برنامه های اداره کل امور عشایر فارس در خصوص پیشگیری  ،نظارت و مقابله با فساد
ثب ػٌبیت ثَ ایجبد دفتش پبسخگْیی ّ سسیذگی ثَ ضکبیبت اداسٍ کل اهْس ػطبیش فبسط دس طجمَ چِبسم
ّ ُوچٌیي اًتخبة هذیش ایي دفتش ثَ ػٌْاى دثیش کویتَ استمبء سالهت اداسی ّ صیبًت اص حمْق هشدم،
ّ ثب تْجَ ثَ هصْثبت کبسگشٍّ ّ کویتَ سالهت اداسی  ،هْاسد ّ الذاهبت ثَ ضشح ریل صْست هی
پزیشد :
 -1ثبصًگشی دستشکیت تین ُبی ثبصسسی ّ فؼبل سبصی آًِب دس لبلت سَ تین هجضا ضبهل هسئْل تین ّ
هسئْلیي تخصصی اص ثخص ُبی ستبدی ،حشاست  ،هبلی ّ اداسی ّ صذّس اثالؽ آًِب
 -2تِیَ ّ تذّیي هذاسک ّ هستٌذات هشثْطَ ضبهل سّش اجشایی سالهت اداسی ،کتبثچَ ساٌُوب ،چک
لیست ُبی ػوْهی ّ تخصصی(ثِشٍ ثشداساى  ،هبلی ّ اداسی)
 -3اثالؽ هستٌذات تِیَ ضذٍ ثشای کلیَ هٌبطك ّ ّاحذ ُبی تبثؼَ اداسٍ کل اهْس ػطبیش
 -4ثشگضاسی جلسبت تْجیِی ثصْست هٌطمَ ای ثشای هذیشاى ّ هسئْلیي ّاحذُب دس هٌبطك تْسظ
تْسظ هسئْلیي تین ُبی ثبصسسی
 -5ثشًبهَ سیضی ثشای ثبصدیذ ُبی دّسٍ ای ثوٌظْس اطویٌبى اص اجشای ثِیٌَ ثخطٌبهَ ُب  ،لْاًیي ّ
صذّس الذاهبت اصالحی الصم دس صْست ًیبص
 -6اثالؽ ثخطٌبهَ ُبی داخلی جِت پیطگیشی اص ّلْع فسبد تْسظ هذیش دفتش ثبصسسی
 -7دسخْاست اص اداسات اهْس ػطبیش ضِشستبًِب ثشای ثشای ثبصدیذُبی هیذاًی ّ اسائَ گضاسش آًِب
 -8ثبصدیذ ُبی دّسٍ ایی اص هٌبطك ػطبیشی استبى دس خصْظ ًحٍْ آثشسبًی سیبس  ،تْصیغ ًِبدٍ
ُبی کطبّسصی ّ داهی  ،ساُگطبیی ّ هشهت ساُِبی ػطبیشی ّ ...
-9هؼشفی هذیشاى ّ هسئْلیي هٌبطك ثَ کویتَ اًظجبطی ثشای تطْیك ّ یب تٌجیَ ثب تْجَ ثَ ًتبیج ّ
گضاسش ُبی ثبصسسی
 -11اسصیبثی سبلیبًَ هسئْلیي اداسات اهْس ػطبیش ضِشستبًِب
 -11ثشسسی دسخْاست ُب ّ ضکبیبت هشدهی ثَ صْست حضْسی ،تلفٌی  ،پیبهکی ّ ...
هجوْػَ الذاهبت فْق دس کٌبس سبیش فؼبلیت ُبی ثبصسسی اداسٍ کل ضوي تْجیَ ّ آهْصش هذیشاى ّ
هسئْلیي هٌبطك ثَ ضٌبخت لْاًیي ّ سػبیت آًِب ،اطویٌبى خبطش دس هذیشاى اسضذ اداسٍ کل جِت
سػبیت ثخطٌبهَ ُب ّ لْاًیي فشاُن ًوْدٍ است .ضبیبى رکش است کلیَ ّ هستٌذات هْجْد دس دفتش
ثبصسسی اداسٍ کل لبثل دستشط هی ثبضذ.
ارتباط با دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات:
هحل استمشاس  :حْصٍ ستبدی -سبختوبى اداسٍ کل اهْس ػطبیش فبسط  -طجمَ چِبسم ّ -احذ 419
هذیش ثبصسسی  :آلبی لبسن سشّش ًیب
ضوبسٍ توبط 32355199-171 :داخلی 159
پست الکتشًّیک:

bazrasi@ashayerfars.ir

سالهت اداری
هقذهِ
ارتقبء ،سالهت ًظبم اداری ٍ هقبثلِ ثب فسبد اس جولِ ضزٍری تزیي کبرکزدّبی یک ًظبم حکَهتی
پبی ذار ٍ ,در عیي حبل اصلی تزیي پبیِ ّبی استحکبم آى هحسَة هیطَد .ثز ایي اسبس دٍلت ّب
ثب سبختبرّب ٍ گزایص ّبی فلسفی ٍ ایذئَلَصیکی هختلف ,ثزای ثقبی ًظبهی کِ ثز اسبس آى
هطزٍعیت یبفتِ اًذ ّ,وَارُ ارتقبئَلَصیکی هختلف ,ثزای ثقبی ًظبهی کِ ثز اسبس آى هطزٍعیت
یبفتِ اًذ ّ,وَارُ ارتقب ،سالهت اداری ٍ هقبثلِ ثب فسبد را ,سز لَحِ ثزًبهِ ّبی خَد قزار هی
دٌّذ,سیزا پیطزفت ٍ اعتالی خَد را هزَّى آى هی داًٌذ .جبهعِ ضٌبسبى ٍ رٍاًطٌبسبى اجتوبعی
ًیش هعتقذًذ در جبهعِ ای کِ احسبس ظلن,اجحبف ٍ حزهبى,تجعیض,قبًَى گزیشی ٍ رٍیِ ّبی
هذهَهی اس ایي قجیل در هیبى آحبد هزدم رٍاج پیذا کٌذ,آى جبهعِ یب کطَر رٍی تَسعِ را ثِ خَد
ًخَاّذ دیذً ٍ.ظبم حبکن ثز آى ثب ثحزاى هقجَلیت هَاجِ خَاّذ ضذ ٍ.در چٌیي ٍضعیتی هزدم
رغجتی ثِ ّوکبری ثب دٍلت ّب ًخَاٌّذ داضت.
وظایف کارگروه سالمت اداری

•

-1پیگیزی اجزای کبهل دٍلت الکتزًٍیک در درٍى دستگبِّ ٍ ًظبرت ثز اًجبم آى

•

-2افشایص پبسخگَیی،ضفبف سبسی ،هستٌذ سبسی،کبّص ّشیٌِ ّبی اداری ٍ اجزایی در حیغِ
هسئَلیت ّبی قبًًَی دستگبُ

•

 -3ثزرسی ٍ آسیت ضٌبسی رًٍذ پیطگیزی ٍ هقبثلِ ثب هفبسذ اقتصبدی در دستگبُ هزثَط

•

 -4ضٌبسبیی ٍ کٌتزل گلَگبّبی فسبد،ثستزّب ٍ سهیٌِ ّبی ضکل گیزی ٍ گستزش هفبسذ اقتصبدی در
دستگبُ هزثَط ٍ ارائِ گشارش ثِ کویتِ پیگیزی

•

-5ارایِ عزح ّبی جبهع پیطگیزی ٍ هقبثلِ ثب هفبسذ اقتصبدی در دستگبُ هزثَط ثِ کویتِ پیگیزی ٍ
اجزای آى پس اس تصَیت کویتِ پیگیزی

•

-6پیگیزی اًجبم اقذاهبت قبًًَی ٍ قضبیی پزًٍذُ ّبی هفبسذ اقتصبدی تَسظ حَسُ حقَقی دستگبُ
هزثَط تب حصَل ًتیجِ ًْبیی

•

-7ارایِ پیطٌْبدّبی السم ثب ثْزُ گیزی اس تجبرة حبصل اس اقذاهبت هقبثلِ ثب فسبد در جْت
تعزیف،تکویل ٍ،اعالح قَاًیي ،هقزرات،آییي ًبهِ ّب ،رٍیِ ّب ٍ دیگز چبرچَة ّبی عولکزدی در
حَسُ هسئَلیت ّبی قبًًَی ٍ فعبلیت ّبی دستگبُ هزتجظ

•

-8ارایِ گشارش هستوز اس عولکزد دستگبُ هزثَط در خصَظ ٍظبیف کبرگزٍُ در چبرچَة الگَی
گشارش دّی اس عزیق سبهبًِ
•

فساد و سالمت اداری

•

1ـ تشکیل ستاد ارتقای سالمت اداری

•

2ـ برنامه ها اطالع رسانی و تبلیغات علیه فساد مالی

•

3ـ اجرای منشور اخالقی سازمان

•

4ـ برنامه های هویت بخشی به افراد و کارکنان سازمان

•

5ـ بازنگری قوانین و مقررات از منظر مقابله با فساد

•

6ـ ,بازدید ادواری بر اساس چک لیست رعایت حقوق شهروندی

•

7ـ انجام مطالعات الزم برای شناسایی نقاط آسیب پذیر

•

8ـ مطالعات تطبیقی فساد ا داری ( وضعیت جهانی فساد  ,سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مبارزه با فساد )

•

9ـ تشکیل بانک سالمت اداری و شناسایی و معرفی افراد موضوع تبصره 4ماده  91قانونی مدیریت خدمات کشوری

•

11ـ شاخص اطالع رسانی دقیق در سطح عموم در مقابله با فساد اداری

•

11ـ شفاف سازی موثر در مقابله با فساد اداری

•

12ـ تدوین شاخص های اختصاصی مقابله با فساد در ارزیابی عملکرد

•

13ـ معیار های اندازه گیری فساد

•

14ـ برنامه ریزی ارتقاء سالمت اداری

•

15ـ ارسال گزارش دوره ای عملکرد دستگاه در زمینه ارتقاء

•

16ـ سالمت اداری به مبادی ذیربط

