شاخصها و زیرشاخصهای ارزیاتی عملکرد دستگاههای اجرایی
در زمینه صیانت از حقوق شهروندان درنظام اداری

(منثعث از تصویةنامه حقوق شهروندی درنظام اداری مصوب شورای عالی اداری اتالغی ته شماره 2217211ـ  2931/21/11ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران)
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ردیف

عىًان شاخصَا

مًضًع

عىايیه زیرشاخصَا

1

سػایت کشاهت اًساًی ٍ سفتاس

هبدُ  3اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

 استفبدُ اص ادثیبت هحتشهبًِ ٍ غیشتحىن آهیض دستوبهی هىبتجبت اداسی ،اقالع سسبًی ،دػَت ًبهِّب ،آگْی ّب ،اثالؽ ّب ٍ ّطذاسّب ٍ ...ایدبد ٍاستمشاس هحیف ٍاهىبًبت ٍ تسْیالت هٌبست اداسی ثشای هشاخؼیي ثب سػبیت ًىبت ریل :
 پبویضگی ٍ ًظبفت فؿبی اداسی آساهص ٍ سىَت فؿبی اداسی هحل هٌبست ثشای استمشاس ٍ اًتظبس هشاخؼیي استمشاس هیضخذهت حؿَسی ٍ غیشحؿَسی (الىتشًٍیىی) دستشسی ثِ اهىبًبت الصم اص لجیل سیستن تَْیِ ٍ گشهبیص ٍ سشهبیص آة سشدوي ثبخِ اهىبًبت خْت تحَیل ٍسبیل ّوشاُ ،اثضاسّبیسشگشهی دس هَلغ اًتظبس ًظیش هدالت ٍ تلَیضیَى
 سػبیت حشهت هشاخؼیي ثِ ٌّگبم ٍسٍد ٍ خشٍج ثب استفبدُ اص ٍسبیل ثبصسسی ًبهحسَس ٍ الىتشًٍیىی ثدبی ثبصسسی ثذًی ثدض دس هَاسدخبظ ٍ ؾشٍسی
 سػبیت اقالع سسبًی دالیل هٌغ ٍ یب ؾشٍست ّوبٌّگی ثِهٌظَس اًدبم ثؼؿی اهَس ًظیش تػَیش ثشداسی ٍ ... سػبیت ادة ٍ ًضاوت دسگفتبس ٍ سفتبس ٍ پشّیض اص ثىبسثشدى الفبل تَّیي آهیض ٍ غیشهحتشهبًِ دس ثشخَسد ثب هشاخؼیيسػبیت سفتبس تَأم ثب احتشام هتمبثل هیبى وبسوٌبى ٍ هشاخؼیي دس ّش ضشایكی اص قشیك :
 دلت دساًدبم وبس سشػت دس اًدبم وبس آساستگی ٍ پَضص هٌبست اداسی اضتیبق ٍ ػاللِ ثشای اسائِ خذهت ثِ هشاخؼیي ًػت تبثلَّبی ساٌّوب دس اقشاف ٍسٍدی ٍ داخل سبختوبى اداسی تْیِ اهىبًبت ٍ تسْیالت وبفی ثشای سفبُ هشاخؼیي اص خولِ هجلوبى ،آةآضبهیذًی،سشٍیسّبی ثْذاضتی،آسبًسَس ،پبسویٌگ ٍ غیشُ سػبیت سبػت وبس اداسی ٍ اسائِ خذهبت دس توبم سبػت وبس اداسی -تذٍیي فشم ّبی هَسدًیبص هتٌبست ثب اًَاع فؼبلیت ٍخذهت ٍ دسدستشس لشاسدادى آىّب ثِ هشاخؼیي

هحتشهاًِ ٍ اسالهی با هشاجؼیي
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ردیف

1

عىًان شاخصَا

ادامٍ شاخص:

سػایت کشاهت اًساًی ٍ سفتاس
هحتشهاًِ ٍ اسالهی با هشاجؼیي

2

3

اػوال بیطشفاًِ لَاًیي ٍ همشسات

پشّیض اص ّشگًَِ اػوال تبؼیض دس
ًظام ّا ،فشآیٌذّا ٍ تصویوات اداسی

مًضًع

عىايیه زیرشاخصَا

هبدُ  3اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

 ثجت دسخَاستّبی هشاخؼیي ٍاسائِ ضوبسُ پیگیشی هشثَقِ ٍآضٌبًوَدى هشاخؼیي ثبفشآیٌذٍاحذٍلشا سسیذگی وٌٌذُ ثِدسخَاست آىّب ضشٍع فشآیٌذسسیذگی ثِ تمبؾبی هشاخؼیي ثؼذاصثجت ٍاقالعسسبًی سشیغ ثِ هتمبؾی دسغَست ًمع هذاسن اسائِ ضذُ اسائِ خذهبت ثِقَسپیَستِ ٍدسّوِ سٍصّبٍسبػتوبسی اػالم ضذُ ٍپشّیضاصتؼكیلی اسائِ خذهبت دساٍلبت اداسی حتی ثِهذت وَتبُ ٍهَلت ثشسسی ٍ ثبصًگشی ٍ اغالح هستوش فشآیٌذّبی اداسی ٍ حزف سٍصًِّبی اؾبفی ثِ هٌظَس خذهتسسبًی هؼلَم ٍ سٍاى ثِ هشاخؼیي اسائِ خذهبت ثِ قَس پیَستِ ٍ ثبحؿَس دائن وبسهٌذ ٍ یب هأهَس اسائِ خذهت هشثَقِ دسسبػبت هشاخؼِ هشدم (هطتشیبى) اسائِ خذهبت ثِ قَس پیَستِ ٍ ثب حؿَسهمبم تػوینگیش یب هدبص اص سَی ایطبى دسسبػت هشاخؼِ هشدم (هطتشیبى) اسائِ هٌبست ساٌّوبیی الصم ثِ هشاخؼیي تَسف وبسوٌبى دسغَستی وِ تمبؾبی هشاخؼیي دس حیكِ ٍظبیفضبى ًجبضذ -اختٌبة اص اًدبم اهَس ضخػی دس حؿَس هشاخؼیي ٍ ثِ قَسولی دسسبػت اداسی هبًٌذ غحجت ضخػی ثب تلفي ّوشاُ ًٍظبیشآى

هبدُ  4اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

 سبدُ ،ضفبف ٍ لبثل دستشس ثَدى ثخصًبهِّب ،دستَسالؼولّب هىبتجبت اداسی ٍ پشّیض اص ّشگًَِ تجؼیؽ دساثالؽ ٍ اخشای آىّب اًدبم ٍظبیف دسهذت صهبى لبًًَی اثالؽ ضذُ ٍ اقالعسسبًی آى ثِ هشاخؼیي آهَصش تخػػی حمَق ضْشًٍذی ثِ توبهی وبسوٌبى تػوینگیشی ثشهجٌبی دالیل هؼتجش ٍ لبًًَی پشّیضخذی اص پزیشش دسخَاستّبی اداسی دسخبسج اص هحیف اداسی ٍ یبسبػت غیشاداسی -اػالم لبثل تدذیذ ًظش ثَدى تػویوبت هشخغ ،هْلت ٍ ًتیدِ تدذیذًظش دس تػویوبت ٍ هىبتجبت اداسی

هبدُ  5اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

 تذٍیي ٍ اػالم فشآیٌذّب ٍ سٍیِّبی هطخع اسائِ خذهبت ٍ اتخبر یىسبى ثذٍى تجؼیؽ آىّب ًسجت ّوِ پشّیض اص اػوبل سلیمِ دس اخشای لَاًیي ٍ همشسات تَسف هذیشاى ٍ وبسوٌبى -پشّیض اص تجؼیؽ دس اػوبل غالحیتّب ٍ اختیبسات اداسی ًظیشخزة ؾشٍسی غذٍس هدَص ٍ اهثبل آى
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ردیف

4

عىًان شاخصَا

مًضًع

دستشسی آساى ٍ سشیغ هشاجؼیي

هبدُ  6اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

بِ خذهات اداسی

عىايیه زیرشاخصَا

 ایدبد اهىبى دستشسی آسبى ٍ سشیغ هشاخؼیي ٍ ًوبیٌذُ لبًًَی آىّب ثِ خذهبت دستگبُ ایدبد اهىبًبت الصم خْت دستشسی آسبى هشاخؼیي ثِ خذهبت دٍلت الىتشًٍیه اص قشیك هشاخؼِ غیشحؿَسی ٍ دس اٍلبت غیشاداسی ٍتؿویي ویفیت ایي دستشسی اص لحبل سشػت اهٌیت ٍ پبییي ثَدى ّضیٌِ هشثَقِ
پیصثیٌی اهىبًبت ٍ تسْیالت هٌبست دس هَاسد ًیبص ثِ هشاخؼِ حؿَسی هشدم ثِ دستگبُ اص قشیك:
 تدویغ فشآیٌذّبی اداسی هشثَـ ثِ ّش خذهت دسیه هىبى ًػت تبثلَّبی ساٌّوب دس اقشافٍ ،سٍدی ٍ داخل سبختوبى اداسی پیصثیٌی اهىبًبت ٍتسْیالات فیضیىی ثشای سفبُ هشاخؼیي اصخولِ سشٍیس ثْذاضتی ٍ حتی الومذٍس آسبًسَس ٍ پبسویٌگ سػبیت دلیك سبػتوبسی ٍ اسائِ خذهبت دس توبم سبػت وبس اداسی پشّیض اص ایدبد ّشگًَِ هضاحوت ثشای سبوٌبى هحلی ٍ سبیش افشاد تذٍیي فشمّبی هَسد ػول هتٌبست ثب اًَاع فؼبلیت ٍ خذهت دستگبُ اخشایی ٍ اسائِ یب دستشس لشاسدادى آىّب ثِ هشاخؼیي اسائِ هٌبست ساٌّوبییّبی الصم ثِ هشاخؼیي تَسف وبسوٌبى حتی دسغَستی وِ تمبؾبی هشاخؼیي دس حیكِ ٍظبیفضبى ًجبضذ ثجت دسخَاستّبی هشاخؼیي (اػن اص هىتَة یب الىتشًٍیىی) اسائِ ضوبسُ پیگیشی هشثَقِ ٍ آضٌب ًوَدى هشاخؼیي ثب فشآیٌذٍ ،احذ ٍ فشد سسیذگی وٌٌذُ ثِ دسخَاست آىّب ضشٍع فشآیٌذ سسیذگی ثِ تمبؾبی هشاخؼیي ثالفبغلِ ثؼذ اص ثجت آى ٍ ثب سػبیت ًَثت ٍ تشتیت هشثَقِ اقالع سسبًی سشیغ ثِ هتمبؾی دسغَست ًمع هذاسن اسائِ ضذُ خْت تىویل آى ّب اسائِ خذهبت ثِقَس پیَستِ ٍ دس ّوِ سٍصّب ٍ سبػبت وبسی اػالم ضذُ پشّیض اص تؼكیلی اسائِ خذهبت دس اٍلبت اداسی حتی ثِ هذت وَتبُ ٍ هَلت ثب حؿَس دائن وبسهٌذ یب هبهَس اسائِ خذهت هشثَقِ حؿَس هستوش همبم تػوینگیش( اهؿبوٌٌذُ یب همبم هدبص اص سَی ایطبى) دس سبػبت هشاخؼِ هشدم ثشسسی ،ثبصًگشی ٍ اغالح هستوش فشآیٌذّبی اداسی ٍ حزف سٍیِ ّبی صایذ یب هخل دس خذهتسسبًی هكلَة ٍ سٍاى ثِ هشاخؼیي -اختٌبة وبسهٌذاى اص اًدبم اهَس ضخػی دس هٌظش هشاخؼیي ٍ ثِقَس ولی دس سبػبتاداسی
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ردیف

عىًان شاخصَا

مًضًع

حفظ ٍ سػایت حشین خصَصی ّوِ

هبدُ  7اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

عىايیه زیرشاخصَا

 خوغ آٍسی اقالػبت ضخػی افشاد حتیاالهىبى اص خَد آًبى ٍ غشفبً اصقشیك ٍسبیل لبًًَی ٍ ضفبف ٍ اغالح ٍ سٍصآهذ وشدى هستوشآى5

افشاد

آگاّی بخشی بِ هَلغ اص تصویوات ٍ
6

فشآیٌذّای اداسی بِ هشدم ٍ ایجاد
اهکاى دستشسی ریًفؼاى بِ
اطالػات هَسد ًیاص

هبدُ  8اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

 استفبدُ اص اقالػبت ضخػی افشاد فمف دسخْت تحمك ّذف اٍلیِ آى ٍ پشّیضاصدساختیبس گزاضتي آىّب ثِ دستگبُّب ٍ اضخبظ غیش هسئَلٍ اتخبر تذاثیش الصم خْت پیگیشی اص هفمَد یب افطبء اقالػبت ضخػی افشاد
 پشّیض اص سّگیشی ٍ ضٌَد استجبقبت حؿَسی ٍ غیش حؿَسی افشاد(دسغَست ؾشٍست دس چْبسچَة لبًَى) پشّیض اص اًدبم ًظبست ّبی الىتشًٍیىی هغبیش ثب حشین ضخػی افشاد ٍ اػالم ّطذاس هىتَة ثِ هشاخؼیي دسغَست استفبدُ اص اهىبًبتًظبست الىتشًٍیىی ٍ ًػت دٍسثیي دس هحیف اداسی
اًكجبق الذاهبت ٍتػویوبت اداسی ثب ثشًبهِّبی اص لجل اػالم ضذُ ثِ هطتشیبى ٍاسائِ ًسخِای ٍاحذاص تػویوبت اداسی اتخبر ضذُ ثِ هشاخؼیي
ریًفغ ثب دسج ًىبت ٍ الضاهبت ریل:
 تبسیخ ٍ ضوبسُ تػوین هطخػبت هتمبؾی هستٌذات لبًًَی ٍ استذاللّبی هٌدش ثِ تػوین اتخبر ضذُ هفبد اغلی تػوین اػالم هشخغ ٍ هْلت اػتشاؼ ثِ تػوین ًبم ٍ سوت غبدس وٌٌذُ اسائِ گضاسش ػولىشد سبلیبًِ ثشای ػوَم ایدبد دستشسی آسبى ثِ اقالػبت هَسدًیبص هشدم (هطتشیبى) ٍ اسائِ ساٌّوبییّبی الصم ثِ آًبى دسخػَظ ًحَُ دستشسی ثِ اقالػبتدستگبُ اخشایی (ثِغَست هىتَة ٍ الىتشًٍیىی)
 اسائِ آهَصش ّوگبًی دس صهیٌِ حمَق ٍ تىبلیفضبى دس استجبـ ثب دستگبُ اخشایی اص قشیك ٍسبیل استجبـ خوؼیاقالعسسبًی ػوَهی دسخػَظ ًظبم اسائِ خذهبت سبصهبًی ثِقشق هٌبست ٍ حتیالومذٍس اصقشیك ثشگضاسی ًطستّبی خجشی ثب اغحبة
سسبًِّبی ٍ ریًفؼبى هَافك ٍ هٌتمذ اص اػوبل ّشگًَِ تجؼیؽ دسدػَت ضشوت ،قشح پشسص ،اسائِ پبسخ ٍ  ...ػلیِ هٌتمذاى دس ثشگضاسی
ًطستّبی خجشی سخٌگَی دستگبُ اخشایی ثب سػبیت ًىبت ٍ الضاهبت اقالعسسبًی ضبهل:
 هفیذ ثَدى اقالػبت دسست ٍ سٍصآهذ ثَدى اقالػبت لبثل دستشس یب اسائِ ضذُ -وبهل ٍ ثِ هَلغ ثَدى فشآیٌذ اقالعسسبًی

« شاخصها و زیرشاخصهای حقوق شهروندی درنظام اداری»
حقًق شُريودی دروظام اداری ـ تصًیب وامٍ شمارٌ  2217211تاریخ  2931/21/11شًرای عالی اداری
ردیف

عىًان شاخصَا

مًضًع

ادامٍ شاخص :آگاّی بخشی بِ
6

هَلغ اصتصویوات ٍ فشآیٌذّای اداسی
بِ هشدم ٍ ایجاد اهکاى دستشسی

هبدُ  8اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

ریًفؼاى بِ اطالػات هَسد ًیاص

عىايیه زیرشاخصَا

اقالع سسبًی ثِ هشاخؼیي دسخػَظ ًحَُ استفبدُ اص خذهبتً ،حَُ هطبسوت دس فشآیٌذّبی اداسیً ،حَُ اػتشاؼ ثِ تػویوبت اداسی ٍ اسائِ
اقالػبت هَسد ًیبص خْت ساٌّوبیی ٍ آضٌبیی هشاخؼیي حؿَسی ٍ غیش حؿَسی ثب دستگبُ اخشایی ٍ فشآیٌذّبی وبسی آى اص قشیك :
 ًػت تبثلَ ساٌّوب دس هجبدی ٍ هؼشؼ دیذ هشاخؼیي ٍ ًیض تبسًوب (ٍة سبیت) ٍ دسگبُ (پَستبل) ایٌتشًتی تْیِ ٍ تَصیغ ثشٍضَس ٍ وتبة ساٌّوبی هشاخؼیي ساُ اًذاصی خف تلفي گَیب ًػت ًبم ،پست سبصهبًی ٍ سئَس ٍظبیف هتػذیبى اًدبم وبس دس هحل استمشاس آًبى -اقالع سسبًی هشحلِای فشآیٌذ اًدبم وبس ثِ هشاخؼیي حؿَسی ٍ غیش حؿَسی اص قشق همتؿی ًظیش اسسبل پیبهه

اهکاى اظْاسًظش آصاد ٍ اسائِ پیشٌْاد
7

اص سَی هشدم دس هَسد تصویوات ٍ
فشآیٌذّای اداسی

هصًَیت اص ششٍط اجحاف آهیض دس
8

تَافك ّا ،هؼاهالت ٍ لشاسدادّای
اداسی

هبدُ  9اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

هبدُ 01اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

 ایدبد ثستشٍ فشآیٌذ هؤثش دسیبفت پیطٌْبدّب ،اًتمبدّب ٍ ادػبّبی ًمؽ لَاًیي ٍ همشسات ٍ تخلفبت اداسی وبسوٌبى اص سَی هطتشیبى ٍّوچٌیي ًظشسٌدی هستوش اص هشاخؼیي
 ًْبدیٌِ وشدى فؿبی تحول ًظشات هخبلف دس ٍاحذّبی اداسی ٍ فشاّن وشدى اهىبى ثیبى ًظشات اًتمبدی دسچبسچَة لبًَى اص سَیهشاخؼیي ٍ پشّیض اص ّشگًَِ اػالى ٍ آگْی وِ هشاخؼیي سا اص ثیبى ًظشات اًتمبدی ثیوٌبن سبصد
 ساُاًذاصی ٍ سٍصآهذ وشدى سیستنّبی استجبـ دٍسَیِ ثب هشدم ًظیش ساُاًذاصی غٌذٍق پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات ،پست غَتی ٍ دسگبُ (پَستبل)سبصهبًی ٍ اهثبل آى ثِهٌظَس ضٌبسٌبهِ خذهبت ٍ فؼبلیتّبی سبصهبًی ثِ هشاخؼیي ٍ اخز دیذگبُّبی آًبى
 اًدبم ًظشسٌدی هستوشاصهشاخؼیي دسخػَظ ػولىشدوبسوٌبى ٍٍاحذّبی اداسیٍاػوبل ًتبیح آى دساغالح فشآیٌذّبٍتطَیك ٍتٌجیِ وبسوٌبى ثبصثیٌی ٍ اغالح فشمّب ٍ اسٌبد هؼبهالت ٍ لشاسدادّبی اداسی ثب سػبیتالضاهبت هشثَقِ تَسف ٍاحذّبی حمَلی ،اهَسلشاسدادّب ٍ ػٌبٍیيهطتجِ دس دستگبُ اخشایی
 پشّیضاصتحویل ضشٍـ اخحبفآهیضثِ هشاخؼیي دسهؼبهالت ٍلشاسدادّبی اداسی ثِضشح هٌذسج دسریل هبدُ ( )01تػَیتًبهِ حمَق ضْشًٍذیدس ًظبم اداسی
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عىًان شاخصَا

مًضًع

عىايیه زیرشاخصَا

اهکاى بشخَسداسی اشخاص تَاىخَاُ

هبدُ 00اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

 ایدبد ثستش هٌبست خْت خذهبتدّی آسبى ٍ سشیغ ثِ اضخبظ تَاىخَاُ هكبثك ثب هفبد آییي ًبهِ اخشایی هبدُ ( )2لبًَى خبهغ حوبیت اصحمَق هؼلَالى ٍ اغالحیِ آى ثٍِیژُ استفبدُ اص ػالین ٍ اضىبل لبثل فْن ثشای اضخبظ تَاىخَاُ دس هحیف اداسی
 اسائِ آهَصش ًحَُ ثشخَسد ثب اضخبظ تَاىخَاُ ثِ هذیشاى ٍ وبسوٌبى ٍ استمبء سبهبًِّبی استجبقی دستگبُ اخشایی خْت استفبدُ هستملاضخبظ تَاىخَاُ اص خذهبت آىّب

هبدُ 02اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

 ایدبد ثستش هٌبست خْت سسیذگی هؤثش ،هٌػفبًِ ٍ سشیغ ثِ ضىبیبت ٍ اًتمبدّبی هطتشیبى حتی ثب اهىبى استفبدُ آًبى اص ٍویل دس هشاحلسسیذگی اداسی
 سسیذگی ثِ هَلغ ٍ حل ٍفػل اختالفبت هیبى هشاخؼیي ٍ هتػذیبى اسائِ خذهت تَسف هسئَلیي ٍاحذّبی ریسثف دس چبسچَة لَاًیي ٍهمشسات ،پبسخ ثب هذاسا ،سؼِ غذس ٍ اخالق اسالهی هشاخغ اداسی ثِ هشاخؼیٌی وِ هذػیاًذ دس حك آىّب اخحبف ضذُ است
 پشّیض اص تؼمیت لؿبیی یب اػوبل پیبهذ هٌفی اداسی ثشای هشاخؼیٌی وِ دس چبسچَة لَاًیي ٍ همشسات اص ػولىشد دستگبُ اخشایی یب همبمهسئَل ریسثف دس سكح سسبًِّب اًتمبد هی وٌٌذ

اص اهتیاصات خاص لاًًَی

فشاّن ًوَدى اهکاى سسیذگی بِ
11

هَلغ ٍ هٌصفاًِ بِ شکایات ٍ
اػتشاضات هشاجؼیي

فشاّن ًوَدى اهکاى جبشاى خساسات
11

ٍاسدُ احتوالی بِ هشاجؼیي دس اثش
لصَس یا تمصیش دستگاُ اجشایی یا
کاسکٌاى آى

هبدُ 03اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

 ایدبدثستشهٌبست خْت حفبظت اصاهَال،اضیبء،اسٌبدٍ اقالػبت دسیبفتی اصهطتشیبى ثبسػبیت الضاهبت ٍ احتیبـّبی هتؼبسف ٍّطذاس ثِهَلغثِ هشدم دسخػَظ ثشٍصّشگًَِ ثالیبی قجیؼی ٍتْذیذّب ػلیِ سالهت ػوَهی ٍیب هَاسدی وِ هوىي است آسیت ٍ صیبًی ثِ آًبى ثشسذ
 ایدبد ثستش هٌبست خْت خجشاى سشیغ ٍهؤثش خسبسات ٍاسدُ ثِهشدم دس اثش لػَسیب تمػیش ٍاحذّبی اداسی ریسثف ٍ وبسوٌبى آًبى هكبثك ثبفػل  01اص وتبة پٌدن لبًَى هدبصات اسالهی

اػوال ًظاست هؤثش بش هشاکض،
هؤسساتًْ ،ادّای صٌفی ٍ بطَس
12

کلی ّش ًَع هؤسسِ ای کِ با اخز
هجَص اص دستگاُ اجشایی فؼالیت
هی ًوایذ

هبدُ  05اص فػل سَم  -اثالؽ ٍ ًظبست ثش سػبیت الضاهبت تػَیتًبهِ حمَقضْشًٍذی دسًظبم اداسی دس ؾَاثف اػكبی هدَص ثِ هشاوض اسائِ دٌّذُ خذهبت ػوَهی،
تػَیت ًبهِ
هؤسسبت خػَغی حشفِ ایًْ ،بدّبی غٌفی ٍّشًَع هشوضاسائِ دٌّذُ خذهبت ػوَهی وِ ثباخز هدَص اص دستگبُ اخشایی فؼبلیت هی ًوبیذ
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عىًان شاخصَا

مًضًع

ساّبشی اجشای تصَیب ًاهِ حمَق

هبدُ  08اص فػل سَم
تػَیت ًبهِ

شْشًٍذی دس ًظام اداسی

عىايیه زیرشاخصَا

 پیگیشی هستوش اخشای تػَیتًبهِ حمَقضْشًٍذی دس ًظبماداسی دس توبهی ٍاحذّبی تبثؼِ (ستبد ٍ غٌف) ٍ تطىیل خلسبت ّوبٌّگی ٍّوچٌیي ثْشُگیشی اص ًْبدّبی خبهؼِ هذًی
 ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی ثب سبصهبىّب ٍ دستگبُّبی ثبالدستی ٍ ضشوت فؼبل دس ًطستّب ٍ خلسبت ّناًذیطی هشثَقِ اًدبم اثتىبسات ٍ خاللیتّب دس صهیٌِ پیصثشد اّذاف ٍ تحمك هفبد تػَیتًبهِ حمَق ضْشًٍذی دس ًظبم اداسی -اسائِ گضاسش تحلیلی ًحَُ اخشای هػَثِ ثِ دستگبُ هسئَل ثِغَست دٍسُای ٍ ًَثِای هكبثك هبدُ ( )08تػَیتًبهِ

14

اػوال ضواًت اجشای تصَیب ًاهِ
حمَق شْشًٍذی دس ًظام اداسی

 اسائِ ثِهَلغ گضاسش ًمؽ یبػذم سػبیت هفبدتػَیتًبهِ ثِ هشاخغ ریغالح دستگبُ اخشایی خْت قشح دسّیأتّبی سسیذگی ثِ تخلفبتهبدُ  09اص فػل سَم
اداسی وبسوٌبى اصقشیك هشدم (هطتشیبى) ،وبسوٌبى دستگبُهتجَع ٍ دستگبُّبی ًظبستی دسٍى ٍ ثشٍى سبصهبًی ٍسسیذگی ثِهَلغ ٍهؤثش ثِ
تػَیت ًبهِ
گضاسش تخلفبت احتوبلی تَسف ّیأتّبی سسیذگی ثِ تخلفبتاداسی وبسوٌبى ٍ ًیضاػوبل تطَیك ٍ تٌجیِ ٍاحذّبی اداسی ٍوبسوٌبى آًبى دس
ساستبی اخشای آساء غبدسُ دس آى ّیأتّب

