


دوره آموزش همگانی
«در نظام اداریحقوق شهروندی»

.ت نشده استنیست؛  لذا بعضی از اصول تهیه و طراحی پاور پوینت رعای... در تهیه این فایل بدلیل اینکه امکان تغییر در متن قانون و

مهدی احمدزاده
1399.12.20



ردگارکه بر عالمین است پروستایش بود ویژه کردگار                 

اخیزکه بخشنده و مهربان است نیز           بود صاحب عرصه رست

و کستو را می پرستیم تنها و بس              نداریم یاور به غیر از ت

تبشو هادی ما را به راه درست         ره آنکه منعم ز نعمات توس

استنه آنان که هستند گمره ز رنه آنان که خشمت بر ایشان رواست       

دکتر امید مجد-رتجمه منظوم سوره حمد 

ست که رحمتگر و مهربان خلق راستسر آغاز گفتار انم خدا



کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

کارمند اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی

 مدیرگروه مدیریت دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 (1388)پژوهشگر برتر استانی

 (1392)مروج برتر ملی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 (1393)مدیر نمونه آمار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

  98-97-94–92–89)مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان

مشاور منابع انسانی شرکت توزیع برق خراسان شمالی

 تألیف دو جلد کتاب

 علمی ترویجی-مقاله علمی پژوهشی  18تألیف

مجوز مرکز آموزش مدیریت دولتی )مدرس منشور حقوق شهروندی(



اِگـه خواسِد کـه یَه روزی سفری بِه یَز بی یِد

دجـاهای دیـدنی و تـاریخی یـَز بـی وی نـِ

بـاسی پیشِ مـن باشه چَشم وگوشِ تون رفیقا

رِ ماتاکه خوب یاد بی گیـرد بَعضی چیزای شه

گـوش بِدِد کـه من مِگَم اِسمِ اونا را بـی دونِد

تـا اِگَر یزد اُومدد هَمَّه جـاشا خوب بی وی نِد

البته اینـَم بِگـَم، کـُلِّ چیـزای شهــرِ مــا

مـانَمِشه کـه مـن بِگَم، تـُو چَنتا جملـه به ش

....



از همیـن اوّلـی که واردِ شَهـرِ مـا مـِشـِد

می وی نِد، کَمُکی آشنا مِـشِد« دروازه قرآن»

سَفیلِ تـون نکنم، زِشتـه دَمِ دَر واسیـدن

پس بِفـَرمـد کـه بِرِم برای گردش و دیدن

توی شَهرِ گَـرمِ یـز، هر جایی که نِگا کُنِد

دچنتـائی بـادگیر و اُنبار و قنات هم می وی نِ

البته اینَم باسی خِـدمتِ تـون عرض بُکُنَم

شهرِ گـرمِ ما شُده تـازگیا، پُر دود و دَم

کوچه پسکوچــای پُر پیچ و خَمِ دیارِ ما

کوچه ی آشتی کُنُون معروف بوده از قدیما

....



خونه ها بُزرگ و خَش با دیوارای کـاگِلی

مـردُمش با هم خَش و اَهلِ صفا و همدلی

کاظم دهقانیان نصرآبادی



تنها به معنی ساکن بودن به مدت مشخص 
.در یک شهر یا منطقه نیست

شهروند
Citizen

انیانسجامعهمعنایبه«شهر»کلمهدوازمرکبکهشهروندلغویمعنی

.استجامعهاینبهوابستهعضومعنایبه«وند»و

نهاآازوشناسدمیراخودجمعیوفردیحقوقکهاستکسیشهروند

آنطریقازوکندمیعملآنبهوشناسدمیراقانونکندمیدفاع

.استبرخوردارنیزمعینیحقوقازکندومیمطالبه



همانطورکهروشناستازمشتقاتشهراست.

میدانند«شهرنشینی»پیشرفتهقالبراشهروندی.

احترامریکدیگحقوقبهکههنگامیشهرنشینانبعبارتی

اعاجتموشهرقبالدرخویشمسئولیتهایبهوگذارده

.یافتهاندارتقاء«شهروندی»بهنمایندعمل

شهروندی
Citizenship



.ازحوادثومشکالتجاریجامعهآگاهیداشتهباشد(1

.درمسائل،مشکالتوامورجامعهملیومحلیمشارکتفعالداشتهباشد(2

.درقبالوظایفونقشهایتفویضشدهمسوولیتپذیرباشد(3

.نگرانودلمشغولرفاهوآسایشدیگرانباشد(4

.رفتاروعملکردویمبتنیبراصولاخالقیباشد(5

ذیرشنسبتبهقدرتافرادیکهدارایموقعیتمدیریتیونظارتیهستندپ(6

.داشتهباشند

شهروند موثر کیست؟



.تواناییبررسیوانتقادازعقایدوایدههاراداراباشد(7

.تواناییاتخاذتصمیماتآگاهانهراداراباشد(8

.دربارهحکومتودولتخودآگاهیودانشکافیداشتهباشد(9

.دارایحسوطنپرستیباشد(10

.هباشدنسبتبهمسوولیتهایخاصپذیرشومسوولیتداشت(11

.ازجامعهجهانیومسائلوروندهایآنآگاهیداشتهباشد(12

.بهوجودتکثروتنوعدرجامعهاحترامقائلباشد(13

شهروند موثر کیست؟



احترامبهضوابطوقوانینجامعه

مشارکت،رأیدادنوگفتگودربارهمسائلبادیگران

آگاهیداشتنازمسائلونقطهنظرهایدیگران

مسئولیت شهروندی



هاتواناییاختیارات،آنواستحقجمعلغوینظرازحقوق
وعرفشرع،قانون،موجببهکهاستقابلیتهاییو

.استشدهلحاظانسانهابرایقرارداد

،ینبروابطتنظیمبرایکهاستمقرراتیوقواعداصول
.استشدهوضعدولتباوانسانهایکدیگرباانسانها

قواعدلذامصلحتهاستترینمهمجامعهدرنظمحفظ
مینتضدولتصالحقوایطرفازکهاستمقرراتی،حقوق
.استاجتماعدرنظموصلحاستقرارآنهدفوشده

حقوق



جامعهدراشخاصروابطبرحاکمقواعدازایمجموعه

استانسانهافطریوذاتیحقوقجزشهروندیحقوق.

اینبهاست،تجزیهناپذیروانتقالقابلغیرحقوقاین

.یکدیگرندملزوموالزمآنعناصرکهصورت



حقوقشهروندیشکلایرانیقواعدسرزمینیحقوقبشراست

ودراصل

الزاماتوتکالیفمتقابلبیان

،شهروند-دولت

دولت-شهروند

و

شهروند-شهروند

.استکشور-دولتدردرونمرزهایجغرافیایییك



بسطوگسترشتوانائیهایشهروندان.1

تقویتحستعلقاجتماعی.2

تقویتحساعتمادبهنظاممدیریتشهری.3

ایجادعدالتدربرخورداریازفرصتهاوامکانات.4

ساماندهیویکپارچهسازیامورشهروندان.5

شناساییوسنجششاخصهایمرتبطباشهروندی.6

اهداف حقوق شهروندی



بهبودوارتقایشاخصهایمثبتشهروندی.7
ازندهتوسعهوتعمیمدانشها،نگرشهاومهارتهایمثبتوس.8

شهروندان
ق،تقویتساختارشهروندیازطریقاستقرارنظامحقو.9

تکالیفبینشهروندانومدیرانشهری
درمشارکتجوییوافزایشمیزاناثرگذاریشهروندان.10

بهبودامورشهر
معیتقویتبینشزندگیجمعیواحترامبهنیازهایج.11

درمقابلفردگرایی
بیتبسترسازیتعامالتهدفمنداجتماعیبهمنظورتث.12

حاکمیت

اهداف حقوق شهروندی



(اصل177وفصل14)(1368و1358)«ملتحقوق»اساسیقانونسومفصل

عنوانتحتعمومیحقوقومردمحقوق60سالدر(ره)اماممادهایهشتفرماندر

است؛شدهبیان«شهروندیوانسان هاحقوق»

ضاییهقوهقوقترئیسبخشنامهصدورباباراولینبرای«شهروندیحقوق»واژهواصطالح

شد؛ایرانحقوقینظامواردشهروندانحقوقرعایتمورددر1383سالفروردیندر

قانونعنوانبهعینارامذکوربخشنامهاسالمیشورایمجلسسالهماندرسپس

نخستینوکردتصویب«شهروندیحقوقحفظومشروعآزادی هایبهاحترام»

شد؛تصویبایراندرشهروندیحقوقبهمربوطقانون

سابقه حقوق شهروندی در ایران
(پس از پیروزی انقالب اسالمی)



حقوقحفظومشروعآزادیهایبهاحترامقانونتصویبازپسماه5ازپسقانونگذاران
چهارمهبرنامقانونتصویبباشهروندیحقوقدربارهمقرراتیوضعبهاقدامشهروندی،

ارمچهبرنامهقانون)کردایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه
؛(100مادهدرتوسعه

ندیشهروحقوقمنشورتهیهبهموظفرادولتکههمانطورتوسعه،چهارمبرنامهقانون
حقوقبهمربوطلوایحتهیهبهمکلفنیزراقضاییهقوه،130مادهموجببهکرد،

کرد؛شهروندی

جریاندرو1392سالدریازدهمدولتجمهوررئیسروحانیحسنباالخره...اما
ازهدفودادخبرشهروندیحقوقمنشورپیشنویستدوینازخودروزهصدگزارش
جامعهمختلفبخشهایدرآرامشاحساسوهمدیگرحقوقبهاحترامراکاراینانجام

.کرداعالممدارسوورزشبازار،دانشگاه،جملهاز

 در نهایت

حضورباملتحقوقواساسیقانونهمایشدر1395/09/29شهروندیحقوقمنشور
.گردیدابالغرسماجمهوریرئیس

سابقه حقوق شهروندی در ایران



بهاقتدارجانبازکهاستحقوقیشاملمنشور
انبجکهمیکندبیانومیشوددادهکنندهدریافت
ناختهشرسمیتبهراکنندهدریافتویژهحقاقتدار

راحقوقآنازاستفادهواجراءاجازهاوبهو
.میدهد

وقحقوکهمیباشدسندیمعنایبهمنشورامروزه
.مایدمیناعطاکنندهدریافتبهراویژهایامتیازات

منشور

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1




وقحقمهمترینازلیستیشهروندیحقوقمنشور
.استکشوریکشهروندان

گفتهبهاسالمیایرانشهروندیحقوقمنشور
مسوفصلاصولشاملاستسندی:کارشناسان

درکهاستکشورموجودقوانینواساسیقانون
.استشدهمنتشروآوریجمعسندیکقالب

شهروندیحقوقمنشور



حسن روحانی ریاست محترم جمهور ➢
:در مراسم رونمائی از منشور حقوق شهروندی

«  منشور حقوق شهروندی»
شبرد به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پی

.حقوق اساسی ملت ایران است





حق  22

ماده120



حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی-الف

1



حق کرامت و برابری انسانی-ب

2



حق آزادی و امنیت شهروندی-پ

3



حق مشارکت در تعیین سرنوشت-ت

4



حق اداره شایسته و حسن تدبیر-ث

5



حق آزادی اندیشه و بیان-ج

6



حق دسترسی به اطالعات-چ

7



حق دسترسی به فضای مجازی-ح

8



حق حریم خصوصی-خ

9



حق تشکل، تجمع و راهپیمایی-د

10



حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد-ذ

11



حق تشکیل و برخورداری از خانواده-ر

12



حق برخورداری از دادخواهی عادالنه-ز

13



حق اقتصاد شفاف و رقابتی-ژ

14



حق مسکن-س

15



حق مالکیت-ش

16



حق اشتغال و کار شایسته-ص

17



حق رفاه و تأمین اجتماعی-ض

18



حق دسترسی و مشارکت فرهنگی-ط

19



حق آموزش و پژوهش-ظ

20



حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار-ع

21



حق صلح، امنیت و اقتدار ملی-غ

22



1127128مصوبه شماره )
(شورای عالی اداری1395/12/28مورخ 



مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

حقبرخورداریازکرامتانسانیورفتارمحترمانهواسالمی-1

حقبرخورداریازاِعمالبیطرفانهقوانینومقررات-2

اریحقمصونبودنازتبعیضدرنظامها،فرایندهاوتصمیماتاد-3

حقدسترسیآسانوسریعبهخدماتاداری-4

حقحفظورعایتحریمخصوصیهمهافراد-5



مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

نیازحقآگاهیبهموقعازتصمیماتوفرآیندهایاداریودسترسیبهاطالعاتمورد-6

حقاظهارنظرآزادوارائهپیشنهاددرموردتصمیماتوفرآیندهایاداری-7

حقمصونبودنازشروطاجحافآمیزدرتوافقها،معامالتوقراردادهایاداری-8

حقاشخاصتوانخواهدربرخورداریکاملوسریعازامتیازاتخاصقانونی-9

حقرسیدگیبهموقعومنصفانهبهشکایاتواعتراضات-10

انآنهاحقجبرانخساراتواردهدراثرقصوریاتقصیردستگاههایاجراییوکارکن-11





تکالیف 
کارکنان 

و 
دستگاه های اجرایی 

نسبت به حقوق شهروندی 
در نظام اداری



حق برخورداری از کرامت انسانی
و رفتار محترمانه و اسالمی



امهندعوترسانی،اطالعهایفعالیتتمامیدراجراییهایدستگاه-1
تحکمغیرومحترمانهادبیاتازبایدهشدارهاوهاابالغها،آگهیها،

.نماینداستفادهآمیز

یالتتسهوامکاناتخدمت،ارائهمحیطمکلفنداجراییهایدستگاه-2
.نمایندفراهمرامراجعینبهاحترامازحاکیشرایطومناسب

حرمترعایتاجرایی،هایدستگاهخروجیوورودیهایمکاندر-3
ضرورتمراجعینبازرسیکهخاصیموارددرواستضروریمراجعین

تدابیرووسایلازبدنی،بازرسیجایبهممکنحدتابایدباشدداشته
.شوداستفادهالکترونیکیونامحسوسبازرسی



یرنظوسایلیداشتنهمراهمنعدالیلموظفنداجراییهایدستگاه-4
ایهضرورتحسبرادستگاهبهورودهنگامبه...وهمراهتلفنگوشی
ین،مراجعهمراهوسایلسپاریامانتبرایونمایندرسانیاطالعقانونی
رامراجعیندنبایآنبهدسترسیکهنحویبهبگیرندنظردرمطمئنیمکان
.نمایدآنانمتوجهراایهزینهیاکندمشقتدچار

کاتباتمورفتارگفتار،دربایداجراییهایدستگاهکارکنانومدیران-5
اتعباروالفاظبردنکاربهازورعایترانزاکتوادبمراجعین،باخود
نعناوییااتهامگونههرانتسابیاوغیرمحترمانهوآمیزاهانتعرفاً

.نماینداحترازآنهابهمجرمانه

ایطیشرهردرمراجعینوکارکنانمیانمتقابلاحترامباتوأمرفتار-6
.گرددحفظآنانانسانیکرامتورعیاتباید



حق برخورداری از اِعمال 
بیطرفانه قوانین و مقررات



ییاجراهایدستگاهدراداریمکاتباتوهادستورالعملها،بخشنامه-1
قابلوشفافساده،مردمبرایکهشوندابالغوتنظیمایگونهبهباید

یوهشها،بخشنامهاجرایوابالغدرتبعیضگونههرازوبودهدسترس
دیهیب.شوداجتنابمردمبهنسبتاداریدستوراتوتصمیماتها،نامه
سایریاسالمندیمعلولیت،مبنایبرکهحمایتیمتفاوترفتاراست

.شودمینمحسوبتبعیضگیرد،میصورتتوجیهقابلنوعاًهایوضعیت

آنچهبراضافهاطالعاتی،یامدارکمطالبهبهمجازاجراییهایدستگاه-2
ایهزینهدنبایونیستندمراجعینبهشدهبینیپیشمقرراتوقوانیندر

رد.کننددریافتگردیده،تصریحمقرراتوقوانیندرآنچهازبیش
ذکربامراتبشود،دریافتایهزینهبایدمقرراتمطابقکهمواردی
.گردداعالممراجعینبهقانونیمستند



ردشدهتعیینزمانمدتدرراخودوظایفبایداجراییهایدستگاه-3
،مربوطمقرراتوقانوندرچنانچهودهندانجاممصوبمقرراتیاقانون
ازوتعیینراخدماتازیكهربرایمناسبزمانباشد،نشدهمعینزمان
.کنندرسانیاطالعمراجعینبهقبل

همچنینوالزمتخصصیمهارتودانشبایداجراییهایدستگاه-4
بهرااختیاراتووظایفبامرتبطشهروندیحقوقواداریانضباطرعایت
.دهندآموزشخودکارکنانهمه

معتبرادلهاساسبرراخودتصمیماتبایداداریمراجعومدیران-5
صمیمتاعالمدراستفادهموردقانونیاستنادهایوهااستداللوکردهاتخاذ
.کنندبیانراخود



سویازاداریخدماتحضوریدرخواستگونههرپذیرش-6
ردصرفاًاجرایی،هایدستگاهکارکنانومدیرانتوسطمردم
درخواستپذیرشاز.استپذیرشقابلاداریساعاتومحیط

.ودشاجتناباکیداًبایدغیراداری،ساعتیامحیطازخارجدرها

بایداجراییهایدستگاهمدیرانواداریمراجع-7
هنتیجومهلتمرجع،،خودتصمیماتبودنتجدیدنظرقابل

.کننداعالمخودتصمیماتدرراتجدیدنظر
اعالممتقاضیبهها،پروانهصدورکمیسیونرأیابالغدر:مثال
کمیسیوندراعتراضقابلروز…ظرفرأیاینکهشودمی

باشدمیزیرزمینیآبهایاموربهرسیدگی



حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، 
فرآیندها و تصمیمات اداری



یاشدهاعالمومشخصرویهوفرآیندبایداجراییهایدستگاه-1
بهتنسبیکسانطوربهراآنوباشندداشتهخودخدماتارائهبرای
.کنندرعایتمراجعینهمه

اتاقداموتصمیماتبایداجراییهایدستگاهکارکنانومدیران-2
گونههرازودهندانجاممربوطمقرراتوقوانینبهمستندراخود

.ندنمایاجتنابمقرراتوقوانیناجرایدرسلیقهاعمالیاتبعیض

یتصالحاعمالدربایدسطوحهمهدراجراییهایدستگاهکارکنان-3
صدورنیرو،جذبها،صالحیتاحرازنظیرخوداداریاختیاراتوها

.کنندعملتبعیضبدونآننظایرومجوزها



حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری



بهخودقانونینمایندهطریقازیاوشخصاًدارندحقمردم-1
داشتهسریعوآساندسترسیاجرایی،هایدستگاهخدمات
.باشند

تارندگیکاربهراخودتالشنهایتبایداجراییهایدستگاه-2
فادهاستیاوغیرحضوریطریقبهآنهاخدماتبهمردمدسترسی

ایهفنآوریوابزارهاکلیطوربهوالکترونیكدولتخدماتاز
رعت،سنظرازدسترسیاینکیفیتتضمین.گیردانجامنوین
.بودخواهدمربوطدستگاهباهزینهبودنپایینوامنیت



اشد،چنانچهدریافتخدماتازدستگاهاجرایی،مستلزممراجعهحضوریب-3
:بایدنکاتزیررعایتشوند

مکانیكدرخدمتهربهمربوطاداریفرایندهایتجمیع-الف

اداریساختمانداخلوورودیاطراف،درراهنماتابلوهاینصب-ب

فیزیکیتسهیالتوامکاناتبینیپیش-ج

.اداریکارساعتتمامدرخدماتارائهواداریکارساعتدقیقرعایت-د

.مردمسایرومحلیساکنانهمسایگان،برایمزاحمتایجادازپرهیز-هـ



ت،خدماوفعالیتنوعاساسبرموظفنداجراییهایدستگاه-4
انکنندگمراجعهاختیاردرسهولتبهوتهیهرامرتبطهایفرم
.دهندقرار

شناسنامهبخش

بخشنیزوخدمات

پرکاربردفرمهای

باید،(الکترونیكیامکتوبازاعم)مراجعینتقاضاهایتمامی-5
چنین،هم.شوددادهقرارآناناختیاردرپیگیریشمارهوشدهثبت

فرآیندبارامراجعینروشنی،بهبایداجراییهایدستگاه
.سازنداآشنآنهاتقاضایبهکنندهرسیدگیفردوواحدرسیدگی،



ونوبتعایترباآنثبتازبعدبالفاصلهبایدمراجعینتقاضایبهرسیدگی-6
ادامهرایرسیدگنتوانوبودهناقصمدارکیاتقاضاچنانچه.شودآغازترتیب
ازدارکمواطالعاتتکمیلوشدهرسانیدهمتقاضیاطالعبهمراتبسریعاًداد،
.شوددرخواستوی

دروکاریروزهایهمهدرراخودخدماتمکلفنداجراییهایدستگاه-7
خدماتارائهموقتتعطیلیودهندارائهپیوستهطوربهشدهاعالمساعاتطول
.نیستمجازکوتاهمدتبهحتیاداری،اوقاتدر

ئهارافرآیندهایمکرربازنگریوبررسیبابایداجراییهایدستگاه-8
خدمتدرمخلیازایدهایرویهحذفوسازیروانبهنسبتخود،خدمت
.نماینداقداممردمبهمطلوبرسانی

خودکارمحلدرعلتیهربهعمومیخدمتارائهمأموریاکارمندچنانچه-9
مراجعینهبخدماتارائهکهکنداتخاذترتیبیبایداومافوقمقام،نباشدحاضر
.نشودمجددمراجعهبهموکولیامتوقف



وگیرتصمیممقامبایدهموارهمردم،مراجعهساعاتدر-10
حضورخدمتمحلدرایشانسویازمجازمقاماتیاکنندهامضا
.باشدداشته

وریضرهایکمكارائهوراهنماییبهمکلفکارکنانتمامی-11
حیطهدرمراجعینتقاضایچنانچهوهستندمراجعینبه

.ندکنراهنماییمناسبنحوبهراآنهابایدنباشدوظایفشان

شخصیامورانجامازبایداجراییهایدستگاهکارکنان-12
.کننداجتناباداریساعاتدرکلیطوربهومراجعیندرمنظر



حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد



اوبهمربوطشخصیاطالعاتکهکنداثباتفردیاگر-1
عات،اطالدارندهاجراییدستگاهنیست،روزآمدیاناقصنادرست،

.نمایداقداممذکوراطالعاتاصالحبهنسبتباید

هایدستگاهتوسطافرادازشخصیاطالعاتآوریجمع-2
ونیقانوسایلوطرقازاستفادهباوضرورتحددرتنهااجرایی،

وغیرقانونیهایروشووسایلازاستفادهوبودهمجازشفافو
.استممنوعنامتعارف

ردفقطراافرادشخصیاطالعاتبایداجراییهایدستگاه-3
.نمایندآوریجمعسازماناصلیهدفومنظورجهت



ازیریپیشگجهتضروریتدابیربایداجراییهایدستگاه-4
ناسبتمبهکهافراد،اطالعاتازسوءاستفادهیاافشاشدن،مفقود
.کننداتخاذرااندشدهمطلعآنهاازخوداختیاراتووظایف

حضوری-کالمیوتلفنیاینترنتی،ارتباطاتشنودورهگیری-5
ضرورت،صورتدرواستممنوعاجراییهایدستگاهدرافراد
.گرفتخواهدانجاممربوطقوانینچارچوبدر



هاینظارتازاستفادهبهمجازاجراییهایدستگاه-6
برنکهآمگرنیستندافرادشخصیحریمبامغایرالکترونیکی

یطمحدرمجرمانههایفعالیتارتکاباحتمالقوی،دالیلمبنای
حلماموالازاستفادهسوءیااموالتخریبسرقت،قبیلازکار
کارلمحبهداشتوامنیتتأمینبرایامراینیاداشته،وجودکار
.باشدضروریکارکنانیا
نصبوالکترونیکینظارتاِعمالبرایضرورتصورتدر-7

استفادهومکتوبهشداربارامراتببایداجراییدستگاهدوربین،
.برساندمراجعینومردماطالعاتبهرؤیت،قابلعالیماز



ای حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآینده
اداری و دسترسی به اطالعات مورد نیاز







دستگاه های اجرایی مکلفند فرآیند انجام کار
مراجعین را به صورت مرحله به مرحله، از طریق 

انندمقتضی نظیر ارسال پیامک به اطالع آنها برس



حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد 
تصمیمات و فرآیندهای اداری



نقضواداریتخلفاتازاطالعیامشاهدهصورتدرداردحقفردیهر
عاطالیامشاهدهموارداجرایی،هایدستگاهازیکهردرمقرراتوقوانین

.کندگزارشسازمانیبرونوسازمانیدروننظارتیمراجعبهراخود



برگهمراجعینورودهنگامموظفنداجراییهایدستگاه
قرارآنهااراختیدر(الکترونیکییافیزیکیصورتبه)نظرسنجی

عدمیاتطبیقکار،گردشنحوهخصوصدرراایشاننظرودهند
کارنجامامتصدیانرفتاروقبلیشدهاعالماطالعاتباآنتطبیق

تشویقوفرایندهااصالحدرمنظرطوربهراآننتایجوشوندجویا
.دهندقراراستفادهموردخودکارکنانتنبیهو



حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در 
توافق ها، معامالت و قراردادهای اداری





حق اشخاص توان خواه در برخورداری از 
امتیازات خاص قانونی



مادهیاجراینامهآیینمفادمطابقمکلفنداجراییهایدستگاه-1
شماره)معلوالنحقوقازحمایتجامعقانون(2)

شمارهبهآناصالحیهو9/3/1384مورخهـ31960ت/14277
دسترسیسرعتبه،(8/3/1391مورخک47457ت/45515
جمیعازراخدمتارائههایمحیطبه(معلول)خواهتواناشخاص
.کنندتسهیلجهات

،خودکاریمحیطوهاساختماندربایداجراییهایدستگاه-2
فهملقابآسانیبهخواهتواناشخاصبرایکهرااشکاریوعالئم

.کنندنصبباشدخواندنو



مراجعاتنوعومیزانحسببایداجراییهایدستگاه-3
درخودکارکنانبهراکافیهایآموزشخواه،تواناشخاص
.دهندارائهکنندگانمراجعهاینبارفتارنحوهخصوص

واطالعاتفنآوریوهاسامانهبایداجراییهایدستگاه-4
ازخواهتواناشخاصمستقالنهاستفادهجهتراخودارتباطات
.دهندارتقاءآنهاخدمات



شرکت دارای رمپ،
آسانسور مجهز به خط بریل، سرویس 

بهداشتی مخصوص معلولین به همراه زنگ 
اخبار و دستگیره





حق رسیدگی به موقع و منصفانه 
به شکایات و اعتراضات



مردم حق د ارند در تمامی مراجع اداری که به اختالف، 
ی اعتراض یا شکایت آنها رسیدگی می کنند از رسیدگ

منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و
.حقوق آنها رعایت شود



حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا 
هاتقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن



انتظارات 
از شهروندان 
برای رعایت 

حقوق دیگر شهروندان 
در نظام اداری



نتأمیدرمساعدتوشهروندانسایرحقوقرعایتمنظوربه-1
ارائهنوبت،ونظمرعایتدرراالزمهمکاریخود،حقوقبهتر

مدارکواطالعاتارائهخروج،وورودبرایهویتیمدارک
.اشندبداشتهخدمتارائهدرتسریعبرایکاملوموقعبهصحیح،

محترماند،نشدهنقضکهماداماداریاقداماتوتصمیمات-2
واقداماتوتصمیماتبهاعتراضوشوندرعایتوشدهشمرده

وانینقودرشدهبینیپیشطرقباآنهادرتجدیدنظردرخواست
.گیردصورتقانونمراجعبهتوسل

مطالبهاداریمحیطدرتنهااداریهایدرخواستوخدمات-3
محیطازخارجدرکارکنانتوسطخدمتدرخواستازوشده
.شوداجتناباداره



نظامدرشهروندانحقوقتأمینبرایمساعدتمنظوربه-4
تخلفاتازاطالعیامشاهدهصورتدرجامعهآحادکلیهاداری؛
تاسالزماجرایی،هایدستگاهدرمقرراتوقوانیننقضواداری

.کنندگزارشذیربطمراجعبهراخوداطالعیامشاهده

هبمربوطمواردرسیدگی،درتسریعجهتاستشایسته-5
تینظارمراجعبهابتدامقررات،وقوانیننقضواداریتخلفات
دریافتعدمصورتدروگزارشدستگاههرسازمانیدرون
.ودشارائهسازمانیبروننظارتیمراجعبهکننده،قانعپاسخ

ومدیرانتوسطیکدیگربهشهروندانترجیحعدم-تبصره
.استالزامیرسیدگی،مراحلدراجراییهایدستگاهکارکنان



آخرین اسالید تجدید خاطره با 
یزدی های غیور و با معرفت
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