


دوره آموزشی

سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم  



شعار سازمانی
شرکت توزیع
برق استان  

خراسان رضوی
م همسو با مفاهی
سالمت اداری 
و صیانت از 
حقوق مردم



:  « همه »تاکید بر کلمه 
یک رعایت حقوق مصرف کنندگان ، کنترل پ= مردم * 

...بار، پرداخت بموقع بهای برق مصرفی، و 
ارائه خدمات و انجام وظایف در چارچوب = کارکنان * 

...قوانین ، دستور العمل ها ، روش اجرایی و 





کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

پیشگیری  -1
... آموزش کارکنان ، شناسایی گلوگاه های فساد و 

(در راستای جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اداری)

نظارت -2
و سایر بخش های نظارتی شرکت  92و 91اقدامات نظارتی توسط بازرس ویژه مواد 

(اداریمنظور کشف تخلفات ناشی دریافت رشوه و سوء استفاده از مقام به )

مقابله-3
... برخورد با پرسنل متخلف از طریق کمیته انضباط کار ، محاکم قضایی ، و 

(ارکناناجتماعی و سالم سازی محیط کار برای سایر ک، عدالت در راستای تحقق قوانین )

حوزه سالمت اداری



ر تهدیدها ، آسیب ها و گلوگاه های فساد د
صنعت برق 

: تهدید 
هبراارزشبااهداف،آنوقوعکهشودمیگفتهشرایطیگونههرایجادبه

.اندازدمیمخاطره

:  آسیب پذیری 
وهبودسیستمکارکنانازآنآورندهوجودبهعواملکهایبالقوهتهدیدات

.نداردنقشیآنآمدنوجودبهدربیرونیعامل

:بنابراین 

.منشأ بیرونی دارد و آسیب منشأ درونی دارد: تهدید 



رق  تهدیدها ، آسیب ها و گلوگاه های فساد در صنعت ب

ئولیتمسکسانیچهتهدیداتبامقابلهوپذیرآسیبنقاطحذفبرای
گردد؟انجامبایداقداماتیچهودارند

(مدیریتیمراتبسلسلهدرمدیران)مدیریتیحوزه-1

حراستیحوزه-2

کارکنانسطوحکلیهشامل:فردیحوزه-3

هاآنمتقابلعملکردوسازمانیکدراجزاءمنظمهمکاریوهماهنگی
.برساندسرانجامبهراسازمانمحولههایمأموریتتواندمی



جایگاه حوزه های نظارتی در ارتباط بین
دستگاه های اجرایی  با مردم

دستگاه های 

نظارتی

دستگاه های
اجرایی و  
خدمات  
رسان

متقاضیان
خدمت

(مردم)

بهای  
خدمات

ارائه  
خدمات



نظارت برون سازمانی

قوه قضائیه

 سازمان بازرسی کل کشور

 دیوان محاسبات

دستگاه های امنیتی و انتظامی

سمن ها و جامعه مدنی

جامعه و عموم شهروندان



درون سازمانینظارت 
(در شرکتهای توزیع برق)

کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 کشوریقانون مدیریت خدمات 92و 91ویژه مواد بازرس

مت اداریفعالیت کارگروه نظارتی شرکت تحت نظر کمیته سال

 کارکنانحراست و ارزیابی عملکرد واحدها و دفاتر

یکمیته انضباط کار و هیات های رسیدگی به تخلفات ادار

  نظارت عالیه ستادی بر واحدهای زیر مجموعه

توسعه نرم افزارها و نظارت الکترونیک در ارائه خدمات

انیارزیابی عملکرد فردی کارکنان توسط معاونت منابع انس



((سوت زنی)) 
درصد جرایم در دنیا از 55تا 45ساالنه 

ودطریق اطالع رسانی عمومی کشف می ش



ابالغ 
اعضاء 
کارگروه  
نظارتی  
شرکت



پرداخت  
پاداش حق  
ه  الکشف ب
کارکنان





عاقبت فساد از منظر قرآن کریم

77آیه –سوره مبارکه قصص 

و در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را جستجو کن ، بهرره ات  
ی ، و همانگونه که خدا بره ترو نیکر   ( مغرور نباش)را از دنیا منما 

کرده است نیکی کن و هرگرز در زمرین فسراد مکرن کره خردا       
. مفسدان را دوست ندارد 

33آیه –سوره مبارکه مائده 

ام بره  کیفرآنها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می خیزند و اقد
یا فساد در روی زمین می کنند ، فقط این است که اعدام شوند ،

طرع  به دار آویخته شوند یا دست و پای آنها برعکس یکردیگر ق 
ایرن رسروایی آنهرا در    . شود و یا از سرزمین خود تبعید گردنرد 

.دنیاست ؛ و در آخرت مجازات عظیمی دارند 



صنعت برق کشور
(شرکت توانیر)

تولیدشرکت مدیریت 
(نیروگاه ها)برق 

شرکت انتقال برق

شرکت های توزیع برق

مشترکین و متقاضیان برق
(عموم جامعه )



مشترکین و متقاضیان برق
(عموم جامعه )

شرکت های توزیع برق

ایجاد رضایتمندی
و صیانت از حقوق 
شهروندی و  
کارکنان

رعایت قوانین ، 
سالمت اداری ، 
جلوگیری از بروز  
فساد و بی عدالتی

ارائه  
خدمات



فساد  مفهوم گلوگاه 

ستگاه ددر یک یا قسمتی از یک فرایند فرآیند 
(  یادار)است که احتمال وقوع مفاسد اقتصادی 

.در آن وجود دارد



رق  تهدیدها ، آسیب ها و گلوگاه های فساد در صنعت ب







 انجام امور مالی شرکت ، پرداخت ها ، کنترل هزینه ها و  ...

 ررات شرکتمالی برابر ضوابط قانونی و مقثبت و نگهداری حسابها و تهیه و تنظیم صورتهای

 در انبارها و توزیع به موقع آنهانگهداری صحیح کاالها

 و نقل و حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات مربوطحمل

 پیمانکارانها به قرارداد ، تایید صورت وضعیت و پرداخت برگزاری مناقصات ، انعقاد ،
مرتبطمشاوران و سایر امور 

 تخلفات مالی در وصول و پرداخت وجوه ، صدور چک و...

پرداخت حقوق و مزایا و نارضایتی کارکنان

 خریدهای مصرفی و پروژه اینظارت بر عدم

 ارانپیمانکاران یا بستانکهای خاص به برخی عدم رعایت عدالت در توزیع وجوه و پرداخت









از حقوق شهروندیصیانت 

رعایت ادب ، نزاکت ، احترام متقابل و تکریم مراجعین

احساس مسئولیت در جهت رفع مشکالت ارباب رجوع

 گانه صیانت از حقوق شهروندان9تحقق اهداف

پاسخگویی مناسب و به هنگام به درخواست های ارائه شده

انات تامین نیاز مردم در حداقل زمان ممکن با در نظر گرفتن امک
و اولویت های سازمانی

رعایت مردم ساالری دینی در کنار حفظ ارزش های سازمانی

      جلوگیری از بروز هرر گونره برخرورد خرار  از شران و آداب
سازمانی با مردم 





مروری دوباره بر مطالب مطرح شده

سالمت اداری -1

صیانت از حقوق مردم-2



پیشگیری  -1
... آموزش کارکنان ، شناسایی گلوگاه های فساد و 

(در راستای جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اداری)

نظارت -2
و سایر بخش های نظارتی شرکت  92و 91اقدامات نظارتی توسط بازرس ویژه مواد 

(اداریمنظور کشف تخلفات ناشی دریافت رشوه و سوء استفاده از مقام به )

مقابله-3
... برخورد با پرسنل متخلف از طریق کمیته انضباط کار ، محاکم قضایی ، و 

(ارکناناجتماعی و سالم سازی محیط کار برای سایر ک، عدالت در راستای تحقق قوانین )

حوزه سالمت اداری


