پالى عول هباسصُ علیِ فساد اداسی کویسیَى هستمل ًظاست بش
تطبیك لاًَى اساسی
سال هالی 7937

همذهِ
کویسیَى هستقل ًظبرت ثز تغجیق قبًَى اسبسی پالى هجبرسُ ػلیِ فسبد اداری سبل هبلی  1397خَیص را ثز اسبس
هػَثِ ضوبرُ  7هؤرخ  1396 /7/6ضَرای ػبلی حبکویت قبًَى ٍ هجبرسُ ػلیِ فسبد اداری ٍ هػَثِ ضوبرُ 11هؤرخ
 1396/7/19کبثیٌِ روَْری اسالهی اففبًستبى ٍ ثِ تبسی اس استزاتیژی هلی هجبرسُ ػلیِ فسبد اداری ،تزتیت ًوَدُ است.

تطخیص ٍظایف اساسی کویسیَى هستمل ًظاست بش تطبیك لاًَى اساسی
ایزبد ٍ تغجیق پبلیسی ًظبرتی هؤحز ٍ کبرا ثز تغجیق احکبم قبًَى اسبسی در سغح کطَر در راستبی ًظبرت ثز تغجیق
قبًَى اسبسی ٍ تحکین حبکویت قبًَى.

ضٌاسایی خطشات ٍ آسیب پزیشی ّای هعشٍض بِ فساد اداسی
در سِ ثخص کویسیَى احتوبل آسیت پذیزی خغزات هؼزٍؼ ثِ فسبد ٍرَد دارد:
در ثخص تفتیص؛
در ثخص تذارکبت؛
در ثخص استخذام؛

هطابمت با اّذاف استشاتیژی هلی هباسصُ با فساد اداسی
پالى هتذکزُ در رْت تحقق اّذاف استزاتیژی هجبرسُ ثب فسبد اداری ثخػَظ هحَرّبی اٍل (تقَیت رّجزی سیبسی ٍ
ضجکِ ّبی اغالحگزا) ،هحَر سَم ( ایزبد سیستن خذهبت هلکی هجٌی ثز ضبیستگی ٍ پبیبى دادى ثِ هذاخالت ٍ ٍاسغِ
ثبسی ّب در تؼییٌبت خذهبت هلکی) ،هحَر پٌزن (هذیزیت سبلن ثَدرَی ثِ ًحَی کِ توَیل ضفبف ٍ قبثل پیگیزی ثَدُ
ٍ هغبثق اغَل هلی هحبسجَی تفتیص گزدد) ،تزتیت گزدیذُ است.

الذاهات هباسصُ با فساد هٌذسج تعْذات حکَهت دس دیگش اسٌاد ٍ هیثاق ّا
کویسیَى هستقل ًظبرت ثز تغجیق قبًَى اسبسی خبرد اس پالى ػول هجبرسُ ػلیِ فسبد اداری ،پالى تغجیقی ثزًبهِ هلی
اغالحبت ػذلی ٍ قضبیی کویسیَى را در هغباثقت ثِ اّذاف ثزًبهِ هلی اغالحبت ػذلی ٍ قضبیی در رْت تبهیي
حبکویت قبًَى تزتیت ٍ ثِ هزحلِ ارزا گذاضتِ است.

ًظشیات هخاطبیي ٍ خَاًب ریذخل کلیذی دس هَسد پالى عول
کویسیَى هستقل ًظبرت ثز تغجیق قبًَى اسبسی ًظزیبت سکزتزیت ٍیژُ ضَرای ػبلی حبکویت قبًَى ٍ هجبرسُ ػلیِ فسبد
اداری را در ایي پالى گٌزبًیذُ است.
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ضشح پشٍسِ تذٍیي پالى
پالى هجبرسُ ثب فسبد اداری کویسیَى هستقل ًظبرت ثز تغجیق قبًَى اسبسی در ّوبٌّگی ثب ثخص ّبی تذارکبت ،تفتیص،
اعالػبت ٍ ارتجبط ػبهِ ٍ هٌبثغ ثطزی ،تَسظ آهزیت پالىً ،ظبرت ،ارسیبثی ٍ ارتجبط خبررِ تزتیت گزدیذُ است.

ًظاست ٍ اسصیابی اص تطبیك پالى عول
هسئَلیت ارائِ گشارش اس تغجیق پالى هجبرسُ ثب فسبد اداری را ثِ سکزتزیت ٍیشُ هجبرسُ ػلیِ فسبد اداری آهزیت پالى،
ًظبرت ،ارسیبثی ٍ ارتجبط خبررِ ثِ ػْذُ دارد کِ ثػَرت رثؼَار اس پالى هتذکزُ ثِ سکزتزیت ٍیژُ ضَرای ػبلی حبکویت
قبًَى ٍ هجبرسُ ػلیِ فسبد اداری گشارش ارائِ هیذارد.

گضاسضذّی بِ سکشتشیت ٍیژُ ٍهشخع ٍاحذ گضاسش دّی
کویسیَى هستقل ًظبرت ثز تغجیق قبًَى اسبسی گشارش تغجیق ٍ ًظبرت ٍ ارسیبثی اس ًتبیذ پالى ػول هجبرسُ ػلیِ فسبد
اداری را ثغَر رثؼَار (دٍّفتِ قجل اس ختن ّز رثغ) هغبثق فبرهت اس قجل تؼییي ضذُ ثِ سکزتزیت ٍیژُ هجبسرُ ػلیِ فسبد
اداری ارسبل هیذارد.

خطشات پشٍسِ اصالحات ٍ الذاهات الصم خْت سفع آى
کویسیَى هستقل ًظبرت ثز تغجیق قبًَى اسبسی هتؼْذ ثز ػولی ًوَدى فؼبلیت ّبی پالى ضذُ در رْت هجبرسُ ػلیِ
فسبد اداری هی ثبضذ .هطکالت اس قجیل ثِ تؼَیق افتیذى پزٍسِ ّب ٍ تؼلل ٍظیفَی ٍرَد دارد کِ ثزای رفغ خغزات
هتذکزُ ،هذیزیت ػوَهی ًظبرت ٍ ارسیبثی گشارش رثؼَار را اس تغجیق پالى روغ آٍری ٍ ثِ هقبم کویسیَى اراحِ هیذارد تب
ثزاسبس آى اقذاهبت السم را اتخبد ًوبیٌذ.

ًکات لابل بحث ٍ تصَیب دس ضَسای عالی حاکویت لاًَى ٍ هباسصُ علیِ فساد اداسی
ارائِ گشارش اس تغجیق پالى اغالحبت ػذلی ٍ قضبیی ٍ پالى هجبرسُ ثب فسبد اداری ،اًؼکبس چبلص ّب در ػزغِ تغجیق
پالى ّبی هتذکزُ اس هَارد هَرد ثحج در رلسِ ضَرای ػبلی حبکویت قبًَى ٍ هجبرسُ ػلیِ فسبد اداری ضوزدُ هی ضَد.
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ضواسُ

7

1.1

1.2

1.3

1.4

اٍلَیت اٍل :تمَیت ضفافیت ٍ آگاّی دّی عاهِ اص چگًَگی اخشاآت هباسصُ علیِ فساد اداسی
فعالیت ّای اساسی

ًتایح هتَلعِ

ضاخص ّا

تاثیشات

ارائِ گشارش ارزاآت سبالًِ اس سَی آهزیت
اعالػبت ٍ ارتجبط ػبهِ در هَرد تغجیق
قبًَى دستزسی ثِ اعالػبت ثِ کویسیَى
ًظبرت اس دستزسی ثِ اعالػبت هغبثق هبدُ
ّفذّن قبًَى دستزسی ثِ اعالػبت

اس تغجیق قبًَى دستزسی
ثِ اعالػبت تَسظ ادارُ
اعویٌبى حبغل هی گزدد

گشارش ارائِ
ضذُ ثِ
کویسیَى
ًظبرت
دستزسی ثِ
اعالػبت

ضواسُ

تعْذ

سبع7

سبع2

سبع9

سبع۴

هحَر اٍل
استزاتیژی

%100

گشارضبت ًطز
ضذُ

تبهیي ضفبفیت ٍ
پبسخگَیی

هحَل اٍل
استزاتیژی

%25

%25

هحَر
پٌزن
استزاتیژی

%50

هحَر اٍل
استزاتیژی

ًطز گشارش رثؼَار ًظبرت اس رػبیت ٍ
تغجیق هَاد قبًَى اسبسی در سبیت
کویسیَى
ًطز پالى ّبی سبالًِ ،ثَدرِ سبالًِ ٍ
حسبة قغؼیِ سبل در ٍیت سبیت
کویسیَى

دستزسی ثِ ثزًبهِ ّب ٍ
ثَدرِ کویسیَى

پالى ّب ،ثَدرِ
ٍ حسبة قغؼیِ
ًطز ضذُ در
سبیت

تبهیي ضفبفیت ٍ
پبسخگَیی

تغجیق پزٍسِ حجت دارایی
ّبی هقبهبت ٍ کبرکٌبى
ادارُ تسْیل گزدیذُ ٍ اس
ػولی ضذى آى اعویٌبى
حبغل هیگزدد

تؼذاد هقبهبت ٍ
کبرکٌبًی کِ
دارایی ّبی
ضبى را حجت
کزدُ اًذ

رلَگیزی اس فسبد،
سَء استفبدُ ٍ
تضبد هٌبفغ تَسظ
هقبهبت ٍ کبرکٌبى
دٍلتی

2

هحَس یا

تقَیت فزٌّگ
ضفبفیت ،حسبثذّی
ٍ اعالع رسبًی در
ادارُ ٍ تقَیت راثغِ
هیبى ضْزًٍذاى ٍ
ادارُ

دستزسی ثِ آرزاآت
سبالًِ کویسیَى

ّوکبری در تَسیغ فَرم ّبی حجت دارایی
ّب ثِ هقبهبت ٍ کبرکٌبى ادارُ ٍ روغ آٍری
ٍ ارسبل آًْب ثِ ادارُ حجت ٍ ثزرسی دارایی
ّبی هقبهبت ٍ کبرکٌبى دٍلتی ادارُ اهَر
ریبست روَْری
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%25

%25

%50

%50

%50

خطشات

ًذارد

ًذارد

ًذارد

ًذارد

اٍلَیت دٍمّ :وکاسی دس تعمیب عذلی لضایا ٍ هتْواى فساد اداسی
فعالیت ّای اساسی

ًتایح هتَلعِ

ضاخص ّا

تاثیشات
غفحِ  9اس 7
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هحَس یا
تعْذ

سبع7

سبع2

سبع9

سبع۴

خطشات

2.1

ارربع ثوَقغ اتْبهبت ٍ قضبیبیی کِ
ایزبة تؼقیت ػذلی را هی ًوبیٌذ
ثِ ادارُ لَی

ٍ ارائِ

گشارش ثِ سکزتزیت ٍیژُ

اس ارربع توبم قضبیب ٍ
تؼقیت ػذلی توبم اتْبهبت
ٍ هَارد فسبد اداری
اعویٌبى حبغل هی گزدد

ضواسُ

9

3.1

تؼذاد قضبیب ٍ
اتْبهبت رارغ
ثِ ضذُ رْت
تؼقیت ػذلی

هحَر چْبرم
استزاتیژی

25%

25%

25%

25%

ًذارد

اٍلَیت سَم :تمَیت اساس آهاسی اداسُ
فعالیت ّای اساسی

ًتایح هتَلعِ

ضاخص ّا

تاثیشات

اًزبم یک ارسیبثی هستقل ثزای
تقَیت اسبس آهبری اس ٍضؼیت ٍ
آسیت پذیزی ّبی فسبد اداری ادارُ

اسبس آهبری ٍ درک
هسئَلیي ادارُ اس ٍضؼیت
فسبد اداری در ادارُ تقَیت
هی گزدد

ارسیبثی ثیزًٍی
اًزبم ضذُ

افشایص هَحزیت
فؼبلیت ّبی اغالحبت
ٍ هجبرسُ ػلیِ فسبد
اداری تَسظ ادارات

سال هالی 7937

هحَس یا
تعْذ

سبع7

سبع2

سبع9

هحَر اٍل
استزاتیژی

سبع۴

100%

خطشات
ًجَد هٌبثغ السم
راُ حل :رذة هٌبثغ
ثیزًٍی ثزای اًزبم ایي
ارسیبثی

اٍلَیت چْاسم :هفذیت ٍ هؤثشیت ستین کٌتشٍل داخلی ٍ پاسخگَیی اداسُ دس صهیٌِ گضاسش ّای تفتیص ،بشسسی ٍ اسصیابی ّای بیشًٍی

ضواسُ

۴

رلَگیزی اس فسبد اداری،
تبهیي حبکویت قبًَى ٍ
حػَل اعویٌبى اس هزبسات
هزتکجیي فسبد اداری

فعالیت ّای اساسی

ًتایح هتَلعِ

ضاخص ّا

تاثیشات

4.1

تغجیق سفبرضبت گشارضبت
تفتیص ،ثزرسی ٍ ارسیبثی ّبی
ثیزًٍی ادارُ

ادارُ در هقبثل سفبرضبت گشارش
ّبی تفیتص ،ثزرسی ٍ ارسیبثی
ّبی ثیزًٍی پبسخگَ هی گزدد

گشارش ارائِ ضذُ
اس تغجیق
سفبرضبت

افشایص حسبثذّی ٍ
اًزبم اغالحبت السم
ثزای تقَیت ادارُ

4.2

ثزرسی قزار داد ّبی ػقذ ضذُ
سبل هبلی 1397

تبهیي ضفبفیت ٍ استفبدُ هؤحز اس
ثَدرِ کویسیَى در ثخص قزار
داد ّب

قزار داد ّبی
ثزرسی ضذُ

تبهیي هٌبفغ دٍلت

4.3

ثزرسی خزیذاری ّبی سبل
هبلی 1397

تبهیي ضفبفیت ٍ استفبدُ هؤحز اس
ثَدرِ کویسیَى در ثخص
خزیذاری ّب

خزیذاری ّبی
ثزسی ضذُ

تبهیي هٌبفغ دٍلت
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هحَس یا
تعْذ

سبع7

سبع2

هحَر پٌزن
استزاتیژی

50%

هحَر پٌزن
استزاتیژی

25%

25%

هحَر پٌزن
استزاتیژی

25%

25%

سبع9

سبع۴

50%

25%

25%

خطشات

ًذارد

25%

25%

ًذارد

ًذارد

4.4

ثزرسی توبم حَالِ ربت
ثزٍیت دفتز م 20

حػَل اعویٌبى اس تغجیق قَاًیي
در پزٍسِ خزیذاری ّب

حَالِ ربت
ثزرسی ضذُ

تبهیي هٌبفغ دٍلت

4.5

ثزرسی ثَدرِ هٌظَر ضذُ
سبل هبلی  ،1397تخػیػبت
ٍ غَرت هػبرف آى

تبهیي ضفبفیت ٍ استفبدُ هؤحز اس
ثَدرِ کویسیَى

ثَدرِ ثزرسی
ضذُ

تبهیي هٌبفغ دٍلت

حػَل اعویٌبى اس هػزف ثَدرِ
هٌظَر ضذُ در رْت ثز آٍرُ
ضذى اّذاف کویسیَى

حسبة قغؼیِ
تػفیِ ضذُ

تبهیي هٌبفغ دٍلت

4.6

تػفیِ حسبة قغیؼِ سبل
هبلی 1397

4.7

تفتیص ٍ ثزرسی ارزاآت
کبری ضؼجبت ثخص اداری ٍ
هسلکی کویسیَى

4.8

هؼزفی کبرهٌذاى ثخص
تفتیص داخلی ثِ ثزًبهِ ّبی
هَرد ضزٍرت

4.9

تشئیذ تطکیل ثخص تفتیص
داخلی کویسیَى

حػَل اعویٌبى اس تحقق ٍ
تغجیق پالى کبری ٍ گشارضبت
ثخص ّبی اداری ٍ هسلکی

ارتقبی ظزفیت

هؼیبری سبختي تطکیل ثخص
تفتیص داخلی کویسیَى

ضواسُ

5

ضؼجبت تفتیص
ضذُ

کبرهٌذاى هؼزفی
ضذُ

اسدیبد یک ثست

تبهیي هٌبفغ دٍلت

هحَر پٌزن
استزاتیژی

25%

25%

هحَر پٌزن
استزاتیژی

25%

100%

هحَر پٌزن
استزاتیژی

هحَر پٌزن
استزاتیژی

تقَیت اغل تخػع
گزایی

هحَر پٌزن
استزاتیژی

گستزش فؼبلیت
ّبی ثخص داخلی
کویسیَى

هحَر پٌزن
استزاتیژی

25%

ًذارد

100
%

25%

25%

25%

25%

50%

25%

25%

ًذارد

25%

25%

هػزف ًطذى ثَدرِ
عجق پالى
ػذم ّوکبری هسئَلیي،
ثزرسی ًطذى ارزاآت
کبری ضؼجبت ثخص
اداری ٍ هسلکی
کویسیَى
ػذم تذٍیز ثزًبهِ ّبی
آهَسضی اس ربًت
کویسیَى اغالحبت
اداری ٍ ادارُ ػبلی
ثزرسی
ػذم تػَیت تطکیل
کویسیَى اس ربًت
اغالحبت ٍ ادارُ اهَر
ریبست روَْری

50%

تأهیي ضفافیت دس بخص تذاسکات
فعالیت ّای اساسی

ًتایح هتَلعِ

ضاخص ّا

تاثیشات
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هحَس یا
تعْذ

سبع7

سبع2

سبع9

سبع۴

خطشات

5.1

5.2

رػبیت ٍ تغجیق قبًَى تذارکبت ،
عزسالؼول ٍهتحذالوبل ّب در پزٍسِ
تذارکبتی

ضفبفیت ٍ تسزیغ پزٍسِ
تذارکبتی

رػبیت ٍ تغجیق هقزرُ ٍ عزسالؼول حفظ
ٍهزاقجت ٍ هَادسَخت ٍسبیظ ًقلیِ

تبهیي ضفبفیت در ارائِ
تسْیالت السم تزاًسپَرتی
رْت تغجیق ثزًبهِ ّبی
کویسیَى

ضواسُ

6

6.1

6.2

6.3

 6قزارداد

تبهیي هٌبفغ ػبهِ

 23ػزادُ
ٍسبیظ ًقلیِ

حفظ ًٍگْذاضت
دارای ػبهِ

هحَر
پٌزن
استزاتیژی
هحَر
پٌزن
استزاتیژی

56%

25%

ػذم هَرَیت ضزکت ّب ٍ
هؼیبری ٍ تکویل ًٌوَدى
ضزعٌبهِ قزار داد

35%

25%

25%

25%

حَادث غیز هتزقجِ

لاًًَوٌذ ساصی بْتش اخشاآت هٌابع بطشی
فعالیت ّای اساسی
اػالى ٍ استخذام 16ثست کویسیَى
ثبدر ًظز داضت سیتن استخذام
الکتزًٍیکی اس عزیق رقبثت آساد

تغجیق عزسالؼول هػَة کویسیَى در
هَردهؼزفی کبرهٌذاى ثِ ثَرسیِ ّبی
خبرری
رػبیت هؼیبر ّبی تغجیق اهتیبسات
استخٌبیی در کویسیَى

ًتایح هتَلعِ

ضاخص ّا

تاثیشات

پزکزدى ٍ پز ًگْذاضتي
ثست ّبی کوجَد ثب رذة
کبدر ّب

تؼذاد افزاد
استخذام ضذُ
در ثست ّب

تبهیي ضفبفیت ٍ
اغل ضبیستِ
سبالری در ادارُ

ارتقبی ظزفیت کبری
کبرهٌذاى
تطخیع ،تطَیق ،حوبیت
ٍ حفظ کبدر ّب در ادارُ

سال هالی 7937

هحَس یا
تعْذ

سبع7

هحَر سَم
استزاتیژی

25%

یک عزسالؼول

تبهیي ضفبفیت ٍ
اغل ضبیستِ
سبالری در ادارُ

هحَر سَم
استزاتیژی

25%

تؼذاد کبرهٌذاى
هستفیذ ضذُ اس
اهتیبسات

ثز آٍردُ ضذى
تَقؼبت ادارُ ٍ
ارتقبی سغح ثبس
دّی

هحَر سَم
استزاتیژی

غفحِ  6اس 7

25%

سبع2

25%

25%

25%

سبع9

25%

25%

25%

سبع۴

25%

25%

25%

خطشات
ثِ تؼَیق افتیذى ثزٍسِ
در غَرت ػذم هَرَدیت
راّکبر ٍاحذ اس سَی
کویسیَى اغالحبت اداری
ٍ خذهبت هلکی
ػذم تغجیق عزسالؼول

ػذم رػبیت هؼیبر ّب در
قسوت تطخیع افزاد

