مسئولیت و فرایند اجرا

-

ػوَهی ،هَسسبت خصَصی حشفِ ای ػْذُ داس اسائِ
خذهبت ًْ،بدّبی صٌفی ٍ ّشًَع هشاوض یب هَسسبتی

-

ثبالتشیي همبم دستگبُ اجشایی  ،هسئَل اجشای ایي

وِ ثب اخز هجَص اص دستگبُ ّبی اجشایی ثِ اسائِ

هصَثِ ثَدُ ٍ هذیشاى ٍ وبسوٌبى دستگبُ ّبی

خذهت ثِ هشدم هی پشداصًذ سػبیت توبم یب ثخطْبی

اجشایی هطوَل دس توبهی سؽَح سبصهبًی  ،هىلف

هشتجػ ایي هصَثِ سا اص سَی آًْب الضاهی ٍ ثش ایي اهش

ثِ سػبیت هفبد آى ّستٌذ؛ ّوچٌیي هذیشاى هَظفٌذ

ًظبست وٌٌذ.

هتٌبست ثب اختیبسات ،هبهَسیت ّب ٍ ٍظبیف هحَلِ ،

ایجبد میسخدمت

دس جْت حسي اجشای ایي هصَثِ  ،سفغ هَاًغ ٍ
ّوچٌیي اسصیبثی ًحَُ اجشای آى  ،الذاهبت الصم اػن
اص ثشًبهِ سیضی  ،سبصهبًذّی  ،ثْجَد سٍش ّب ،
آهَصش وبسوٌبى ٍ تجْیض ٍاحذّبی هذیشیت
ػولىشد ،ثبصسسی ٍ سسیذگی ثِ ضىبیبت (یب ػٌبٍیي
هطبثِ ) سا هؽبثك ثب دستَسالؼول ّبی اثالغی سبصهبى
اداسی ٍ استخذاهی وطَس  ،اص جولِ دستَسالؼول
اصالح فشایٌذ ّب ٍ سٍش ّبی اًجبم وبس  ،دستَسالؼول
استبًذاسد تبسًوبی دستگبُ ّبی اجشایی ٍ دسگبُ ّبی

استبًی  ،آییي ًبهِ اجشایی تجصشُ ( )1هبدُ ()25
لبًَى هذیشیت خذهبت وطَسی ٍ سبیش هَاسد اثالغی

هتؼبسف هشاجؼیي صیبدی داسًذ؛ الصم است ػالٍُ ثش
سػبیت هفبد ایي هصَثِ ٍ ،احذ ّوبٌّگ وٌٌذُ ای
تحت ػٌَاى « هیضخذهت » ثب حعَس وبسضٌبسبى
هؽلغ دستگبُ ثب اػؽبی اختیبسات الصم تؼجیِ ضَد ،
ثِ ًحَی وِ هشاجؼیٌعوي استمشاس دس هحل اًتظبس
هٌبست حك الومذٍس ثذٍى حعَس دس ٍاحذّبی

داخلی دستگبُ  ،خذهت یب پبسخ هَسد ًیبص خَد سا
صشفبً اص ؼشیك ایي هیض دسیبفت ًوبیٌذ  « .هیضخذهت
» ػْذُ داس ٍظبیف هطشٍح صیش هی ثبضذ .

اًجبم دٌّذ.
-
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دس آى دستِ اص دستگبُ ّبی اجشایی وِ ثِ ؼَس

دستگبُ ّبی اجشایی هىلفٌذ ثب اّتوبم ٍ الذام سشیغ
دس جْت تَسؼِ دٍلت الىتشًٍیه ً ،یبص ثِ هشاجؼِ
حعَسی هشدم سا ثْخ حذالل ثشسبًٌذ.

الف – اسایِ اؼالػبت ٍ ساٌّوبیی ّبی الصم ثِ هشاجؼیي دس
استجبغ ثب اهَس هشثَغ.
ة – دسیبفت هذاسن ٍ دسخَاست ّبی هشاجؼیي.
ج  -اًجبم اهَس ٍ دسخَاست ّبی هتمبظیبى دس صَست

قلمرو شمول مصوبه
-

توبهی دستگبُ ّبی اجشایی هَظَع ثٌذ (ة) هبدُ ()1
لبًَى ثشگضاسی هٌبلصبت هصَة سبل ٍ 1383
دستگبُ ّبی هَظَع تجصشُ ریل آى ٍ ًیض سبیش
دستگبُ ّبیی وِ ثِ ًحَی اص ثَدجِ ػوَهی دٍلت
استفبدُ هی وٌٌذ ،هطوَل ایي هصَثِ ثَدُ ٍ دس ایي
تصَیت ًبهِ  « ،دستگبُ اجشایی » ًبهیذُ هی ضًَذ.

-

تجصشُ  :دستگبُ ّبی اجشایی هَظفٌذ دس چبسچَة
ٍظبیف ًظبستی خَد ثش هشاوض اسائِ دٌّذُ خذهبت

اهىبى ٍ دسغیش ایي صَست  ،اػالم تبسیخ هشاجؼِ ثؼذی یب
صهبى اسایِ خذهت ًْبیی ثِ هشاجؼیي.
د – دسیبفت ًتبیج الذاهبت اًجبم ضذُ اص ٍاحذّبی ریشثػ
ٍ اػالم آى ثِ هشاجؼیي.
ُ – ّذایت هشاجؼیي ثِ ٍاحذّبی هشتجػ دس هَاسد ظشٍسی
پس اص اًجبم ّوبٌّگی ثبل ٍاحذ ریشثػ.
روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی
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اصول و مببنی
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 -8اهىبى ثْشُ گیشی غیش تجؼیط آهیض ضْشًٍذاى اص
هضایبی دٍلت الىتشًٍیه ٍ خذهبت الىتشًٍیىی،

اداسُ ضبیستِ اهَس وطَس ثش پبیِ ی لبًَى هذاسی ،

اجشایی الضاهی است .
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ًظبم اداسی.
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سػبیت لبًَى ٍ اًجبم اهَس اداسی هشدم هجتٌی ثش
اصل ثی ؼشفی ٍ پشّیض اص ّشگًَِ پیص داٍسی ،
هٌفؼت جَیی یب غشض ٍسصی ضخصی ثذٍى دس ًظش

هٌظَس دادخَاّی آصاداًِ ثشای ضْشًٍذاًی وِ
تصویوبت ًْبدّبی اداسی ٍ یب وبسوٌبى سا خالف

لَاًیي ٍ همشسات ثذاًٌذ.
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الضام ثِ اؼالع سسبًی تصویوبت ٍ الذاهبت اداسی
ّوِ هسئَلیي ٍ وبسوٌبى دستگبُ ّبی اجشایی  ،وِ
ثِ ًَػی حمَق ٍ هٌبفغ هطشٍع ضْشًٍذاى سا تحت
تبثیش لشاس هی دٌّذ.
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اهىبى دستشسی هستوش ضْشًٍذاى ثِ هذیشاى ٍ
وبسوٌبى دستگبُ ّبی اجشایی ثشای پبسخگَیی ٍ
اسائِ ساٌّوبیی ّبی الصم دس چبسچَة ٍظبیف هحَلِ.
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الضام ثِ اسائِ ٍ اًتطبس هستوش اؼالػبت غیش ؼجمِ
ثٌذی ضذُ ٍ هَسد ًیبص ضْشًٍذاى تَسػ دستگبُ
ّبی اجشایی.

 -7اهىبى دستشسی ضْشًٍذاى ثِ اؼالػبت ضخصی
خَد وِ تَسػ اضخبظ ٍ هَسسبت اسائِ دٌّذُ
خذهبت ػوَهی جوغ آهَسی ٍ ًگْذاسی هیطَد ٍ
اجتٌبة اص اسائِ اؼالػبت ضخصی ضْشًٍذاى ثِ

دیگشاى ،ثذٍى ٍجَد لبًَى الضام آٍس یب سظبیت خَد
فشد.

فشصت ّبی ضغلی هٌبست ٍ حمَق ٍ هضایبی ثشاثش

ٍ ًَثت  ،اسائِ هذاسن َّیتی ثشای ٍسٍد ٍ خشٍج  ،اسائِ

صًبى ٍ هشداى دس لجبل وبس یىسبى ٍ اجتٌبة اص

اؼالػبت ٍ هذاسن صحیح  ،ثِ هَلغ ٍ وبهل ثشای

سٍیىشدّبی سلیمِ ای  ،جٌبحی  ،تجؼیط آهیض ٍ

تسشیغ دس اسائِ خذهت داضتِ ثبضٌذ.

مصبدیق حقوق شهروندی در نظبم اداری

دستگبّْبی اجشایی الضاهی است.
هشاجغ صبلح ٍ ثی ؼشف لعبیی  ،اداسی ٍ ًظبستی ثِ

فشاّن وشدى صهیٌِ لبًًَی ثْشُ گیشی ضْشًٍذاى اص

گضیٌص.

خَیطبًٍذی،تَسػ ّوِ هسئَلیي ٍ وبسوٌبى

 -1ثِ هٌظَس سػبیت حمَق سبیش ضْشًٍذاى ٍ هسبػذت دس
تأهیي ثْتش حمَق خَد ّ ،وىبسی الصم سا دس سػبیت ًظن

سٍش ّبی ًبلط حشین خَصی دس فشآیٌذ جزة ٍ

گشفتي گشایص ّبی سیبسی  ،لَهی ٍ ساثؽِ

 -3اهىبى دستشسی سْل ٍ ثذٍى تجؼیط ضْشًٍذاى ثِ

شهروندان در نظبم اداری

فشصت ّبی آهَصضی ٍ تَاًوٌذسبصی وبسثشاى دس

وبسآهذی  ،پبسخگَیی  ،ضفبفیت  ،ػذالت ٍ اًصبف
تَسػ ّوِ هسئَلیي ٍ وبسوٌبى دستگبُ ّبی

انتظبرات از شهروندان برای رعبیت حقوق دیگر

 -2تصویوبت ٍ الذاهبت اداسی هبدام وِ ًمط ًطذُ اًذ ،
هحتشم ضوشدُ ضذُ ٍ سػبیت ضًَذ ٍ اػتشاض ثِ
تصویوبت ٍ دسخَاست تجذیذًظش دس آًْب ثب ؼشق
پیص ثیٌی ضذُ دس لَاًیي ٍ تَسل ثِ هشاجغ لبًًَی
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حك ثشخَسداسی اص وشاهت اًسبًی ٍ سفتبس هحتشهبًِ
ٍ اسالهی
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حك ثشخَسداسی اص اػوبل ثیؽشفبًِ لَاًیي ٍ همشسات

 -3حك هصَى ثَدى اص تجؼیط دس ًظبم ّب ،فشایٌذّب ٍ
تصویوبت اداسی
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حك دستشسی آسبى ٍ سشیغ ثِ خذهبت اداسی

 -5حك حفظ ٍ سػبیت حشین خصَصی ّوِ افشاد
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 -3خذهبت ٍ دسخَاست ّبی اداسی تٌْب دس هحیػ اداسی
هؽبلجِ ضذُ ٍ اص دسخَاست خذهت تَسػ وبسوٌبى
دس خبسج اص هحیػ اداسُ اجتٌبة ضَد.
 -4ثِ هٌظَس هسبػذت ثشای تأهیي حمَق ضْشًٍذاى دس
ًظبم اداسی ؛ ولیِ آحبد جبهؼِ دس صَست هطبّذُ یب
اؼالع اص تخلفبت اداسی ٍ ًمط لَاًیي ٍ همشسات دس

حك آگبّی ثِ هَلغ اص تصویوبت ٍ فشآیٌذّبی

دستگبُ ّبی اجشایی  ،الصم است هطبّذُ یب اؼالع

اداسی ٍ دستشسی ثِ اؼالػبت هَسد ًیبص

خَد سا ثِ هشاجغ ریشثػ گضاسش وٌٌذ.

 -7حك اظْبسًظش آصاد ٍ اسائِ پیطٌْبد دس هَسد
تصویوبت ٍ فشایٌذّبی اداسی

 -8حك هصَى ثَدى اص ضشٍغ اجحبف آهیض دس تَافك ّب
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صَست گیشد.

 -5ضبیستِ است جْت تسشیغ  ،هَاسد هشثَغ ثِ
تخلفبت اداسی ٍ ًمط لَاًیي ٍ همشسات ،اثتذا ثِ

هشاجغ ًظبستی دسٍى سبصهبًی ّش دستگبُ گضاسش ٍ

 ،هؼبهالت ٍ لشاسدادّبی اداسی

دسصَست ػذم دسیبفت پبسخ لبًغ وٌٌذُ ثِ هشاجغ

حك اضخبظ تَاًخَاُ دس ثشخَسداسی وبهل ٍ سشیغ

ًظبستی ثشٍى سبصهبًی اسائِ ضَد.

اص اهتیبصات خبظ لبًًَی
 -10حك سسیذگی ثِ هَلغ ٍ هٌصفبًِ ثِ ضىبیبت ٍ
اػتشاظبت
 -11حك ججشاى خسبسات ٍاسدُ دس اثش لصَس یب تمصیش
دستگبُ ّبی اجشایی ٍ وبسوٌبى آًْب

تجصشُ  :ػذم تشجیح ضْشًٍذاى ثِ یىذیگش تَسػ
هذیشاى ٍ وبسوٌبى دستگبُ ّبی اجشایی دس هشاحل
سسیذگی  ،الضاهی است.

