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 «بسمه تعالی»

  :مقدمه
مطابق  تخلفات است.استفاده از توان نظارت مردمی برای کشف ابزارهای مبارزه با فساد،  ترينيكی از قوی

دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون  ، قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد (71ماده)
 مخبر يا گزارش نسبت به حمايت قانونی و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان

در اختيار  ثبات جرم و همچنين شناسايی مرتكب، کشف يا ا دهنده، اطالعات خود را برای پيشگيری
قرار می دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار می گيرند،  مراجع ذی صالح

گزارش دهندگان فساد  به منظور ترويج فرهنگ مبارزه با فساد اداری و حمايت و تشويقلذا  ،اقدام نمايد
ها و تهديدهای احتمالی، دستورالعمل حمايت و در برابر آسيبدر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 .دخانه را به شرح زير ابالغ می گردتشويق گزارش دهندگان فساد )سوت زنی( در اين وزارت
 :تعاریف ( 0ماده 

(  92/9/7921مصوب  ت نظام اداری و مقابله با فساد )قانون ارتقاء سالم( 7) به استناد ماده الف( فساد:
فساد در این دستورالعمل عبارت ( 7/9/7929مصوب قانون مجازات اسالمی ) (9و مستفاد از ماده )

هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعلی که توسط هر شخص حقيقی يا حقوقی به صورت فردی، : از است
ب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم برای خود يا جمعی يا سازمانی که عمداً و با هدف کس

يا ضرر و زيانی را به اموال، منافع، منابع يا سالمت و امنيت  ،ديگری، با نقض قوانين و مقررات انجام پذيرد
 نظير رشاء، ارتشاء، اختالس، تبانی، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت .عمومی و يا جمعی از مردم وارد نمايد

نحراف از اين های غيرقانونی از منابع عمومی و ااداری، سياسی، امكانات يا اطالعات، دريافت و پرداخت
  .های غيرقانونی، جعل، تخريب يا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالیمنابع به سمت تخصيص

 ........به نشانی:  ماعیهای مردمی مبارزه با فساد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتسامانه گزارش سامانه: ب(

دفتر بازرسی، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات وزارت تعاون، کار و رفاه  دفاتر بازرسی: (پ
 وع.وزارت متب یهاعناوين مشابه در سازماناجتماعی و 

( قانون 27موضوع تبصره يک ماده ) متخصص و معتمد بازرسمنظور  بازرس سالمت اداری: (ت
  .کشوری می باشدمديريت خدمات 

  شکایات به پاسخگویی و عملکرد ارزیابیبازرسی، دفتر کل مدیر ناظر ارشد: (ج
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ها( که به طور داوطلبانه به های مردم نهاد)سمناشخاص حقيقی، حقوقی و سازمان گزارش دهنده: د(
 .اين ماده اقدام نمايند ارائه گزارش از مفاسد موضوع بند )الف(

های از بين گزارشمرجع رسيدگی توسط  و بررسی است که پس از رسيدگی گزارشیگزارش موثق: (ر
 د.شومستند تشخيص داده می ،به اثبات برسد احراز شده ون آصحت  ،واصله

 حسب مورد مرجع رسيدگی يكی از مراجع قضائی يا شبه قضائی، مجتمعاً يا منفرداً :رسیدگی( مرجع ز
 .باشدمیو بازرسان سالمت اداری  ا مراجع قضايی بيرونی()هيأت های رسيدگی به تخلفات کارکنان و ي

شوند و یکه اعضاء آن با حكم وزير منصوب م از حقوق مردمسالمت اداری و صيانت کميته  کمیته: (ش
  د.دستورالعمل فعاليت خواهد نمو و نيز اجرای اينء شده وظايف و اختيارات احصادر حيطه 

 اعضاء کمیته: 
 به انتخاب وزير محترم مردم ت اداری و صيانت از حقوقرئيس کميته سالم -7

 معاون توسعه مديريت و منابع -9

 معاون امور اقتصادی -9

 معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها -4

 مدير کل حقوقی -5

 رئيس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری -6

 به عنوان دبير کميته به شكاياتبازرسی، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی مديرکل دفتر  -1

 رئيس مرکز حراست  -8

  و اطالع رسانی رئيس مرکز روابط عمومی -2

 مديرکل حقوقی  -71

 مديرکل توسعه منابع انسانی  -77

 ذيحساب و مدير کل امور مالی  -79

 نظر در امور سالمت اداری به انتخاب کميته  دو نفر صاحب -79
 

  ل:های مشموواحد ( 2ماده )
 های تابعه شامل: و دستگاه ون، کار و رفاه اجتماعیستاد وزارت تعا -7
 مين اجتماعیأسازمان ت -9
 شستا -9
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 ای کشورفنی و حرفهسازمان آموزش  -4
 سازمان بهزيستی کشور -5
 بانک رفاه کارگران -6
 بانک توسعه تعاون -1
 صندوق بازنشستگی کشوری -8
 ستاييان و عشايرروکشاورزان، بيمه اجتماعی صندوق  -2

 صندوق کارآفرينی اميد -71
 سرمايه گذاری تعاون ضمانت صندوق -77
 بازنشستگی کارکنان فوالدحمايت و صندوق  -79
 اجتماعی مين أو ت سسه کارؤم -79
 هادر استان ادارات کل اجرايیکليه  -74

 :دستورالعمل اهداف  (3ماده )
 رسانی به مجاری قانونی مرتبطرای سوت زنی و اطالعاج تهيه شيوه و مسيری هموار جهت ترويج و -7
 کنند.و گزارش دهی می یايجاد فضای امن برای افرادی که اقدام به سوت زن -9

 استفاده از جايگاهی که دراختيار دارند.رای افراد خاطی و جلوگيری از سوءب فضای ناامنايجاد  -9

 یجتماعسازی اجتماعی و رفع معضالت اخالقی و ا سالم -4

 جلوگيری از تضييع حقوق افراد در جامعه -5

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

 و جلوگيری از رشد آن ، مبارزه با آن کشف فساد از ريشه -1
 :حمایتی ( اقدامات0ماده )

يت و جبران نسبت به حمايت قانونی و تأمين امن ندظفؤمکليه واحدهای زيرمجموعه وزارت متبوع 
دهنده، اطالعات خود را برای پيشگيری، کشف يا  مخبر يا گزارش خسارت اشخاصی که تحت عنوان

)به محض اطالع از قرار می دهند  اثبات جرم و همچنين شناسايی مرتكب، در اختيار مراجع ذی صالح
به مايد. رند، اقدام نگيه قرار میو به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويان وجود مفسده(
اقدامات حمايتی ( 92/9/7921قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد )مصوب  (71استناد ماده )

  :اند ازاز گزارش دهندگان عبارت
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، مشخصات خانوادگی، محل سكونت يا فعاليت گزارش  عدم افشای اطالعات مربوط به هويت (الف
مگر در مواردی که مرجع رسيدگی کننده به لحاظ ضرورت  ،( و غيرکارمند)اعم از کارمندان  دهندگان

  .شرعی يا محاکمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم افشای هويت آنان را الزم بداند

 اين (9) ماده مشمول های دستگاه در شاغل دهندگان گزارش برای انتقال موجبات آوردن فراهم ب(
ای که موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه محل مناسب ديگر به گونهآنان به  دستورالعمل با درخواست

 .حقوق مكتسبه مستخدم نشود شغلی و

در مواردی که امكان  ( و غيرکارمند)اعم از کارمندان جبران صدمات و خسارات جسمی يا مالی  (ج
 انشين زيانج دستگاهدر اين صورت  جبران فوری آن از ناحيه واردکننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد.

 ديده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.

، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير  کردن، بازخريد  آميز از جمله اخراجعيضهرگونه رفتار تب (د
، ند( )کارم، قطع يا کاهش حقوق و مزايای مخبر ، لغو قرارداد غيرمنصفانه ارزشيابی جايی،، جاب وضعيت
ممنوع  ،قانونی منعكس می نمايند صالحه اطالعات صحيحی را به مقامات ذيدهنده و منبعی ک گزارش

 است.

)اعم از کارمند و آنان پيگرد قانونی و يا گزارش گران فساد اخالل در خدمت رسانی به هر گونه (و
  غيرکارمند( ممنوع است

شوند که اطالعات آنها صحيح و اقدامات می اقدامات حمايتیاشخاص فوق در صورتی مشمول  تبصره:
 ذيصالح باشد. آنان مورد تأييد مراجع

بازرسان سالمت اداری و کليه واحدهای مرتبط بايد از افشاء اطالعات مربوط به هويت، شغل و محل  ی(
اشتغال و سكونت مراجعان )اشخاص حقيقی و حقوقی( و افراد گزارش دهنده تخلفات خودداری نمايند؛ 

صورت ارجاع پرونده به مراجع قضايی، افشای هويت مخبرين و شهود تابع قوانين و مقررات مربوطه در 
 خواهد بود.

( اين 2به محض اطالع از وجود مفسده ، مطابق فرايند ماده ) : بازرسان سالمت اداری مكلفندتبصره
 دستورالعمل اقدام نمايند
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 العات شخصی افراد توسط گزارشگران فساد ممنوع می باشد انتشار هرگونه اطالعات محرمانه و اط (5ماده )

 اقدامات تشویقی:( 6ماده )
نوع، ميزان و اثرات فساد به  متناسب با وزارت متبوع، غيرکارمندان به افراد پرداخت وجه نقدالف(

ال )حداقل ده ميليون ري از کشف فساد گزارش شده یمنافع مكتسبه ناشپيشنهاد کميته و تاييد وزير از 
، کشف يا اثبات  افشاء کنندگانی که اطالعات خود را برای پيشگيری بهو حداکثر دويست ميليون ريال( 

 جرم و همچنين شناسايی مرتكب در اختيار وزارت متبوع قرار می دهند.

نمايد، دستگاه مربوطه جلوگيری در صورتی که گزارش ارائه شده از اتالف مبلغی از ضرر و زيان به  ب(
  تعلق يابد. (وزارت متبوع )غيرکارمندبه فرد  )حداکثر تا صد ميليون ريال (درصد از کل مبلغ  5حداقل 

سسات ذيربط اين دستورالعمل باشد، به ؤدر صورتی که گزارش دهنده از کارمندان دستگاه ها و م ج(
 شود:دو مورد از موارد تشويقی ذيل  يک يا هر مشمولپيشنهاد کميته و تاييد وزير حسب مورد 

 اعطای تقديرنامه توسط مقام عالی وزارت -7
 اعطای گروه تشويقی -9
 ماه حقوق و مزايا پراخت يک -9
  اختصاص امتياز ويژه برای گزارشگران فساد) گزارش های تأئيد شده( در معرفی کارکنان نمونه -4
 اولويت گزارشگران فساد در انتصاب به مشاغل مديريتی -5

غيرکارمند وزارت متبوع ، تقديرنامه از سوی رييس کميته سالمت اداری و ارش دهنده گزافراد  به : 0 تبصره
 صيانت از حقوق مردم اعطا می شود(

 ( اين دستورالعمل ، ناشناس مانده گزارش گران فساد الزامی است 4:مطابق بند)الف( ماده )2تبصره 
 شده از سوی مراجع قضائی يا شبه مبنای تشخيص تخلف يا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادر ( 7ماده )

توسط ناظر ارشد و باالترين مقام از سوی بازرسان سالمت اداری د گزارش تخلفات احراز شده يو تايقضائی 
 د.می باشاجرايی دستگاه 

انتهای رأی  های صورت گرفته را درمنافع مادی حاصله از رسيدگی، در صورتی که مرجع صدور رأی  :تبصره
 .اين امر برعهده کميته خواهد بودتصريح نكند، 

که در مقام انجام وظايف قانونی عليه  در ارتباط با آن دسته از دعاوی اداره کل حقوقی مكلف است (8ماده )
( قانون و آيين نامه حمايت حقوقی و قضايی 88شود؛ مطابق ماده)( قانون مطرح می27موضوع ماده) بازرسان
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ها و تاجرايی و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی آسيب ديده از اقدامات دول از کارکنان و مأموران دستگاه های
 های حقوقی اقدام نمايند.يأت وزيران، نسبت به ارائه حمايتنامه ه مراجع داخلی و خارجی موضوع تصويب

( قانون و اين دستورالعمل در معرض 27که بازرسان حين انجام وظايف موضوع ماده ) در صورتی تبصره:
 ع را در اسرع وقت پيگيری و ضمنيا اقدامات انتقام جويانه قرار گيرند، ناظر ارشد مكلف است موضوتهديد 

 .نمايد الترين مقام دستگاه اجرايی گزارشاتخاذ تدابير و تمهيدات قانونی الزم، حَسب ضرورت مراتب را به با
 ها:گزارش فرایند بررسی( 9) ماده
( قانون مديريت خدمات کشوری از راه های 27ص تخلفات موضوع ماده )گزارش واصله در خصو -7

روز کاری نسبت به  71و بازرس موظف است حداکثر تا مختلف به بازرس سالمت اداری ارجاع می شود 
به و تاييد مقام مافوق ، گزارش آن را  اقدام نموده و پس از احراز تخلف صحت و سقم گزارشبررسی 

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

ظف است مراتب را به باالترين مقام اجرايی دستگاه اعالم نمايد تا دستور اعمال مجازات ؤناظر ارشد م -9
 اداری کارمندان صادر شودهای رسيدگی به تخلفات  و يا ارجاع به هيئت متخلف

ظف است بررسی تخلف را در اسرع وقت انجام و ؤهای رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان م هيئت -9
 ی صادره را به مراجع ذيربط و دفتر بازرسی ارسال نمايد أر

 و يا حمايت دفتر بازرسی مكلف است موضوع را در دستور کار کميته قرار دهد تا نسبت به تشويق -4
 .هنده فساد اقدام گرددگزارش د

( قانون رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان که از 8زارش انجام ساير مفاسد اداری مندرج در ماده)گ -5
طريق گزارشگران فساد دريافت می شود، توسط دفتر بازرسی برای رسيدگی به دبيرخانه هيئت های 

 ( اين ماده اقدام شود 4( و )9ای )هرسيدگی به تخلفات اداری کارمندان ارسال می گردد تا مطابق بند

 ها:تکلیف دریافت کنندگان گزارش (01ماده )

 داری و رازامانت حفظ  -7

 عدم افشای گزارش دهنده -9

با اولويت دريافت گزارش ها از طريق ها ی امن جهت دريافت و حفظ گزارشتخصيص فضاها -9
 (سامانه، تلفن گويا جمله از) غيرحضوری جهت جلوگيری از آسيب های احتمالی به گزارشگران فساد

 های الزمهای دريافتی تا رسيدن به نتيجه با دقت و کارشناسیتحقيق و بررسی گزارش -4
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 و تبيين آثار مثبت در جامعه و اصالحات مبتنی برآن  گزارشگری فسادفرهنگ سازی در زمينه  -5

 :گزارشگران فساد مدت حمایت از  (00) ماده

سه سال از به مدت محض دريافت گزارش، افراد گزارش دهنده به  ،اين دستورالعمل پس از تصويب
 .گردندبرخوردار میاين دستورالعمل  مندرج در حمايتهای

دولت  که موجب تضييع حقوق قانونیهرگونه اظهار خالف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعی (02ماده )
فساد  مت نظام اداری و مقابله باارتقاء سال قانون (94) ثالث گردد به استناد ماده يا شخص

 .و ساير قوانين موضوعه  جرم محسوب و قابل پيگرد است( 92/9/7921)مصوب
 :تامین بودجه (03ماده)

کميته سالمت اداری و صيانت از  توسط، بودجه مورد نظر دستورالعملپس از تصويب و نهايی شدن اين 
 يابد.مردم از محل های قانونی تخصيص میحقوق 

دبيرخانه کميته سالمت اداری و صيانت از حقوق مردم ، موظف است به منظور ارتقای اعتماد  (03) ماده
نسبت به اعالم عمومی آمار تخلفات  ، در مقاطع ساالنهو ارتقای فرهنگ گزارشگری فساد عمومی به دستگاه 

  کشف شده و جوائز پرداخت شده اقدام نمايد.
خ ............... توسط کميته کارشناسی و در تاريخ ....................... درکميته ماده در تاري 79اين دستورالعل در 

 اصلی سالمت اداری و صيانت از حقوق مردم به تصويب رسيد. 
 
 
 


