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  مقدمه

تی در نظام اداري و استیفاء حقوق عامه مردم قانون ارتقاء سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم ، که به منظور مبارزه با فساد و بی عدال

اجرایی کشور ابــالغ شــده اســت ، ایجــاد نظــامی عــاري از هرگونــه انحــراف و از هــم  نهادها، وزارتخانه ها ، دستگاه هاي و جهت اجرا به

، با توجه بــه تنــوع شــکل و دنبال می نماید . از این رو  را گسیختگی در مسیر اجراي قوانین و خدمات رسانی به عموم شهروندان جامعه

سطح ارائه خدمات قابل ارائه از طریق دستگاه هاي اجرایی کشور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور بــه نماینــدگی از دولــت ، همــه 

یــابی ساله از طریق سازمان هاي استانی (ادارات کل) تابعه در استان ها ، نهادهاي موصوف را بر اساس چک لیست هاي مصوب مــورد ارز

قرار داده و میزان سالمت سیستم هاي اداري ، در زمینه اقدامات صــورت گرفتــه جهــت جلــوگیري و مبــارزه بــا مفاســد مــالی و اداري و 

  همچنین حفظ و صیانت از حقوق عمومی شهروندان در سطح جامعه در زمان دریافت خدمات را تعیین می نماید. 

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی استانداري ها نیز هر ساله ، وضعیت خدمات رسانی به عمــوم به موازات سازمان مدیریت و برنامه ریزي ، 

مردم را از حیث تکریم و تسهیل در ارائه خدمات و همچنین رعایت یکسان موازین و قواعد اداري و شئونات ســازمانی و اعتقــادي توســط 

  ق شهروندي و عفاف و حجاب )) ، مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.در قالب ستاد ((صیانت از حریم امنیت عمومی و حقو ،کارکنان 

پر واضح است که ، عزم و اراده نظام اداري کشور ، در شفافیت و اجراي دقیق قوانین و مقررات ابالغی و همچنــین جلــب رضــایت منــدي 

زمانی با عنوان کمیته هاي فرعی ســالمت اداري عمومی حائز اهمیت بوده و بدین منظور ، ایجاد ساختارهاي مناسب و اثر بخش درون سا

و صیانت از حقوق مردم ، بویژه در مدیریت ها ، ادارات و واحدهاي ارائه کننده خدمات در شهرستانها ، براي تحقق اهداف مورد نظر قانون 

م ، اســتقرار اصــول ســالمت گذار ضرورت داشته ، تا ضمن بررسی آسیب ها و چالش هاي پیش رو براي امر مهم خدمات رسانی بــه مــرد

اداري و صیانت از حقوق مردم را بصورت مستمر ودایمی دنبال نمــوده و در راســتاي ایجــاد فرهنــگ ســازمانی در ارتقــاء ســالمت کــاري 

  کارکنان و ارتباط موثر و خادمانه به مردم ، گام بردارد. 

 اهداف -1

 مدیریت هاي برق تابعه سطح شرکت ، بویژه در ي درسطح سالمت اداري و جلوگیري از بروز مفاسد مالی و ادارارتقاي  - 1-1

 صیانت از حقوق مردم ، مشترکین و متقاضیان برق در زمان دریافت خدمات یا هر نوع ارتباط اداري  - 1-2

 تکریم ارباب رجوع و تسهیل در روند ارائه خدمات به عموم جامعه - 1-3

 کردي در سطح شرکتسالمت اداري و صیانت از حقوق مردم به تمامی سطوح عملفرهنگ ترویج  - 1-4

 پیگیري و تالش در جهت شناسایی چالش ها ، آسیب ها و شناخت گلوگاه هاي احتمالی بروز فساد - 1-5

 برنامه ریزي و اجراي طرح هاي سالم سازي محیط کار و کنترل گلوگاه هاي موجود در محیط -1-6

  

  

 محدوده اجرا و دامنه عملکرد -2

  رضوي شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان محدوده اجرا:
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 مالی معاونت ،مشترکین خدمات و فروش دیسپاچینگ، معاونت و برداري بهره معاونت، مهندسی و ریزي برنامه معاونتدامنه عملکرد: 

 دفتر، عمومی روابط دفتر، حقوقی دفتر معاونت هاي هماهنگی برق شرق و غرب استان ، ،انسانی منابع پشتیبانی، معاونت و

 کلیهمدیریت هاي برق شهرستان ها و مجریان طرحها و مشاورین ، ، هیئت مدیره و مدیر عامل دفتر امورمحرمانه، و حراست

  شرکت. تابعه واحدهاي
  

  ها مسئولیت - 3

هاي برق شهرستان بر عهده مدیران  هاي شرکت بر عهده معاونین، در دفاتر و مدیریت نامه در معاونت مسئولیت اجراي این نظام - 3-1

 باشد. ها می ستادي بر عهده روساي آن هاي ها و در ادارات و گروه آن

 است. کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم مستقر در ستاد شرکتنامه با  مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این نظام - 3-2

 اصول و ساختار -4
 

  تعاریف و مفاهیم -4-1

  شود. ها در ذیل ارائه می اریف و مفاهیم آننامه، تع ها و اصطالحات کلیدي به کار رفته در این نظام به منظور برداشت یکسان از واژه

  فرآیند -4-1-1

مجموعه اي از زیر فرآیندها / فعالیت هاي شرکت است که در توالی / تعامل با یکــدیگر ؛ ورودي (هــا) را بــه خروجــی هــاي داراي ارزش 

  افزوده تبدیل می کنند. این فرآیندها ، ارتباطات مختلف در شرکت را مشخص می کنند.

  گلوگاه فساد  -4-1-2

  در آن وجود دارد.(اداري) فرآیند یا قسمتی از یک فرایند در یک دستگاه است که احتمال وقوع مفاسد اقتصادي 

  خدمات قابل ارائه  -4-1-3

،  تمامی خدمات مورد نظر مراجعین اعم از حوزه هاي بهره برداري ،مهندســیکلیه فعالیتهاي مندرج در اساسنامه شرکتهاي توزیع برق و 

  .خدمات مشترکین و ... که در قبال دریافت بهاي آن در چارچوب قوانین و آئین نامه هاي ابالغی ، به متقاضی ارائه می گردد

  خدمات گیرنده / متقاضی  -4-1-4

متقاضیان خرید انشعاب جدید ، عموم مشترکین برق ، عموم شهروندان جامعــه و اســتفاده کننــدگان از خــدمات عمــومی شــرکت مثــل 

  وشنایی معابر ، متقاضیان دریافت کننده خدمت ارجاع شده از سایر نهادها و ارگان ها و ...ر

  بهاي ارائه خدمات -1-5- 4

عموم جامعه ، از ســوي مراجــع باالدســتی و درقالــب بخشــنامه ، آئــین نامــه و ... بــه  مشترکین ، متقاضیان برق و ارائه خدمات به بهاي

زیر مجموعه ، موظف به دریافت بهاي خدمات از طریق مبادي رسمی تعیین شده و رعایت دقیق ضوابط واحدهاي تابعه ابالغ و واحدهاي 

  مربوط به آن می باشند.
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  دستگاه هاي نظارتی برون سازمانی (عمومی) -1-6- 4

 قوه قضائیه 

  سازمان بازرسی کل کشور  

  دیوان محاسبات  

 دستگاه هاي امنیتی و انتظامی  

 ، ازمان هاي مردم نهادجامعه مدنی و س سمن ها  

 جامعه و عموم شهروندان 

  

  دستگاه هاي نظارتی درون سازمانی  -4-1-7 

 کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم 

  (ویژه مبارزه با رشوه و سوء استفاده از مقام اداري) قانون مدیریت خدمات کشوري 92و  91بازرس ویژه مواد  

 کمیته سالمت اداري ویژه و بازرش تحت نظر ( کارگروه نظارتی شرکت(  

  امورمحرمانهدفتر حراست و  

 کمیته انضباط کار و هیات هاي رسیدگی به تخلفات اداري  

  ستادي بر واحدهاي زیر مجموعه معاونتها و دفاتر نظارت عالیه  

 توسعه نرم افزارها و نظارت الکترونیک در ارائه خدمات  

 ع انسانیارزیابی عملکرد فردي کارکنان توسط معاونت مناب 
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  اصول کلی ارتقاء سالمت اداري  4-2 

 :پیشگیري  -2-1- 4

شناسایی گلوگاه هاي فساد و ... (در راستاي جلوگیري از بروز  توسعه زیرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري ، آموزش کارکنان ، 

  تخلفات و فساد اداري)

  :نظارت   -2-2- 4

  و سایر بخش هاي نظارتی شرکت  92و  91اقدامات نظارتی توسط بازرس ویژه مواد 

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

  : مقابله - 2-3- 4

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

  ر کارکنان)، عدالت اجتماعی و سالم سازي محیط کار براي سای(در راستاي تحقق قوانین 

  : صیانت از حقوق شهروندي  3- 4

  برابر مصوبه ابالغی به مدیریت هاي برق شهرستانها گانه صیانت از حقوق شهروندان 9تحقق اهداف 

  رعایت اصول صیانت از حقوق شهروندي و هدف گذاري براي تحقق اهداف نماگرها و زیرشاخص هاي تعیین شده از ســوي ســازمان

 کشور (مطابق جدول زیر ).مدیریت و برنامه ریزي 

ت کمیتــه گزارشات دریافتی از اقداما و:  بصورت ساالنه گزارش عملکرد شرکت در حوزه سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم  1تبصره

هاي فرعی جمع بندي و توسط کمیته ستادي و کمیسیون توسعه مدیریت به سازمان مدیریت و برنامه ریزي در مرکز استان ارســال مــی 

  گردد.

  

 ، و براي آگاهی از شرح وظـایف شـرکت   عیناً: جدول زیر شاخص هاي تعیین شده از سوي مراجع ارزیابی کننده ،  2تبصره 

 بشرح ذیل می باشد.

  عنوان   فردی

  استفاده از ادبیات محترمانه و غیر تحکم آمیز در تمامی مکاتبات اداري ، رعات ادب و نزاکت در گفتار و رفتار  1زیر شاخص 

  ایجاد و استقرار محیط ، امکانات و تسهیالت مناسب اداري براي مراجعین  2زیر شاخص 

  3زیر شاخص 
(بجاي  دستگاه اجرایی و استفاده از وسایل بازرسی نامحسوس و الکترونیکی رعایت حرمت مراجعین به هنگام ورود و خروج  از

  بازرسی بدنی و ...)

  ساده ، شفاف و قابل دسترس بودن بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و مکاتبات اداري وپرهیز از هرگونه تبعیض   4زیرشاخص 
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  5زیر شاخص 
افتی از مراجعین وپرهیز از دریافت مدارك ، اطالعات و مبالغی مـازاد بـر   اعالم همراه با مستند قانونی هزینه هاي احتمالی دری

  تکلیف قانونی سازمانی از مردم

  6زیر شاخص 
انجام وظایف در مدت زمانی قانونی یا ابالغ شده و اطالع رسانی آن به مراجعین و پرهیز جدي از پذیرش درخواست هاي اداري در 

  خارج از محیط اداري

  وزش دانش ، مهارت تخصصی انضباط اداري و حقوق شهروندي به تمامی مدیران و کارکنانآم  7زیر شاخص 

  همه به نسبت ها آن تبعیض وبدون یکسان انجام و خدمات ارائه مشخص هاي رویه و فرآیندها اعالم و تدوین  8زیر شاخص 

  9زیر شاخص 
کارکنان بویژه پرهیز از تبعیض در اعمال صالحیت هـا نظیـر   پرهیز از اعمال سلیقه در اجراي قوانین و مقررات توسط مدیران و 

  جذب نیروي انسانی صدو مجوز و امثال آنها 

  ایجاد امکان دسترسی آسان و سریع مراجعین یا نماینده قانونی آنها به خدمات دستگاه اجرایی غیر حضوري و دولت الکترونیک   10زیر شاخص 

  ت مناسب در موارد نیاز به مراجعات حضوري مردم به دستگاه اجراییپیش بینی امکانات و تسهیال  11زیر شاخص 

  12زیر شاخص 

  
 ثبت درخواست هاي مراجعین و ارائه شماره پیگیري مربوطه و آشنا نمودن مراجعین با فرآیند ، واحد و فرد رسیدگی کننده 

  13زیر شاخص 

 

شده ، پرهیز از تعطیلی در ساعات اداري و حضور مستمر مقـام   ارائه خدمات بطور پیوسته ودر همه روزها و ساعات کاري اعالم

 تصمیم گیر یا مقام مجاز جایگزین در ساعات مراجعه مردم

   14زیر شاخص 

 

بررسی و بازنگري و اصالح مستمر فرآیندهاي اداري و حذف رویه هاي زاید و مخل خدمت رسانی مطلوب به اربـاب رجوعـان و   

 مراجعین

  ب کارمندان از انجام امور شخصی در منظر مراجعین وبطور کلی در ساعات اداري اجتنا  15زیر شاخص 

 جمع آوري اطالعات شخصی افراد حتی االمکان از خود افراد و راه هاي شفاف و قانونی 16زیر شاخص 

 تن آن به افراد غیر مسئولاستفاده از اطالعات شخصی افراد فقط در جهت تحقق هدف اولیه و پرهیز از در اختیار گذاش 17زیر شاخص 

 پرهیز از رهگیري و شنود ارتباطات حضوري و غیر حضوري افراد  18زیرشاخص 

 انطباق اقدامات و تصمیمات اداري با برنامه هاي از قبل اعالم شده به مردم  19زیرشاخص 

 ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مردم 20زیر شاخص 

  21زیر شاخص 

 

به اطالعات موردنیاز  مردم و ارائه راهنمایی هاي الزم به مردم در خصوص نحوه دسترسـی بـه اطالعـات     ایجاد دسترسی آسان

 دستگاه هاي اجرایی

 ارائه آموزش همگانی در زمینه حقوق و تکلیفشان در ارتباط با دستگاه هاي اجرایی از طریق وسایل ارتباط جمعی 22زیر شاخص 

 23زیر شاخص 
عین در خصوص نحوه استفاده از خدمات ، نحوه مشارکت در فرآیندهاي اداري ، نحوه اعتراض به تصمیمات اداري از طریق اطالع رسانی به مراج

 نصب تابلو در مبادي ورودي و تارنما، تهیه و توزیع بروشور و...

 smsاطالع رسانی  مرحله اي فرایند انجام کار به مراجعین حضوري و غیر حضوري از طریق  24زیر شاخص 

 25زیر شاخص 
ایجاد بستر و فرآیند موثر دریافت پیشنهاد ها و ادعاهاي نقـض قـوانین و مقـررات و تخلفـات اداري و نظرسـنجی مسـتمر از       

 مشترکین

 26زیرشاخص 
نهادینه کردن فضاي تحمل نظرات مخالف در واحدهاي اداري و فراهم کردن امکان بیان نظرات انتقادي در چهارچوب قـانون از  

 مراجعین سوي

 27زیرشاخص 
روزآمد کردن و راه اندازي سیستم هاي دو سویه با مردم نظیر صندوق پیشنهاد ها ، پست صوتی ، ارائه شناسنامه خدمات واخذ 

 دیدگاه هاي آنان انجام نظرسنجی مستمر و اعمال نتایج آن ... 

28زیرشاخص 

 

اداري با رعایت الزامات مربوطه و پرهیز از تحمیل شروط اجحاف آمیز به بازبینی و اصالح فرم ها و اسناد معامالت و قراردادهاي 

 مراجعین ...

 ایجاد بستر مناسب جهت خدمت رسانی آسان و سریع به اشخاص توانخواه ... 29زیرشاخص 

 ارائه آموزش در مورد نحوه برخورد با افراد توانخواه ... 30زیرشاخص 

 سیدگی به موقع و موثر به شکایاتایجاد بستر مناسب جهت ر 31زیرشاخص 

 رسیدگی به موقع به شکایات و حل و فصل   اختالفات میان مراجعین و متصدیان  32زیرشاخص 

 ایجاد بستر مناسب جهت حفظ اشیا اسناد و اطالعات دریافتی از مردم با رعایت الزامات نظیر بالیاي طبیعی واطالع رسانی آن 33زیرشاخص 
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 بستر مناسب جهت جبران خسارت وارده به مردم ایجاد 34زیرشاخص 

 ابالغ و نظارت بر رعایت الزامات تصویبنامه حقوق شهروندي 35زیرشاخص 

 رصد مستمر اجراي تصویبنامه حقوق شهروندي 36زیرشاخص 

 همکاري و هماهنگی با سازمان اداري و استخدامی کشور و شرکت در جلسات 37زیرشاخص 

 تکارات و خالقیت ها در انجام تصویبنامه حقوق شهرونديانجام اب 38زیرشاخص 

 ارائه گزارش تحلیلی نحوه اجراي مصوبه به سازمان اداري استخدامی 39زیرشاخص 

 ارائه به موقع گزارش نقض یا عدم رعایت مفاد تصویبنامه به مراجع ذیصالح دستگاه اجرایی ... 40زیرشاخص 

 

  عفاف و حجاب  4-4

تمامی کارکنان شرکت از سوي هیات مدیره به تمامی بخش هاي زیر مجموعه ابالغ شده و تمامی کارکنــان موظــف بــه البسه استحقاقی 

رعایت مفاد آن هستند. همچنین بانوان شاغل نیز برابر دستور العمل رعایت عفاف و حجاب بانوان وزارت نیرو، که تابلوهایی بدین منظور 

ستانها نصب شده است ، ملزم به رعایت موازین شرعی و سازمانی برابر دســتور العمــل یــاد شــده تهیه و در تمامی مدیریت هاي برق شهر

در ســطح شــرکت و پیگیــري  البته ، برگزاري جلسات کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندي و عفاف و حجابهستند. 

مورد مطالبه بوده و بایستی اقدامات صــورت گرفتــه ، جمــع  مستمر بطوراز سوي دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداري  امور مربوطه ،

  بندي و ارائه شود.

 ترکیب اعضاء -  5

مسئولیت کمیته هاي فرعی سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم با مدیران برق شهرستانها بوده و اعضــاء آن نیــز مشــتمل بــر تمــامی 

  می باشد.در هر شهرستان تبط با موضوع سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم روساي ادارات و واحدها در شهرستان و سایر افراد مر

 

  کمیته هاي فرعیوظایف   - 6

برگزاري جلسات کمیته فرعی سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم پیرامون وظایف تعیین شده و ارسال صورتجلسات به دبیر  -1

 کمیته سالمت اداري در حوزه ستادي.

 و شناسایی و اعالم موانع احتمالی و گلوگاه هاي فساد و پیگیري رفع آنها ارباب رجوعبه اسب پاسخگویی منرصد وضعیت  -2

ابالغی از حوزه ستادي شرکت در حوزه هاي عمومی و فردي در مدیریت هــاي  گانه صیانت از حقوق شهروندان 9تحقق اهداف  -3

  برق شهرستانهاي تابعه

اري و تامین نیازهاي اساسی از جمله فضــاي مناســب ، امکانــات و تســهیالت بررسی ساختار ارائه خدمات به مردم در محیط اد -4

 قابل استفاده توسط مراجعین 

 حقوق شهروندي )رعایت احترام متقابل و ( بویژه تکریم مراجعین  پذیري کارکنان براي کنترل و نظارت مستمر در مسئولیت -5
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  در بازه زمانی تعیین شده. پایش و بررسی بموقع شکایات یا درخواست هاي واصله و ارجاعی - 6

 مردم در حداقل زمان ممکن با در نظر گرفتن امکانات و اولویت هاي سازمانی تامین نیاز ، ارائه خدمات و پاسخ مناسب به -7

  بررسی وضعیت عفاف و حجاب و حفظ کرامت انسانی کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع  -8

  سازمانیرعایت مردم ساالري دینی در کنار حفظ ارزش هاي  -9

تهیه گزارشات دوره اي سه ماهه از وضعیت خدمات رسانی ، رعایت سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم برابــر چــک لیســت  -10

 هاي ابالغی از کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم 

، مــدیریتی ، دانــش  برنامه ریزي و برگزاري منظم جلسات آموزشی براي شاغلین در شهرستانها ، در حوزه هــاي روانشــناختی -11

اجتماعی ، خانواده محور و ... با هدف بهبود شاخص هاي شخصیتی در افراد و خانواده ها با استفاده از اســاتید مجــرب و مــورد 

 تایید دفتر برنامه ریزي نیروي انسانی و آموزش  و ارسال گزارشات مستند به دبیر کمیته

می شهر و روستا به صورت مستمر ( در راستاي بهره مندي از مشارکت جامعــه برقراري ارتباط هدفمند و موثر با شوراهاي اسال -12

مدنی و تشکل هاي مردم نهاد) و تبادل تفاهم نامه در زمینه کسب اطالعات مورد نیاز و موثر در بهبــود ســطح ارائــه خــدمات، 

رســانی و ... در چــارچوب  کاهش نارضایتی هاي مردمی ناشی از کمبودها ، شناسایی نقاط ضعف احتمــالی در ســطح خــدمات

 قوانین ، مقررات و روشهاي اجرایی مصوب و منطبق با مفاد تفاهم نامه ارسالی از حوزه ستادي شرکت.

کنترل و بهبود وضعیت ارائه خدمات به معلولین و جانبازان در محیط اداري و تامین نیازهاي اساسی آنان بویژه ایجــاد ســطوح  -13

 رخدار ، درب برقی ، آسانسور ، سرویس بهداشتی و ... شیبدار مناسب براي عبور صندلی چ

برگزاري جلسات هماهنگی و دوره هاي آموزشی موردنیاز براي معلولین با سازمان هاي مــرتبط بــویژه بنیــاد شــهید و ســازمان  -14

  ..بهزیستی ، در راستاي تسهیل در خدمات رسانی به افراد مذکور بویژه ترویج استفاده از خدمات الکترونیک و .

 بازنگري  -7

و  در کمیته سالمت اداري و صیانت از حقــوق شــهروندي مطــرح کمیته هاي فرعینامه با پیشنهاد  بازنگري و تغییر در مواد این نظام

 گردد. پس از تصویب به واحدهاي مختلف شرکت ابالغ می

  ارسال خواهند کرد. در حوزه ستاديکمیته مستقر  تبصره: هر یک از واحدها در صورت نیاز پیشنهاد اصالحیه را به دبیرخانه

مراجع - 8

  قانون ارتقاء سالمت اداري و صیانت از حقوق شهروندي

 20                                                                     روش اجرایی کنترل مدارك درون سازمانیP01)     

  


