عنىاى هصىتو :دستىرالعول نحىه تشىيق و تنثيو كاركناى هىضىع هصىتو طرح تكرين
هردم و جلة رضايت ارتابرجىع

ؽٕساي ػاني اداسي دس يکصذْٔؾتًيٍ خهغّ يٕسش 0830/02/02
تُا تّ پيؾُٓاد عاصياٌ يذيشيت ٔ تشَايّسيضي كؾٕس ٔ دس اخشاي يٕاد
 00 ٔ 3عشذ تكشيى يشدو ٔ خهة سضايت استابسخٕع دس َظاو اداسي
(يصٕتّ ؽًاسِ .08/03582ط يٕسش  0830/0/02ؽٕساي ػاني اداسي)
دعتٕسانؼًم َسِٕ تؾٕيك ٔ تُثيّ كاسكُاٌ سا تّ ؽشذ ريم تصٕية
ًَٕد:
دستىرالعول نحىه تشىيق و تنثيو كاركناى هىضىع هىاد  8و  21طرح تكرين
هردم و جلة رضايت ارتابرجىع در نظام اداري
هاده  )2تعاريف:

هصىتو :يُظٕس اص يصٕتّ دس ايٍ دعتٕسانؼًم يصٕتّ ؽًاسِ
.08/03582ط يٕسش  0830/0/02ؽٕساي ػاني اداسي دس
يٕسد عشذ تكشيى يشدو ٔ خهة سضايت استابسخٕع دس
َظاو اداسي ييتاؽذ.
دستگاه اجرايي :كهيّ ٔصاستخاَّْا ،يؤعغات ،ؽشكتْاي دٔنتي ٔ
ؽشكتْا ٔ يؤعغاتي كّ ؽًٕل لإٌَ تش آَٓا يغتهضو
ركش يا تصشير َاو اعت اص خًهّ َيشٔي اَتظايي ،ؽٓشداسي
تٓشاٌ ٔ عايش ؽٓشداسيْا ،تاَكْا ،ؽشكتْاي تيًّ،
ًْچُيٍ يؤعغات ٔ َٓادْاي ػًٕيي غيشدٔنتي ٔ َٓادْاي

اَمالب اعاليي كّ اص تٕدخّ ػًٕيي دٔنت اعتفادِ
ييكُُذ.
ارتابرجىع :ؽخصي اعت كّ خٓت دسيافت خذيت يا كاال دس
چاسچٕب لٕاَيٍ ٔ يمشسات ػًٕيي تّ دعتگاِْاي يؾًٕل
يصٕتّ يشاخؼّ ييًَايذ.
كاركناى :يغتخذييٍ دٔنت اػى اص سعًي ٔ غيشسعًي دس كهيّ
عغٕذ ؽغهي كّ ػٓذِداس اَداو ٔظايف يسٕنّ اص دعتگاِ
يتثٕع خٕد ييتاؽُذ.
ماده  )2دعتگاِْاي اخشايي يٕظفُذ َغثت تّ تؼييٍ ٔازذْاي
عاصياَي كّ يغتميًاً تّ يشدو خذيت ٔ يا كاال اسائّ
ييًَايُذ (َظيش ٔازذْاي دسياَي ،خذياتي ٔ اداسي) الذاو
ٔ فشآيُذْاي يشتثظ تا استابسخٕع سا ازصاء ٔ يغتُذ
ًَايُذ.
تثصره) ٔازذْاي عتادي دعتگاِْاي اخشايي ٔ َظايش آٌ كّ تّعٕس
يغتميى تا يشدو ٔ استابسخٕع تشاي اسائّ خذيات دس تًاط
ًَيتاؽُذ تا تؾخيص دعتگاِ يشتٕعّ يؾًٕل ايٍ يصٕتّ
ًَيگشدَذ.
ماده ٔ )3ازذ ايٕس اداسي (كاسگضيُي) تؼذ اص خًغتُذي عاالَّ
َظشات استابسخٕع (فشو ع )30-7(080-عاصياٌ يذيشيت
ٔ تشَايّسيضي كؾٕس) تش اعاط اعالػات فشوْاي ياْاَّ
عال گزؽتّ دس پاياٌ اسديثٓؾتياِ ْش عال 5 ،دسصذ اص
كاسكُاٌ كّ تيؾتشيٍ دسصذ تشخٕسد يُاعة (يُذسج دس
عتٌٕ ؽؾى فشو يزكٕس) سا تا استابسخٕع داؽتّاَذ تّ ؽشط
ايُكّ ْيچگَّٕ تشخٕسد َايُاعة َذاؽتّ تاؽُذ ،اَتخاب ٔ

خٓت تؾٕيك تّ سئيظ دعتگاِ يا ٔازذ عاصياَي يشتٕط
يؼشفي ييًَايذ.
ماده  )4كاسكُاَي كّ تّ ؽشذ فٕقانزكش اَتخاب ٔ يٕسد تأييذ سئيظ
دعتگاِ يا ٔازذ عاصياَي ريشتظ لشاس گشفتّاَذ اص ايتياصات
ريم تشخٕسداس ييؽَٕذ:
 تؾٕيك ٔ تمذيش تا ايضاي سئيظ دعتگاِ يا ٔازذ عاصياَي تادسج دس پشَٔذِ كاسگضيُي يغتخذو
 زذاكثش يك ياِ زمٕق ٔ يضايا تّ ػُٕاٌ پاداػ يٕضٕع يادِ 80لإٌَ اعتخذاو كؾٕسي ٔ يا يمشسات اعتخذايي دعتگاِ
تا تٕخّ تّ عمف اػتثاسات دعتگاِ
ماده  )5يؾخصات كاسكُاَي كّ يٕسد تؾٕيك لشاس گشفتّاَذ تّ ًْشاِ
يغتُذات يشتٕعّ ٔ گضاسؽي اص ػًهكشد آَٓا زغة يٕسد
تّ عتاد تشَايّسيضي تسٕل اداسي اعتاٌ يا ؽٕساي تسٕل
اداسي اسعال ييگشدد .عتاد تشَايّسيضي تسٕل اداسي اعتاٌ
يا ؽٕساي تسٕل اداسي دعتگاِ اص تيٍ كاسكُاَي كّ
تيؾتشيٍ ايتياص سا كغة ًَٕدِاَذَ 8 ،فش سا تّ ػُٕاٌ
كاسكُاٌ ًََّٕ دس خهة سضايت استابسخٕع اَتخاب
ًَٕدِ ٔ دس يشاعى خؾُٕاسِ ؽٓيذ سخايي (سِ) يؼشفي ٔ اص
ايتياصات ريم تٓشِيُذ خٕاُْذ ؽذ:
 اػغاي نٕذ تكشيى استابسخٕع تا ايضاء اعتاَذاس يا ٔصيشزغة يٕسد
 اػضاو تّ عفش زح ػًشِ ٔ يا يؼادل سياني آٌ تٓشِيُذي اص أنٕيت دس اعتفادِ اص فشصتْاي آيٕصؽي
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 )30عاصياٌ يذيشيت ٔ تشَايّسيضي كؾٕس) دس صييُّ
ززف يشازم صائذ ،ادغاو يشازم اَداو كاس ٔ اصالذ
سٔػْاي يٕسد ػًم ٔ يا عايش يٕاسد يشتثظ تا عشذ
تكشيى ٔ استماء عغر سضايتًُذي يشدو يُؼكظ ؽذِ اعت
سا خًغتُذي ٔ تّ دتيشخاَّ ؽٕساي پزيشػ ٔ تشسعي
پيؾُٓادْاي دعتگاِ (يٕضٕع تخؾُايّ ؽًاسِ
 0522/055582يٕسش  0830/02/08عاصياٌ يذيشيت ٔ
تشَايّسيضي كؾٕس) اسعال ييًَايذ تا يٕسد تشسعي لشاس
گيشد .دس صٕستي كّ پيؾُٓاد اسائّؽذِ ػًهياتي گشديذِ ٔ
يٕخثات افضايؼ عغر سضايتًُذي يشدو سا فشاْى آٔسد،
تُا تّ پيؾُٓاد دتيشخاَّ ؽٕساي پزيشػ ٔ تشسعي پيؾُٓادْا
ٔ تأييذ سئيظ دعتگاِ يا يذيش ٔازذ عاصياَي تّ
پيؾُٓاددُْذِ خٕايضي ًْشاِ تا تمذيشَايّ اػغاء ييگشدد.
ماده  )7سعيذگي تّ عٕء ػًهكشد كاسكُاٌ دس استثاط تا استابسخٕع
تش يثُاي يٕاسد ريم صٕست ييگيشد:
 َتايح َظشعُدي اص استابسخٕع گضاسػ تاصسعاٌ عشذ تكشيى ؽكايات ٔاصهّ اص استابسخٕع -عايش عاصٔكاسْاي َظاستي

ماده ٔ )8ازذ ايٕس اداسي (كاسگضيُي) يكهف اعت 5 ،دسصذ اص
كاسكُاَي كّ دس  8ياِ يتٕاني تيؾتشيٍ تؼذاد تشخٕسد
َايُاعة سا تش اعاط َتايح فشو خًغتُذي ياْاَّ َظشات
استابسخٕع تّ ؽًاسِ ع )30-7(005-عاصياٌ يذيشيت ٔ
تشَايّسيضي كؾٕس كغة كشدِاَذ ٔ يا تش اعاط گضاسػ
تاصسط يا گضاسػ ٔازذ سعيذگي تّ ؽكايات يٕخثات
َاسضايتي استابسخٕع سا فشاْى ًَٕدِاَذ ٔ تخهف آَاٌ اص
يصاديك تُذ  8يادِ  3لإٌَ سعيذگي تّ تخهفات اداسي
تؾخيص دادِ ؽذِ تاؽذ تا َظش تاالتشيٍ يماو دعتگاِ زغة
يٕسد يؾًٕل تُذْاي انف ،ب ٔ ج يادِ  5لإٌَ سعيذگي
تّ تخهفات اداسي ًَٕدِ ٔ يا پشَٔذِ آَاٌ سا تّ ْيأتْاي
سعيذگي تّ تخهفات اداسي اسخاع ًَايذ.
تبصره  )1ازكاو يداصاتْاي فٕقانزكش تا تٕخّ تّ لإٌَ سعيذگي تّ
تخهفات اداسي تا ايضاء ٔصيش يا سييظ عاصياٌ يغتمم ،يا
يؼأٌ يا يذيشكم (دس صٕست تفٕيض) تُا تّ پيؾُٓاد
يذيش ٔازذ يشتٕعّ صادس خٕاْذ ؽذ.
تبصره  )2دس يٕسد كاسكُاٌ آصيايؾي (يؾًٕل لإٌَ اعتخذاو
كؾٕسي) كّ دس يكغال تيؼ اص عّ ياِ َغثت ػذو
سضايت استابسخٕع دس يٕسد آَاٌ تيؼ اص  02دسصذ
تاؽذ ،يادِ  02لإٌَ اعتخذاو كؾٕسي اػًال خٕاْذ ؽذ ٔ
يا زغة يمشسات يشتٕط ،زكى آصيايؾي آَاٌ نغٕ
ييگشدد.
تبصره  )3الصو اعت يذيشاٌ َغثت تّ تغييش ؽغم ٔ يا يؼشفي خٓت
عي دٔسِْاي آيٕصؽي يشتٕط تشاي كاسكُاَي كّ تشخٕسد

َايُاعة تا استابسخٕع تٕعظ آَاٌ تذأو داؽتّ تاؽذ ،الذاو
ًَايُذ.
ماده  )9دس صٕستي كّ ايتياص ٔازذ عاصياَي تست عشپشعتي يذيشي
تش اعاط گضاسػ تاصسط عشذ تكشيى دس عّ َٕتت يتٕاني
دس يكغالَ ،ايغهٕب تؾخيص دادِ ؽٕد ٔ يا َغثت ػذو
سضايت يشاخؼيٍ دس كم ٔازذ عاصياَي تش اعاط عتٌٕ
ْفتى فشو خًغتُذي عاالَّ َظشات استابسخٕع تيؼ اص 02
دسصذ اػالو گشدد يا گضاسؽات ٔاصهّ اص ٔازذ سعيذگي تّ
ؽكايات زاكي اص ػًهكشد َايغهٕب ٔازذ عاصياَي تاؽذ،
دس يشزهّ أل تش اعاط گضاسػ عتاد تشَايّسيضي تسٕل
اداسي اعتاٌ ٔ يا ؽٕساي تسٕل اداسي اص عشيك اعتاَذاس يا
سئيظ دعتگاِ يٕسد تزكش لشاس ييگيشد ٔ دس صٕست
تكشاس دس دٔسِْاي تؼذي اسصؽياتي ،يٕضٕع اص عشيك
ؽٕساي تسٕل اداسي دعتگاِ يا عتاد تشَايّسيضي تسٕل
اداسي اعتاٌ تّ ٔصيش يا سئيظ دعتگاِ گضاسػ ييؽٕد تا
الذاو الصو خٓت تغييش ؽغم آَاٌ (زذالم دس يك عغر
پاييٍتش) صٕست گيشد.
ماده  )11اػتثاس يٕسد َياص تشاي اخشاي ايٍ يصٕتّ اص يسم اػتثاسات
تشَايّْاي ريشتظ ٔ تشَايّ تسٕل اداسي ٔ اػتثاسات خاسج
اص ؽًٕل لاتم تأييٍ ٔ پشداخت خٕاْذ تٕد.

هحود ستاريفر
هعاوى رييس جوهىر و دتير شىراي عالي اداري

