵

به  داركمتسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم  -۶

 اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند. 

 یر آن و غ تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارك دانشگاه اعم از محرمانه -۷

 و یا تغییر اوراق های امتحانی افشاء سواالت امتحانی و یا تعویض... برگ -۸

 افشاء اسناد محرمانه دانشگاه  -9

 ه دولتی وجو از بین بردن و اخفای غیرمجاز اسناد و مدارك دانشگاه و حیف و میل اموال و -۱0

 ست. ااعتیاد و ارتکاب اعمال خالف اخالق عمومی که موجب هتک حیثیت و شئون شغلی  -۱۱

 ب اسالمی ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجا -۱۲

 ن ری و مشابه آنعضویت در یکی از فرق ضاله و ساواك منحله و تشکیالت فراماسو -۱۳
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های گروه وزاب های الحادی یا محارب یا احعضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه -۱4

 غیرقانونی 

 های الحادی و توهین به مقدسات اسالمی القاء اندیشه -۱۵

ا و هسخالف مصالح نظام جمهوری اسالمی از قبیل به تعطیل کشاندن کال ارتکاب اعمال -۱۶

 اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غیرمجاز در محیط دانشگاه 

ت، هداشتخلف از ضوابط و مقررات اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی که از سوی وزارت ب -۱۷

خانه زارتمورد تأیید این و درمان و آموزش پزشکی و بر اساس کدهای حفاظت آزمودنی انسانی

 گردد. اعالم می

تایج آن  نهای پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبالً سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته -۱۸

 منتشر و یا به ثبت رسیده است. 

 های انتظامیمجازات فصل سوم

 ها به ترتیب اهمیت عبارتند از : انواع مجازات (8ماده 

 شفاهی احضار و اخطار -۱

 اخطار کتبی با درج در پرونده  -۲

 توبیخ کتبی با درج در پرونده  -۳

 کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه  -4

 تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال  -۵

 تنزل یک پایه  -۶

 انفصال موقت از یک ماه تا یک سال  -۷

و  حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سالروز  4۵بازخرید خدمت با پرداخت  -۸

 پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت

یک  کسر شود به آنان مسترد خواهد شد وکسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می

 شود. سال خدمت، یک سال محسوب می

 اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط  -9

ها و مؤسسات آموزش عالی اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاه -۱0
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 و تحقیقاتی کشور 

 انفصال دائم از خدمات دولتی  -۱۱

ج در مندر اتهایرئیس دانشگاه می تواند بدون مراجعه به هیات رسیدگی انتظامی مجاز  -تبصره

های در بند را در مورد اعضا متخلف هیات علمی اجرا کند.اجرای مجازات های مندرج ۳و۲و۱بند 

 بعدی موکول به رای هیات رسیدگی انتظامی است.

 باشد.ظر میناین قانون قابل پژوهش در هیأت تجدید  ۸و بندهای بعدی ماده  4های بند مجازات (9ماده 

ن در آ بینی شدهتکرار تخلف و ثبوت آن عضو هیأت علمی خاطی به اشد مجازات پیشدر صورت  (10ماده 

شد، ه بادرجه محکوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شد در درجه مربوط

ت جازامعضو خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر حال از 

 شد.محکومیت قبلی شدیدتر با

تشخیص  ماه در سال به 4مجازات غیبت غیرموجه متوالی بیش از دو ماه یا متناوب بیش از  (11ماده 

 ها اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی مربوط خواهد بود.هیأت

 ست.ااستخدام اینگونه افراد از دانشگاه یا موسسات تحقیقاتی دیگر بالمانع  -1تبصره

 راج میوزارت علوم، تحقیقات وفناوری می تواند افرادی را که به علت غیبت اخ -2تبصره 

ناطق م ها وموسسات آموزش عالی شهرستان شوند، در صورت نیاز به خدمت آنان در دانشگاه ها و

 .محروم به ترتیب اولویت اعاده بکار نماید

ائم از داین قانون انفصال  ۷اده م ۱۶-۱۵-۱4-۱۳مجازات مرتکبین جرائم مندرج در بندهای  (12ماده 

 خدمات دولتی است.

  واهد بود.خبه تشخیص هیات  ۸در سایر موارد تعیین مجازات به ترتیب مندرج در ماده  -تبصره

 نحوه بازنشستگی و باز خريد و انتقال افراد غیرمفید هیأت علمی  فصل چهارم

از تصویب و  ماه بعد ۶حداکثر ظرف مدت  شودمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجاره داده (14ماده 

الی را عموزش ها و موسسات آآن تعداد از اعضای هیأت علمی دانشگاهنامه این قانون ابالغ آیین

ا با بازنشسته، بازخرید و یه ترتیب مقرر در این قانون دهد، بمفید تشخیص می که غیر

ت ها یا مؤسسابه اینگونه سازمانموافقت سازمان های دولتی و یا موسسات تحقیقاتی 

  منتقل نماید.
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های هیات تشخیص افراد غیر مفید با معرفی وزیر علوم، تحقیقات وفناوری به وسیله -1تبصره

 بدوی می باشد.

نظر  اشخاصی که غیر مفید تشخیص داده می شوند می توانند به هیات های تجدید -2تبصره

 شکایت نمایند. رای هیات های تجدید نظر در باره آنان قطعی والزم االجرا است.

 به ترتیب زیر خواهد بود.  ۱4بازنشستگی و یا بازخرید افراد مشمول ماده  (15ماده 

ت بقه خدمت دولتی داشته باشد، بر اساس سنوادر صورتی که حداقل بیست سال سا -الف

 خدمت طبق قانون استخدام کشوری بازنشسته خواهند شد.

ر اساس بسال تمام باشد، خدمت آنان  ۲0در صورتی که سابقه خدمت دولتی آنان کمتر از  -ب

 این قانون بازخرید خواهد شد.  ۸ماده 

ا یشوند و ها و مؤسسات دولتی منتقل میسازماندر صورتی که حقوق اعضای هیأت علمی که به  (16ماده 

ت خواهد رداخپالتفاوت آن یابند کمتر از حقوق پایه و رتبه علمی آنان باشد مابهتغییر شغل می

 شد، هرگونه افزایش حقوق این افراد از مابه التفاوت کسر خواهد گردید.

غلی است مشا یأت علمی و انتصاب آنان بهمنظور از انتقال در این قانون تغییر وضعیت اعضای ه (17ماده 

 ها مؤسسات آموزش عالی نباشد.که مستلزم تدریس در دانشگاه

 ا موافقتبشرکتهای دولتی  موسسات و انتقال اعضای هیات علمی به کلیه سازمانها و -1تبصره

 موسسات مذکور انجام خواهد شد.

ق صندو کسور بازنشستگی پس از انتقال برابر مقررات سازمان بازنشستگی عینا به -2تبصره

 بازنشستگی محل انتقال واریز خواهد شد.

تی برای این قانون در سایر مؤسسات دول ۱4استخدام مجدد افراد بازخرید شده موضوع ماده  (18ماده 

یکجا  دی رامشروط بر اینکه کلیه وجوه دریافتی مدت بازخری ؛آموزشی بالمانع است مشاغل غیر

 مسترد نمایند.

 احتساب سنوات خدمت گذشته به شرط استرداد وجوه بازنشستگی خواهد بود. -تبصره

 ساير مقررات  فصل پنجم

هرگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهد  (19ماده 

که در یکی از مؤسسات آموزش عالی به یکی از اعضای هیأت علمی نیاز است که توسط 
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 به علت غیبت، اخراج یا منفصل شده استهای بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی هیأت

و به شرط آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده  های تجدید نظریأتآن عضو با تشخیص ه

 تواند به خدمت اعاده شود.میاین قانون نباشد،  ۱۲

 
نامه اجرايی هيأت وزيران، موضوع آيين 18/05/1365مورخ  4456نامه شمارهتصويب

 قانون مقررات انتظامی هيأت علمی

 نحوه رسیدگی شروع و فصل سوم 

وز ر ۱۵ت حداکثر ظرف مدباشد باید های بدوی که قابل تجدید نظر میصادره توسط هیأت آرای (19ماده 

ر و دو ل کشویک ماه برای افراد داخچنانچه آرای مزبور ظرف  به عضو هیأت علمی ابالغ شوند و

ید نظر تجد ماه برای افراد خارج از کشور از تاریخ ابالغ به افراد متخلف توسط وی درخواست

رایی قطعی و یا دستور باالترین مقام اجقانون مقررات انتظامی،  4ابق ماده ، مطنشود

 دانشگاه یا مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد.

تخلف مبه  رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی رأی هیأت را به وسیله کارگزینی (20ماده 

 ه آرایکدر صورتی . اجرا استقطعی از تاریخ صدور ابالغ قابل ابالغ و این رأی در موارد 

-یماشته پس از قطیت از تاریخ صدور ابالغ به مورد اجرا گذ مذکور قابل تجدید نظر باشند

 شود.

ه در کوم کها و احکام صادره از سوی هیأت به آخرین اقامتگاه قانونی متخلف یا محاخطاریه (21ماده 

 مدنی ابالغ خواهد شد. پرونده کارگزینی وی منعکس است طبق قانون آیین دادرسی

 است در صورتی که متخلف نسبت به صالحیت بعضی از اعضای هیأت ایراد نماید هیأت مکلف (22ماده 

 قبل از شروع به رسیدگی نسبت به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ه نشکدعالی، دا، مؤسسه آموزش در مواردی که عضو هیأت علمی به عنوان مأمور در دانشگاه (26ماده 

 رسیدگی به تخلف انتسابی وی به عهده ؛مستقل یا محل دیگری به خدمت اشتغال دارد

 باشد.های بدوی و تجدید نظر رسیدگی انتظامی محل مأموریت میهیأت

تکب در مواردی که عضو هیأت علمی در چند محل خدمت کرده است و در یک یا چند محل مر (27ماده 

-های رسیدگی انتظامی آخرین محل خدمت وی صالح به رسیدگی میهیأتتخلف شده باشد، 

 باشد.
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 (28ماده 

 

 

 

 چهارمفصل 

ی های رسیدگی قطعی بوده و عضو هیأت علمی به دستگاه دیگردر مواردی که آرای هیأت

ای دستگاهی که عضو هیأت علمی به آن انتقال یافته است مسئول اجر ؛منتقل شده باشد

 ت عضوو در مواردی که رأی قابل تجدید نظر باشد با درخواس خواهد بودرأی قطعی صادره 

 ظر محل خدمت قبلی ارسال خواهد شدهیأت علمی موضوع جهت رسیدگی به هیأت تجدید ن

 مقررات محتلف

حق  قرراتمطبق  ؛نمایندهایی که خارج از محل اصلی کار خود انجام وظیفه میبه اعضای هیأت (30ماده 

 مأموریت پرداخت خواهد شد.

ور تی کشها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقادر صورتی که مجازات معینه اخراج از دانشگاه (33ماده 

ری و یا فناو ها مکلفند مراتب را کتباً به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات وباشد هیأت

ت ا جهرو معاونت مذکور مدلول احکام مذکور  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعکس

م عضو دائ اجرا به کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور ابالغ نماید و در صورت صدور حکم انفصال

ان سازم ها ملزم هستند مراتب را از طریق کارگزینی بههیأت علمی از خدمات دولتی، هیأت

 ریزی کشور اعالم نمایند.مدیریت و برنامه

در صورت  وقانون مقررات انتظامی حکم صادره قطعی  4ر صورت عدم اعتراض با توجه به ماده د (41ماده 

 اعتراض به حکم صادره پرونده جهت رسیدگی به هیأت تجدید نظر ارسال خواهد شد.

پس از وصول رأی قطعی از  کارگزینی دستگاه محل خدمت عضو هیأت علمی موظف است (42ماده 

 آن را اجرا نماید.حداکثر ظرف یک هفته ر هیأت بدوی یا تجدید نظ

یا  در مواردی که مدلول حکم دایر بر انتقال شخص به سازمان دولتی یا مؤسسات دولتی (43ماده 

 ۱ره و تبص ۱4ماه مطابق ماده  ۶مؤسسات تحقیقاتی باشد دستگاه مربوطه موظف است ظرف 

 قانون مقررات انتظامی به عمل آورد. ۱۷ماده 

ر به سایر امکان انتقال افراد مزبونامه این آیین 44در صورتی که در مهلت مقرر در ماده  (44ماده 

 وزارت علوم، -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی های دولتی فراهم نگردددستگاه

وابط بق ضمؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی یا دانشکده مستقل ط -دانشگاه -تحقیقات و فناوری

سبت نور مندرج در قانون مقررات انتظامی هیأت علمی و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کش

 .نمایدام میبه بازنشسته یا بازخرید کردن عضو هیأت علمی اقد
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اليحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و 

 22/10/1337کشوری مصوب 

دیگر  اشخاص و یا به نام و یا وسیله شخصا اول  الیحه مذکور اشخاصی که برخالف مقررات ماده ماده دوم

همچنین  وکنند  االشعار شرکتبه عنوان داور در دعاوی فوقو یا مبادرت به انجام معامله نمایند 

ر وق دفهریک از مستخدمین دولتی )اعم از کشوری و لشکری( و سایر اشخاص مذکور در ماده 

 حبسه بهرگاه برخالف مقررات این قانون عمل نمایند هر رتبه و درجه و مقامی که باشند 

 وها مین مجازات برای مسئولین شرکتو ه مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد

ر ا شرکا را دماده اول که با علم و اطالع بستگی و ارتباط خود ی ۸و  ۷مؤسسات مذکور در بند 

 وطل بوده ر باموقع تنظیم قرارداد انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معامالت مزبو

ری ا داویسارات ناشی از آن معامله مسئول پرداخت خ متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامنا

 باشند.و ابطال آن می

 11/10/1373قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل مصوب 

ک شغل تواند تنها یهر شخص میقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ۱4۱با توجه به اصل  ماده واحده

 دار شود.دولتی را عهده

-می و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی هاهای آموزشی در دانشگاهسمت (1تبصره 

 .باشند

ا یوظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و منظور از شغل عبارت است از  (2تبصره 

 شود.پستی که به طور تمام وقت انجام می

و  شوراهای مؤسساتهای مدیره و شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت (3تبصره 

 رتباط بااا در های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یشرکت

-شغل دیگر محسوب نمیگیرد های پست و یا شغل سازمانی صورت میوظایف و مسئولیت

 ود.بواهد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خ، گردد

در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و  تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر (4تبصره 

یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسالمی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی 
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های های خصوصی جز شرکتو ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت

 برای کارکنان دولت ممنوع است.تعاونی ادارات و مؤسسات 

و  گرددماه تا یک سال محکوم می 6متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از  (5تبصره 

شغل  ایایوجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مز

ین وضوع اعالوه بر استرداد وجوه مدر صورت تکرار در مرتبه دوم  گردد.اصلی وی مسترد می

 گردد.تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می

هيأت وزيران در مورد اعزام به خارج از  25/10/1381هـ مورخ  24649ت /53968نامه شماره تصويب

نامه اصالحات بعدی موضوع کشور کارکنان دولت از طريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم )در اين تصويب

 اعمال شده است( 02/02/1383هـ مورخ  30411ت /3432نامه شماره تصويب

در  خدمات ها برای انجامها به خدمات کارمندان سایر دستگاهدر صورتی که هریک از دستگاه (1ماده 

ه از ستفاداموظفند قبل از هرگونه اقدامی برای  ؛خارج از ساعات موظف اداری نیازمند باشند

همکاری آنان، موافقت کتبی باالترین مقام اجرایی دستگاه متبوع مستخدم یا فرد 

ورت صو هرگونه پرداخت در این رابطه با مجوز قانونی  مجاز از طرف وی را کسب نمایند

 گرفته و گزارش آن را کتباً به اطالع دستگاه متبوع مستخدم برسانند.

 

وب ار مصکالسعی و مزایا تابع مقررات قانون ار از جهت پرداخت حقکارکنان مشمول قانون ک (تبصره

 باشند.می

 

خود  رکناننامه همراهی فردی از کاهای دولتی مشمول این آییندر صورتی که هریک از سازمان (3ماده 

ی های دولتی ضرورهای اعزامی از سوی مجلس شورای اسالمی و یا سایر سازمانرا با هیأت

م ن مقاالزم است موافقت کتبی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی و یا باالتریتشخیص دهد، 

 ماید.ام ندستگاه اجرایی مربوط را حسب مورد اخذ و سپس با رعایت سایر قوانین موضوعه اقد

شود یجام مهایی که با استفاده از مرخصی استحقاقی و استفاده از گذرنامه شخصی انمأموریت (تبصره

 باشد.م این ماده مینیز مشمول حک

نامه شامل کلیه کارکنان رسمی و عناوین مشابه آنها و غیررسمی )از قبیل پیمانی، مفاد این آیین (4ماده 
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( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ۱۱های مذکور در ماده )قراردادی و روزمزد( دستگاه

-ها و شرکتغیردولتی، بانکاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، کلیه نهادهای عمومی 

 گردد.های بیمه می

د در ارتباط با تکاليف های آن مواخدمات کشوری و تبصره قانون مديريت 97و  92-91-90متن مواد 

 کارکنان دولت

، ا دقتبباشند که وظایف خود را باشند که وظایف میهای اجرایی موظف میکارمندان دستگاه (90ماده 

 ختصاصیارویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و امانت، گشادهسرعت، صداقت، 

اسخگو پربط و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی دستگاه مربوطه انجام دهند

منوع ماعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی هرگونه بی. باشند

م در انجا وتاهیتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کارباب رجوع می باشد.می

 ربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند. وظایف به دستگاه اجرایی ذی

 (91ماده 

 

 

 (1تبصره 

 

 

 

 ( 2تبصره 

 

 

 ( 3تبصره

 

 (4تبصره 

یاز، استفاده از هرگونه امت. باشداستفاده از مقام اداری ممنوع میء اخذ رشوه و سو

بط با مرت تسهیالت، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف

جز  های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی بهشغل توسط کارمندان دستگاه

 شود.تخلف محسوب میربط خود دستگاه ذی

 ی هایبر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسدستگاه های اجرایی موظفند عالوه 

 ند.اجرای این ماده نظارت مستقیم نمای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد ومتخصص در

ر مدی به تایید عتمدمستند به گزارش حد اقل یک بازرس م چنانچه تخلف هریک از کارمندان

ر اعمال دستو مدیران مجاز می توانند مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و

ماه تا  ت یکیا وعناوین مشابه ویا انفصال از خدمات دولتی برای مدکسر یک سوم از حقوق، مزا

 یکسال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

بوطه ر مردر صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تایید بازرس معتمد و مدی

ی زاتهایکی از مجا خاطی به هیات های رسیئگی به تخلفات اداری ارجاع وبرسد پرونده فرد 

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

حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه  دستگاه های اجرایی موظفند اسامی افراد حقیقی و
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 اه های اجرایی اعالم نماید.های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگ

جرایی ای اسازمان موظف است اسامی افراد حقیقی، وحقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه ه

 را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعالم نماید.

ر د دن خومدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندا (92ماده 

ه رتی کباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صوانجام وظایف محوله می

وه و یا ر رشکارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظی

ا رد بسواستفاده در حیطه مدیریت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخو

رایم جیا  کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیز که در کشف تخلف

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

دان ارمنرسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات ک (97ماده 

 -۱۳۷۲ب مصو -تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداریهای اجرایی و دستگاه

 «.( که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است9۱به استثنا ماده )»باشد می

دفتر هماهنگی هياتهای رسيدگی به  29/6/1399د مورخ /14/138متن  بخشنامه شماره 

تباط با تکاليف کارکنان در اروزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تخلفات اداری 

 مشمول قانون کار شاغل در سمتهای اداری يا مديريتی

ه تی کرسیدگی به اتهامات منتسب به کارکنان قراردادی شاغل درسمت های اداری یا مدیری

یات مشمول قانون کار بوده ودر مسئولیتهای موصوف مرتکب تخلف گردیده اند به عهده ه

 اجرایی محل خدمت است. رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه
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 خلفاتتان مرجع رسیدگی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به عنو ،بسته تهیه شدهدر  نتیجه گیری:

شده  گرفتهبر در خصوص تخلفات اداری کارکنانکاربرد پر آندسته از مواد قانونی تعیین واداری 

رعایت   ولعه آوری که مطاگردیین نامه های مربوط به آن وآ از قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

 ویژه مدیران حایز اهمیت است.ه ب کارکنان و آن برای

همراه  هرا ب تخلفات اداری کاهش بروزمجازاتهای مربوط به آن،  شناخت عناوین تخلفات اداری و

  د.ا بنماینرعدالت  رعایت در برخورد با تخلفات صورت گرفته به مدیران کمک کند که  و داشته 

 و کمغ بی ابال یا کارگزینی مهمترین نکته قابل توجه برای مدیران و بویژه مسئولین امور اداری

ی اجرا یا عدم تاخیر و ،رمندان است و هر گونه سهل انگاریکاست رای های صادر شده به کا

 شد. با آنها برخورد قانونی خواهد تخلف محسوب و ،ابالغ صادره از سوی هیاتها

هیاتها  ا درضمنا توجه به عدم تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی کارمندانی که پرونده آنه

 باشد.؛ دارای اهمیت ویژه میتحت رسیدگی است

، باشده از آرائی که قابل تجدید نظر میبرای متهمین در خصوص آن دست حایز اهمیتنکته 

ا ی ه وتنظیم دفاعی ،ایه مستندات مرتبطهلت قانونی تعیین شده جهت اعتراض، ارتوجه به م

 . باشدمی ها حضور به موقع در جلسات دفاعیه منوط به داشتن دعوتنامه از سوی هیات

 از کیی نوانبه ع نظارت و کنترل،از آنجا که  ،گرددتوصیه می وکارکنان در پایان به مدیران 

ز اظارت نایجاد فرهنگ  اشاعه و در خصوص؛ ها برای جلوگیری از تخلفات استکارآمدترین راه

 داختها وبه پرنسبت  توجه ویژه همت گمارده و های دینی و اخالقیآموزش و طریق خودکنترلی 

ها  یرتی بازدوری از تقلب و پاو ، پاسخگویی صحیح و بهنگام نابرابریها پاداشها، تبعیضها و

 نمایند.

  

  

  

 


