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 )17ماده(مطابق  تخلفات است.استفاده از توان نظارت مردمي براي كشف ابزارهاي مبارزه با فساد،  ترينيكي از قوي

دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و  ، قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

،  دهنده، اطالعات خود را براي پيشگيري مخبر يا گزارش تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان

قرار مي دهند و به اين دليل در معرض  در اختيار مراجع ذي صالح ثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكبكشف يا ا

به منظور ترويج فرهنگ مبارزه با فساد اداري و حمايت و لذا  ،تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي گيرند، اقدام نمايد

ها و تهديدهاي احتمالي، گزارش دهندگان فساد در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برابر آسيب تشويق

  .ددستورالعمل حمايت و تشويق گزارش دهندگان فساد (سوت زني) در اين وزارتخانه را به شرح زير ابالغ مي گرد

  :تعاريف ) 1ماده 

و مستفاد از )  29/2/1390مصوب  ت نظام اداري و مقابله با فساد (قانون ارتقاء سالم) 1( به استناد ماده الف) فساد:الف) فساد:الف) فساد:الف) فساد:

هر رفتاري اعم از : از فساد در اين دستورالعمل عبارت است) 1/2/1392مصوب قانون مجازات اسالمي ( )2ماده (

ب فعل يا ترك فعلي كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كس

يا ضرر و  ،هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات انجام پذيرد

نظير رشاء، ارتشاء، اختالس،  .زياني را به اموال، منافع، منابع يا سالمت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد

هاي غيرقانوني از منابع اداري، سياسي، امكانات يا اطالعات، دريافت و پرداخت تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت

         .هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالينحراف از اين منابع به سمت تخصيصعمومي و ا

  ........به نشاني:  ماعيهاي مردمي مبارزه با فساد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتسامانه گزارش سامانه:سامانه:سامانه:سامانه:    ب)ب)ب)ب)

عناوين دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و  دفاتر بازرسي:دفاتر بازرسي:دفاتر بازرسي:دفاتر بازرسي:    ))))پپپپ

  وع.وزارت متب يهامشابه در سازمان

) قانون مديريت خدمات 91موضوع تبصره يك ماده ( متخصص و معتمد بازرسمنظور  بازرس سالمت اداري:بازرس سالمت اداري:بازرس سالمت اداري:بازرس سالمت اداري:    ))))تتتت

   .كشوري مي باشد

   شكايات به پاسخگويي و عملكرد ارزيابيبازرسي، دفتر كل مدير ناظر ارشد:ناظر ارشد:ناظر ارشد:ناظر ارشد:    ))))جججج

ها) كه به طور داوطلبانه به ارائه گزارش از هاي مردم نهاد(سمناشخاص حقيقي، حقوقي و سازمان گزارش دهنده:گزارش دهنده:گزارش دهنده:گزارش دهنده:    د)د)د)د)

  .اين ماده اقدام نمايند مفاسد موضوع بند (الف)

صحت  ،هاي واصلهاز بين گزارشمرجع رسيدگي توسط  و بررسي است كه پس از رسيدگي گزارشيگزارش موثق:گزارش موثق:گزارش موثق:گزارش موثق:    ))))رررر

  د.شومستند تشخيص داده مي ،به اثبات برسداحراز شده و ن آ

(هيأت هاي  حسب مورد مرجع رسيدگي يكي از مراجع قضائي يا شبه قضائي، مجتمعاً يا منفرداً  ::::رسيدگيرسيدگيرسيدگيرسيدگي) مرجع ) مرجع ) مرجع ) مرجع زززز

  .باشدميو بازرسان سالمت اداري  ا مراجع قضايي بيروني)رسيدگي به تخلفات كاركنان و ي
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شوند و در حيطه يكه اعضاء آن با حكم وزير منصوب م از حقوق مردمسالمت اداري و صيانت كميته  كميته:كميته:كميته:كميته:    ))))شششش

   د.دستورالعمل فعاليت خواهد نمو و نيز اجراي اينء شده وظايف و اختيارات احصا

        اعضاء كميته: اعضاء كميته: اعضاء كميته: اعضاء كميته: 

 به انتخاب وزير محترم مردم ت اداري و صيانت از حقوقرئيس كميته سالم -1

 معاون توسعه مديريت و منابع -2

 معاون امور اقتصادي -3

 معاون امور مجلس، حقوقي و استان ها -4

 مدير كل حقوقي -5

 رئيس مركز فناوري اطالعات، ارتباطات و تحول اداري -6

 به عنوان دبير كميته به شكاياتبازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي مديركل دفتر  -7

 رئيس مركز حراست  -8

  و اطالع رساني رئيس مركز روابط عمومي -9

 مديركل حقوقي  -10

 مديركل توسعه منابع انساني  -11

 ذيحساب و مدير كل امور مالي  -12

  نظر در امور سالمت اداري به انتخاب كميته  دو نفر صاحب -13

 

   ل:هاي مشموواحد ) 2ماده (

  هاي تابعه شامل: ون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاهستاد وزارت تعا -1

  مين اجتماعيأسازمان ت -2

  شستا -3

  اي كشورفني و حرفهسازمان آموزش  -4

  سازمان بهزيستي كشور -5

  بانك رفاه كارگران -6

  بانك توسعه تعاون -7

  صندوق بازنشستگي كشوري -8

  ستاييان و عشايرروكشاورزان، بيمه اجتماعي صندوق  -9

  صندوق كارآفريني اميد -10

  سرمايه گذاري تعاون ضمانت صندوق -11

  بازنشستگي كاركنان فوالدحمايت و صندوق  -12

  اجتماعي مين أو ت سسه كارؤم -13

 هادر استان ادارات كل اجراييكليه  -14
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  :دستورالعمل اهداف  )3ماده (

  رساني به مجاري قانوني مرتبطراي سوت زني و اطالعاج تهيه شيوه و مسيري هموار جهت ترويج و -1

 كنند.و گزارش دهي مي يايجاد فضاي امن براي افرادي كه اقدام به سوت زن -2

 استفاده از جايگاهي كه دراختيار دارند.راي افراد خاطي و جلوگيري از سوءب فضاي ناامنايجاد  -3

 يجتماعسازي اجتماعي و رفع معضالت اخالقي و ا سالم -4

 جلوگيري از تضييع حقوق افراد در جامعه -5

 ها در جامعهها و ارتقاء ارزشارزش جلوگيري از رشد ضد -6

  و جلوگيري از رشد آن ، مبارزه با آن كشف فساد از ريشه -7

 :حمايتي ) اقدامات4ماده (

يت و جبران خسارت اشخاصي نسبت به حمايت قانوني و تأمين امن ندظفؤمكليه واحدهاي زيرمجموعه وزارت متبوع 

دهنده، اطالعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي  مخبر يا گزارش كه تحت عنوان

و به اين دليل در معرض تهديد و (به محض اطالع از وجود مفسده) قرار مي دهند  مرتكب، در اختيار مراجع ذي صالح

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد  )17به استناد ماده (مايد. رند، اقدام نگيه قرار مياقدامات انتقام جويان

   :اند ازاقدامات حمايتي از گزارش دهندگان عبارت) 29/2/1390(مصوب 

(اعم از  ، مشخصات خانوادگي، محل سكونت يا فعاليت گزارش دهندگان عدم افشاي اطالعات مربوط به هويت ))))الفالفالفالف

، مگر در مواردي كه مرجع رسيدگي كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادالنه و تأمين ) و غيركارمندكارمندان 

   .حق دفاع متهم افشاي هويت آنان را الزم بداند

دستورالعمل با  اين )2( ماده مشمول هاي دستگاه در شاغل دهندگان گزارش براي انتقال موجبات آوردن فراهم ب)ب)ب)ب)

حقوق مكتسبه مستخدم  اي كه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي ومحل مناسب ديگر به گونهدرخواست آنان به 

  .نشود

در مواردي كه امكان جبران فوري آن از (اعم از كارمندان و غيركارمند ) جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي     ))))جججج

ديده محسوب مي شود و مي  انشين زيانج دستگاهدر اين صورت  ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد.

  تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.

،  ، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت ، بازخريد كردن آميز از جمله اخراجهرگونه رفتار تبعيض ))))دددد

دهنده و منبعي  ، گزارشند) (كارم، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر ، لغو قرارداد غيرمنصفانه ارزشيابي جايي،جاب

  ممنوع است. ،قانوني منعكس مي نمايند كه اطالعات صحيحي را به مقامات ذيصالح

(اعم از كارمند و غيركارمند) ممنوع و يا پيگرد قانوني آنان گزارش گران فساد اخالل در خدمت رساني به هر گونه و)و)و)و)

      است
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شوند كه اطالعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مي اقدامات حمايتياشخاص فوق در صورتي مشمول  تبصره:تبصره:تبصره:تبصره:

  ذيصالح باشد. مراجع

بازرسان سالمت اداري و كليه واحدهاي مرتبط بايد از افشاء اطالعات مربوط به هويت، شغل و محل اشتغال و  ي)ي)ي)ي)

صورت ارجاع پرونده سكونت مراجعان (اشخاص حقيقي و حقوقي) و افراد گزارش دهنده تخلفات خودداري نمايند؛ در 

 به مراجع قضايي، افشاي هويت مخبرين و شهود تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

) اين دستورالعمل اقدام 9به محض اطالع از وجود مفسده ، مطابق فرايند ماده (    : بازرسان سالمت اداري مكلفندتبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  نمايند

  

  

  العات شخصي افراد توسط گزارشگران فساد ممنوع مي باشد انتشار هرگونه اطالعات محرمانه و اط )5ماده (

  اقدامات تشويقي:) 6ماده (

نوع، ميزان و اثرات فساد به پيشنهاد كميته و  متناسب بابه افراد غيركارمندان وزارت متبوع،  پرداخت وجه نقدالف)الف)الف)الف)

ال و حداكثر دويست ميليون ريال) (حداقل ده ميليون ري از كشف فساد گزارش شده يمنافع مكتسبه ناشتاييد وزير از 

، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب در اختيار  افشاء كنندگاني كه اطالعات خود را براي پيشگيريبه 

  وزارت متبوع قرار مي دهند.

درصد  5نمايد، حداقل دستگاه مربوطه جلوگيري در صورتي كه گزارش ارائه شده از اتالف مبلغي از ضرر و زيان به  ب)ب)ب)ب)

  تعلق يابد. (غيركارمند وزارت متبوع) به فرد (حداكثر تا صد ميليون ريال ) از كل مبلغ 

سسات ذيربط اين دستورالعمل باشد، به پيشنهاد كميته و ؤدر صورتي كه گزارش دهنده از كارمندان دستگاه ها و م ج)ج)ج)ج)

  شود:دو مورد از موارد تشويقي ذيل  يك يا هر مشمولتاييد وزير حسب مورد 

  اعطاي تقديرنامه توسط مقام عالي وزارت -1

  اعطاي گروه تشويقي -2

  ماه حقوق و مزايا پراخت يك -3

  اختصاص امتياز ويژه براي گزارشگران فساد( گزارش هاي تأئيد شده) در معرفي كاركنان نمونه  -4

  اولويت گزارشگران فساد در انتصاب به مشاغل مديريتي -5

غيركارمند وزارت متبوع ، تقديرنامه از سوي رييس كميته سالمت اداري و صيانت از ارش دهنده گزافراد  به : 1 تبصره

  حقوق مردم اعطا مي شود)

  ) اين دستورالعمل ، ناشناس مانده گزارش گران فساد الزامي است 4:مطابق بند(الف) ماده (2تبصره 
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د يو تايقضائي  شده از سوي مراجع قضائي يا شبه مبناي تشخيص تخلف يا جرم حسب مورد، آراي قطعي صادر ) 7ماده (

  د.مي باشتوسط ناظر ارشد و باالترين مقام اجرايي دستگاه از سوي بازرسان سالمت اداري گزارش تخلفات احراز شده 

انتهاي رأي تصريح نكند،  هاي صورت گرفته را درمنافع مادي حاصله از رسيدگي، در صورتي كه مرجع صدور رأي     ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .اين امر برعهده كميته خواهد بود

 كه در مقام انجام وظايف قانوني عليه بازرسان در ارتباط با آن دسته از دعاوي اداره كل حقوقي مكلف است )8ماده (

) قانون و آيين نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران 88شود؛ مطابق ماده() قانون مطرح مي91موضوع ماده(

ها و مراجع داخلي و خارجي موضوع تاجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از اقدامات دول دستگاه هاي

  هاي حقوقي اقدام نمايند.يأت وزيران، نسبت به ارائه حمايتنامه ه تصويب

يا اقدامات ) قانون و اين دستورالعمل در معرض تهديد 91كه بازرسان حين انجام وظايف موضوع ماده ( در صورتي تبصره:تبصره:تبصره:تبصره:

اتخاذ تدابير و تمهيدات قانوني  ع را در اسرع وقت پيگيري و ضمنانتقام جويانه قرار گيرند، ناظر ارشد مكلف است موضو

  .نمايد الترين مقام دستگاه اجرايي گزارشالزم، حَسب ضرورت مراتب را به با

  ها:گزارش فرايند بررسي) 9( ماده

) قانون مديريت خدمات كشوري از راه هاي مختلف به بازرس 91ماده ( گزارش واصله در خصوص تخلفات موضوع - 1

صحت و سقم گزارش روز كاري نسبت به بررسي  10سالمت اداري ارجاع مي شود و بازرس موظف است حداكثر تا 

مطابق فرمت مندرج در (به ناظر ارشد اقدام نموده و پس از احراز تخلف و تاييد مقام مافوق ، گزارش آن را 

.(بازرس مكلف است در صورت عدم احراز تخلف  نيز مراتب را به ناظر ارشد گزارس نمايد ارسال ، )تورالعملدس

 نمايد)

و يا متخلف ظف است مراتب را به باالترين مقام اجرايي دستگاه اعالم نمايد تا دستور اعمال مجازات ؤناظر ارشد م - 2

 صادر شود هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ارجاع به هيئت

ي صادره را أظف است بررسي تخلف را در اسرع وقت انجام و رؤهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان م هيئت - 3

 به مراجع ذيربط و دفتر بازرسي ارسال نمايد 

گزارش دهنده  و يا حمايت دفتر بازرسي مكلف است موضوع را در دستور كار كميته قرار دهد تا نسبت به تشويق - 4

 .م گرددفساد اقدا

) قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان كه از طريق 8زارش انجام ساير مفاسد اداري مندرج در ماده(گ - 5

گزارشگران فساد دريافت مي شود، توسط دفتر بازرسي براي رسيدگي به دبيرخانه هيئت هاي رسيدگي به تخلفات 

 ين ماده اقدام شود ) ا4) و (3هاي (اداري كارمندان ارسال مي گردد تا مطابق بند

 ها:تكليف دريافت كنندگان گزارش )10ماده (

 حفظ امانت و رازداري  - 1

 عدم افشاي گزارش دهنده - 2
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ها با اولويت دريافت گزارش ها از طريق غيرحضوري جهت ي امن جهت دريافت و حفظ گزارشتخصيص فضاها - 3

 )تلفن گوياسامانه،  از جمله( جلوگيري از آسيب هاي احتمالي به گزارشگران فساد

 هاي الزمهاي دريافتي تا رسيدن به نتيجه با دقت و كارشناسيتحقيق و بررسي گزارش - 4

 و تبيين آثار مثبت در جامعه و اصالحات مبتني برآن گزارشگري فساد فرهنگ سازي در زمينه  - 5

 :گزارشگران فساد مدت حمايت از  )11( ماده

مندرج  حمايتهايسه سال از به مدت رش، افراد گزارش دهنده به محض دريافت گزا ،اين دستورالعمل پس از تصويب

  .گردندبرخوردار مياين دستورالعمل  در

 دولت يا شخص كه موجب تضييع حقوق قانونيهرگونه اظهار خالف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي )12ماده (

و ساير قوانين ) 29/2/1390فساد (مصوب و مقابله با ارتقاء سالمت نظام اداري قانون )24( ثالث گردد به استناد ماده

  .موضوعه  جرم محسوب و قابل پيگرد است

 :تامين بودجه )13ماده(

مردم از كميته سالمت اداري و صيانت از حقوق  توسط، بودجه مورد نظر دستورالعملپس از تصويب و نهايي شدن اين 

  يابد.محل هاي قانوني تخصيص مي

كميته سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم ، موظف است به منظور ارتقاي اعتماد عمومي به دستگاه  دبيرخانه )13ماده (

و ارتقاي فرهنگ گزارشگري فساد ، در مقاطع ساالنه نسبت به اعالم عمومي آمار تخلفات كشف شده و جوائز پرداخت شده 

  اقدام نمايد. 

... توسط كميته كارشناسي و در تاريخ ....................... دركميته اصلي سالمت ماده در تاريخ ............ 13اين دستورالعل در 

  اداري و صيانت از حقوق مردم به تصويب رسيد. 

  

  

  


