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   .ست و به شکر اندرش مزید نعمتا که طاعتش موجب قرب و جلّ منّت خداي را عزّ

   ؛ست و چون بر می آید مفرّح ذاتا هر نفسی که فرو می رود ممد حیات

  ست و بر هر نعمت شکري واجبا پس در هر نفسی دو نعمت موجود

  عذر به درگاه خداي آورد     بنده همان به که ز تقصیر خویش   

  کس نتواند که به جاي آورد    شا ورنه سزاوار خداوندي  

؛بی دریغش همه جا کشیده باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت   

  ردبفاحش ندرد و وظیفه روزي خوران به خطاي منکر نَ بندگان به گناه پرده ناموسِ

      

  نخوريتا تو نانی به کف آري و به غفلت     ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

  شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري    همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار    

  

  نابت به امید اجابت به درگاه خداوند برآرد کار پریشان روزگار دست ا هر گاه که یکی از بندگان گنه

  بازش به تضرّع و زاري بخواند  ،باره اعراض کند دگر ،بازش بخواند ،ایزد تعالی در او نظر نکند

بحانه و تعالی فرمایدحق س:  
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  دعوتش را اجابت کردم و حاجتش برآوردم 

  ري دعا و زاري بنده همی شرم دارمکه از بسیا
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   ... خداوندا سپاس تو را که می دانی و پرده می پوشی و آگاهی و درمی گذري

  ) 34صحیفه سجادیه دعاي (

امري موقت  اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است وآموزش یک وظیفه 

کارکنان در هر سطحی از  .است با زیستن انسان همراه شدهلذا  باشد؛ و تمام شدنی نمی

محتاج آموزش و یادگیري و کسب دانش و  ،سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا پیچیده

بهتر انجام دادن کار خود، روش ها و اطالعات  برايباید مهارت هاي جدید هستند و همواره 

 .جدیدي کسب نمایند

توانند در ارتقاء سطح کارایی  بهتر می ،چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند

مجموعه  همکاران زیربه نظارت زیاد در مورد نیز سرپرستان و مدیران و بوده سازمان سهیم 

توانند کارکنان را براي احراز مشاغل باالتر و  میدر عین حال . خود نیاز نخواهند داشت

توانند وظایف خود  پرمسئولیت آماده سازند، زیرا کارکنان در پرتو آموزش صحیح است که می

 .را به نحو مطلوب انجام دهند

نتیجه کار کارشناسی همکاران اینجانب در پیام آموزشی است و  25شامل  ،مجموعه حاضر

در راستاي که می باشد کارمندان دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري 

پیشگیري و کاهش جهت اجراي دستورالعمل آموزش و افزایش آگاهی کارمندان دولت در 

رکنان با اهم هدف از تهیه این پیام ها، آشنا نمودن کا .اصل شده استحتخلفات اداري 

قانون بوده ) 9 و 8به ویژه مواد (مسائل مورد بحث در زمینه قوانین و مقررات تخلفات اداري 

موجز و مختصر، در صورت نیاز به منبع اصلی یعنی  یتا کلیه کارکنان ضمن مطالعه مطالب

مراجعه نموده و از » مجموعه کامل قوانین و مقررات محشاي رسیدگی به تخلفات اداري«

مرتبط با  در هر شماره سعی شده یک پرسشِهمچنین . ن طریق بحث را دنبال نمایندای

  . واقع گرددهمکاران  تا مورد بهره برداري بیشتر ،صفحه و پاسخ آن درج شود مطالبِ
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امید است فعالیت هاي صورت گرفته در راستاي آگاهی بخشی و اطالع رسانی در زمینه 

کارکنان، مثمر ثمر واقع گردیده، به طوري که آثار اجراي آن در قوانین و مقررات ذیربط به 

  .کاهش میزان تخلفات اداري به تدریج قابل مشاهده و ارزیابی گردد

**************  
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  ما را جز به نیروي تو حرکتی و جز به یاري تو قُوتی نیست، 

  .پس به توفیق خود نیرومان بخش و با هدایتت به راه صواب استوارمان دار

                                                                                                                                                      

  ��   �ی د  ا��م صا �  ا                                                                                                                                                

    �ما���ی   ���ول   و     ز� و   ه �ند �ما                                                                                                                                              

ن ری کا ا د ا � �خ�فات    �ی ر�ید  �ھای  �یأ                                                                                                                                                                                                             ر�ندا
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تخلف اداري عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و 

  . باشد منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداري می

  .در انجام وظایف اداري محوله

منظور از وظایف اداري، اموري است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و 

ده وي به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیأت، مورد رسیدگی قرار 

  .گردد

شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را 

  ؟قابل رسیدگی است

تخلف اداري به این معنا نیست که الزاماً در محل اداره وقوع پیدا کند، بلکه فعلِ کارمند در 

باشد، در هیأت هاي رسیدگی به 

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٣ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                    

  

 مفهوم تخلف اداري چیست؟

تخلف اداري عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و 

منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداري می

  :شود تخلف اداري به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می

در انجام وظایف اداري محولهعبارت است از کوتاهیِ غیر عمدي 

  . عبارت است از نقضِ عمدي قوانین و مقررات مربوط

منظور از وظایف اداري، اموري است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و 

  .دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد

ده وي به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیأت، مورد رسیدگی قرار کارمندي است که پرون

گردد گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگی کننده احراز می

شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را 

  .عالم نموده باشدیا دستگاه متبوع کارمند ا

  

 

قابل رسیدگی است غیر ساعات اداري و خارج از ادارهآیا تخلف کارمند در 

تخلف اداري به این معنا نیست که الزاماً در محل اداره وقوع پیدا کند، بلکه فعلِ کارمند در 

باشد، در هیأت هاي رسیدگی به  خارج از محیط اداره نیز چنانچه با موارد تخلفات اداري منطبق

  .تخلفات اداري قابلِ طرح خواهد بود

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

Takhalofat.mcls.gov.ir  

 

 

 

 

                              ���ه �عا�ی                

مفهوم تخلف اداري چیست؟

تخلف اداري عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و 

منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداري می انضباط اداري که 

تخلف اداري به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می

عبارت است از کوتاهیِ غیر عمدي : قصور ـ   الف

عبارت است از نقضِ عمدي قوانین و مقررات مربوط: تقصیر ـ   ب

منظور از وظایف اداري، اموري است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و 

دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد

کارمندي است که پرون: متخلف

گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگی کننده احراز می

شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را :  شاکی

یا دستگاه متبوع کارمند ا کتباً به هیأت 

آیا تخلف کارمند در : پرسش 

تخلف اداري به این معنا نیست که الزاماً در محل اداره وقوع پیدا کند، بلکه فعلِ کارمند در : پاسخ 

خارج از محیط اداره نیز چنانچه با موارد تخلفات اداري منطبق

تخلفات اداري قابلِ طرح خواهد بود

 



      }۲{  

  هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان

به منظور رسیدگی به تخلفات اداري در هر یک از دستگاه هاي مشمول این قانون، هیأت هایی 

مزبور هیأت هاي . تشکیل خواهد شد

     هر یک از هیأت هاي بدوي و تجدیدنظر، داراي سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل 

و سایر دستگاه هاي د که با حکم وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط 

  .ی شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است

  .با هیأت بدوي مربوط می باشد

صالحیت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان با هیأت بدوي است و آراء صادره در صورتی که 

  

تشکیل هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان در دستگاه هاي مشمول ماده 

  اداري، تکلیفی است یا تخییري؟

تشکیل هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان در هر یک از دستگاه هاي 

مشمول، الزامی است و هیچ مرجع دیگري به غیر از هیأت هاي مذکور، صالحیت رسیدگی به 

  .تخلفات اداري کارمندان دستگاه هاي مشمول این قانون را ندارد

  هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

۴ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                    

  

هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان

به منظور رسیدگی به تخلفات اداري در هر یک از دستگاه هاي مشمول این قانون، هیأت هایی 

تشکیل خواهد شد» هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان

  .دنشامل هیأت هاي بدوي و تجدیدنظر می باش

هر یک از هیأت هاي بدوي و تجدیدنظر، داراي سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل 

د که با حکم وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط 

ی شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع استبراي مدت سه سال منصوب مموضوع تبصره ماده یک 

با هیأت بدوي مربوط می باشدکارمند متهم پس از وصول گزارش، رسیدگی اولیه به پرونده 

صالحیت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان با هیأت بدوي است و آراء صادره در صورتی که 

. قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابالغ، قطعی و الزم االجراست

 

تشکیل هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان در دستگاه هاي مشمول ماده 

اداري، تکلیفی است یا تخییري؟قانون رسیدگی به تخلفات 

تشکیل هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان در هر یک از دستگاه هاي 

مشمول، الزامی است و هیچ مرجع دیگري به غیر از هیأت هاي مذکور، صالحیت رسیدگی به 

تخلفات اداري کارمندان دستگاه هاي مشمول این قانون را ندارد

  

هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداريدبیرخانه 

Takhalofat.mcls.gov.ir  

  

  

 

 

 

                              ���ه �عا�ی                

به منظور رسیدگی به تخلفات اداري در هر یک از دستگاه هاي مشمول این قانون، هیأت هایی 

هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان«تحت عنوان 

شامل هیأت هاي بدوي و تجدیدنظر می باش

هر یک از هیأت هاي بدوي و تجدیدنظر، داراي سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل 

د که با حکم وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط نمی باش

موضوع تبصره ماده یک 

پس از وصول گزارش، رسیدگی اولیه به پرونده  

صالحیت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان با هیأت بدوي است و آراء صادره در صورتی که  

قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابالغ، قطعی و الزم االجراست

تشکیل هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان در دستگاه هاي مشمول ماده : پرسش 

قانون رسیدگی به تخلفات ) 18(

تشکیل هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان در هر یک از دستگاه هاي : پاسخ 

مشمول، الزامی است و هیچ مرجع دیگري به غیر از هیأت هاي مذکور، صالحیت رسیدگی به 

تخلفات اداري کارمندان دستگاه هاي مشمول این قانون را ندارد



      }۳{  

مردم یا  تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعالم اشخاص اعم از ارباب رجوع،

، مقامات و اشخاص مندرج در  ، بازرسان هیأت عالی نظارت

، سازمان بازرسی کل کشور و  پاسخگویی به شکایات

حسب مورد شروع  ،نظارت  رأي توسط دیوان عدالت اداري یا هیأت عالی

  . سلسله مراتب اداري در اعالم تخلف به هیأت الزم نیست

  .، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود

شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی، متهم در هیأت تبرئه 

قانون مورد تعقیب قرار  )8(ماده 

اگر هیأت از وقوع تخلف مطلع شود ولی گزارشی از مورد تخلف نرسد، آیا هیأت می تواند 

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري شروع به 

رسیدگی توسط هیأت ها، مستلزم شکایت یا اعالم اشخاص می باشد، لذا در موارد مذکور در سؤال، 

  .گیردیکی از اعضا می تواند مراتب را به هیأت گزارش نماید تا مورد رسیدگی قرار 

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

۵ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                      

  

تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعالم اشخاص اعم از ارباب رجوع،هاي بدوي یا 

، بازرسان هیأت عالی نظارت ، سرپرستان اداري مدیران

پاسخگویی به شکایات دفاتر بازرسی و ، قانون )17

رأي توسط دیوان عدالت اداري یا هیأت عالی همچنین در موارد نقض

  .نمایند

سلسله مراتب اداري در اعالم تخلف به هیأت الزم نیست

، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود شاکی یا اعالم کننده

شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی، متهم در هیأت تبرئه  در صورتی که شکایت

ماده  )4(گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجراي بند 

  .خواهد گرفت

 

اگر هیأت از وقوع تخلف مطلع شود ولی گزارشی از مورد تخلف نرسد، آیا هیأت می تواند 

  رسیدگی کند؟رأساً به این موضوع 

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري شروع به ) 15(از آنجا که مطابق ماده 

رسیدگی توسط هیأت ها، مستلزم شکایت یا اعالم اشخاص می باشد، لذا در موارد مذکور در سؤال، 

یکی از اعضا می تواند مراتب را به هیأت گزارش نماید تا مورد رسیدگی قرار 

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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                              ���ه �عا�ی                

هاي بدوي یا  هیأت

مدیران ، کارمندان

17( و) 12(مواد 

همچنین در موارد نقض

نمایند به رسیدگی می

  :نکته 

 سلسله مراتب اداري در اعالم تخلف به هیأت الزم نیست رعایت

 شاکی یا اعالم کننده انصراف

 در صورتی که شکایت

گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجراي بند 

خواهد گرفت

اگر هیأت از وقوع تخلف مطلع شود ولی گزارشی از مورد تخلف نرسد، آیا هیأت می تواند : پرسش 

رأساً به این موضوع 

از آنجا که مطابق ماده : پاسخ 

رسیدگی توسط هیأت ها، مستلزم شکایت یا اعالم اشخاص می باشد، لذا در موارد مذکور در سؤال، 

یکی از اعضا می تواند مراتب را به هیأت گزارش نماید تا مورد رسیدگی قرار 



      }۴{  

  :به قرار زیر است

  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

  :مدیریت خدمات کشوري تصریح داشته 

،  ، صداقت ، سرعت باشند که وظایف خود را با دقت

، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه 

  . ربط پاسخگو باشند طور یکسان و دستگاه ذي

  . باشد اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می

توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به 

  با توجه به آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، حکم متخلف چگونه است؟

آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد 

این که استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی را در اماکن 

، در صورت اعالم از سوي اعالم نموده

  .قابل انطباق است»  نقض قوانین و مقررات

  هاي رسیدگی به تخلفات اداري

۶ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                       

به قرار زیر استدر قانون رسیدگی به تخلفات اداري تخلفات اداري 

  اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري

  *نقض قوانین و مقررات مربوط

ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

مدیریت خدمات کشوري تصریح داشته در این خصوص قانون 

باشند که وظایف خود را با دقت ی موظف مییهاي اجرا کارمندان دستگاه

، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه  رویی ، گشاده

طور یکسان و دستگاه ذي  انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به

اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می

توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به  ارباب رجوع می

  .ایت نمایندربط و یا به مراجع قانونی شک ی ذي

  

با توجه به آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، حکم متخلف چگونه است؟

آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد ) 1(در رابطه با استعمال دخانیات ماده 

این که استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی را در اماکن با عنایت به دخانی در اماکن عمومی، 

اعالم نمودهبه هر نحو ممنوع ) ماده مذکور 1موضوع تبصره 

نقض قوانین و مقررات «قانون ) 8(ماده ) 2(اشخاص حقیقی، موضوع با بند 

  

هاي رسیدگی به تخلفات اداري دبیرخانه هماهنگی هیأت

Takhalofat.mcls.gov.ir  

  

  

 

 

 

                              ���ه �عا�ی                

  

  تخلفات اداري

اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري. 1

نقض قوانین و مقررات مربوط. 2

ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 3

در این خصوص قانون         

کارمندان دستگاه 

، گشاده امانت

انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به

اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می هرگونه بی 

ارباب رجوع می 

ی ذيیدستگاه اجرا

*
با توجه به آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، حکم متخلف چگونه است؟: پرسش 

در رابطه با استعمال دخانیات ماده :  پاسخ

دخانی در اماکن عمومی، 

موضوع تبصره (عمومی مسقف 

اشخاص حقیقی، موضوع با بند 



      }۵{  

  :به قرار زیر است

  

  :برداشتن مال غیر، از راه خدعه و عناصر اختالس عبارتند از 

  مال منقول یا وجه نقد را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند، بردارد

  بت به اشخاصنین و مقررات نس

  *خروج از آن بدون کسب مجوز 

  راد خسارات به اموال دولتی

تعجیل خروج از اداره کارمندان بدون در نظر 

رسیدگی به تخلف اداري، تکرار در تأخیر ورود یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 

و غیاب کارکنان دولت آیین نامه حضور 

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٧ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                      

به قرار زیر استدر قانون رسیدگی به تخلفات اداري تخلفات اداري 

  اد تهمت و افترا، هتک حیثیت

  باج گیري، گرفتن مال یا جنسی به زور و تهدید از شخصی

برداشتن مال غیر، از راه خدعه و عناصر اختالس عبارتند از 

  )غیر رسمی اعم از رسمی و(مرتکب، کارمند دولت باشد 

مال منقول یا وجه نقد را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند، بردارد

  قصد متقلبانه داشته باشد

  )صرف قصد کافی نیست(عمل به قصد خود کند 

  تحصیل مال یا نفعی کند

نین و مقررات نساداري در اجراي قوا عمال غرض یا روابط غیر

  ات موظف اداريترك خدمت در خالل ساع

خروج از آن بدون کسب مجوز  تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار

راد خسارات به اموال دولتیتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ای

  

تعجیل خروج از اداره کارمندان بدون در نظر آیا هیأت ها می توانند در خصوص تأخیر ورود و 

  گرفتن آیین نامه حضور و غیاب، رأي صادر نمایند؟

رسیدگی به تخلف اداري، تکرار در تأخیر ورود یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 

آیین نامه حضور ) 5(قانون رسیدگی به تخلفات اداري، با لحاظ ماده 

   .آن امکان پذیر است) 2(و 

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

Takhalofat.mcls.gov.ir  

  

 

 

 

                              ���ه �عا�ی                

  

  تخلفات اداري

اد تهمت و افترا، هتک حیثیتایر. 4

باج گیري، گرفتن مال یا جنسی به زور و تهدید از شخصی: اخاذي . 5

برداشتن مال غیر، از راه خدعه و عناصر اختالس عبارتند از : اختالس . 6

مرتکب، کارمند دولت باشد ) الف

مال منقول یا وجه نقد را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند، بردارد) ب

قصد متقلبانه داشته باشد) ج

عمل به قصد خود کند ) د

تحصیل مال یا نفعی کند) و

  

7 .عمال غرض یا روابط غیرتبعیض یا ا

ترك خدمت در خالل ساع. 8

تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار. 9

تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ای. 10

*
آیا هیأت ها می توانند در خصوص تأخیر ورود و : پرسش 

گرفتن آیین نامه حضور و غیاب، رأي صادر نمایند؟

رسیدگی به تخلف اداري، تکرار در تأخیر ورود یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند :  پاسخ

قانون رسیدگی به تخلفات اداري، با لحاظ ماده ) 8(ماده ) 9(

و ) 1(و تبصره هاي 



      }۶{  

  :به قرار زیر است

  حدود وظایف اداري

 

، احکام و اوامر رؤساي  باشند در حدود قوانین و مقررات

و مقررات اداري تشخیص دهند، 

 .مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند

، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان 

مندان نخواهد بود ولیتی متوجه کار

  معرفی کارمند مجرم به مراجع قضایی به عهده چه مرجعی است؟

جرم عمومی  قانون رسیدگی به تخلفات اداري در صورتی که تخلف، جنبه

نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی کننده مکلف است ضمن رسیدگی و صدور رأي، مراتب را جهت رسیدگی 

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٨ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                            

به قرار زیر استدر قانون رسیدگی به تخلفات اداري تخلفات اداري 

  رار و اسناد محرمانه اداري

  س غیر مجاز با اتباع بیگانه

حدود وظایف ادارياالتر در هاي ب سرپیچی از اجراي دستورهاي مقام

 :در این خصوص قانون مدیریت خدمات کشوري تصریح داشته

باشند در حدود قوانین و مقررات ی مکلف مییهاي اجرا کارمندان دستگاه

 .مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمایند

و مقررات اداري تشخیص دهند، خالف قوانین  اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را بر

مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند

، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان  در صورتی که بعد از این اطالع

ولیتی متوجه کارئمکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مس

  .باشد دهنده می و پاسخگویی با مقام دستور

  کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده

  

معرفی کارمند مجرم به مراجع قضایی به عهده چه مرجعی است؟

قانون رسیدگی به تخلفات اداري در صورتی که تخلف، جنبه) 19(طبق مفاد ماده 

نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی کننده مکلف است ضمن رسیدگی و صدور رأي، مراتب را جهت رسیدگی 

  .به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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                              ���ه �عا�ی                

  

  تخلفات اداري

رار و اسناد محرمانه اداريافشاي اس. 11

س غیر مجاز با اتباع بیگانهارتباط و تما. 12

سرپیچی از اجراي دستورهاي مقام. 13

در این خصوص قانون مدیریت خدمات کشوري تصریح داشته        

کارمندان دستگاه 

مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمایند

اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را بر 

مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند

در صورتی که بعد از این اطالع 

مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مس

و پاسخگویی با مقام دستور

کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده. 14

معرفی کارمند مجرم به مراجع قضایی به عهده چه مرجعی است؟: پرسش 

طبق مفاد ماده : پاسخ 

نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی کننده مکلف است ضمن رسیدگی و صدور رأي، مراتب را جهت رسیدگی 

به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد



      }۷{  

 :به قرار زیر است

  کارمندان تحت امر

 

کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در 

 .باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند

گردند و یا تخلفاتی   اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت

لین مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه 

نیز که در ) حسب مورد(با مدیران و سرپرستان کارمندان 

 .با آنان رفتار خواهد شد مطابق قوانین مربوط

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف 

  

، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف 

ی در تمام سطوح از افراد یهاي اجرا

  .ربط خود تخلف محسوب می شود

  منظور از ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري چیست؟

استفاده از اسناد و مدارك مجعول و نیز تهیه و ارائه گزارش بر خالف حقیقت و غیر واقعی در 

  هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٩ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                        

به قرار زیر استدر قانون رسیدگی به تخلفات اداري تخلفات اداري 

کارمندان تحت امرسهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات 

 :در این خصوص قانون مدیریت خدمات کشوري تصریح داشته

کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در  ل نظارت وئو، مس مدیران و سرپرستان بالفصل

باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند انجام وظایف محوله می

اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولتدر صورتی که کارمندان مزبور با 

لین مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه ئواستفاده در حیطه مدیریت مس نظیر رشوه و یا سوء

با مدیران و سرپرستان کارمندان  ،بر برخورد با کارمندان خاطی

مطابق قوانین مربوط ،م اهمال نموده باشندئکشف تخلف یا جرا

  ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف 

  .رشوه خواري تلقی می شود

  :شتهدر این خصوص قانون مدیریت خدمات کشوري تصریح دا

 .باشد اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع می

، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف  تسهیالت، حق مشاوره  گونه امتیاز، استفاده از هر

هاي اجرا اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه

ربط خود تخلف محسوب می شود ذيجز دستگاه   حقیقی و حقوقی به

  

منظور از ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري چیست؟

استفاده از اسناد و مدارك مجعول و نیز تهیه و ارائه گزارش بر خالف حقیقت و غیر واقعی در 

  .رابطه با امور محوله به مقامات ذي ربط می باشد

هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداريدبیرخانه 
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                              ���ه �عا�ی                

  تخلفات اداري

سهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات . 15

در این خصوص قانون مدیریت خدمات کشوري تصریح داشته          

مدیران و سرپرستان بالفصل 

انجام وظایف محوله می

در صورتی که کارمندان مزبور با  

نظیر رشوه و یا سوء

بر برخورد با کارمندان خاطی

کشف تخلف یا جرا

ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري. 16

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف . 17

رشوه خواري تلقی می شود

در این خصوص قانون مدیریت خدمات کشوري تصریح دا        

اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع می 

استفاده از هر 

اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه

حقیقی و حقوقی به

منظور از ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري چیست؟: پرسش 

استفاده از اسناد و مدارك مجعول و نیز تهیه و ارائه گزارش بر خالف حقیقت و غیر واقعی در  :پاسخ 

رابطه با امور محوله به مقامات ذي ربط می باشد



      }۸{  

 :به قرار زیر است

تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که 

  .تظاهر به روزه خواري، رباخواري و بی احترامی به شعائر مذهبی را شامل می شود

که مستخدم اعتیاد به مواد مخدر نداشته 

  .و به صورت موردي و تفننی مبادرت به استعمال آن می نماید

در صورت اعتراف و اقرار کتبی مستخدم دایر بر اعتیاد به مواد مخدر، هیأت می تواند 

  از دادن نمونه آزمایش امتناع ورزد تکلیف چیست؟

چنانچه کارمند متهم به اعتیاد به مواد مخدر از اعزام جهت انجام آزمایش تشخیص امتناع ورزد، 

در این صورت هیأت رسیدگی به تخلفات اداري با انعکاس کتبیِ این موضوع در پرونده اتهامی و با توجه 

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١٠ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                       

به قرار زیر استدر قانون رسیدگی به تخلفات اداري تخلفات اداري 

تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که 

  .را دارند

  خدمت در اوقات مقرر اداري

  ب اسالمیرعایت نکردن حجا

  سالمیئر ارعایت نکردن شئون و شعا

 : تخلف عدم رعایت شعائر اسالمی، مواردي از قبیل

تظاهر به روزه خواري، رباخواري و بی احترامی به شعائر مذهبی را شامل می شود

  ع و خرید و فروش مواد مخدراختفاء، نگهداري، حمل، توزی

  *ال یا اعتیاد به مواد مخدر

که مستخدم اعتیاد به مواد مخدر نداشته  منظور از استعمال مواد مخدر، مواردي است

و به صورت موردي و تفننی مبادرت به استعمال آن می نماید

در صورت اعتراف و اقرار کتبی مستخدم دایر بر اعتیاد به مواد مخدر، هیأت می تواند 

 .به استناد اقرار مستخدم اقدام به صدور رأي نماید

  

از دادن نمونه آزمایش امتناع ورزد تکلیف چیست؟اگر متهم به اعتیاد، 

چنانچه کارمند متهم به اعتیاد به مواد مخدر از اعزام جهت انجام آزمایش تشخیص امتناع ورزد، 

در این صورت هیأت رسیدگی به تخلفات اداري با انعکاس کتبیِ این موضوع در پرونده اتهامی و با توجه 

   .اقدام به صدور رأي مقتضی نمایدبه مدارك موجود می تواند 

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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                              ���ه �عا�ی                

  

  تخلفات اداري

تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که . 18

را دارند حق دریافت آن

خدمت در اوقات مقرر اداري تعطیل. 19

رعایت نکردن حجا. 20

رعایت نکردن شئون و شعا. 21

تخلف عدم رعایت شعائر اسالمی، مواردي از قبیل 

تظاهر به روزه خواري، رباخواري و بی احترامی به شعائر مذهبی را شامل می شود

اختفاء، نگهداري، حمل، توزی. 22

ال یا اعتیاد به مواد مخدراستعم. 23

منظور از استعمال مواد مخدر، مواردي است 

و به صورت موردي و تفننی مبادرت به استعمال آن می نماید

در صورت اعتراف و اقرار کتبی مستخدم دایر بر اعتیاد به مواد مخدر، هیأت می تواند  

به استناد اقرار مستخدم اقدام به صدور رأي نماید

*
اگر متهم به اعتیاد، : پرسش 

چنانچه کارمند متهم به اعتیاد به مواد مخدر از اعزام جهت انجام آزمایش تشخیص امتناع ورزد، :  پاسخ

در این صورت هیأت رسیدگی به تخلفات اداري با انعکاس کتبیِ این موضوع در پرونده اتهامی و با توجه 

به مدارك موجود می تواند 



      }۹{  

 :به قرار زیر است

  هاي آموزشی و تحقیقاتی

  

در موارد ضروري با تشخیص . باشد دولت ممنوع می

تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت 

  ی و امکانات و اموال دولتی

  ناد و اوراق رسمی یا دولتی

  الت امتحانی یا تعویض آنها

رئیس مجلس شوراي اسالمی، وزرا یا باالترین مقام سازمان هاي مستقل دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و 

ها، استانداران و  این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان

بدون عذر  ،ی یا چهار ماه متناوب در سال

  .موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند

غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی، بالفاصله اجرا می شود یا پس 

احکام اخراج موصوف از تاریخ صدور، قابلیت اجرایی دارد و اجراي آن منوط به انقضاء مهلت سه 

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١١ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   �عاون، کار و ر�ه ا��ما�یوزارت                          

به قرار زیر استدر قانون رسیدگی به تخلفات اداري تخلفات اداري 

هاي آموزشی و تحقیقاتی داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمت

:در این خصوص قانون مدیریت خدمات کشوري تصریح داشته 

دولت ممنوع میتصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارمندان 

تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت  ،ل مافوق

 .باشد حداکثر چهار ماه مجاز میبراي 

ی و امکانات و اموال دولتیمجاز از شئون یا موقعیت شغل هر نوع استفاده غیر

ناد و اوراق رسمی یا دولتیجعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اس

الت امتحانی یا تعویض آنهااالت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشاي سؤاؤدست بردن در س

  خالف ضوابط دادن نمره یا امتیاز، بر

  *وب یا متوالیغیبت غیرموجه به صورت متنا

رئیس مجلس شوراي اسالمی، وزرا یا باالترین مقام سازمان هاي مستقل دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و 

این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان )1(ماده  )1(سازمان هاي موضوع تبصره 

ی یا چهار ماه متناوب در سالرؤساي دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوال

موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند

  

غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی، بالفاصله اجرا می شود یا پس احکام اخراج موضوع 

  از انقضاي مهلت سه ماهه اعتراض به مورد اجرا گذارده می شود؟ 

احکام اخراج موصوف از تاریخ صدور، قابلیت اجرایی دارد و اجراي آن منوط به انقضاء مهلت سه 

   .نمی باشد ماده مذکور) 1(ماهه اعتراض موضوع تبصره 

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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                              ���ه �عا�ی                

  تخلفات اداري

داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمت. 24

در این خصوص قانون مدیریت خدمات کشوري تصریح داشته        

تصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارمندان  

ل مافوقئومقام مس

براي  حقوق و مزایا

  

هر نوع استفاده غیر. 25

جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اس. 26

دست بردن در س. 27

دادن نمره یا امتیاز، بر. 28

غیبت غیرموجه به صورت متنا. 29

رئیس مجلس شوراي اسالمی، وزرا یا باالترین مقام سازمان هاي مستقل دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و  

سازمان هاي موضوع تبصره 

رؤساي دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوال

موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند

*
احکام اخراج موضوع : پرسش 

از انقضاي مهلت سه ماهه اعتراض به مورد اجرا گذارده می شود؟ 

احکام اخراج موصوف از تاریخ صدور، قابلیت اجرایی دارد و اجراي آن منوط به انقضاء مهلت سه  :پاسخ 

ماهه اعتراض موضوع تبصره 



                                                      }۱۰{  

 :به قرار زیر است

هر گونه سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري کارمند که موجب تضییع حقوق معنوي یا مادي 

برخی از تخلفات اداري . دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید، تخلف محسوب می گردد

کارمندان واجد جنبۀ کیفري بوده و توسط مراجع قضایی قابل پیگیري و رسیدگی می باشد؛ لذا 

  .قانون مجازات اسالمی است )581

تراق سمع یا معدوم کردن آنها و اس

کاري و ایراد خسارت کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم 

  قانونی

قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات 

  سالم مردود شناخته شده اند

  مردمی همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد

  مقصود از توقیف کردن پاکت ها و محموالت پستی چیست؟

  . جلوگیري از رسیدن کاغذ به دست طرف است، اعم از این که این توقیف قطعی باشد یا موقت

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١٢ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                     

  

به قرار زیر استدر قانون رسیدگی به تخلفات اداري تخلفات اداري 

  سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري

هر گونه سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري کارمند که موجب تضییع حقوق معنوي یا مادي 

دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید، تخلف محسوب می گردد

کارمندان واجد جنبۀ کیفري بوده و توسط مراجع قضایی قابل پیگیري و رسیدگی می باشد؛ لذا 

581(و  )576(مقام و موقعیت اداري موضوع مواد  سوء استفاده از

یا معدوم کردن آنها و اس *ها و محموالت پستی ، بازرسی یا بازکردن پاکت 

  

کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم 

قانونی به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیر

قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات  شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر

  قانونی غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیر

سالم مردود شناخته شده انده که از نظر افرقه هاي ضالّعضویت در یکی از 

همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد

  

مقصود از توقیف کردن پاکت ها و محموالت پستی چیست؟

جلوگیري از رسیدن کاغذ به دست طرف است، اعم از این که این توقیف قطعی باشد یا موقت

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

Takhalofat.mcls.gov.ir  
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  تخلفات اداري

سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري. 30

هر گونه سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري کارمند که موجب تضییع حقوق معنوي یا مادي  

دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید، تخلف محسوب می گردد

کارمندان واجد جنبۀ کیفري بوده و توسط مراجع قضایی قابل پیگیري و رسیدگی می باشد؛ لذا 

سوء استفاده از

 توقیف، اختفاء. 31

  بدون مجوز قانونی

کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم . 32

به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیر

شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر. 33

غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیر

عضویت در یکی از . 34

همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد. 35

  

*
مقصود از توقیف کردن پاکت ها و محموالت پستی چیست؟: پرسش 

جلوگیري از رسیدن کاغذ به دست طرف است، اعم از این که این توقیف قطعی باشد یا موقت : پاسخ

  



                                                       }۱۱{  

  :به قرار زیر است

هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و 

تمامی گردانندگان و بعضی از اعضاي تشکیالت وابسته اعم از انجمن برادري جهانی، جمعیت 

  طرفداران حکومت متحده جهانی، انجمن قلم، انجمن اخوت، باشگاه الینز، کلوپ روتاري

سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوي 

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوي یک یا چند شخص خاص 

سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روي مردم سالح بکشد، ولی در اثر 

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١٣ 

  

       اسال�ی ا�ان���وری                                                             

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                    

به قرار زیر استدر قانون رسیدگی به تخلفات اداري تخلفات اداري 

هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و  عضویت در سازمان

  

  داري و فعالیت به نفع آنهایا طرف *هاي محارب عضویت در گروه

  عضویت در تشکیالت فراماسونري

  :موارد زیر جزو تشکیالت فراماسونري محسوب می شوند

  و کارگاه هاي فراماسونري اعضاء لژها

تمامی گردانندگان و بعضی از اعضاي تشکیالت وابسته اعم از انجمن برادري جهانی، جمعیت 

طرفداران حکومت متحده جهانی، انجمن قلم، انجمن اخوت، باشگاه الینز، کلوپ روتاري

  

  محاربه به چه معناست؟

سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوي محاربه عبارت از کشیدن 

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوي یک یا چند شخص خاص . امنی در محیط گردد

سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روي مردم سالح بکشد، ولی در اثر 

  .شود ود، محارب محسوب نمیناتوانی موجب سلب امنیت نش

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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  تخلفات اداري

عضویت در سازمان. 36

  فعالیت به نفع آنها

عضویت در گروه. 37

عضویت در تشکیالت فراماسونري. 38

موارد زیر جزو تشکیالت فراماسونري محسوب می شوند 

اعضاء لژها           

تمامی گردانندگان و بعضی از اعضاي تشکیالت وابسته اعم از انجمن برادري جهانی، جمعیت  

طرفداران حکومت متحده جهانی، انجمن قلم، انجمن اخوت، باشگاه الینز، کلوپ روتاري

  

محاربه به چه معناست؟: پرسش  *

محاربه عبارت از کشیدن : پاسخ 

امنی در محیط گردد که موجب نا

سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روي مردم سالح بکشد، ولی در اثر 

ناتوانی موجب سلب امنیت نش
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 اشخاص، مدیران، سرپرستان اداري یا بازرس

  *.شروع به رسیدگی می کنند

 الزم را با هیأت تخلف، مکلفند همکاري

ها در  عمل آورده و مدارك، اسناد و اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت

  .دي شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است

هرگونه تصمیم گیري در مواردي که پرونده متهم در هیأت ها تحت رسیدگی است، 

 وي ةباالترین مقام دستگاه یا نمایند

روز مهلت  10 ،کتبی به کارمند ابالغ و از تاریخ ابالغ

با در ( رسیدگی کننده در صورت تقاضاي کارمند یا نماینده او

  .دهدمی الزم را در اختیار وي قرار 

وقوع تخلف مطلع شود ولی گزارشی از مورد تخلف نرسد، آیا هیأت می تواند 

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري شروع به رسیدگی 

رد مذکور در سؤال، یکی از اعضاء توسط هیأت ها، مستلزم شکایت یا اعالم اشخاص می باشد، لذا در موا

  

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١۴ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                     

  

  شروع رسیدگی به پرونده

اشخاص، مدیران، سرپرستان اداري یا بازرس هاي بدوي و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعالمِ

شروع به رسیدگی می کنند ،هاي هیأت عالی نظارت

تخلف، مکلفند همکاري متهم به ارتکابِ کلیه کارمندان، مسؤالن مربوط و رؤساي کارمند

عمل آورده و مدارك، اسناد و اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت

دي شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی استدر مورد اسناد طبقه بن. اختیار آنها قرار دهند

در مواردي که پرونده متهم در هیأت ها تحت رسیدگی است، 

باالترین مقام دستگاه یا نمایندنسبت به حالت استخدامی وي، منوط به کسب نظر از 

کتبی به کارمند ابالغ و از تاریخ ابالغها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت 

رسیدگی کننده در صورت تقاضاي کارمند یا نماینده او هیأت .منظور نمایند

الزم را در اختیار وي قرار  كمدار ) دست داشتن وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی

  

وقوع تخلف مطلع شود ولی گزارشی از مورد تخلف نرسد، آیا هیأت می تواند  اگر هیأت از

  رأساً به این موضوع رسیدگی کند؟

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري شروع به رسیدگی ) 15(از آنجا که مطابق ماده 

توسط هیأت ها، مستلزم شکایت یا اعالم اشخاص می باشد، لذا در موا

   .می تواند مراتب را به هیأت گزارش نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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هاي بدوي و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعالمِ هیأت

کلیه کارمندان، مسؤالن مربوط و رؤساي کارمند

عمل آورده و مدارك، اسناد و اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأته ها ب

اختیار آنها قرار دهند

در مواردي که پرونده متهم در هیأت ها تحت رسیدگی است،  :نکته 

نسبت به حالت استخدامی وي، منوط به کسب نظر از 

  .است

ها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت  هیأت

منظور نمایند کارمند براي دفاعِ

دست داشتن وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی

*
اگر هیأت از: پرسش 

رأساً به این موضوع رسیدگی کند؟

از آنجا که مطابق ماده :  پاسخ

توسط هیأت ها، مستلزم شکایت یا اعالم اشخاص می باشد، لذا در موا

می تواند مراتب را به هیأت گزارش نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد
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جواب کتبی و  ،از سوي هیأت متهم می تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده

در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد 

  .اتهام رسیدگی و رأي الزم را صادر کند

عبارت است از دالیل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام 

:  

  ذکر ادله و مواردي که متهم براي رد اتهام یا اتهامات انتسابی الزم دارد

طور کتبی حداکثر ظرف ده روز از ه 

دهد تا نقایص را  ، به متهم ابالغ و از تاریخ ابالغ به مدت پنج روز دیگر به او مهلت می

تقدیم دفاعیه در مهلت  مدت یاد شده یا عدمِ

  

آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري، کارمند متهم می تواند 

در این مورد، اتخاذ تصمیم . منظور ارائه مدارك دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضاي تمدید مهلت کند

   .روز نباید تجاوز کند

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١۵ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                     

  

  )بخش اول( دفاعیه کارمند متهم

متهم می تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده

در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد د، کنمدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم 

اتهام رسیدگی و رأي الزم را صادر کند

عبارت است از دالیل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام 

  .نماید کتباً به هیأت رسیدگی کننده ارائه می

:دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته شده و حاوي نکات زیر باشد

  نام و نام خانوادگی

   آخرین اقامتگاه شخص

ذکر ادله و مواردي که متهم براي رد اتهام یا اتهامات انتسابی الزم دارد

  تصاویر مدارك مورد استناد

  امضاء

ه هیأت ب در موارد یاد شده چنانچه نقایصی وجود داشته باشد،

، به متهم ابالغ و از تاریخ ابالغ به مدت پنج روز دیگر به او مهلت می وصول

مدت یاد شده یا عدمِ توسط متهم در  عدم رفع نقایص. 

  .مانع رسیدگی و صدور رأي نخواهد بود

 

  دفاعیه را تمدید کرد؟ ارائهآیا در صورت لزوم می توان مدت 

آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري، کارمند متهم می تواند ) 18(طبق تبصره ماده 

منظور ارائه مدارك دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضاي تمدید مهلت کند

روز نباید تجاوز کند) 5(با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از 

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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متهم می تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شدهکارمند 

مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم 

عبارت است از دالیل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام  چیست؟ دفاعیه

کتباً به هیأت رسیدگی کننده ارائه می  هامات انتسابییا ات

دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته شده و حاوي نکات زیر باشد 

نام و نام خانوادگی ـ  الف

آخرین اقامتگاه شخص ـ ب

ذکر ادله و مواردي که متهم براي رد اتهام یا اتهامات انتسابی الزم دارد ـ ج

تصاویر مدارك مورد استناد ـ د

امضاء ـ هـ

در موارد یاد شده چنانچه نقایصی وجود داشته باشد، 

وصول  تاریخ

. رفع نماید

مانع رسیدگی و صدور رأي نخواهد بود ،مقرر

آیا در صورت لزوم می توان مدت : پرسش 

طبق تبصره ماده :  پاسخ

منظور ارائه مدارك دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضاي تمدید مهلت کندبه 

با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از 
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کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم 

  .را ضروري تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد

،  براي دفاع حضوري و یا تشخیص هیأت براي حضور وي

ا به محل رسیدگی ر تاریخ ویک بار وي را براي حضور در جلسه دعوت کند و 

هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود براي رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید 

آنان به هیأت دعوت و  الزم بداند که شهود اطالعات خود را در اختیار هیأت قرار دهند،

هیأت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و 

 به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، 

نیت وي اقدام به صدور رأي و  آثار سوء اجتماعی و اداري، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء

در مواردي که دفاعیه کتبی متهم پس از موعد مقرر و قبل از اتمام رسیدگی به هیأت 

  واصل می گردد، آیا توجه به دفاعیه، مشکل قانونی به وجود نمی آورد؟

پایان مهلت قانونی و قبل از صدور رأي به 

   .هیأت رسیدگی کننده واصل می شود، نه تنها اشکال قانونی ندارد، بلکه مطلوب است

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١۶ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                    

  

  )دومبخش ( دفاعیه کارمند متهم

کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم رسیدگی به تخلفات اداري 

را ضروري تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد

براي دفاع حضوري و یا تشخیص هیأت براي حضور وي درخواست کتبی متهمدر صورت 

یک بار وي را براي حضور در جلسه دعوت کند و هیأت موظف است 

  .طور کتبی به اطالع متهم یا نماینده وي برساند

هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود براي رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید 

الزم بداند که شهود اطالعات خود را در اختیار هیأت قرار دهند،

  .شد اظهاراتشان استماع خواهد

هیأت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و 

به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، ) اعم از مادي و معنوي(مواردي از جمله میزان زیان وارد شده 

آثار سوء اجتماعی و اداري، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء

  .کند اتخاذ تصمیم می

  

 

در مواردي که دفاعیه کتبی متهم پس از موعد مقرر و قبل از اتمام رسیدگی به هیأت 

واصل می گردد، آیا توجه به دفاعیه، مشکل قانونی به وجود نمی آورد؟

پایان مهلت قانونی و قبل از صدور رأي به ترتیب اثر و توجه به دفاعیه متهم که پس از 

هیأت رسیدگی کننده واصل می شود، نه تنها اشکال قانونی ندارد، بلکه مطلوب است

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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رسیدگی به تخلفات اداري 

در صورت  

هیأت موظف است 

طور کتبی به اطالع متهم یا نماینده وي برساند

هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود براي رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید 

الزم بداند که شهود اطالعات خود را در اختیار هیأت قرار دهند،  یا هیأت

اظهاراتشان استماع خواهد

هیأت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و 

مواردي از جمله میزان زیان وارد شده 

آثار سوء اجتماعی و اداري، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء

در مواردي که دفاعیه کتبی متهم پس از موعد مقرر و قبل از اتمام رسیدگی به هیأت : پرسش 

واصل می گردد، آیا توجه به دفاعیه، مشکل قانونی به وجود نمی آورد؟

ترتیب اثر و توجه به دفاعیه متهم که پس از : پاسخ 

هیأت رسیدگی کننده واصل می شود، نه تنها اشکال قانونی ندارد، بلکه مطلوب است
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  .رساندن یک سند رسمی به اطالع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص

  

  .هر گونه ابالغی که به صورت ابالغ واقعی نباشد و مطابق مقررات قانونی باشد

قانون، ) 17(آراء صادر شده توسط هیأت هاي بدوي و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 

اصله به اداره هاي کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه هاي ذي ربط ارسال می 

، آراء و احکام صادر از تاریخ صدور رأي

شده را به کارمندان مربوط ابالغ کرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط 

در صورت سهل انگاري مسؤالن کارگزینی یا امور اداري مربوط در ابالغ آراء و احکام صادر شده به 

همچنین هرگونه خودداري یا جلوگیري از اجراي آراء هیأت ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون 

متهم، نسبت به آراء قطعی صادره توسط هیأت هاي رسیدگی کننده اعتراض داشته باشد، به 

در صورتی که متهم، به آراء قطعی صادره توسط هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري اعتراض داشته 

تاریخ از ) براي افراد مقیم خارج از کشور

. به دیوان عدالت اداري شکایت نماید، در غیر این صورت، رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١٧ 
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   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                

  

  ابالغ رأي

رساندن یک سند رسمی به اطالع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص

  .و یا وکیل او) متهم یا محکوم(ابالغ به شخص مخاطب 

هر گونه ابالغی که به صورت ابالغ واقعی نباشد و مطابق مقررات قانونی باشد: ابالغ قانونی یا عادي

آراء صادر شده توسط هیأت هاي بدوي و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 

اصله به اداره هاي کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه هاي ذي ربط ارسال می به طور مستقیم و بالف

از تاریخ صدور رأيروز ) 30(واحدهاي یاد شده موظفند حداکثر ظرف 

شده را به کارمندان مربوط ابالغ کرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط 

در صورت سهل انگاري مسؤالن کارگزینی یا امور اداري مربوط در ابالغ آراء و احکام صادر شده به 

  .متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود

همچنین هرگونه خودداري یا جلوگیري از اجراي آراء هیأت ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون 

.  

  

متهم، نسبت به آراء قطعی صادره توسط هیأت هاي رسیدگی کننده اعتراض داشته باشد، به 

  چه نحوي عمل نماید؟

در صورتی که متهم، به آراء قطعی صادره توسط هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري اعتراض داشته 

براي افراد مقیم خارج از کشور( ماه 6و تا ) براي اشخاص داخل کشور(ماه  3حداکثر تا 

به دیوان عدالت اداري شکایت نماید، در غیر این صورت، رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود

  )قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

Takhalofat.mcls.gov.ir  
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o رساندن یک سند رسمی به اطالع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص: ابالغ

o  ابالغ به شخص مخاطب : واقعیابالغ

o ابالغ قانونی یا عادي

آراء صادر شده توسط هیأت هاي بدوي و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده     

به طور مستقیم و بالف

واحدهاي یاد شده موظفند حداکثر ظرف  .شود

شده را به کارمندان مربوط ابالغ کرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط 

  .تحویل دهند

در صورت سهل انگاري مسؤالن کارگزینی یا امور اداري مربوط در ابالغ آراء و احکام صادر شده به  

متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود

همچنین هرگونه خودداري یا جلوگیري از اجراي آراء هیأت ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون  

.رفتار می شود

متهم، نسبت به آراء قطعی صادره توسط هیأت هاي رسیدگی کننده اعتراض داشته باشد، به چنانچه  :پرسش 

چه نحوي عمل نماید؟

در صورتی که متهم، به آراء قطعی صادره توسط هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري اعتراض داشته : پاسخ 

حداکثر تا باشد، می تواند 

به دیوان عدالت اداري شکایت نماید، در غیر این صورت، رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود ابالغ رأي

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 16ماده  2تبصره (
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 )بخش اول( ها در قانون رسیدگی به تخلفات اداري به قرار زیر است

  کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداري یا کیفري، 

 124ماده  "ذ"بند . (اصالتاً یا تبعاً براي مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است

  ).قانون مدیریت خدمات کشوري

تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاه هاي دولتی و 

  تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطاي یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

  خدمت به صورت مأموریت مستخدم اجرا می شود؟

و در  مور تلقی نمی گرددأتغییر محل جغرافیایی خدمت، مستخدم م

  .مدت مذکور در رأي، محل تعیین شده، محل خدمت وي تلقی می شود

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١٨ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                       

ها در قانون رسیدگی به تخلفات اداري به قرار زیر است مجازات

  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

  توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

  یک سالانفصال موقت از یک ماه تا 

وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداري یا کیفري، : انفصال موقت

اصالتاً یا تبعاً براي مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است

قانون مدیریت خدمات کشوري 120ماده  "هـ"قانون استخدام کشوري و بند 

  * مدت یک تا پنج سال تغییر محل جغرافیایی خدمت به

تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاه هاي دولتی و 

  دستگاه هاي مشمول این قانون

تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطاي یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

  

خدمت به صورت مأموریت مستخدم اجرا می شود؟آیا مجازات تغییر محل جغرافیایی 

تغییر محل جغرافیایی خدمت، مستخدم م در موارد اجراي مجازات

مدت مذکور در رأي، محل تعیین شده، محل خدمت وي تلقی می شود

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

Takhalofat.mcls.gov.ir  
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 مجازات

اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی -الف

توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی -ب

کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال -ج

انفصال موقت از یک ماه تا  - د

انفصال موقت 

اصالتاً یا تبعاً براي مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است

قانون استخدام کشوري و بند 

تغییر محل جغرافیایی خدمت به - هـ

تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاه هاي دولتی و  -و

دستگاه هاي مشمول این قانون

تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطاي یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال -ز

آیا مجازات تغییر محل جغرافیایی : پرسش  *

در موارد اجراي مجازات:  پاسخ

مدت مذکور در رأي، محل تعیین شده، محل خدمت وي تلقی می شود
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 )دومبخش ( قانون رسیدگی به تخلفات اداري به قرار زیر است

سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین 

روز  45تا  30سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 

  .تشخیص هیأت صادرکننده رأي

بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و 

مت دولتی با سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین مرد بر اساس سنوات خد

  دولتی و دستگاه هاي مشمول این قانون

وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداري یا کیفري، 

قانون  124ماده  "ر"بند . (اصالتاً یا تبعاً براي همیشه از خدمت دولت محروم است

  ).قانون مدیریت خدمات کشوري

هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، 

  .از مجازات هاي موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود

صورت عمال مجازات بازنشستگی که در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري 

قانون رسیدگی به ) 9(ماده ) ط

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

١٩ 
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قانون رسیدگی به تخلفات اداري به قرار زیر است مجازات ها در

سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین  20بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 

سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت  25

تشخیص هیأت صادرکننده رأيحقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به 

بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و 

سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین مرد بر اساس سنوات خد

  *تقلیل یک یا دو گروه 

  اخراج از دستگاه متبوع

دولتی و دستگاه هاي مشمول این قانونانفصال دائم از خدمات 

وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداري یا کیفري، : انفصال دائم

اصالتاً یا تبعاً براي همیشه از خدمت دولت محروم است

قانون مدیریت خدمات کشوري 120ماده  "هـ"استخدام کشوري و بند 

هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، 

از مجازات هاي موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود صرفاً یکیدر مورد هر پرونده 

  

عمال مجازات بازنشستگی که در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري 

  می گیرد، شرط سنی هم دارد؟

ط(اعمال مجازات بازنشستگی با تقلیل گروه موضوع بند 

  .شرط سنی ندارد

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

Takhalofat.mcls.gov.ir  
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 مجازات ها در

بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  -ح

25زن و کمتر از 

حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به 

بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و  -ط

سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین مرد بر اساس سنوات خد 25بیش از 

تقلیل یک یا دو گروه 

اخراج از دستگاه متبوع -ي

انفصال دائم از خدمات  -ك

انفصال دائم 

اصالتاً یا تبعاً براي همیشه از خدمت دولت محروم است

استخدام کشوري و بند 

هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، 

در مورد هر پرونده 

عمال مجازات بازنشستگی که در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري آیا ا :پرسش  *

می گیرد، شرط سنی هم دارد؟

اعمال مجازات بازنشستگی با تقلیل گروه موضوع بند  :پاسخ 

شرط سنی نداردتخلفات اداري 
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  مجازات هاي قطعی و قابل پژوهش

 .رسیدگی بدوي صادر شده است

  .هر رأیی که قابلیت اجرا داشته باشد، قطعی است

اصطالح خالصه شده اصل برائت است و اصل برائت در اصطالح فقهی عبارت است 

از گرایش به طرف نفی الزام قانونی و عدم تعهد و تکلیف و آزادي اراده در موقع برخورد 

صورت  و در تا یک ماه مهلت اعتراض دارد

چنانچه فرد  ت تجدیدنظر ارسال می گردد و

  .دش ی آن توسط کارگزینی یا امور اداري صادر خواهد

یت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه 

و ) براي اشخاص داخل کشور(ماه 

   به دیوان عدالت اداري شکایت نماید، 

.  

  کارکنان چه می گوید؟

و بخشی از هزینه هاي ضروري به 

در ده به ازاي هر بار محکومیت اداري 

  ".شود خدمت مستخدم کسر می

  تخلفات اداري
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مجازات هاي قطعی و قابل پژوهش

رسیدگی بدوي صادر شده استاعتراض به رأیی که در مرحله : 

هر رأیی که قابلیت اجرا داشته باشد، قطعی است: رأي قطعی

اصطالح خالصه شده اصل برائت است و اصل برائت در اصطالح فقهی عبارت است 

از گرایش به طرف نفی الزام قانونی و عدم تعهد و تکلیف و آزادي اراده در موقع برخورد 

  .با شک در تکلیف

تا یک ماه مهلت اعتراض داردیت و امضاي رأي ؤآراء قابل پژوهش، فرد پس از ر

ت تجدیدنظر ارسال می گردد وأاعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وي به هی

ی آن توسط کارگزینی یا امور اداري صادر خواهدیي صادره، اجرا و حکم اجرا

یت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه ؤکه به ر آراء قطعی بالفاصله پس از این

ماه  3می تواند حداکثر تا اشته باشد دگونه آرا اعتراض 

به دیوان عدالت اداري شکایت نماید،  از تاریخ ابالغ رأي) براي افراد مقیم خارج از کشور

  .در غیر این صورت، رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود

.شکستن رأي توسط مراجع ذي صالح را گویند: 

 

کارکنان چه می گوید؟ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت) 

و بخشی از هزینه هاي ضروري به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت ) 2(حسب ماده 

به ازاي هر بار محکومیت اداري "مجلس شوراي اسالمی،  21/1/1381مصوب 

خدمت مستخدم کسر می پایان ، یک ماه از پاداش

  

تخلفات اداريدبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به 

Takhalofat.mcls.gov.ir  
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: پژوهش 

رأي قطعی 

اصطالح خالصه شده اصل برائت است و اصل برائت در اصطالح فقهی عبارت است : برائت 

از گرایش به طرف نفی الزام قانونی و عدم تعهد و تکلیف و آزادي اراده در موقع برخورد 

با شک در تکلیف

آراء قابل پژوهش، فرد پس از ردر 

اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وي به هی

ي صادره، اجرا و حکم اجراأاعتراضی نکند ر

آراء قطعی بالفاصله پس از این اما در

گونه آرا اعتراض  فردي به این

براي افراد مقیم خارج از کشور(ماه  6تا 

در غیر این صورت، رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود

: نقض رأي 

قانون پرداخت پاداش پایان خدمت) 2(ماده : پرسش 

حسب ماده :  پاسخ

مصوب  کارکنان دولت

، یک ماه از پاداشسال آخر خدمت



                                                            }۱۹{  

  

به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوي مورد حکم قرار گرفته 

در موارد زیر می باشد که یأت تجدیدنظر 

مقرر قانونی  در مواردي که رأي هیأت بدوي قابل تجدید نظر باشد و کارمند ظرف مهلت

  .موافقت کتبی مقامات

اه پس از ابالغ حکم، م 3حداکثر ظرف مدت 

پرونده وي را جهت  ،وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع کارمند

  .هاي تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداري یا هیأت عالی نظارت

ولی  ،ت تجدید نظر استأمرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش، هی

   .قطعی، دیوان عدالت اداري است

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٢١ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   ا��ما�یوزارت �عاون، کار و ر�ه                    

  

  )بخش اول( هیأت هاي تجدید نظر

به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوي مورد حکم قرار گرفته  هیأت تجدیدنظر صرفاً

  .نماید می  ، رسیدگی است

یأت تجدیدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داراي چهار ه

  :دننمای شروع به رسیدگی می

در مواردي که رأي هیأت بدوي قابل تجدید نظر باشد و کارمند ظرف مهلت

  .تجدیدنظر نماید  نسبت به آن درخواست

موافقت کتبی مقاماتقانون با تشخیص و  )12(موضوع قسمت اخیر ماده 

مدت  ، وي ادعاي کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت حداکثر ظرف

وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع کارمند، قانون )17(ماده 

  .نمایدمی تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع 

هاي تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداري یا هیأت عالی نظارت آراء هیأت

 

  ت کجاست؟أرسیدگی به اعتراض آراء هی

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش، هی

قطعی، دیوان عدالت اداري است مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء

  

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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                              ���ه �عا�ی                

هیأت تجدیدنظر صرفاً

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داراي چهار ه

شروع به رسیدگی می

در مواردي که رأي هیأت بدوي قابل تجدید نظر باشد و کارمند ظرف مهلت ـ الف

نسبت به آن درخواست

موضوع قسمت اخیر ماده  موارد ـ ب

ادعاي کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت ـ ج

ماده  یکتبصره  وفقِ

تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع 

آراء هیأت نقضِ ـ د

  

رسیدگی به اعتراض آراء هیمرجع : پرسش 

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش، هی: پاسخ 

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء



                                                       }۲۰{  

  

 قانون رسیدگی به تخلفات اداري 

  .تجدیدنظر در هیأت هاي تجدید نظر می باشند

روز از تاریخ ابالغ رأي 30 مدت، 

آراء هیأت تجدیدنظر از . تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است

  .تاریخ ابالغ، قطعی و الزم االجراست

هرگاه رأي هیأت بدوي قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر 

  .االجراستننماید، رأي صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضاي مهلت یاد شده الزم 

درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء هیأت هاي بدوي باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی 

، با زبان فارسی و ذکر دالیل به طور کتبی به اداره کارگزینی 

دفترهاي کارگزینی دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت 

قانون اخراج می شوند، در طول 

اخراج موضوع  وضعیت مستخدم در طول مدت رسیدگی به اعتراض وي نسبت به حکم

قانون رسیدگی به تخلفات اداري، همان اخراج خواهد بود، لکن پس از صدور رأي 

نظر، مدت مذکور بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره یک و دو ماده مذکور 

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٢٢ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                      

  

  )دومبخش ( هیأت هاي تجدید نظر

قانون رسیدگی به تخلفات اداري ) 9(ماده  د، هـ ، ح، ط، ي، كفقط مجازات بندهاي 

تجدیدنظر در هیأت هاي تجدید نظر می باشند قابلِ

مدت در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشند، هرگاه کارمند ظرف

تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است

تاریخ ابالغ، قطعی و الزم االجراست

هرگاه رأي هیأت بدوي قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر 

ننماید، رأي صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضاي مهلت یاد شده الزم 

درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء هیأت هاي بدوي باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی 

، با زبان فارسی و ذکر دالیل به طور کتبی به اداره کارگزینی روز از تاریخ ابالغ رأي

دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت  مالك. مربوط تسلیم و رسید اخذ شود

                                       

قانون اخراج می شوند، در طول ) 17(وضعیت استخدامی کارکنانی که بر اساس ماده 

  رسیدگی در هیأت تجدید نظر چگونه خواهد بود؟

وضعیت مستخدم در طول مدت رسیدگی به اعتراض وي نسبت به حکم

قانون رسیدگی به تخلفات اداري، همان اخراج خواهد بود، لکن پس از صدور رأي 

نظر، مدت مذکور بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره یک و دو ماده مذکور  توسط هیأت تجدید

  .تعیین تکلیف می شود

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
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                              ���ه �عا�ی                

فقط مجازات بندهاي  

در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشند، هرگاه کارمند ظرف

تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است درخواست

هرگاه رأي هیأت بدوي قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر 

ننماید، رأي صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضاي مهلت یاد شده الزم 

درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء هیأت هاي بدوي باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی 

روز از تاریخ ابالغ رأي 30ظرف وي 

مربوط تسلیم و رسید اخذ شود

                                     .می باشد

وضعیت استخدامی کارکنانی که بر اساس ماده : پرسش 

رسیدگی در هیأت تجدید نظر چگونه خواهد بود؟

وضعیت مستخدم در طول مدت رسیدگی به اعتراض وي نسبت به حکم :  پاسخ

قانون رسیدگی به تخلفات اداري، همان اخراج خواهد بود، لکن پس از صدور رأي ) 17(ماده 

توسط هیأت تجدید

تعیین تکلیف می شود
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  قانون رسیدگی به تخلفات اداري

هاي مستقل دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی 

ها، استانداران  این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان

بدون  در سال چهار ماه متناوبیا  

  .نمایند اخراجخانه یا دستگاه متبوع 

هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر 

وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وي را جهت 

هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رأي 

آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ 

در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، 

مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد، جزو مرخصی استحقاقی، استعالجی یا بدون حقوق آنان 

دار دستگاه هاي  صالحیت در مواردي که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات

  .اجرایی قبل از قانون بازسازي نیروي انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند

قانون، مدت غیبت و عدم اشتغال مستخدمان موضوع این ماده که به هر 

استحقاقی، استعالجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد 

مفاد تبصره مذکور قانون براي تعیین وضعیت استخدامی مستخدمان موضوع این ماده در مدت غیبت 

براي تعیین تکلیف مدت  و عدم اشتغال می باشد و صدور حکم مرخصی استحقاقی، استعالجی یا بدون حقوق

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٢٣ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                     

  

قانون رسیدگی به تخلفات اداري) 17(ماده 

هاي مستقل دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی  رئیس مجلس شوراي اسالمی، وزرا یا باالترین مقام سازمان

این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان )1(ماده )1(هاي موضوع تبصره

 بیش از دو ماه متوالیی را که ها می توانند کارمندان

خانه یا دستگاه متبوع  در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت

هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر 

وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وي را جهت او موجه بوده است، 

هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رأي . تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید

آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ 

  .جراست

در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، 

مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد، جزو مرخصی استحقاقی، استعالجی یا بدون حقوق آنان 

  *.منظور خواهد شد

در مواردي که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات

اجرایی قبل از قانون بازسازي نیروي انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند

  

قانون، مدت غیبت و عدم اشتغال مستخدمان موضوع این ماده که به هر ) 17(ماده ) 2(طبق تبصره 

استحقاقی، استعالجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد  جزو مرخصیدلیل به کار بازگشت داده می شوند، 

  آیا اعمال این تبصره مجازات مضاعف نیست؟

مفاد تبصره مذکور قانون براي تعیین وضعیت استخدامی مستخدمان موضوع این ماده در مدت غیبت 

و عدم اشتغال می باشد و صدور حکم مرخصی استحقاقی، استعالجی یا بدون حقوق

  .مزبور، به هر صورت مجازات تلقی نمی شود

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
Takhalofat.mcls.gov.ir  

  

 

 

 

                              ���ه �عا�ی                

رئیس مجلس شوراي اسالمی، وزرا یا باالترین مقام سازمان

هاي موضوع تبصره و سازمان

ها می توانند کارمندان و رؤساي دانشگاه

در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت عذر موجه

هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر  

او موجه بوده است، 

تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید

آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ 

جراستابالغ، الزم اال

در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند،  

مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد، جزو مرخصی استحقاقی، استعالجی یا بدون حقوق آنان 

منظور خواهد شد

در مواردي که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات 

اجرایی قبل از قانون بازسازي نیروي انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند

*
طبق تبصره : پرسش 

دلیل به کار بازگشت داده می شوند، 

آیا اعمال این تبصره مجازات مضاعف نیست؟ .شد

مفاد تبصره مذکور قانون براي تعیین وضعیت استخدامی مستخدمان موضوع این ماده در مدت غیبت :  پاسخ

و عدم اشتغال می باشد و صدور حکم مرخصی استحقاقی، استعالجی یا بدون حقوق

مزبور، به هر صورت مجازات تلقی نمی شود



                                                     }۲۲ {  

  آراء قطعی

  :می باشد پذیر  ها در موارد زیر امکان

کننده رأي به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از 

  

م مندرج در قانون مجازات اسالمی را نیز داشته باشد و 

اصالح یا تغییر رأي  ثریت آراء نظر بر

  »اشدباین امر باید به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده 

  .قانون، آراء قطعی صادره توسط هیأت ها را نقض نماید

گناهی  دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده یا بی

مکتوم یا مغفول مانده و یا  ،شده در جریان رسیدگی

رد و هیأت عالی نظارت همان رأي را 

از آنجا که اختیارات دیوان عدالت اداري در رسیدگی به آراء قطعی هیأت هاي رسیدگی به 

تخلفات اداري نافی اختیارات هیأت عالی نظارت در این خصوص نمی باشد، لذا در موارد مطروحه 

  .ط مکلفند طبق تصمیم هیأت عالی نظارت اقدام نمایند

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٢۴ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                       

  

آراء قطعییا ابطال نقض  وتغییر  یا اصالح

ها در موارد زیر امکان قطعی هیأت ءآراو نقض یا ابطال تغییر 

کننده رأي به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از  در مواردي که هیأت صادر

  .باشد مخدوش می ) لحاظ شکلی یا ماهوي  به(نظر موازین قانونی 

م مندرج در قانون مجازات اسالمی را نیز داشته باشد و ئهرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرا

ثریت آراء نظر بربرائت وي را صادر نماید و هیأت با اک  مرجع قضایی حکم

   .خود داشته باشد

این امر باید به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده فوق، صورت در موارد مندرج در بندهاي 

قانون، آراء قطعی صادره توسط هیأت ها را نقض نماید) 21(دیوان عدالت اداري در اجراي ماده 

دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده یا بیه مدارکی باسناد و  پس از صدور رأي،

شده در جریان رسیدگی و مدارك یاد متهم باشد و ثابت شود اسناد

 . در اختیار متهم یا هیأت رسیدگی کننده نبوده است

  

رد و هیأت عالی نظارت همان رأي را در مواردي که دیوان عدالت اداري شکایت مستخدم را 

  نقض می نماید تکلیف چیست ؟

از آنجا که اختیارات دیوان عدالت اداري در رسیدگی به آراء قطعی هیأت هاي رسیدگی به 

تخلفات اداري نافی اختیارات هیأت عالی نظارت در این خصوص نمی باشد، لذا در موارد مطروحه 

ط مکلفند طبق تصمیم هیأت عالی نظارت اقدام نمایندو دستگاه هاي ذیرب

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

Takhalofat.mcls.gov.ir  

  

 

 

 

                              ���ه �عا�ی                

تغییر  یا اصالح

در مواردي که هیأت صادر 

نظر موازین قانونی 

هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرا 

مرجع قضایی حکم

خود داشته باشد

صورت در موارد مندرج در بندهاي  در هر«

دیوان عدالت اداري در اجراي ماده  

پس از صدور رأي، 

متهم باشد و ثابت شود اسناد

در اختیار متهم یا هیأت رسیدگی کننده نبوده است

در مواردي که دیوان عدالت اداري شکایت مستخدم را : پرسش 

نقض می نماید تکلیف چیست ؟

از آنجا که اختیارات دیوان عدالت اداري در رسیدگی به آراء قطعی هیأت هاي رسیدگی به :  پاسخ

تخلفات اداري نافی اختیارات هیأت عالی نظارت در این خصوص نمی باشد، لذا در موارد مطروحه 

و دستگاه هاي ذیرب  هیأتها



                                                      }۲۳{  

  حق مراجعه به دیوان عدالت اداري

رسیدگی به قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، 

هاي رسیدگی به تخلفات اداري و 

قانون ) 100(هاي مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 

در حیطه صالحیت و  ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

آراء قطعی صادره توسط هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري اعتراض 

داشته باشد، می تواند در مهلت مقرر در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري به 

رجوع به پیام (. دیوان مزبور شکایت نماید، در غیر این صورت، رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود

رتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، 

کننده، حکم بر نقض رأي یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف 

خواهد بود و در صورت نقض آراء 

هیأت ها از سوي دیوان یاد شده، هیأت ها مکلفند با رعایت مفاد دادنامه قطعی صادره، رأي 

صدور قرار اسقاط دستور موقت تأثیري در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا 

  

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٢۵ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                   

  

حق مراجعه به دیوان عدالت اداري

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، ) 10(ماده 

هاي رسیدگی به تخلفات اداري و  قطعی هیأتاعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات 

هاي مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 

ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

  .اختیارات دیوان عدالت اداري است

آراء قطعی صادره توسط هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري اعتراض  در صورتی که متهم، به

داشته باشد، می تواند در مهلت مقرر در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري به 

دیوان مزبور شکایت نماید، در غیر این صورت، رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود

رتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، 

کننده، حکم بر نقض رأي یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف 

  .نماید شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می

خواهد بود و در صورت نقض آراء رسیدگی دیوان عدالت اداري به آراء هیأت ها به صورت شکلی 

هیأت ها از سوي دیوان یاد شده، هیأت ها مکلفند با رعایت مفاد دادنامه قطعی صادره، رأي 

  .مقتضی صادر نمایند

  

  تأثیري در اصل شکایت دارد؟ موقتآیا دستور 

دستور موقت تأثیري در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا 

  .گردد یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري
Takhalofat.mcls.gov.ir  

 

 

 

                              ���ه �عا�ی                

ماده ) 2(حسب بند 

اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات 

هاي مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده  کمیسیون

ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها شهرداري

اختیارات دیوان عدالت اداري است

در صورتی که متهم، به

داشته باشد، می تواند در مهلت مقرر در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري به 

دیوان مزبور شکایت نماید، در غیر این صورت، رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود

  ) 15شماره 

رتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، در صو

کننده، حکم بر نقض رأي یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف  شعبه رسیدگی

شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می

رسیدگی دیوان عدالت اداري به آراء هیأت ها به صورت شکلی 

هیأت ها از سوي دیوان یاد شده، هیأت ها مکلفند با رعایت مفاد دادنامه قطعی صادره، رأي 

مقتضی صادر نمایند

آیا دستور : پرسش 

دستور موقت تأثیري در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا  :  پاسخ

یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می



                                                    }۲۴{  

  حق مراجعه به هیأت عالی نظارت

راه دیگر اعتراض به آراء صادره از سوي هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري، مراجعه به هیأت عالی 

  .کارمند اعتراض خود را به دبیرخانه آن هیأت تسلیم می دارد

به منظور نظارت بر حسن اجراي این قانون در دستگاه هاي مشمول و براي ایجاد هماهنگی در کار هیأت 

به ریاست دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی 

فر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا باالترین مقام 

سازمان هاي مستقل دولتی تشکیل می شود و می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجراي این قانون و 

ادره از هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري در دبیرخانه هیـأت عـالی   

نظارت مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه نقض، اصالح یا تغییر آراء ضـرورت داشـته باشـد مراتـب بـه      

  .هیأت عالی نظارت پیشنهاد خواهد شد، در غیر این صورت طبق قوانین و مقررات عمل خواهد شد

ئول هماهنگی یا رئیس هیأت یا شاکی در بررسی پرونده ضرورت داشته باشد، 

دبیرخانه هیأت عالی نظارت از آنان دعوت به عمل خواهد آورد و پس از استماع نظرات آنان، گزارش الزم 

  .را همراه با مدارك و مستندات مربوط جهت اخذ تصمیم به هیأت عالی نظارت ارائه خواهد نمود

آیا هیأت عالی نظارت می تواند نسبت به آرایی که در دیوان عدالت اداري تأئید شده است 

هیأت عالی نظارت مرجعی مستقل از دیوان عدالت اداري است و رد شکایت در دیوان عدالت 

  دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

٢۶ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                  

  

حق مراجعه به هیأت عالی نظارت

راه دیگر اعتراض به آراء صادره از سوي هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري، مراجعه به هیأت عالی 

کارمند اعتراض خود را به دبیرخانه آن هیأت تسلیم می داردنظارت است که در این صورت 

به منظور نظارت بر حسن اجراي این قانون در دستگاه هاي مشمول و براي ایجاد هماهنگی در کار هیأت 

به ریاست دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی » هیأت عالی نظارت«هاي رسیدگی به تخلفات اداري، 

فر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا باالترین مقام کشور و عضویت یک ن

سازمان هاي مستقل دولتی تشکیل می شود و می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجراي این قانون و 

  .مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید

ادره از هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري در دبیرخانه هیـأت عـالی   شکایت کارمندان نسبت به آراء ص

نظارت مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه نقض، اصالح یا تغییر آراء ضـرورت داشـته باشـد مراتـب بـه      

هیأت عالی نظارت پیشنهاد خواهد شد، در غیر این صورت طبق قوانین و مقررات عمل خواهد شد

ئول هماهنگی یا رئیس هیأت یا شاکی در بررسی پرونده ضرورت داشته باشد، در مواقعی که حضور مس

دبیرخانه هیأت عالی نظارت از آنان دعوت به عمل خواهد آورد و پس از استماع نظرات آنان، گزارش الزم 

را همراه با مدارك و مستندات مربوط جهت اخذ تصمیم به هیأت عالی نظارت ارائه خواهد نمود

  

آیا هیأت عالی نظارت می تواند نسبت به آرایی که در دیوان عدالت اداري تأئید شده است 

  رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید؟

هیأت عالی نظارت مرجعی مستقل از دیوان عدالت اداري است و رد شکایت در دیوان عدالت 

  .اداري نافی صالحیت هیأت عالی نظارت نمی باشد

  

دبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

Takhalofat.mcls.gov.ir  

 

 

 

                              ���ه �عا�ی                

راه دیگر اعتراض به آراء صادره از سوي هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري، مراجعه به هیأت عالی 

نظارت است که در این صورت 

به منظور نظارت بر حسن اجراي این قانون در دستگاه هاي مشمول و براي ایجاد هماهنگی در کار هیأت 

هاي رسیدگی به تخلفات اداري، 

کشور و عضویت یک ن

سازمان هاي مستقل دولتی تشکیل می شود و می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجراي این قانون و 

مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید

شکایت کارمندان نسبت به آراء ص

نظارت مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه نقض، اصالح یا تغییر آراء ضـرورت داشـته باشـد مراتـب بـه      

هیأت عالی نظارت پیشنهاد خواهد شد، در غیر این صورت طبق قوانین و مقررات عمل خواهد شد

در مواقعی که حضور مس

دبیرخانه هیأت عالی نظارت از آنان دعوت به عمل خواهد آورد و پس از استماع نظرات آنان، گزارش الزم 

را همراه با مدارك و مستندات مربوط جهت اخذ تصمیم به هیأت عالی نظارت ارائه خواهد نمود

  

آیا هیأت عالی نظارت می تواند نسبت به آرایی که در دیوان عدالت اداري تأئید شده است : پرسش 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید؟

هیأت عالی نظارت مرجعی مستقل از دیوان عدالت اداري است و رد شکایت در دیوان عدالت :  پاسخ

اداري نافی صالحیت هیأت عالی نظارت نمی باشد



                                                     }۲۵{  

  آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان 

هرگونه تصمیم گیري نسبت به 

  .استخدامی وي، منوط به کسب نظر از باالترین مقام دستگاه یا نماینده وي است

تغییر حالت استخدامی کارمند در طول اجراي آراء قطعی هیأت هاي رسیدگی به تخلفـات  

دیوان عـدالت اداري  در مواردي که آراء قطعی هیأت ها در طول اعمال مجازات تعیین شده، توسط 

آیین نامه اجرایی قـانون رسـیدگی   

   . به تخلفات اداري، اعمال مجازات متوقف و طبـق مقـررات مربـوط بـا مسـتخدم رفتـار مـی شـود        

  .بدیهی است پس از رسیدگی مجدد، مطابق رأي قطعی هیأت عمل خواهد شد

اگر کارمند متهمی که پرونده وي در هیأت ها تحت رسیدگی است، بدون رعایت مفاد 

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري بازنشسته یا بازخرید شود، 

باشـد، ایـن    چنانچه بازنشستگی یا بازخریدي مستخدم موصوف به موجب الزام قانونی بـوده 

در غیر این صـورت، چنانچـه بازنشسـتگی یـا بازخریـدي مسـتخدم مـورد تأییـد         

بازنشستگی یا بازخریـدي وي مغـایر بـا تبصـره     

  تخلفات اداري

٢٧ 

  

       ���وری اسال�ی ا�ان                                                            

   وزارت �عاون، کار و ر�ه ا��ما�ی                     

  

  )16(تبصره ماده 

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان ) 16(تبصره ماده 

  :این چنین تصریح داشته است

هرگونه تصمیم گیري نسبت به در مواردي که پرونده متهم در هیأت ها تحت رسیدگی است، 

استخدامی وي، منوط به کسب نظر از باالترین مقام دستگاه یا نماینده وي است

تغییر حالت استخدامی کارمند در طول اجراي آراء قطعی هیأت هاي رسیدگی به تخلفـات  

  .اداري با رعایت مقررات مربوط بالمانع است

در مواردي که آراء قطعی هیأت ها در طول اعمال مجازات تعیین شده، توسط 

آیین نامه اجرایی قـانون رسـیدگی   ) 30(با توجه به مفاد ماده می شود،  یا هیأت عالی نظارت نقض

به تخلفات اداري، اعمال مجازات متوقف و طبـق مقـررات مربـوط بـا مسـتخدم رفتـار مـی شـود        

بدیهی است پس از رسیدگی مجدد، مطابق رأي قطعی هیأت عمل خواهد شد

  

اگر کارمند متهمی که پرونده وي در هیأت ها تحت رسیدگی است، بدون رعایت مفاد 

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري بازنشسته یا بازخرید شود، ) 

چنانچه بازنشستگی یا بازخریدي مستخدم موصوف به موجب الزام قانونی بـوده 

در غیر این صـورت، چنانچـه بازنشسـتگی یـا بازخریـدي مسـتخدم مـورد تأییـد         

بازنشستگی یا بازخریـدي وي مغـایر بـا تبصـره     باالترین مقام دستگاه مربوط یا نماینده وي نباشد، 

  .مزبور بوده و کأن لم یکن تلقی می شود

  

تخلفات اداريدبیرخانه هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به 

Takhalofat.mcls.gov.ir  

 

 

 

                              ���ه �عا�ی                

تبصره ماده 

در مواردي که پرونده متهم در هیأت ها تحت رسیدگی است، 

استخدامی وي، منوط به کسب نظر از باالترین مقام دستگاه یا نماینده وي استحالت 

تغییر حالت استخدامی کارمند در طول اجراي آراء قطعی هیأت هاي رسیدگی به تخلفـات   

اداري با رعایت مقررات مربوط بالمانع است

در مواردي که آراء قطعی هیأت ها در طول اعمال مجازات تعیین شده، توسط 

یا هیأت عالی نظارت نقض

به تخلفات اداري، اعمال مجازات متوقف و طبـق مقـررات مربـوط بـا مسـتخدم رفتـار مـی شـود        

بدیهی است پس از رسیدگی مجدد، مطابق رأي قطعی هیأت عمل خواهد شد

اگر کارمند متهمی که پرونده وي در هیأت ها تحت رسیدگی است، بدون رعایت مفاد : پرسش 

) 16(تبصره ماده 

  تکلیف چیست؟

چنانچه بازنشستگی یا بازخریدي مستخدم موصوف به موجب الزام قانونی بـوده :  پاسخ

در غیر این صـورت، چنانچـه بازنشسـتگی یـا بازخریـدي مسـتخدم مـورد تأییـد         . امر بالمانع است

باالترین مقام دستگاه مربوط یا نماینده وي نباشد، 

مزبور بوده و کأن لم یکن تلقی می شود



  ، سوم، چاپ مجموعه کامل قوانین و مقررات محشاي رسیدگی به تخلفات اداري

 21/1/1381قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 

  هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

 

٢٨ 

مجموعه کامل قوانین و مقررات محشاي رسیدگی به تخلفات اداري؛ 

  .مرکز آموزش مدیریت دولتیتهران، 

  .قانون مدیریت خدمات کشوري

  .قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري

  .قانون مجازات اسالمی

قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 

 .مجلس شوراي اسالمی

  .آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی

  .آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت

  با تقدیم احترام

هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداريدبیرخانه 

Takhalofat.mcls.gov.ir  
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