بسمه تعالی
تمامی دستگاَُای مشمًل مادٌ ( )5قاوًن مدیزیت خدمات کشًری
دستًرالعمل مادٌ 2آییه وامٍ اجزایی مًضًع مادٌ  22قاوًن مدیزیت خدمات کشًری
(وظام پذیزش ي بزرسی پییشىُاَا در دستگاٌ اجزایی)

دس اجشای هادُ  2آییي ًاهِ اجشایی هادُ  20لاًَى هذیشیت خذهات کطَسی هَضَع هصَتِ ضواسُ  44196/4221تاسیخ ٍ 1389/01/14صیشاى
ػضَ کویسیَى اهَس اجتواع ٍ دٍلت الکتشًٍیک دستَسالؼول ًحَُ استمشاس ٍ تذاٍم ًظام پزیشش ٍ تشسسی پیطٌْادّا دس دستگاُ ّای اجشایی تِ
ضشح صیش اتالؽ هیطَد:
هادُ( :)1تؼشیف ٍاطگاى
-

.1پیطٌْاد ّ :ش ًَع ًظش  ،فکش ٍ ساّکاسی کِ تتَاًذ ٍضؼیت هَجَد سا آساى تش  ،سشیغ تش ،صحیح تش  ،اسصاى تش ،ایوي تش ٍ ،هغلَب تش کٌذ .

-

.2پیطٌْاد کوی  :اجشای آى سثة افضایص تْشُ ٍسی  ،تْثَد فضای کاس  ،افضایص سضایت کاسکٌاى ٍ هاًٌذ ایٌْا هیطَد ٍ لاتلیت اًذاصُ گیشی
ٍ هحاسثِ سیالی داسد.

-

.3پیطٌْاد کیفی  :اجشای آى سثة اجشای هغلَب تشًاهِ ّای تحَل اداسی ،افضایص تْشُ ٍسی ،تْثَد فضای کاس  ،صشفِ جَیی تْیٌِ دس
هٌاتغ ،افضایص سضایتوٌذی کاسکٌاى ٍ هاًٌذ ایٌْا هیطَد ٍ لاتلیت اًذاصُ گیشی ٍ هحاسثِ سیالی ًذاسد.

-

.4ضَسا :ضَساّای تحَل اداسی دس سغح ٍصاستخاًِ ّا ،ساصهاى ّای هستمل  ،کویسیَى ّای تحَل اداسی دستگاُ ّای ٍاتستِ ٍ کویسیَى
ّای تحَل اداسی ٍ فٌاٍسی اعالػات.

-

 . 5دتیشخاًِ ٍ :احذی است کِ تا استفادُ اص ًیشٍّا ٍ اهکاًات هَجَد صیش ًظش سییس دستگاُ فؼالیت ًوَدُ ٍ فمظ فؼالیت ّای اجشایی هشتَط
تِ ایي ًظام سا اًجام هی دّذ.

-

.6گشٍُ اسصیاتی :کویتِ ّای تخصصی  ،گشٍُ ّای کاسضٌاسی ٍ یا کاسضٌاس تشسسی کٌٌذُ پیطٌْادّای ٍاصلِ.

-

.8پاداش کاسضٌاسی :هثلغی است کِ تِ ػٌَاى جثشاى خذهات تِ فشد یا افشادی کِ اسصیاتی پیطٌْاد سا اًجام دادُ اًذ (اػن اص آًکِ پیطٌْاد سد
یا لثَل ضَد) پشداخت هیطَد.

-

. 9تزس پیطٌْاد  :هَضَػات هطخصی است کِ تَسظ ضَسا اص عشیك دتیشخاًِ تِ اعالع هذیشاى  ،کاسکٌاى ٍ سایشیي هیشسذ  ،تا پیطٌْادّای
خَد سا دس آى صهیٌِ اسایِ کٌٌذ.

-

 .10پیطٌْاد دٌّذُ:فشد یا گشٍّی است کِ پیطٌْاد خَد سا تِ یکی اص سٍش ّای لاتل لثَل تِ دتیشخاًِ اسایِ هیکٌذ.

-

.11هجشی یا هجشیاى :فشد یا افشادی است کِ اجشای پیطٌْاد سا تش ػْذُ داسًذ.

-

.12پیطٌْاد اجشا ضذُ  :پیطٌْادی است کِ تِ تْشُ تشداسی هیشسذ.

-

ً.13فش پیطٌْاد (سشاًِ)دس سال  :ضاخصی است کِ اص تمسین تؼذاد کل پیطٌْادّای دسیافت ضذُ دس عَل یک سال تِ تؼذاد کل کاسکٌاى تِ
دست هی آیذ.

هادُ( : )2هشاحل فشایٌذ اجشایی ًظام پزیشش ٍ تشسسی پیطٌْاد ػثاست است اص:
-

.1پیطٌْادّا تِ سٍش ّای هختلف اص جولِ تِ صَست الکتشًٍیکی تِ دتیشخاًِ فشستادُ هیطَد.

-

.2دتیشخاًِ حذاکثش عی  2سٍص تایذ هشاتة تکویل ً ،الص ٍ یا تکشاسی تَدى پیطٌْاد سا تشسسی ٍ ًتیجِ سا تِ اعالع پیطٌْاد دٌّذُ تشساًذ ٍ
پیطٌْاد ّای کاهل سا تا اسایِ کذ پیگیشی تِ پیطٌْاد دٌّذُ  ،دس دستَس کاس ضَسا لشاس دّذ.

-

.3دس صَستی کِ تِ تطخیص ضَسا ،پیطٌْ اد ًیاص تِ تشسسی کاسضٌاسی داضتِ تاضذ  ،دتیشخاًِ آى سا تِ گشٍُ اسصیاتی ریشتظ اسجاع هیذّذ.

-

.4ضَسا تایذ حذاکثش عی یک ّفتِ پس اص دسیافت پیطٌْاد ً ،ظش کاسضٌاسی خَد سا تِ دتیشخاًِ تفشستذ .دس صَست ًیاص تِ صهاى تیطتش
کاسضٌاسی ،گشٍُ اسصیاتی هَظف است هشاتة سا دس صهاى یک ّفتِ تِ دتیشخاًِ اعالع دّذ ٍ صهاى هَسد ًیاص خَد سا اػالم کٌذ.

-

.5پس اص تصَیة پیطْاد دسضَسا  ،دستَس اجشایی ضذى آى تَسظ ضَسا صادس هیطَد.

-

 .6ضَسا تش اساس هحاسثِ ٍ تشآٍسد هٌافغ حاصل اص اجشای پیطٌْاد دس یک دٍسُ یکسالِ  ،هیضاى پاداش پیطٌْاد دٌّذُ یا پیطٌْاد دٌّذگاى
سا تؼییي ٍ تصَیة ٍ تا اهضای سییس دستگاُ تشای پشداخت تِ ٍاحذ ریشتظ اتالؽ هیکٌذ.

-

.7دتیشخاًِ ًتیجِ تصوین ضَسا سا تِ اعالع پیطٌْاد دٌّذُ هیشساًذ.
هادُ (ٍ :)3ظایف ضَسا دس هَسد ًظام پزیشش ٍ تشسسی پیطٌْا دّا
 .1تؼییي خظ هطی ّای اجشایی ،سیاست گزاسی ٍ تشًاهِ سیضی هشتثظ تا ًظام پزیشش ٍ تشسسی پیطٌْادّا ٍ تؼییي صهیٌِ ّای
هٌاسة تشای اسایِ پیطٌْاد ّا
 .2تصوین گیشی دس هَسد سد یا پزیشش ًْایی پیطٌْادّا
 .3تؼییي ٍ تاییذ تشتشیي پیطٌْاد کوی ٍ کیفی (تیطتشیي اثش تخطی)،پیطٌْاد دٌّذُ تشتش تا تیطتشیي پیطٌْاد (تِ ضشط حذالل 10
دسصذ پیطٌْاد هصَب)  ،کاسضٌاس تشتش  ،هجشی تشتش ،هذیش تشتش(ًفش پیطٌْاد تیطتش)
 .4تؼییي ٍ تاییذ پاداش ّا ٍ سایش ّضیٌِ ّا اص هحل  20دسصذ هٌافغ حاصل اص اجشای پیطٌْادّا
ً .5ظاست تش ػولکشد دتیشخاًِ
 .6تذٍیي ٍ تصَیة ضَاتظ ٍ هؼیاسّای تؼییي پاداش کاسضٌاساى تشسسی کٌٌذُ ٍ هجشیاى پیطٌْاد ّا تش حسة هیضاى هطاسکت ٍ
کوک آًْا دس اجشا ٍ اتالؽ آى تِ ٍاحذ ریشتظ تا اهضای سییس ضَسا تشای پشداخت.
 .7تؼییي ٍ تصَیة هطَق ّای ػوَهی تِ هٌظَس تمَیت فشٌّگ هطاسکت هیاى کاسکٌاى  ،اص هحل هٌافغ ًظام پیطٌْادّا.
تثصشُ  :ضَسا هیتَاًذ تخطی اص ٍظایف خَد سا تِ گشٍُ کاسضٌاسی ٍ یا کویتِ ّای تخصصی ٍاگزاس کٌذ.
هادُ (ٍ)4ظایف دتیشخاًِ
 .1دسیافت ٍ ثثت پیطٌْادّا
 .2تشًاهِ سیضی تشای ایجاد صهیٌِ ضکَفایی ٍ سضذ خاللیت کاسکٌاى
ً .3ظاست تش حسي اجشای پیطٌْادّای هصَب ٍ تشسسی اثش تخطی آًْا ٍ گضاسش تِ ضَسا.
 .4تْیِ گضاسش ػولکشد ساالًِ ًظام پیطٌْادّا ٍ ًحَُ ػولکشد گشٍُ ّای اسصیاتی ٍ اسائِ آى تِ ضَسا ٍ سایش هشاجغ ری صالح
 .4تشگضاسی جلسات ضَسای ًظام پزیشش ٍ تشسسی پیطٌْادّا

 .5پیگیشی اجضای هصَتات ضَسا
 .6اسجاع پیطٌْاد ّای هصَب تشای اجشا ٍ پیگیشی هشاحل اجشای آى
.7اسایِ گضاسش کاهل اجشای پیطٌْاد تِ ضَساء پس اص پایاى فشایٌذ اجشای پیطٌْاد ٍ یا تْشُ تشداسی اص آى
 .8اػالم ٍضؼیت پیطٌْاد ّای دسیافتی تِ کاسکٌاى تِ صَست هستوش
 .01اعالع سساًی هَضَػات اٍلَیت داس اػالم ضذُ تَسظ ضَسا تش حسة ضشٍست (تزس پیطٌْاد)
.00پیطٌْاد اجشای فغالیت ّای آهَصضی ٍ فشٌّگی هٌاسة تِ هٌظَس گستشش ًظام پیطٌْاد ّا تِ ضَسا (هاًٌذ تشگضاسی سویٌاس ّا،
ّوایص ّا ،تاصدیذ ّا ،دٍسُ ّای آهَصضی ٍ ).....
 .01گشد آٍسی هٌاتغ ٍ کتاب ّای هشجغ ػلوی  ،تجشتیات ٍ دستاٍسد ّای سایش ساصهاى ّا دس صهیٌِ ًظام پزیشش ٍ تشسسی پیطٌْاد ّا
 .02اًجام هکاتثات ضشٍسی ًظام پیطٌْادّا دس خذٍد تؼییي ضذُ تَسظ ضَسا
 .03ثثت ٍ ًگْذاسی سَاتك پیطٌْادّا اص هشحلِ دسیافت تا دسیافت ًتیجِ ٍ تطکیل تاًک اعالػات ًظام پیطٌْادّا

هادُ(ُ)ً :حَُ اسصیاتی ٍ تؼییي پاداش پیطٌْاد ٍ پشداخت آى
 .1هیضاى صشفِ جَیی حاصل اص اجشای پیطٌْاد ٍ اثش تخطی آى تِ ٍسیلِ کاسضٌاس یا ٍاحذ ریشتظ

