
بنام خداوند بخشاینده ومهربان  



وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

(  جلد هفتم)

منشور حقوق شهروندی 

((آنچه که کارکنان باید بدانند))



کعه زز  اسعت   در این مستند سععی رردیعدآ آنچعه    : مقدمه
کارکنان از مفاهیم حقوق شهروندی در نظعا  اداری بداننعد،  

ان با مطالعه این مستند توسط کارکنعان معی تعو   . آوردآ شود
از این موضوع مطمئن شد کعه کلیعه کارکنعان آرعاهی کعا ی     
نسبت به محتوای منشور حقوق شعهروندی در نظعا  اداری   

لی مطالب این مستند اشارآ بعه تکعالیا ا ع   . پیدا نمودآ اند
مصادیق حقوق شهروندی داشعته و بعه همعین شعکا ارایعه      

.استرردیدآ 



اسالمیبرخورداری از کرامت انسانی و ر تار محترمانه و حق : اول مصداق 

ها و هشدارها ابالغ رسانی، دعوت نامه ها، آرهی ها، اطالع باید در تمامی  عالیت های ما *

.نماییمدر سازمان، از ادبیات محترمانه وغیرتحکم آمیز استفادآ 

شعرایط  مناسعب و  وتسعهیالت  خعدمت، امکانعات   محیط ارائه باید در زمان مراجعه شهروند، ما *

.نماییمرا  راهم به وی از احترا  حاکی 

.در مکان های ورودی و خروجی دستگاآ های اجرایی، باید حرمت شهروند رعایت شود*



گعا   دستگاآ اجرایی ما نارزیر از ورود وسایلی نظیر روشی تلفن همراآ شهروند بعه هن ارر *

قعانونی اطعالع رسعانی    ورود به دستگاآ است، باید با دلیا این امعر را حسعب ضعرورت هعای     

حعوی  نماییم وبرای امانت سپاری وسایا همراآ شهروند، مکان مطمئنی در نظر بگیریم بعه ن 

.نمایدمتوجه وی که دسترسی به آن نباید شهروند را دچار مشقت کند یا هزینه ای را 

عایت مدیران و کارکنان باید در رفتار، ر تار و مکاتبات خود با شهروندان، ادب و نزاکت را رما *

  یا و از به کار بردن الفاظ و عبارات عر ا اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر رونه اتها

.عناوین مجرمانه به آنها احتراز نماییم

ر تار توأ  بعا احتعرا  متقابعا میعان معا و شعهروندان در هعر شعرایطی بایعد رعایعت و کرامعت            *

.شهروندان باید حفظ ررددانسانی 



مقرراتبرخورداری از ِاعمال بیطر انه قوانین و حق : دوم مصداق 

را دسعتگاههای اجرایعی   اداری بخشنامه ها،دسعتورالعملهاومکاتبات  حق دارند شهروندان *

.به  ورت سادآ، شفاف، قابا دسترس و بدون تبعیض دریا ت نمایید

ن و مورد نیاز و هزینه پیش بینی شدآ در قوانیاطازعات حق دارند از مدارک یا شهروندان *

. را دریا ت نمایندهزینه ها همچنین حق دارند مستندات قانونی . مقررات آراآ باشند

شهروندان حق دارند از مدت زمان ارایه خدمات مطلع باشند و خدمات را طبق مدت زمعان  *

.کنندتعیین شدآ در قانون یا مقررات مصوب دریا ت 



حق دارند کارکنان دانش و مهارت تخصصعی العز  را داشعته و همچنعین آمعوزش      شهروندان * 

در زمینه رعایت انضباط اداری و حقعوق شعهروندی معرتبط بعا و عایا و اختیعارات خعود را        زز  

.دریا ت کنند

حق دارند مدیران و مراجع اداری تصمیمات خعود را بعر اسعاس ادلعه معتبعر اتخعا        شهروندان *

.نمایند

حق دارند از پذیرش درخواست حضوری خعدمات اداری توسعط دسعتگاآ اجرایعی،     روندان شه*

.اداری اطالع داشته باشند ر ا در محیط و ساعات 

.حق دارند از تجدید نظر در تصمیمات دستگاههای اجرایی مطلع باشندشهروندان *



اداراتمصون بودن از تبعیض در نظا  ها، رآیندها و تصمیمات حق : سو  مصداق 

.حق دارد از چگونگی ارائه خدمات دستگاآ اجرایی به ارباب رجوع آراآ باشدکارمند *

آرعاآ  حق دارد از قوانین و مقررات دستگاآ اجرایی که تصمیمات بایستی بر اساس آنهعا اتخعا  شعود،   کارمند *
. باشد

.باشدآراآاجراییدستگاآدرهامجوز دورونیروجذبها، الحیتاحرازچگونگیازداردحقکارمند*



اداریحق دسترسی آسان و سریع به خدمات :چهار  مصداق 

حععق دارنععد شخصععا و یععا از طریععق نماینععدآ قععانونی خععود بععه خععدمات دسععتگاآ هععای   مععرد  *

.باشندآسان و سریع داشته اجرایی،دسترسی 

حق دارند که به  ورت غیر حضوری و یعا بعا اسعتفادآ از خعدمات دولعت الکترونیع  بعه       مرد  *

.باشندخدمات با کیفیت، امن و کم هزینه دسترسی داشته 

تسهیالتچنانچه مرد  برای دریا ت خدمات حضوری به شما مراجعه کنند، حق دارند که از *

.و امکانات ر اهی، تابلوهای راهنما و تجمیع  رآیندها در ی  مکان بهرآ مند شوند



ا مرد  حق دارند که در زمان مراجعه به دستگاآ اجرایی، تقاضای دریا عت  رمهعای معرتبط بع    *

.دستگاآ را داشته باشندخدمات 

ت را ثبع ( الکترونیع  از مکتعوب یعا   اععم  )معراجعین مکلا هستید که تمعامی تقاضعاهای   شما *

همچنعین معرد  حعق دارنعد از شعما در      . کردآ و شمارآ پیگیری در اختیعار معراجعین قراردهیعد   

.کنندخصوص  رآیند رسیدری،واحد و  رد رسیدری کنندآ درخواست راهنمایی 

وبعت و  بععد از ثبعت تقاضعا و بعا رعایعت ن     باز ا عله  شما مکلا هستید به تقاضای معراجعین  *

.ترتیب رسیدری کنید، در غیر این  ورت مرد  حق دارند از شما شکایت کنند

شعدآ بعه طعور پیوسعته از     اععال    مرد  حق دارند در همه روزهای کاری و در طعول سعاعات   *

.بگیریندشما خدمت 



مکلا به بررسی و بازنگری مکرر  رآیندهای ارائه خدمت هسعتید و معرد  حعق دارنعد    شما *

نسبت به عد  روان سازی و حذف رویه های زاید یا مخا در خدمت رسانی مطلوب از شعما  

.شکایت کنند

مراجعین حق دارند چنانچه شما یعا بعه هعر علتعی در محعا کعار خعود حاضعر نباشعید، ارائعه           *

.خدمات به آنها متوقا یا موکول به مراجعه مجدد نشود

حق دارند که در ساعات مراجعه هموارآ از شعما یعا مقامعات مجعاز از سعوی شعما       مراجعین *

.خدمت بگیرند

.مراجعین حق دارند از شما درخواست راهنمایی و ارائه کمکهای ضروری داشته باشند*

.ندهیدحق دارند که از شما بخواهند که در حضور آنها امور شخصی خود را انجا  مراجعین *



حق حفظ و رعایت حریم خصو ی همه ی ا راد:مصداق پنجم 

طالععات  ا عال  ا دستگاآ اجرایی مکانیز  مناسبی برای تشویق و تنبیه کارکنان جهت عد  *

دارد، بر اساس آن عما مینماید و در مقاطع زمانی اطالعات شخصی ا راد در  ورت مغایرت 

. مشخص ارزیابی  ورت می ریرد

اجرایععی مکععانیز  مناسععبی بععرای تشععویق و تنبیععه کارکنععان در  ععورت جمععع آوری دسععتگاآ *

شخصی ا راد از طرق و وسعایا غیعر قعانونی و نامتععارف دارد، بعر اسعاس آن عمعا        اطالعات 

. مینماید و در مقاطع زمانی مشخص ارزیابی  ورت می ریرد



الععات  اطاجرایی مکانیز  مناسبی بعرای تشعویق و تنبیعه کارکنعان در  عورتی کعه       دستگاآ *

شهروندان در اختیار سایر ارران ها قرار رر ت، دارد، بر اسعاس آن عمعا مینمایعد و   شخصی 

.در مقاطع زمانی مشخص ارزیابی  ورت می ریرد

و طالععات  ااجرایی مکانیز  مناسبی برای تشویق و تنبیه کارکنان در  ورت ا شا دستگاآ * 

شعهروندان دارد، بعر اسعاس آن عمعا مینمایعد و در مقعاطع زمعانی        اطالععات  سوءاستفادآ از 

.مشخص ارزیابی  ورت می ریرد

یر قانونی دستگاآ اجرایی مکانیز  مناسبی برای تشویق و تنبیه کارکنان در  ورت شنود غ*

اطع حضوری دارد، بر اسعاس آن عمعا مینمایعد و در مقع    –کالمی ارتباطات اینترنتی، تلفنی و 

. زمانی مشخص ارزیابی  ورت می ریرد



مجاز آ غیر استفاداجرایی مکانیز  مناسبی برای تشویق و تنبیه کارکنان در  ورت دستگاآ *

از نظارت هعای الکترونیکعی دارد، بعر اسعاس آن عمعا مینمایعد و در مقعاطع زمعانی مشعخص          

. ارزیابی  ورت می ریرد

ب تعابلو  دستگاآ اجرایی مکانیز  مناسبی برای تشویق و تنبیه کارکنان در  عورت ععد  نصع   *

هشدار نظارت الکترونیکعی دارد، بعر اسعاس آن عمعا مینمایعد و در مقعاطع زمعانی مشعخص         

.ارزیابی  ورت می ریرد



حععق آرععاهی بععه موقععع از تصععمیمات و  رآینععدهای اداری و دسترسععی بععه   :ششععم مصععداق 

نیازمورد اطالعات 

ن ا در اختیعار مراجععه کننعدرا   واطالعات ر مناسب و  حیح آراآ باشید اطالعات شما باید از *

.باید پاسخگو باشیدبه اطالعاتی که قبا اعال  قرار دهند و در  ورت عما نمودن 

.درزارش عملکرد دستگاآ را در دسترس عمو  قراردهسازنه دستگاآ اجرایی باید به طور *

و آیعین نامعه هعای    1388مصوب سعال  اطالعات کارکنان از قانون انتشار و دسترسی آزاد به *

.درخواستی مرد  را در دسترس شان قرار دهند اطالعات اجرایی آن باید آراآ باشند و 



وب (نمامراجعین ونیزتارورودی ومعرض دید نصب تابلو راهنمادرمبادی : باید از طریق کارکنان *

ن رویعاو  تلفع اندازی خط تهیه و توزیع بروشورو کتاب راهنما،راآ . اینترنتی)پرتال (ودرراآ)سایت

ات اطالعنصب نا ،پست سازمانی و رئوس و ایا متصدیان انجا  کار در محا استقرارشان، 

.مورد نیاز مراجعه کنندران ر ادر اختیارآنها قرار دهند

ات تعاری  و شعمارآ تصعمیم، مشخصع    ; خود به مراجعین باید معوارد درابالغ تصمیمات کارکنان *

هعای منجعر بعه تصععمیم اتخعا  شعدآ، مفعاد ا ععلی       اسععتدزل متقاضعی، مسعتندات قعانونی و    

ت ، رارعایع ابالغیعه  و مهلت اعتراض به تصمیم، نا  و سمت  عادر کننعدآ   تصمیم،اعال  مرجع 

.کنند و آنها در نسخه لحاظ و به مراجعه کنندران ارائه نماید



ارائعه خعدمت وا عزایش رضعایت منعدی مراجععان از      بعه منظوربهبودمسعتمرنظا    باید کارکنان *

اطعالع  رسانی مناسب آراهی داشعته باشعند و حسعب میعزان اهمیتعی کعه       اطالع روشهای 

.کننداز  عالیت های آنها دارد جلسات پرسش وپاس  با ا حاب رسانه بررزار مرد  

روز درست ، مفید ، کاما ، به موقع و بعه ;رسانی به مراجعه کندران اطالع باید در کارکنان *

.رعایت کندبودناطالعات را 



اداریا هار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و  رآیند های حق :مصداق هفتم 

حق دارنعد از مهمتعرین قعوانین و مقعررات و و عایا اداری آرعاهی داشعته و در  عورت         شهروندان *
از تخلفات اداری و نقعض قعوانین و مقعررات در هریع  از دسعتگاآ هعای اجرایعی،        اطالع مشاهدآ یا 

.خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی رزارش کننداطالع موارد مشاهدآ یا 

شهروندان حق دارند سیاست ها،  رآینعدها ، تصعمیمات واقعدامات دسعتگاههای اجرایعی را نقعد       *
.نمودآ و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند

حععق دارنععد پععر از ورود بععه دسععتگاآ اجرایععی بررععه نظرسععنجی را دریا ععت کننععد و      شععهروندان *
کنندنظراتشان را درخصوص نحوآ عملکرد سازمان بیان 

ادهعا،  حق دارند که از سیستم های ارتباطی دو سویه نظیر  ندوق پیشنهادها و انتقشهروندان *
.سازمانی برای ارائه دیدراآ های خود استفادآ کنند( پرتال)پست  وتی و درراآ 



حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توا ق ها، معامالت و قراردادهای  :هشتم مصداق 

اداری

شهروندان حق دارند که از موارد اجحاف آمیز در متن قراردادها مطلع شوند و شما نباید *

.قرارداد اجحاف آمیزی به آنها تحمیا کنید



قانونیحق اشخاص توان خواآ در برخورداری از امتیازات خاص : مصداق نهم

 ورتی که شهروند دارای نوعی از معلولیت باشعد، دسعتگاآ اجرایعی مو عا اسعت کعه       در *

معلععولین شععمارآ جععامع حمایععت از حقععوق قععانون ( 2)مطععابق مفععاد آیععین نامععه اجرایععی مععادآ 

ک مععور  47457ت/45515آن بععه شععمارآ  ا ععازحیه و 9/3/1384هععع مععور   31960ت/14277

دسترسععی  ععرد تععوان خععواآ را بععه محععیط هععای ارایععه خععدمت را از جمیععع جهععات  (،8/3/1391

. تسهیا نماید

در  ورتی که شهروند دارای نوعی از معلولیت هستید، دستگاآ اجرایی مو عا اسعت کعه   *

اشکالی را که برای  رد بعه آسعانی قابعا  هعم و    عالئم و در ساختمان ها و محیط کاری خود 

.خواندن باشد نصب کنند



در  ورتی که شهروند دارای نوعی از معلولیت هستید، حق داردکه خعدمات مناسعب را در   *

دستگاآ اجرایی دریا عت کنیعد و العز  اسعت تعا دسعتگاآ هعای اجرایعی حسعب میعزان و نعوع            

مراجعات  رد آموزش های کا ی را در خصوص نحوآ ر تعار بعا ایعن مراجععه کننعدران بعه شعما        

. ارائه دهند

دارای نعوعی از معلولیعت هسعتید، حعق دارد کعه بعه سعامانه هعا و         شعهروند  در  ورتی که *

. دسترسی داشته باشدمستقا، و ارتباطات به رونه ای اطالعات  ناوری های 



اعتراضاتبه موقع و منصفانه به شکایات و حق رسیدری : مصداق دهم

اعتراض یا شکایتش رسیدری میاختالف شهروند حق دارد در تمامی مراجع اداری که به *

.شود از رسیدری منصفانه و بیطر انه برخوردار شدآ و حقوقش رعایت شود

ز ا له  یربط باید با ورت بروزاختالا بین شهروند ومتصدیان ارائه خدمت، مسئول واحد در *

حعا و  صعا   رعایعت اخعالق اسعازمی    به موضوع رسعیدری و آن را در چعارچوب مقعررات و بعا     

.نماید

د شهروند مدعی  لم در حق خود بودآ و در این خصوص اعتراضی بکند، این اعتراض بایارر *

تحمعا و بعا سععه    واخعالق اسعازمی   توسط مدیران و کارکنان دستگاآ های اجرایی بعا معدارا   

. در پاس  دادآ شود



حق جبران خسعارات واردآ در اثعر قصعور یعا تقصعیر دسعتگاآ هعای اجرایعی و         :مصداق یازدهم 

هاکارکنان آن 

است تا شما حسب و ایا قانونی خود در  ورت وجود احتمعال هررونعه تهدیعد علیعه     زز  *

د ع هشدار به موقع و راآ هایبینی و ، نسبت به پیش بازیای طبیعییا سالمت عمومی و 

یار ع آن به شهروندان و به خصوص ا راد در معرض تهدید هشدار دادآ و بر اسعاس آن اقعدا    

. نمایید

ق یعا  شهروندان حق دارند در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیر منقعول متعلع  *

ا تحت تصرف خود از سوی دستگاآ، مطالبه برای خسارت واردآ داشته باشید و الز  اسعت تع  

. شما نسبت به آن اقدا  نمایید



شهروندان حق دارند که از شما انتظار داشته باشند کعه در حفا عت از اشیاء،اموال،اسعناد    *

که در جهت انجا  ماموریت های خود از آن ها دریا ت می کنید، تعدابیر و  اطالعاتی مدارک و 

.احتیاط های متعارف را به عما آورید

خصعوص پیشعگیری و مواجهعه بعا هررونعه تهدیعد علیعه        زز  در است تعا شعما آمعوزش    زز  *

.سالمت عمومی و یا بالیای طبیعی داشته باشید

در خصعوص نحعوآ نگهعداری از اشیاء،اموال،اسعناد معدارک و      زز  تا شما آمعوزش  زز  است *

.که در جهت انجا  ماموریت های خود از مرد  دریا ت می کنید، داشته باشیداطالعاتی 



نداشته باشد،د ومشکلی وجخوشبختی این نیست که 
بلکه یعنی توانایی در برخورد با مشکالت

با سپاس از توجه شما

کمیته  یانت از حقوق شهروندی وسالمت اداری دانشکدآ
بهداشت
اجالل  : تهیه و تدوین 


