
 بازرسي سازمان بازرسي كل كشور آئين

 :1ماده 

آئين بازرسي عبارت است از مجموعه ترتيبات و روشها و قواعد موضوعه كه بازرس ياهيأت 

بازرسي دراجراي وظايف محوله مي بايد اتخاذ و رعايت نمايد. 

 :2ماده 

بازرسي عبارت است از فعاليتهاي منظم و هدف دار بر اساس ماموريت قانوني سازماننسبت 

به دستگاههاي مشمول بازرسي از طريق  

الف) بررسي آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي گرفت 

ب) تجزيه و تحليل عملكرد گذشته و حال 

ج) تشخيص و تعيين موارد اختالف و انحراف بين وضعيت موجود و ضعيت مطلوب و ارزيابي 

ميزان اهميت آنهاارائه پيشنهادهاي الزمي به منظور اصالح امور و رفع نقائص و بهينه كردن 

رفتار كاركنان و عملكرد دستگاهها و نيز اجراي سياستهاي تشويق و تنبيه. 

 :3ماده 

انجام بازرسي به يكي از صور زير مي باشد: 

الف) بازرسي مستمر 

ب) بازرسي فوق العاده 

ج) رسيدگي به اعالمات و شكايات اشخاص (بازرسي موردي) 

 :4ماده 

بازرسي مستمر راجع است به انجام بازرسي در قالب برنامه اي مدون و منظم ساالنه در اين 

نوع بازرسي وضعيت كلي ، ساختاري و تشكيالتي ، نحوه مديريت ، رفتار كاركنان و عملكرد 

 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان 46 و 66دستگاههاي مشمول با توجه به مواد 

بازرسي كل كشور حسب مورد ، بررسي مي شود 

 :5ماده 

 قانون تشكيل 2بازرسي فوق العاده حسب دستور و درخواست مقامات مذكور در بند ماده 

سازمان بازرسي كل كشور انجام مي شود 



اجراي اين نوع بازرسي ها در محدوده موضوع خاص ارجاعي و در خارج از برنامه هاي زمان بندي 

شده سازمان صورت مي گيرد. 

 :6ماده 

اعالمات و شكايات مقرون به دليل كه داير بر وقوع تخلفات و سوء جريانات يا نقض قوانين باشد 

در محدوده موضوع اعالم شده مورد رسيدگي قرار مي گيرد 

 :7ماده 

به اعتبار موضوع يا محيط بازرسي با مديريت يك بازرس قضايي يا يكي از متخصصين واجد 

شرايط وعده اي بازرس تشكيل مي شود 

 :8ماده 

سازمان در استانها به تعدا الزم دفاتر بازرسي خواهد داشت كه متشكل از بازرسان و افراد 

متخصص مي باشد كه تحت رياست يك نفر بازرس قضائي به عنوان مدير كل دفتر انجام وظيفه 

خواهند نمود. 

 :9ماده 

براي انجام بازرسي ، بازرس يا هيات بازرسي با تعيين موضوع و حدود ماموريت و ارائه تعليمات 

مقتضي به دستگاه هاي بازرسي شونده اعزام مي گردد 

 :10ماده 

اعضاء گروهها ، هياتهاي بازرسي و دفاتر استانها تحت نظارت و مسئوليت رؤساي مربوط انجام 

وظيفه مي كنند و گزارش كارها خود را نيز مستقيما به آنان تسليم مي نمايند 

 :11ماده 

نظارت بر عملكرد گروهها و هياتهاي بازرسي و دفاتر استانها با توجه به موضوع ماموريت 

محوله و هدايت و ارشاد آنها به عهده معاون ذيربط مي باشد . در هر صورت دستورات و 

نظريات سازمان حسب المورد متبع خواهد بود 

 :12ماده 

بازرسي در هر مورد پس از صدور حكم ماموريت آغاز مي گردد . صدور احكام ماموريت انجام 

بازرسي مستمر و فوق العاده و رسيدگي به اعالمات و شكايات با رياست سازمان يا مقامات 

مجاز از طرف ايشان خواهد بود. مديران كل دفتر استانها در حوزه ماموريت خود مي توانند در 



مورد برنامه هاي مصوب و نيز اعالمات و شكايات اشخاص ، نسبت به صدور احكام ماموريت 

بازرسي اقدام نمايند 

تبصره:صدور احكام بازرسي از ستاد استانداري و مراكز نظامي در استانها با هماهنگي و 

موافقت سازمان انجام خواهد شد 

 :13ماده 

در احكام ماموريت ، قلمرو مكاني ، زماني و موضوعي بازرسي و مدت آن ، صريحا تعيين 

خواهد شد 

 :14ماده 

بازرس يا هيات بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي ، به ترتيب زيراقدام نمايد  

الف) كسب آگاهي هاي الزم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع ماموريت 

 اين آيين نامه 39ب) احراز صالحيت خود در انجام ماموريت با توجه به ماده 

ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي ماموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به 

اين اهداف و انتخاب روشهاي مناسب و مقتضي 

د) تدارك طرح بازرسي (نظير تهيه چك ليست ، رجوع به سواكبق موجود در سازمان ، مطالعه 

مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي ، شناسايي و تعيين موثق براي جمع آوري 

اطالعات مورد نياز ، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات طبيعي و اجتماعي آن ، 

كسب اطالعات اجمالي از وجود برنامه ها و طرحهاي اجرايي مرتبط با موضوع ماموريت) 

 :15ماده 

در بازرسي هاي مستمر و موارد مهمه ، جلسه معارفه اي با حضور مسئوالن مربوط تشكيل 

 آئين نامه 25 و 24مي شود ترتيب معارفه هياتهاي بازرسي اعزامي به استانها را مواد 

اجرايي سازمان مشخص نموده است 

 :16ماده 

 آئين نامه اجرايي اقدام 23رئيس هيات بازرسي پس از ورود هيات به محل ماموريت وفق ماده 

خواهد نمود 

 :17ماده 



در بازرسي هاي مستمر و مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه به اعزام هيات 

 آئين نامه اجرائي سازمان ، آمادگي براي 26بازرسي اقدام مي گردد ، رئيس هيات طبق ماده 

دريافت شكايات و جمع آوري اطالعات را اعالم خواهد نمود 

 :18ماده 

امر بازرسي ، محدود به مدت ماموريت مي باشد و بازرس مي تواند خارج از وقت اداري و در 

روزهاي تعطيل نيز انجام وظيفه نمايد 

 :19ماده 

بازرس مي تواند اطالعات مورد نياز را با رعايت اصول و قواعد شناخته شده به نحومقتضي از 

جمله با استفاده از روشهاي زير جمع آوري نمايد  

الف) مشاهدات  

ب) استطالع از شهود و مطلعين  

ج) مطالعه سوابق و پرونده هاي موجود و تهيه مدارك الزم از آنها  

د) كسب نظر كارشناسي  

ه) استعالم نظر مسؤالن و كاركنان دستگاه مورد بازرسي  

 :20ماده 

بازرس ضمن توجه به موضوع ماموريت با دقت نظر وضعيت قسمتهاي مورد بازرسي را مالحظه 

و نتيجه مشهودات خود را بر حسب مورد يادداشت و يا با تنظيم صورتمجلس در گزارش 

منعكس مي نمايد 

 :21ماده 

در تحقيقات از شهود و مطلعين به منظور دستيابي به منابع داخلي دستگاه مورد بازرسي ، از 

 آئين نامه اجرايي نيز استفاده مي شود 27اطالعات ساير افراد مذكور در ماده 

 :22ماده 

چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور كلي جنبه طريقيت 

داشته باشد ، بازرس مي تواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نمايد ليكن در ساير موارد 

اظهارات شهود ، با درج هويت و مشخصات آنان ، صورتمجلس مي گردد 

 :23ماده 



اسناد و مدراك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقه بندي خيلي محرمانه توسط 

بازرس يا هيات بازرسي در محل ماموريت مالحظه و مطالعه مي گردد  

:تشخيص طبقه بندي اسناد طبق مقررات و آئين نامه نگاهداري اسناد و ... و نحوه 1تبصره 

مشخص نمودن نوع ... و ياساير مقررات خواهد بود 

 :24ماده 

اخذ مدارك و اسناد و تهيه رونوشت يا تصوير از آنها ، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با 

موضوع ماموريت و تهيه گزارش آن مي باشد. 

 قانون تشكيل سازمان به طريق دست نويس 8 ماده 2تبصره: از اسناد با رعايت سري تبصره 

رو نوشت تهيه مي گردد ، مگر آنكه بنا به تشخيص سازمان تهيه تصوير از آن ضروري باشد. 

 :25ماده 

بازرس يا هيات هاي بازرسي مي توانند از وجود كارشناسان سازمان در اموري كه جلب نظر 

كارشناس ضرورت دارد ، استفاده نمايند . همچنين مي توانند از كارشناسان رسمي و محلي 

با رعايت مقررات اين آئين نامه دعوت به عمل آورند 

: كارشناسان رسمي و محلي مورد انتخاب مي بايد متصف به صفت امانت و صداقت 1تبصره 

بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند 

 اين آئين نامه خواهد بود 39: موارد رد كارشناسان همان موارد رد بازرس موضوع ماده 2تبصره 

: بازرس ضمن تعيين موضوع كارشناسي و حق الزحمه آن ، پس از جلب موافقت 3تبصره 

رئيس هيات يا گروه مربوط و حصول اطمينان از تامين اعتبار پرداخت هزينه كارشناسي ، 

دستور اجراي كارشناسي را خواهد داد 

 :26ماده 

انجام بازرسي ، تحقيقات ، كسب اطالعات و تهيه مدارك واسناد بايد به گونه اي باشد كه در 

روند امور فعاليت جاري بازرسي شونده ايجاد وقفه ننمايد 

تبصره: منظور از ايجاد وقفه اقداماتي است كه موجب تعطيل دستگاه مورد بازرسي گردد يا 

فعاليتهاي آن را به نحو قابل مالحظه اي محدود نمايد . تشخيص اين امر با سازمان مي باشد 

 :27ماده 



بازرس در اجراي ماموريت خود از هر گونه پيشداوري والقاء نظر ممنوع است . كليه استنتاجات 

و اظهار نظريات نيز منوط به اتمام بازرسي مي باشد 

 :28ماده 

افشاء مطالب راجع به بازرسي هاي انجام شده و اعالمات و مسايلي كه بنحوي با منافع يا 

مصالح نظام جمهوري اسالمي ايران و همچنين با حيثيت و حقوق اشخاص مرتبط باشد ممنوع 

است 

 :29ماده 

چنانچه بازرس در حين انجام ماموريت از سوء جريان يا وقوع تخلفي در دستگاه بازرسي 

شونده اطالع حاصل نمايد و رسيدگي به آن خارج از موضوع ماموريت او باشد چگونگي را با 

رعايت سلسله مراتب به سازمان اعالم و كسب تكليف مي نمايد 

 :30ماده 

كسب اطالعات و اخذ نظريات و توضيحات مسئوالن دستگاه مشمول بازرسي ممكن است از 

طريق مذاكره حضوري در محل ماموريت يا با دعوت كتبي يا شفاهي در محل سازمان و دفتر 

بازرسي استان صورت گيرد 

 :31ماده 

بازرس، چگونگي اقدامات خود را مرتبا به اطالع مسئول ذيربط (مدير گروه – رئيس – هيات 

بازرسي – مدير كل دفتر بازرسي استان) رسانده و عنداالقتضاء كسب نظر مي نمايد 

مسئوالن مذكور نيز به ترتيب فوق ، رئوس مطالب و قضاياي حائز اهميت را به معاونت مربوط 

انعكاس خواهند داد ، در موارد مهمه اطالع بايد فوري باشد 

 :32ماده 

استفاده شخصي از وسايل و امكانات دستگاههاي مورد بازرسي توسط بازرسان اكيدا ممنوع 

است 

 :33ماده 

انجام مكاتبات با مقامات و مسووالن دستگاهها مطابق آئين نامه مكاتبات سازمان خواهد بود 

 :34ماده 



هرگاه مؤسسه اي شمول قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور را نسبت به خود نفي 

كند بازرس ، با تهيه و ارائه مدارك الزم از سازمان كسب تكليف مي نمايد 

 :35ماده 

چنانچه بازرس در جريان انجام ماموريت خود با ممانعت يا مخالفت يا عدم همكاري الزم مواجه 

شود و نتواند نسبت به رفع مشكل اقدام نمايد ، مراتب را با تنظيم صورتمجلس چگونگي امر 

به سازمان گزارش مي نمايد 

 :36ماده 

 اصالحي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بازرس واجد 5 ماده 2در مورد تبصره 

شرايط ، ابتدا امر يا اموري كه موضوع اتهام است تعيين ، سپس با توجه به اهميت جرم و 

شدت مجازات و داليل حاصله و احراز بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن داليل و مدارك 

ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اتهام و صدور قرار تامين مقتضي اقدام مي نمايد 

 :37ماده 

هرگاه بازرس در جريان انجام ماموريت يا رسيدگي به موضوعي ، با حكمي مواجه شود كه در 

آن را مخالف بين شرع يا قانون تشخيص دهد ، در صورتيكه داراي پايه قضائي باشد راسا 

 قانون تشكيل سازمان اقدام مي نمايد و در غير اين صورت مراتب را 6مطابق تبصره ذيل ماده 

گزارش مي دهد تا موضع به بازرس قضايي ذيربط ارجاع شود. 

 :38ماده 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 9در مواردي كه بازرس كارمندي را به استناد ماده 

ضروري تشخيص دهد مي بايد موضوعي را كه به عنوان سوء جريان تشخيص مي دهد با ذكر 

موارد جهات و داليل مشروحا در تقاضا نامه خود منعكس و به رياست سازمان اعالم نمايد تا بر 

 آيين نامه اجرايي اقدام شود 33وفق ماده 

 :39ماده 

در موارد ذيل بازرس از رسيدگي خودداري و مراتب را به سازمان اعالم مي نمايد 

الف) بازرس يا اقرباي نسبي يا سببي او در موضوع بازرسي و يا دستگاه بازرسي شونده نفع 

شخصي داشته باشند 

ب) اقرباي نسبي و سببي در واحد مورد بازرسي سمت مديريت داشته باشند 



ج) بازرس يا اقرباي او با مديريت واحد مورد بازرسي سابقه اختالف اداري يا حقوقي يا كيفري 

داشته باشد 

: اقرباي نسبي و سببي از هر درجه و طبقه مورد نظر است 1تبصره 

:در صورتي كه سازمان تشخيص دهد موارد فوق تاثيري در روند بازرسي و نتيجه آن 2تبصره 

ندارد ادامه اجراي ماموريت را به بازرس مربوطه تكليف مي نمايد در اينصورت بازرس مكلف به 

اجراي دستور مي باشد 

 :40ماده 

بازرس با استفاده از حاصل بررسي ها ، اطالعات و داليل جمع آوري شده در جريان بازرسي ، 

طرح گزارش خود را تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب به تحرير متن گزارش مورد نظر 

اقدام مي نمايد. در تدوين گزارش مذكور نكات زير رعايت خواهد شد  

الف) تنظيم مطالب نتيجه تحقيقات و اطالعات بدست آمده و طبقه بندي آنها بر مبناي درجه 

اهميت داليل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش 

ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي 

ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي 

د) اعالم نظر بر حسن جريان امور و يا تعيين موارد اختالف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد 

انجام مي گرفت و بيان اشكاالت ، معايب و نواقص 

ه) استنتاج از مجموعه بررسي ها و اعالم نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال 

موثرارائه پيشنهادهاي ارائه شده 

و) تعيين روش پيگيري و نظارت براي تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارائه شده 

 :41ماده 

گزارش بازرسي بايد مستند به داليل و مدارك كافي اثباتي باشد. 

 :42ماده 

بازرس يا هيات بازرسي در ارائه پيشنهادها نكات زير را رعايت خواهد نمود 

الف) مستقيما با موضوع ماموريت محوله مرتبط باشد 

ب) صريح ، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي ، مبهم و مجمل خودداري شود 

ج) شرايط ، اوضاع و احوال ، امكانات ، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه مورد بازرسي 



د) انطباق موضوع با اصول و قواعد علمي و فني روشهاي منطقي و مقررات جاري كشور 

ه) در امور تخصصي مستند به نظريه كارشناسي باشد 

و) براي تعليق يك يا چند نفر از كاركنان دستگاه بازرسي شونده الزم است جهات علل موجهه 

درخواست اعم از اينكه مربوط به حسن جريان امور در دستگاه يا انجام بازرسي باشد ، تصريح 

گردد 

ز) تشويق ، تقدير ، ارتقاء ، اعطاء نشان و درجه و نظاير آن و همچنين اعمال سياستهاي 

تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسووالن و نيز طرح موضوعات در هياتهاي رسيدگي به 

تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي مي بايد مستندا و مستدال مطرح شود 

ح) درخواست ابطال آيين نامه ، تصويب نامه ، بخشنامه و دستورالعمل دستگاههاي مشمول 

بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت 

شرعي باشد 

ط) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بين آنها با شرع احراز شده است موارد و جهات مغايرت 

صراحتا تعيين گردد 

ي) چنانچه سوء جريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي شونده ناشي از فقدان ضوابط و 

مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است 

با تشريح موضوع و تعيين محوزهاي اساسي و كلي ، حسب مورد ، تذكرات ارشادي را مبني 

بر تهيه آيين نامه ، تصويب نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل و يا قانون به دستگاه ذيربط مي 

دهد تا در صورت تصويب به موقع اجرا گذاشته شود 

 :43ماده 

طريق تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي ، حتي االمكان به ترتيب زير است 

الف) صفحه عنوان شامل: 

عنوان گزارش ، تاريخ تنظيم گزارش ، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه گنندگان گزارش 

ب) خالصه گزارش شامل: موضوع بازرسي ، نتيجه گيري ها و پيشنهادها ، بصورت فشرده و 

اختصار 

ج) فهرست مطالب 

د) مقدمه اي كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي كند  



هـ) متن يا قسمت اصلي گزارش كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضعي است كه بازرسي 

براي آن انجام شده است و نتايج حاصله از بررسي ها را نشان مي دهد شامل: 

تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي 

قلمرو مكاني و زماني بازرسي 

روش و چگونگي جمع آوري اطالعات ، تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده 

استنتاج و ارائه نظرها و پيشنهادها  

و ) منابع و ماخذي كه بازرس براي مراجعه خواننده الزم مي داند  

 :44ماده 

بازرس در تحرير گزارش خود حتي االمكان از عبارات صريح ، كوتاه ، ساده و بدون اغالط 

دستوري استفاده مي كند و از بكار گيري عبارات يا كلمات مترادف و مبالغه آميز و وصفي و 

تكراري وغير مانوس خودداري نمايد 

 :45ماده 

مديران بازرسي موظفند با كسب اطالعات به هنگام الزم از دستگاههاي موضوع بازرسي ، 

رويدادها ، بحرانها و سوء جريانات مهمه را به عنوان هشدار و اتخاذ تصميمات مناسب ، بدون 

رعايت ترتيبات مقرر در مواد فوق ، با اطالع سازمان سريعا به دستگاههاي اجرائي منعكس 

نمايند . گزارش تكيملي پس از طي مراحل به مبادي ذيربط ارسال خواهد شد 

 :46ماده 

گزارشهاي بازرسي در موارد ذيل تجديد نظر و اصالح مي شود 

الف) بازرس قضائي ، مدير گروه بازرسي يا مدير كل دفتر بازرسي متوجه اشتباه نظر خود يا 

انعكاس مطالب خالف واقع در گزارش شوند 

ب) معاونين ، مدير كل دفتر نظارت ، پيگيري و هماهنگي امور استانها ، رئيس گروه بررسي و 

تنقيح گزارشها يا مسؤلين واحدهاي پيگيري متوجه اشتباهاتي در گزارش شوند و احراز نمايند 

ج) در صورتي كه بازرس تهيه كننده گزارش از بازرسي و اظهار نظر منع شده باشد 

تبصره: مسئولين دستگاههاي اجرائي طرف گزارش مي توانند اعتراض خود را بطور مستدل و 

مستند به سازمان اعالم نمايند 

 :47ماده 



مرجع تجديد نظر پس از بررسي درخواست بايد در خصوص گزارش اظهار نظر و رد يا قبول 

اصالح يا تجدي نظر را اعالم نمايند 

 :48ماده 

در صورتي كه معاون ، گزارش بازرسي را غير قابل تجديد نظر يا اصالح تشخيص دهد و اعالم 

كننده بر نظر خود باقي باشد مراتب جهت تاييد و موافقت به رياست سازمان اعالم و طبق 

تصميم ايشان عمل خواهد شد. 

 :49ماده 

هرگونه تغيير در موضوع و متن گزارش «فهرست ، مقدمه ، ارزيابي عملكرد ، ايرادات ، 

 پس از طي مراحل 46پيشنهادات و نظرات» در صورت تحقق يكي از موارد مذكور در ماده 

تعيين شده براي گزارشهاي بازرسي و تاييد رياست سازمان قابل اجرا خواهد بود. 

 :50ماده 

  تبصره در پنج فصل به تصويب رسيده است.10 ماده و 50اين آئين نامه مشتمل بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قانون اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب

25/4/1387  

قانون اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل 

 25/4/87) مصوب 1375 و اصالحيه آن مصوب 1360كشور(مصوب 

) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كلمه «رئيس» قبل از عبارت 1در ماده( ـ 1ماده

«قوه قضائيه» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي گردد:  

تبصره ـ نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت هاي مستمر و 

منظم و هدفدار به منظور جمع آوري اطالعات الزم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات 

) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف 2دستگاه هاي مشمول ماده(

و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.  

) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصالح مي شود:  2ماده( ـ 2ماده 

در صدر ماده: عبارت «و اختيارات» بعد از كلمه «وظايف» اضافه مي گردد.  

در سطر اول بند(الف): عبارت «و نظارت» بعد از كلمه «بازرسي» و عبارت «و امور اداري و 

مالي دادگستري، سازمان ها و دستگاه هاي تابعه قوه قضائيه» بعد از كلمه «ادارات» اضافه 

مي شود.  

) قانون اساسي» به 90) و نودم(88در بند(ب): عبارت «كميسيون اصول هشتاد و هشت(

) قانون اساسي» تغيير مي يابد.  90عبارت «كميسيون اصل نود(

در بند(ج) عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت « وزير ذي ربط» جايگزين 

مي گردد.  

)» تغيير مي يابد.  90) به «اصل نود(90) و نود(88عبارت «اصول هشتاد و هشت(

بند(د) به شرح زير اصالح مي گردد:  

د ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعالم وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت 

عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با داليل و 

مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول 



نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را 

به مراجع ذي ربط منعكس نموده و پيگيري الزم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي كننده مكلفند 

وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطالع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.  

) به بند(د) الحاق مي گردد:  1متن زير به عنوان تبصره(

 ـ در مورد جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها 1تبصره 

دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و 

ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي نمايد.  

دستگاه هاي ذي ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع آوري داليل و مدارك و پيگيري 

موضوع مي باشند.  

) تبديل مي شود.  2تبصره ذيل بند(د) به تبصره(

متن زير به عنوان بند(هـ) و تبصره ذيل آن اضافه مي گردد:  

هـ ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعالم تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات باالتر 

تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به 

هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود.  

تبصره ـ رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضاييه و مقننه و نيروهاي مسلح، 

شوراي نگهبان و دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است.  

) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 3) به ماده(3متن زير به عنوان تبصره( ـ 3ماده 

اضافه مي گردد:  

 ـ سازمان مي تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد 3تبصره 

صالحيت در امور تخصصي استفاده كند.  

به كارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حق الزحمه 

آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهد شد.  

) قانون بازرسي كل كشور به شرح زير اصالح و تبصره آن ابقاء مي گردد:  6 ماده( ـ4ماده 

 ـ گزارش هاي سازمان در مراجع قضايي، هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، 6ماده 

انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه رسيدگي خواهد شد. چنانچه 



رسيدگي به پرونده ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و 

داليل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.  

 به شرح زير اصالح مي شود:  8تبصره ماده  ـ 5ماده 

تبصره ـ تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا 

انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.  

) قانون به شرح زير اصالح مي گردد:  9 ماده( ـ6ماده 

 ـ چنانچه بازرسي و يا هيأت بازرسي،  در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و 9ماده 

يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان 

بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذكر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق 

سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطالع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است 

ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نمي تواند به عذر اين كه درخواست 

مدلل نيست و يا داليل غير كافي است، از انجام تقاضا خودداري كند.  

در صورت عدم اجراء پيشنهادهاي مذكور با اعالم مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف 

) قانون مجازات اسالمي خواهد بود.  576غير موجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(

 قانون الحاق مي گردد:  10تبصره زير به ماده  ـ 7ماده 

تبصره ـ عدم اجرا پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه 

) قانون مجازات اسالمي خواهد بود.  576صالح، مشمول مجازات ماده(

) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مي گردد:  11 متن زير جايگزين ماده( ـ8ماده 

 ـ سازمان مي تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد: 11ماده 

الف ـ بهره گيري از توان تشكل هاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در 

بخش هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.  

ب ـ ايجاد هماهنگي هاي الزم، مستمر و منظم با مسؤوالن دستگاه هاي نظارتي كشور با 

حفظ استقالل و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه، به منظور ارتقاء كيفي و كّمي و افزايش 

اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غير ضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه 

گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سه گانه. 



ج ـ معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميم گير در معامالت دستگاه هاي دولتي و عمومي 

غير دولتي و دستگاه هاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام 

وظيفه نظارتي  

تبصره ـ مسؤوالن ذي ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به 

اطالع سازمان برسانند. 

د ـ ارائه گزارش هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از 

وقوع جرم، تخلف سوءجريانات احتمالي  

هـ ـ اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه هاي عمومي به منظور ارتقاء 

) قانون 188) ماده(1سالمت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون اصالح تبصره(

 و الحاق سه تبصره به 1378آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 

. 1385آن مصوب خرداد 

) قانون به شرح زير اصالح مي شود:  12 ماده( ـ9ماده 

 ـ چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركت هاي مشمول بازرسي، مسؤولين 12ماده 

سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطالعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه ها و 

دستگاه هاي مشمول بازرسي، به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري 

دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف 

سازمان بازرسي است،  بايد مراتب را به اطالع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.  

) قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد.  606مستنكف به مجازات مقرر در ماده(

) قانون به شرح زير اصالح مي شود:  14 ماده( ـ10ماده 

 ـ آئين نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و به تصويب 14ماده 

رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.  

قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و 

) 85هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم(

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي 

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.  25/4/1387آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 

 



 

 

 متن دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي

 

 پيشگفتار

اجراي عدالت يكي از آرمان ها و آرزوهاي ديرين جامعه بشري است. به موجب قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ايران، اين وظيفه خطير بر عهده قوه قضاييه مي باشد. در مقدمه قانون 

اساسي آمده است: « مسأله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت 

اسالمي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسالمي امري است حياتي، 

از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسالمي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط 

دقيق ديني پيش بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن 

آنها الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.» 

 اين 174 تا 156فصل يازدهم قانون اساسي تحت عنوان  قوه قضاييه نام گرفته است. اصول 

قانون وظايف و حدود اختيارات قوه قضاييه را تبيين مي كند و مبتني بر اصول قانوني اساسي 

قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق 

بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير مي باشد: 

ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع 1

خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند. 

- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع 2

ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين 3

ـ كشف جرم، تعقيب، مجازات، تعزير مجرمان، اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم 4

- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمان. 5

با كمي تدقيق در وظايف مذكور، توجه ويژه به اقدامات با ماهيت نظارتي و بازرسي مشهود 

است و بدون توجه به امر نظارت و بازرسي، پيشگيري از خطاها، كشف جرايم، احياي حقوق 

عامه و برقراري عدالت غيرممكن مي باشد. از طرفي وظيفه  نظارت بر حسن اجراي قوانين در 



كشور، وظيفه خطير قوه قضاييه در پيشگيري و يا برخورد با خطاها در دستگاه هاي اداري 

مجري قانون را سنگين تر نموده است. 

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بسياري ديگر از قوانين كشور، نقش نظارتي براي 

رئيس قوه قضاييه و نهادهاي تابعه اين قوه در نظر گرفته شده است. از طرفي، اهميت 

ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور سبب شده تا در سياست هاي كلي قضايي 

  گانه) و نيز سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 17(سياست هاي 

فرهنگي كشور -كه از سوي مقام معظم رهبري مصوب و ابالغ شده است- بر تقويت و كارآمد 

كردن نظام بازرسي و نظارت تأكيد و تصريح شود. 

همچنين  تقويت نظام نظارت و بازرسي از مؤلفه  هاي اصلي فرآيند اصالح قوه قضاييه است كه 

 و به 1380در راستاي برنامه هاي كالن توسعه كشور و در طرح توسعه قضايي -كه در سال 

دستور رياست محترم قوه قضاييه تهيه شد- مدنظر قرار گرفته است. 

اين همه لزوم ايجاد يك نهاد راهبردي متولي براي نظارت و بازرسي و يك نظام (سيستم) 

نظارتي و بازرسي سامان يافته در كشور را زير نظر رياست قوه قضاييه نمايان مي كند. 

در اين ميان توجه به مباني نظارت و بازرسي كه مبتني بر قوانين كشور بر عهده قوه قضاييه 

گذاشته شده است، در كنار مشكالت نظام هاي نظارت و بازرسي در كشور مي تواند زمينه  را 

 براي دستيابي به راهكارهاي متناسب و سامان بخشيدن به نظام مذكور فراهم نمايد.

 

 - مباني نظارت و بازرسي قوه قضاييه1

وظيفه نظارت و بازرسي رياست قوه قضاييه و نيز نهادهاي تابعه اين قوه، مبتني بر قانون 

اساسي جمهوري اسالمي ايران، سياست هاي كلي نظام، قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي 

 تابعه قوه قضاييه و طرح توسعه قضايي است كه در ادامه به اهم آنها اشاره مي شود.

 

 - نظارت رئيس قوه قضاييه1-1

رياست قوه قضاييه مبتني بر قانون اساسي و ساير قوانين كشور داراي مسؤوليت ها و 

اختياراتي است. اين نظارت به صورت مستقيم و يا از طريق نمايندگان ايشان و نيز توسط 

نهادهاي قانوني تابعه قوه قضاييه اعمال مي شود. برخي از مهم ترين مسؤوليت ها و اختيارات 

نظارتي رئيس قوه قضاييه در ادامه آمده است: 



ـ رسيدگي به دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان 

) 1368 قانون اساسي اصالحي 142ايشان قبل و بعد از خدمت (اصل

) 1368 قانون اساسي الحاقي 176- عضويت در شوراي امنيت ملي (اصل 

 قانون 91ـ معرفي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسالمي (اصل 

) 1368اساسي، اصالحي

 2ـ دستور قرار دادن اسناد سري دولتي در اختيار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور (تبصره

) 1360 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 8ماده

ـ تعيين نماينده براي هيأت عالي و هيأت هماهنگي نظارت بر كار هيأت هاي رسيدگي به 

 آيين نامه قانون 34 و ماده1372 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 22تخلفات اداري (ماده

) 1373رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مصوب 

 قانون مطبوعات مصوب 10ـ تعيين قاضي جهت عضويت در هيأت نظارت بر مطبوعات (ماده

22/12/1364 (

 13 قانون نظام مهندسي ساختمان (ماده 13ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 

) 1371قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد 

 قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور 21ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 

) 1361 قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب اول آذر 21(ماده

 نماينده براي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران (اصل 2ـ تعيين 

) 1368 قانون اساسي اصالحي 175

) 1368 قانون اساسي اصالحي 162- نظارت بر ديوان عالي كشور (اصل 

) 1368 قانون اساسي اصالحي 162- نظارت بر دادستاني كل كشور (اصل 

) 1368 قانون اساسي اصالحي 173- نظارت بر ديوان عدالت اداري (اصل 

 )1368 قانون اساسي اصالحي 174- نظارت بر سازمان بازرسي كل كشور (اصل 

 

 

 

 



 

ـ نظارت نهادهاي تابعه قوه قضاييه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسالمي 1-2

ايران 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 156هما ن گونه كه پيشتر عنوان شد، مبتني بر اصل 

قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق 

بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير مي باشد: 

- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات 

و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند. 

- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع 

- نظارت بر حسن اجراي قوانين 

- كشف جرم، تعقيب، مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم 

- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمان 

 وظايف 3هر چند نظارت و بازرسي الزمه تحقق تمامي وظايف مذكور به نظر مي رسد؛ اما در بند

قوه قضاييه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسي اين گونه بيان شده است: 

 

 نظارت بر حسن اجراي قوانين

 قانون اساسي 174 و 161چگونگي  نظارت بر حسن اجراي قوانين به صورت مستقيم در اصول 

 ) تعريف شده است.173و به صورت ضمني در وظايف ديوان عدالت اداري (اصل

 

  قانون اساسي؛ نظارت ديوان عالي كشور161 و 110- اصول 1-2-1

 قانون اساسي ناظر بر 161ديوان عالي كشور عالي ترين مرجع قضايي كشور و مبتني بر اصل 

حسن اجراي قوانين در محاكم، ايجاد وحدت رويه قضايي و مرجع تجديدنظر احكام صادرشده 

محاكم نظامي و احكام مهم دادگاه هاي عمومي و انقالب است. عالوه بر اين، مبتني بر بند 

 قانون اساسي، ديوان عالي كشور صالحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از 110 اصل 10

وظايف قانوني را دارد. 



همچنين انجام مسؤوليت هايي كه طبق قانون به ديوان عالي كشور محول مي شود و 

براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين  مي كند، بر عهده اين ديوان است. 

 ؛ نظارت قضات دادگاه ها170- اصل 1-2-2

 قانون اساسي آمده است: « قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و 170در اصل 

آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه 

مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري 

تقاضا نمايد.» 

اين اصل قضات دادگاه ها را به عنوان ناظرين بر صحت تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي 

 معرفي مي كند. همچنين رسيدگي و حق ابطال را براي ديوان عدالت اداري لحاظ مي نمايد.

 

  قانون اساسي؛ نظارت ديوان عدالت اداري173- اصل 1-2-3

 

 قانون اساسي مي گويد: « به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم 173اصل 

نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان 

عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي شود و حدود و اختيارات و نحوه عمل اين 

ديوان را قانون تعيين مي كند.» 

 از فصل دوم قانون ديوان عدالت 13 قانون اساسي و همچنين ماده173 و 170با توجه به اصول 

اداري، صالحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري به شرح زير دسته بندي مي شود: 

- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: 1

الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و 

شركت هاي دولتي، شهرداري ها، تشكيالت، نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها 

ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها 

ج) آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي. 

ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري، هيأت هاي 2

بازرسي و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختالف 

 قانون حفاظت و 56 قانون شهرداري ها، كميسيون ماده 100كارگر و كارفرما، كميسيون ماده 



بهره برداري از جنگل ها و منابع طبيعي و اصالحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و 

مقررات يا مخالفت با آنها 

ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشموالن قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان 3

واحدها و مؤسسات مذكور در بند يك و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به 

آنها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. 

 قانون مذكور « سازمان ها، ادارات، هيأت ها و مأموران طرف شكايت پس از 26براساس ماده 

صدور و ابالغ دستور موقت ديوان مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه 

 ماه تا يك سال و جبران 6صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 

خسارت واردشده محكوم مي نمايد.» 

 صورت به تخلفات دستگاه هاي مذكور 2براساس مواد قانون ديوان عدالت اداري اين ديوان در 

رسيدگي مي كند: 

 قانون ديوان عدالت 13ـ شكايت، تظلم خواهي و اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي (ماده

اداري)  

ـ در صورت مطلع شدن رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با 

  قانون ديوان عدالت اداري) 40شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب كننده (ماده 

 

  قانون اساسي؛ نظارت سازمان بازرسي كل كشور174- اصل 1-2-4

 

 قانون اساسي و براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان 174مبتني براصل 

امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري، سازماني به نام  سازمان بازرسي كل كشور 

زيرنظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود و حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون 

تعيين مي كند. 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و نيز آيين نامه اجرايي اين قانون 2مبتني بر ماده 

 وظايف و اختيارات سازمان بازرسي كل كشور بدين شرح است:

 

 بازرسي مستمر:



بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها، ادارات، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات، 

شركت هاي دولتي، شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمي، مؤسسات 

عام المنفعه، نهادهاي انقالبي و سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه و سهام آنها 

متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد و تمامي 

سازمان هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است، براساس برنامه 

 منظم.

 

 بازرسي فوق العاده:

انجام بازرسي هاي فوق العاده كه در شرايط زير صورت مي پذيرد: 

ـ حسب االمر مقام معظم رهبري 

ـ دستور رئيس قوه قضاييه 

ـ درخواست رئيس جمهور 

 قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي 90 و 88ـ درخواست كميسيون اصول 

ـ بنا به تقاضاي وزير يا مسؤول دستگاه هاي اجرايي ذي ربط 

ـ به تشخيص رئيس سازمان بازرسي كل كشور 

عالوه بر موارد يادشده، در رسيدگي به شكايات و اعالمات نيز سازمان اقدام به بازرسي 

مي كند. 

الزم به ذكر است كه در تمامي موارد بازرسي، تصويب گزارش بازرسي براساس بند (د) ماده 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، جهت استحضار و پيگيري، براي رياست قوه 2

قضاييه ارسال مي شود. همچنين مبتني بر بند مذكور، در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از 

سوء جريان مالي يا اداري باشد، يك نسخه از گزارش با داليل و مدارك براي تعقيب و مجازات 

مرتكب مستقيماً به مراجع قضايي صالح انعكاس مي يابد. از طرفي در ارتباط با آيين نامه، 

تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي 

غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد مذكور باشد، جهت رسيدگي و صدور رأي به 

 ديوان عدالت اداري ارسال مي شود.

 



 - نظارت دادستان كل كشور1-2-5

دادستان كل كشور داراي وظايف و مسؤوليت هاي بسياري است. بخشي از اين وظايف در 

ارتباط با هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادسراي انتظامي قضات، دادگاه هاي عمومي، 

دادگاه هاي نظامي و جرايم مواد مخدر است. 

بخشي از وظايف دادستان كل كشور نيز در قبال ساير سازمان هاي كشور و از منظر 

تصميم گيري يا نظارت در امور ملي و كشوري است. اهم اين موارد عبارتند از: 

 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني كشور 162ـ حق ورود به زندان ها (ماده 

) 1384مصوب

 اساسنامه 13ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت مديره انجمن حمايت زندانيان تهران (ماده

) 1368انجمن هاي حمايت از زندانيان اصالحي مصوب 

 1367 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 33ـ عضويت در ستاد مبارزه با مواد مخدر (ماده 

). 1368اصالحي 

ـ احاله پرونده تخلف اعضاي هيأت مديره كانون وكال، دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكال 

 اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري 21به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده

) 1333مصوب 

ـ احاله پرونده تخلف دادستان يا اعضاي دادگاه انتظامي كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي 

)  1358 اليحه قانوني مربوط به استقالل كانون كارشناسان رسمي مصوب21قضات (ماده 

 قانون تأسيس 12ـ عضويت مجمع عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي (ماده 

) 1370سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 

 قانون تأسيس 2ـ عضويت در شوراي مشورتي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران (ماده 

) 1362وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 ماده واحده قانون خريد اراضي 1ـ عضويت در كميسيون قانون خريد اراضي كشاورزي (تبصره

) 1348كشاورزي براي تأمين نيازمندي هاي صنعتي و معدني مصوب

 اليحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه 2ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 

 اليحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين نامه اجرايي 2صنايع ايران (ماده

) 1359آن مصوب



ـ عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي (مادتين دوم و چهارم قانون تأسيس سازمان اسناد 

) 1349ملي ايران مصوب 

 قانون انتخاب رياست 63ـ عضويت در كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري (ماده 

) 1364جمهوري ايران مصوب 

 قانون تشكيل 18ـ تعيين نماينده عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي (ماده

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران) 

ـ تعيين قاضي عضو هيأت عالي انتظامي پزشكي رسيدگي كننده به شكايت اشخاص از 

 قانون 26هيأت هاي بدوي انتظامي و تجديدنظر در احكام آنها و عزل و نصب اعضاي آنها (ماده

)  1369 تير24تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار 3 ماده 6ـ عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار (بند

) 1384مصوب

 قانون پولي و بانكي كشور اصالحي 18ـ عضويت در شوراي پول و اعتبار (بند «ب» ماده 

1351  (

 قانون پولي و بانكي كشور 21ـ عضويت در هيأت نظارت اندوخته اسكناس (بند «ب» ماده 

) 1358اصالحي 

 قانون پولي و بانكي كشور 44ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت انتظامي بانك ها (ماده

) 1358اصالحي 

ـ تعيين نماينده جهت عضويت در كميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروه ها و احزاب 

 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي 10(ماده 

) 1360اسالمي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب

ـ تعيين نماينده جهت عضويت هيأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و ساير 

 ).1366 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 46اوراق و اسناد رسمي دولتي (ماده

 

 - نظارت ساير واحدهاي قوه قضاييه1-2-6

در قوه قضاييه واحدهاي مختلف ديگري نيز وجود دارند كه بر حسب مأموريت هاي محوله به 

آنان به انجام وظايف نظارتي و بازرسي مشغول هستند. اداره كل حفاظت و اطالعات و اداره 

 كل نظارت و پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي قوه قضاييه از اين دسته مي باشند.



 

 - نظارت قوه قضاييه مبتني بر سياست هاي كلي نظام1-3

همان گونه كه در پيشگفتار ذكر شد، در سياست هاي كلي نظام نيز بر « تقويت و كارآمد كردن 

نظام بازرسي و نظارت» تأكيد و تصريح شده است. 

اهم وظايف و مسؤوليت هاي نظارت و بازرسي قوه قضاييه مبتني بر سياست هاي كلي نظام 

 به شرح زير است:

 

 ـ سياست هاي كلي قضايي1ـ1-3

 بند از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابالغ شده است، نقش 17اين سياست ها كه در 

نظارتي قوه قضاييه در كشور را به شرح زير مورد تأكيد قرار داده است. 

 تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نهادها

 

 ـ سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه2ـ1-3

 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 22براساس بند 

كشور كه از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده است، « تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي 

و نظارت» در كشور از سياست هاي عمده به شمار مي رود. در ذيل اين ماده نيز « اصالح قوانين 

و مقررات مربوط و ارتقاي كيفيت آنها به جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي ذي ربط» ذكر 

 شده است.

 

 - نظارت قوه قضاييه براساس طرح توسعه قضايي1-4

« تقويت نظام نظارت و بازرسي» از مؤلفه هاي اصلي در فرآيند اصالح قوه قضاييه است. طرح 

 به دستور 1380توسعه قضايي كه در راستاي برنامه هاي كالن توسعه كشور و در سال 

رياست محترم قوه قضاييه تهيه شد، نظام نظارت و بازرسي و تقويت آن را مدنظر قرار داده 

 است.

 

 



 

 ـ مشكالت نظام هاي نظارت و بازرسي موجود2

مبتني بر بررسي هاي اجمالي انجام شده، نظام هاي نظارت و بازرسي موجود در كشور دچار 

مشكالت عديده اي است. در ادامه فهرستي از مشكالت مذكور ارائه شده است: 

ـ فقدان تعريف شفاف و مرزبندي شده براي اصالحات مرتبط مانند نظارت و بازرسي. 

ـ نامشخص بودن راهبردها و سياست هاي كالن نظارت و بازرسي 

ـ عدم تبيين نظام نظارت و بازرسي 

ـ تعدد و تكثر نهادهاي نظارتي كشور 

ـ وجود روش هاي مختلف نظارت و بازرسي 

ـ مواجهه متعدد دستگاه هاي اجرايي با نهادهاي نظارتي كشور 

ـ استنتاج هاي متعارض يا متضاد نهادهاي نظارتي كشور 

ـ موازي كاري نهادهاي نظارت و بازرسي و افزايش هزينه نظارت و بازرسي 

ـ تداخل فعاليت هاي دستگاه هاي نظارتي و كاهش كارآيي و اثربخشي آنها 

ـ نگرش منفي برخي از مديران كشور نسبت به نظارت و بازرسي 

ـ فقدان ارتباط مؤثر و كارآ بين نهادهاي نظارت و بازرسي. 

ـ مباني تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي 3

تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي بر مجموعه اي از مباني، معيارها و رويكردها استوار 

است. در اين ارتباط تالش شده تا موارد زير منظور شود: 

ـ نقش نظارتي ملي رئيس قوه قضاييه و نهادهاي تابعه اين قوه مبتني بر قوانين كشور 1

ـ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 2

ـ سياست  هاي كلي نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 3

ـ قانون برنامه چهارم توسعه 4

ـ قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي و بازرسي تابعه قوه قضاييه 5

ـ نكات مطرح شده در مشكالت نظام هاي نظارت و بازرسي موجود. 6



همان گونه كه در مباني نظارت و بازرسي قوه قضاييه آمده است، وظيفه نظارتي و بازرسي، 

به ويژه در امر حسن اجراي قوانين، بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده است. قطعاً بدون 

نهادي راهبردي به عنوان متولي هماهنگي هاي كالن و يكپارچه سازي برنامه راهبردي نظارت و 

بازرسي، مرتفع نمودن مشكالت و دستيابي به اهداف قانون اساسي ميسر نمي باشد. 

از آنجايي كه قانون براي رئيس قوه قضاييه وظايف نظارتي بسياري برشمرده است و تمامي 

نهادهاي نظارتي قوه قضاييه در قانون، زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شوند و نيز براي 

نافذ بودن تصميمات نهاد متولي مذكور، الزم است تا رياست آن برعهده رئيس قوه قضاييه 

باشد. 

از طرفي توجه به فهرست مشكالت نشان مي دهد كه ريشه بسياري از مشكالت، در فقدان 

نهاد مذكور است. در سطح كاربردي نيز فقدان نظام مدون و يكپارچه نظارت و بازرسي كه 

تعاريف شفاف، ارتباطات و تعامالت الزم و شيوه هاي اجرايي در آن لحاظ شده باشد، عمده ترين 

 ريشه مشكالت نظام هاي نظارت و بازرسي موجود است.
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12/3/86  

تمامي نظام ها در دنياي امروز براي بقاي چارچوب هاي خود و درامان ماندن از گزند آسيب ها و 

 مفاسد متوسل به ايجاد سيستم هاي نظارتي مي شوند.

اين سيستم  ها كه در بدنه دستگاه ها و به شكل درون سازماني و برون سازماني فعاليت 

مي كنند، با انجام بازرسي هاي آشكار و نهان به شناخت نقاط آسيب زا و آسيب ديده و 

بخش هاي فسادزاد و فسادپذير مي پردازند و با انتقال ديدگاه هاي خود به واحدهاي مديريتي، 

روند حل معضل را سرعت مي بخشند. 

نظارت و بازرسي يك شاخصه در نظام مديريتي است و نوع عملكرد آن بسته به ميزان 

كارآمدي مديريت و حساسيت آن نسبت به بقاي مجموعه متفاوت است. هم اكنون 

دستگاه هاي متعددي در كشور و در بعد كالن، اين مسؤوليت را به انحاي مختلف برعهده دارند. 

وزارت اطالعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي ازجمله نهادهاي نظارتي 

هستند كه اگرچه حوزه استقرار هريك از آنها در يك قوه منظور گرديده؛ اما دايره فعاليتشان 

تنها به يك قوه و يا نهاد خاص محدود نمي شود. 

قوه قضاييه نيز در اين راستا وظايف خاصي را بر دوش دارد؛ تقويت يك بازوي نظارتي مهم 

يعني «سازمان بازرسي كل كشور» كه از زيرمجموعه هاي دستگاه قضايي به شمار مي آيد- 

يكي از اين وظايف است. عالوه بر آن، وظايف مهم نظام قضايي كشور در فصلي مفصل از 

قانون اساسي كشور تشريح شده است كه هريك از آنها به نوعي به موضوع نظارت و 

 قانون 156بازرسي معطوف مي شود. نظارت بر حسن اجراي قوانين -كه در بند سوم اصل 

اساسي برعهده قوه قضاييه گذاشته شده است- يكي از همين ابعاد مهم و قابل توجه از 

وظايف نظارتي دستگاه قضايي است. 

البته صرف توجه به اين وظيفه، بدون دقت در ضرورت وجود ابزارهاي الزم براي انجام آن به 

بيراهه رفتن است، ازاين رو ايجاد ابزاري قوي، ساماندهي شده و مهم تر از آن سازمان يافته در 

دستگاه قضايي به عنوان يك نهاد راهبردي متولي براي نظارت و بازرسي نيازي است كه قوه 

قضاييه با تشكيل «شوراي عالي نظارت و بازرسي» سعي در رفع آن دارد. 



 خردادماه سال جاري به تصويب 12 تبصره در 3 ماده و 9دستورالعمل تشكيل اين شورا در 

رئيس قوه قضاييه رسيد و يك نسخه از آن نيز از سوي رئيس حوزه رياست قوه قضاييه جهت 

درج به روزنامه رسمي ارسال شد. 
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پيشگفتار  

اجراي عدالت يكي از آرمان ها و آرزوهاي ديرين جامعه بشري است. به موجب قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ايران اين وظيفه خطير بر عهده قوه قضائيه است. در مقدمه قانون اساسي 

آمده است: « مسأله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسالمي، به 

منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسالمي امري است حياتي، از اين رو ايجاد 

سيستم قضائي بر پايه عدل اسالمي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني 

پيش بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن ها الزم 

است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. 

 174 تا 156فصل يازدهم قانون اساسي، تحت عنوان « قوه قضاييه» نام گرفته است. از اصل 

اين قانون، وظايف و حدود اختيارات قوه قضائيه را تبيين مي كند. مبتني بر اصول قانوني 

اساسي، قوه قضائيه، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول 

تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: 

ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع 1

خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند. 

ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. 2

ـ نظارت بر ُحسن اجراي قوانين. 3

ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي 4

اسالم. 

 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين. 5

با كمي تدقيق در وظايف مذكور، توجه ويژه به اقدامات با ماهيت نظارتي و بازرسي مشهود 

است. بدون توجه به امر نظارت و بازرسي، پيشگيري از خطاها، كشف جرائم، احياي حقوق 

عامه و برقراري عدالت، غيرممكن مي نمايد. از طرفي وظيفه « نظارت بر ُحسن اجراي قوانين» 



در كشور، وظيفه خطير قوه قضائيه در پيشگيري و يا برخورد با خطاها در دستگاه هاي اداري 

مجري قانون را سنگين تر نموده است. 

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بسياري ديگر از قوانين كشور، نقش نظارتي براي 

رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه در نظر گرفته شده است. از طرفي اهميت 

ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور سبب شده است تا در سياست هاي كلي 

قضايي (سياست هاي هفده گانه) و نيز سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي كشور كه از سوي مقام معظم رهبري مصوب و ابالغ شده است، بر 

تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت تأكيد و تصريح شود. 

همچنين « تقويت نظام نظارت و بازرسي» از مؤلفه  هاي اصلي فرآيند اصالح قوه قضائيه است 

 و به 1380كه در راستاي برنامه هاي كالن توسعه كشور و در طرح توسعه قضايي كه در سال 

دستور رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد، مدنظر قرار گرفته است. 

در اين ميان توجه به مباني نظارت و بازرسي كه مبتني بر قوانين كشور بر عهده قوه قضائيه 

گذاشته شده است، در كنار مشكالت نظام هاي نظارت و بازرسي در كشور، مي تواند زمينه  را 

براي دستيابي به راهكارهاي متناسب و سامان بخشيدن به نظام مذكور فراهم نمايد. 

 

 

ـ مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه 1

وظيفه نظارت و بازرسي رياست قوه قضائيه و نيز نهادهاي تابعه اين قوه، مبتني بر قانون 

اساسي جمهوري اسالمي ايران، سياست هاي كلي نظام، قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي 

تابعه قوه قضائيه و طرح توسعه قضايي است كه در ادامه به اهم آن ها اشاره مي شود. 

ـ نظارت رئيس قوه قضائيه 1ـ1

رياست قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي و ساير قوانين كشور داراي مسؤوليت ها و 

اختياراتي است. اين نظارت به صورت مستقيم و يا از طريق نمايندگان ايشان و نيز توسط 

نهادهاي قانوني تابعه قوه قضائيه اعمال مي شود. برخي از اهم مسؤوليت ها و اختيارات 

نظارتي رئيس قوه قضائيه در ادامه آمده است: 

ـ رسيدگي به دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان 

) . 1368 قانون اساسي ـ اصالحي 142ايشان قبل و بعد از خدمت (اصل

). 1368 قانون اساسي ـ الحاقي 176ـ عضويت در شوراي امنيت ملي (اصل 

ـ معرفي اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسالمي (اصل نود و يكم قانون 



). 1368اساسي اصالحي

 2ـ دستور قرار دادن اسناد سري دولتي در اختيار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور (تبصره

). 1360 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ـ مصوب 8ماده

ـ تعيين نماينده براي هيئت عالي و هيأت هماهنگي نظارت بر كار هيأت هاي رسيدگي به 

 آئين نامه 34 و ماده1372 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 22تخلفات اداري (ماده

). 1373قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ مصوب 

 قانون مطبوعات مصوب 10ـ تعيين قاضي جهت عضويت در هيأت نظارت بر مطبوعات (ماده

22/12/1364 .(

 13 قانون نظام مهندسي ساختمان (ماده 13ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 

). 1371قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد 

 قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور 21ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 

). 1/9/1361 قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب 21(ماده

ـ تعيين دو نماينده براي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

). 1368 قانون اساسي ـ اصالحي 175(اصل 

). 1368 قانون اساسي ـ اصالحي 162ـ نظارت بر ديوان عالي كشور (اصل 

). 1368 قانون اساسي ـ اصالحي 162ـ نظارت بر دادستاني كل كشور (اصل 

). 1368 قانون اساسي ـ اصالحي 173ـ نظارت بر ديوان عدالت اداري (اصل 

). 1368 قانون اساسي ـ اصالحي 174ـ نظارت بر سازمان بازرسي كل كشور (اصل 

ـ ...... 

ـ نظارت نهادهاي تابعه قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 2ـ1

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 156همانگونه كه پيشتر عنوان شد مبتني بر اصل 

قوه قضائيه، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق 

بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: 

ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع 1

خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند. 

ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. 2

ـ نظارت بر ُحسن اجراي قوانين. 3

ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي 4

اسالم. 



 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين. 5

 3هر چند نظارت و بازرسي الزمه تحقق تمامي وظايف مذكور به نظر مي رسد، اما در بند

وظايف قوه قضائيه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسي، اينگونه بيان شده است: 

 قانون 174 و 161چگونگي « نظارت بر ُحسن اجراي قوانين» به صورت مستقيم در اصول 

) تعريف شده است. 173اساسي و به صورت ضمني در وظايف ديوان عدالت اداري (اصل

 قانون اساسي؛ نظارت ديوان عالي كشور  161 و 110ـ اصول 1ـ2ـ1

 قانون اساسي، ناظر 161ديوان عالي كشور، عالي ترين مرجع قضائي كشور و مبتني بر اصل 

بر ُحسن اجراي قوانين در محاكم، ايجاد وحدت رويه قضائي و مرجع تجديدنظر احكام صادره 

محاكم نظامي و احكام مهم دادگاه هاي عمومي و انقالب است. عالوه بر اين، مبتني بر بند 

 قانون اساسي، ديوانعالي كشور صالحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از 110 اصل 10

وظايف قانوني را دارد. 

همچنين انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به ديوان عالي كشور محول مي شود و 

براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين  مي كند، بر عهده اين ديوان است. 

؛ نظارت قضات دادگاه ها 170ـ اصل 2ـ2ـ1

 قانون اساسي آمده است كه: 170در اصل 

« قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و 

مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. هر كس مي تواند 

ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.» 

اين اصل قضات دادگاه ها را به عنوان ناظرين بر صحت تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي 

معرفي مي كند. همچنين رسيدگي و حق ابطال را براي ديوان عدالت اداري لحاظ مي نمايد. 

 

 قانون اساسي؛ نظارت ديوان عدالت اداري 173ـ اصل 3ـ2ـ1

 قانون اساسي، « به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات 173براساس اصل 

مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها، ديواني به نام 

ديوان عدالت اداري زيرنظر رييس قوه قضائيه تأسيس مي شود. حدود و اختيارات و نحوه عمل 

اين ديوان را قانون تعيين مي كند.» 

 از فصل دوم قانون ديوان عدالت 13 قانون اساسي و همچنين ماده173 و 170با توجه به اصول 

اداري، صالحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري به شرح ذيل دسته بندي مي شود: 

ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: 1



الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و 

شركت هاي دولتي و شهرداري ها و تشكيالت و نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها. 

ب ـ تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها. 

ج ـ آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي. 

ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري، هيأت هاي 2

بازرسي و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختالف 

 قانون حفاظت و 56 قانون شهرداري ها، كميسيون ماده 100كارگر و كارفرما، كميسيون ماده 

بهره برداري از جنگل ها و منابع طبيعي و اصالحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و 

مقررات يا مخالفت با آن ها. 

ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان 3

 مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به     و مستخدمان 1واحدها و مؤسسات مذكور در بند

آن ها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. 

 قانون مذكور، « سازمان ها، ادارات، هيأت ها و مأموران طرف شكايت پس از 26مبتني بر ماده 

صدور و ابالغ دستور موقت ديوان، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه 

 ماه تا يكسال و جبران 6صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 

خسارت وارده محكوم مي نمايد.» 

براساس مواد قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان در دو صورت به تخلفات دستگاه هاي مذكور 

رسيدگي مي كند: 

 قانون ديوان عدالت 13ـ شكايت، تظلم خواهي و اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي (ماده

اداري). 

ـ در صورت مطلع شدن رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با 

 قانون ديوان عدالت اداري). 40شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب كننده. (ماده 

 قانون اساسي؛ نظارت سازمان بازرسي كل كشور 174ـ اصل 4ـ2ـ1

 قانون اساسي و براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به ُحسن جريان 174مبتني براصل 

امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري، سازماني به نام « سازمان بازرسي كل 

كشور» زيرنظر رييس قوه قضائيه تشكيل مي شود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را 

قانون تعيين مي كند. 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و نيز آئين نامه اجرايي اين قانون 2مبتني بر ماده 

وظايف و اختيارات سازمان بازرسي كل كشور بدين شرح است: 



ـ بازرسي مستمر: 

بازرسي مستمر كليه وزارت خانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و 

شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و 

مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقالبي و سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه و 

سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد و 

 ذكر نام است براساس برنامه    كليه سازمان هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم 

منظم. 

ـ بازرسي فوق العاده: 

انجام بازرسي هاي فوق العاده كه در شرايط زير صورت مي پذيرد: 

ـ حسب االمر مقام معظم رهبري. 

ـ دستور رئيس قوه قضائيه. 

ـ درخواست رئيس جمهور. 

 قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي. 90 و 88ـ درخواست كميسيون اصول 

ـ بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه هاي اجرايي ذيربط. 

ـ به تشخيص رئيس سازمان بازرسي كل كشور. 

عالوه بر موارد فوق، در رسيدگي به شكايات و اعالمات نيز سازمان اقدام به بازرسي مي كند. 

 2الزم به ذكر است كه در تمامي موارد بازرسي، تصويب گزارش بازرسي براساس بند د ماده

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، جهت استحضار و پيگيري، براي رياست قوه قضائيه 

ارسال مي شود. همچنين مبتني بر بند مذكور، در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء 

جريان مالي يا اداري باشد، يك نسخه از گزارش با داليل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب 

مستقيماً به مراجع قضايي صالح انعكاس مي يابد. از طرفي در ارتباط با آئين نامه و تصويب نامه 

و بخش نامه و دستورالعمل هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه 

حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق الذكر باشد، جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان 

عدالت اداري ارسال مي شود. 

 ـ نظارت دادستان كل كشور 5ـ 2ـ1

دادستان كل كشور داراي وظايف و مسئوليت هاي بسياري است. بخشي از اين وظايف در 

ارتباط با هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادسراي انتظامي قضات، دادگاه هاي عمومي، 

دادگاه هاي نظامي، جرائم مواد مخدر است. 

بخشي از وظايف دادستان كل كشور نيز در قبال ساير سازمان هاي كشور و از منظر 



تصميم گيري يا نظارت در امور ملي و كشوري است. اهم اين موارد عبارتند از: 

 آيين نامه اجرائي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني كشور 162ـ حق ورود به زندان ها (ماده 

). 1384مصوب

 اساسنامه 13ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت مديره انجمن حمايت زندانيان تهران (ماده

): 1368انجمن هاي حمايت از زندانيان اصالحي مصوب 

 1367 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 33ـ عضويت در ستاد مبارزه با مواد مخدر (ماده

). 1368اصالحي 

ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هيئت مديره كانون وكالء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي 

 اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري 21وكالء به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده

). 1333مصوب 

ـ احاله پرونده تخلف دادستان يا اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي 

). 1358 اليحه قانوني مربوط به استقالل كانون كارشناسان رسمي مصوب21قضات (ماده 

 قانون تأسيس 12ـ عضويت مجمع عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي (ماده 

). 1370سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 

 قانون تأسيس 2ـ عضويت در شوراي مشورتي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران (ماده 

): 1362وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 ماده واحده قانون خريد اراضي 1ـ عضويت در كميسيون قانون خريد اراضي كشاورزي (تبصره

). 1348كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصوب

 اليحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه 2ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 

 اليحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين نامه اجرائي 2صنايع ايران (ماده

) . 1359آن مصوب

ـ عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي (مادتين دوم و چهارم قانون تأسيس سازمان اسناد 

). 1349ملي ايران مصوب 

 قانون انتخاب رياست 63ـ عضويت در كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري (ماده 

). 1364جمهوري ايران مصوب 

 قانون تشكيل 18ـ تعيين نماينده عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي (ماده

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران). 

ـ تعيين قاضي عضو هيأت عالي انتظامي پزشكي رسيدگي كننده به شكايت اشخاص از 

 قانون 26هيأت هاي بدوي انتظامي و تجديدنظر در احكام آن ها و عزل و نصب اعضاء آن ها (ماده



): 24/4/1369تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار 3 ماده 6ـ عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار (بند

). 1384مصوب

): 1351 قانون پولي و بانكي كشور اصالحي 18ـ عضويت در شوراي پول و اعتبار (بند ب ماده 

 قانون پولي و بانكي كشور 21ـ عضويت در هيأت نظارت اندوخته اسكناس (بند ب ماده 

). 1358اصالحي 

 قانون پولي و بانكي كشور 44ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت انتظامي بانكها (ماده

). 1358اصالحي 

ـ تعيين نماينده جهت عضويت در كميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروه ها و احزاب 

 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي 10(ماده 

). 1360اسالمي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب

ـ تعيين نماينده جهت عضويت هيأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و ساير 

). 1366 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 46اوراق و اسناد رسمي دولتي (ماده

 ـ نظارت ساير واحدهاي قوه قضائيه 6ـ2ـ1

در قوه قضائيه واحدهاي مختلف ديگري نيز وجود دارند كه بر حسب مأموريت هاي محوله به 

آنان، به انجام وظايف نظارتي و بازرسي مشغول هستند. اداره كل حفاظت و اطالعات و اداره 

كل نظارت و پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي قوه قضائيه از اين دسته هستند. 

ـ نظارت قوه قضائيه مبتني بر سياست هاي كلي نظام 3ـ1

همانگونه كه در پيشگفتار ذكر شد، در سياست هاي كلي نظام نيز بر « تقويت و كارآمد كردن 

نظام بازرسي و نظارت» تأكيد و تصريح شده است. اهم وظايف و مسؤوليت هاي نظارت و 

بازرسي قوه قضائيه مبتني بر سياست هاي كلي نظام، به شرح زير است: 

ـ سياست هاي كلي قضايي 1ـ3ـ1

 بند از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابالغ شده است، نقش 17اين سياست ها كه در 

نظارتي قوه قضائيه در كشور را به شرح زير مورد تأكيد قرار داده است: 

ـ سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه 2ـ3ـ1

 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 22براساس بند 

كشور كه از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده است، « تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي 

و نظارت» در كشور از سياست هاي عمده به شمار مي رود. در ذيل اين ماده نيز « اصالح 

قوانين و مقررات مربوط و ارتقاي كيفيت آن ها به جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي ذيربط» 



ذكر شده است. 

ـ نظارت قوه قضائيه براساس طرح توسعه قضايي 4ـ1

« تقويت نظام نظارت و بازرسي» از مؤلفه هاي اصلي در فرآيند اصالح قوه قضائيه است. طرح 

 به دستور 1380توسعه قضايي كه در راستاي برنامه هاي كالن توسعه كشور و در سال 

رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد، نظام نظارت و بازرسي و تقويت آن را مدنظر قرار داده 

است. 

 

ـ مشكالت نظام هاي نظارت و بازرسي موجود 2

مبتني بر بررسي هاي اجمالي انجام شده، نظام هاي نظارت و بازرسي موجود در كشور دچار 

مشكالت عديده اي است. در ادامه فهرستي از مشكالت مذكور ارائه شده است: 

ـ فقدان تعريف شفاف و مرزبندي شده براي اصالحات مرتبط مانند نظارت، بازرسي. 

ـ نامشخص بودن راهبردها و سياست هاي كالن نظارت و بازرسي. 

ـ عدم تبيين نظام نظارت و بازرسي. 

ـ تعدد و تكثر نهادهاي نظارتي كشور. 

ـ وجود روش هاي مختلف نظارت و بازرسي. 

ـ مواجهه متعدد دستگاه هاي اجرايي با نهادهاي نظارتي كشور. 

ـ استنتاج هاي متعارض يا متضاد نهادهاي نظارتي كشور. 

ـ موازي كاري نهادهاي نظارت و بازرسي و افزايش هزينه نظارت و بازرسي. 

ـ تداخل فعاليت هاي دستگاه هاي نظارتي و كاهش كارآيي و اثربخشي آن ها. 

ـ نگرش منفي برخي از مديران كشور نسبت به نظارت و بازرسي. 

ـ فقدان ارتباط مؤثر و كارآ بين نهادهاي نظارت و بازرسي. 

 

ـ مباني تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي 3

تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي بر مجموعه اي از مباني، معيارها و رويكردها استوار 

است. در اين ارتباط تالش شده است تا موارد زير منظور شود: 

ـ نقش نظارتي ملي رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه مبتني بر قوانين كشور. 1

ـ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 2

ـ سياست  هاي كلي نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور. 3

ـ قانون برنامه چهارم توسعه. 4



 ـ قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي و بازرسي تابعه قوه قضائيه. 5

 ـ نكات مطروحه در مشكالت نظام هاي نظارت و بازرسي موجود. 6

همان گونه كه در مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه آمده است، وظيفه نظارتي و بازرسي به 

ويژه در امر ُحسن اجراي قوانين، بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است. قطعاً بدون نهادي 

راهبردي به عنوان متولي هماهنگي هاي كالن و يكپارچه سازي برنامه راهبردي نظارت و 

بازرسي، مرتفع نمودن مشكالت و دستيابي به اهداف قانون اساسي ميسر نمي باشد. 

از آنجايي كه قانون براي رئيس قوه قضائيه وظايف نظارتي بسياري برشمرده است و تمامي 

نهادهاي نظارتي قوه قضائيه در قانون، زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شوند و نيز براي 

نافذ بودن تصميمات نهاد متولي مذكور، الزم است تا رياست آن برعهده رئيس قوه قضائيه 

باشد. 

از طرفي توجه به فهرست مشكالت نشان مي دهد كه ريشه بسياري از مشكالت، در فقدان 

نهاد مذكور است. در سطح كاربردي نيز فقدان نظام مدون و يكپارچه نظارت و بازرسي كه 

تعاريف شفاف، ارتباطات و تعامالت الزم و شيوه هاي اجرايي در آن لحاظ شده باشد، عمده ترين 

 ريشه مشكالت نظام هاي نظارت و بازرسي موجود است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه

 

 به منظور سياستگذاري، تقويت و كارآمدي نظارت و بازرسي، ايجاد يكپارچگي و ـ1ماده

هماهنگي ميان دستگاه هاي بازرسي و نظارتي، افزايش كارآيي و اثربخشي اقدامات و ارتقاي 

بهره وري و ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور، « شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه 

قضاييه» كه در اين دستورالعمل به اختصار « شورا» ناميده مي شود، به رياست رئيس قوه 

 قضاييه تشكيل مي شود.

 

 اعضاي شورا عبارتند از: ـ2ماده 

ـ رئيس قوه قضاييه (رئيس شورا) 

ـ معاون اول قوه قضاييه 

ـ رئيس ديوان عالي كشور 

ـ دادستان كل كشور 

ـ رئيس ديوان عدالت اداري 

ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور 

 ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي

 

دبيرخانه شورا در سازمان بازرسي كل كشور مستقر بوده و رئيس سازمان بازرسي ـ 3ماده 

كل كشور به عنوان دبير، مسؤوليت پيگيري مصوبات شورا و انجام امور دبيرخانه شورا را 

برعهده دارد. 

ـ دبير شورا مي تواند با هماهنگي رئيس شورا بر حسب مورد از نمايندگان 1تبصره 

دستگاه هاي غيرعضو مانند وزير اطالعات، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، رئيس كميسيون 

 مجلس شوراي اسالمي و ديگر مسؤوالن و كارشناسان ذي ربط براي شركت در 90اصل 

جلسات شورا، دعوت به عمل آورد. 



ـ دبيرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصويب شورا اقدام به تشكيل كارگروه هاي 2تبصره

تخصصي مي نمايد. تركيب و تعداد اعضاي كارگروه ها توسط دبيرخانه تعيين و براي تصويب به 

 شورا پيشنهاد مي شود.

 

 ماه يك بار تشكيل مي شود و جلسات فوق العاده در موارد 3جلسات شورا حداقل هر ـ 4ماده 

 ضروري به تشخيص رئيس شورا تشكيل خواهدشد.

 

وظايف و اختيارات شورا عبارت است از:  ـ 5ماده 

ـ بررسي و تصويب چشم انداز، راهبردها، سياست ها و برنامه هاي جامع نظارت و بازرسي 

ـ هماهنگ نمودن دستگاه هاي نظارت و بازرسي از حيث اهداف، برنامه ها و روش ها 

ـ بررسي تصويب شاخص ها و شيوه هاي اعمال نظارت و بازرسي 

ـ بررسي و تصويب نظام ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست ها و برنامه هاي نظارت و 

بازرسي 

ـ تصويب راهكارهاي تعامل و همكاري دستگاه هاي نظارتي و بازرسي 

 ـ نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكردها

 

وظايف و اختيارات دبيرخانه شورا عبارت است از:  ـ 6ماده

ـ ايجاد تمهيدات الزم براي طراحي ساختار و تشكيالت دبيرخانه 

ـ تهيه پيش نويس طرح ها و برنامه ها به جهت ارائه به شورا براي بررسي و تصويب 

ـ تهيه دستور جلسات شورا و پيشنهاد آن به رئيس شورا. 

ـ تنظيم صورتجلسات شورا. 

ـ پيگيري مصوبات شورا. 

ـ ايجاد هماهنگي بين كارگروه هاي تخصصي و نظارت بر عملكرد آنها. 

ـ تنظيم گزارش هاي دوره اي و موردي از عملكرد شورا و نهادهاي عضو و ارائه به شورا. 



 ماه، گزارش جامعي از اقدامات دبيرخانه شورا و 3تبصره ـ دبير شورا موظف است تا در هر 

 فعاليت هاي نظارتي و بازرسي نهادهاي عضو شورا، تهيه و به شورا ارائه نمايد.

 

 مصوبات شورا پس از امضاي رئيس شورا، توسط دبيرخانه ابالغ مي شود. ـ 7ماده 

 

دستگاه هاي نظارتي و بازرسي قوه قضاييه مكلفند برنامه هاي خود را منطبق با  ـ 8ماده 

 سياست ها و برنامه هاي مصوب شورا تنظيم و اجرا نمايند.

 

 به تصويب رئيس قوه 12/3/86 تبصره تنظيم و در تاريخ 3 ماده و 9اين دستورالعمل در ـ 9ماده 

 قضاييه رسيد و از اين تاريخ الزم االجرا ست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1388/3/4آئين نامه شورايعالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه مصوب 

 

ـ به منظور سياستگذاري و هماهنگي بيشتر بين بخشهاي نظارتي و ارتقاء 1       ماده

بهره وري در نظام نظارت و بازرسي در قوه قضائيه شوراي عالي نظارت و بازرسي كه در اين 

آئين نامه به اختصار « شورا» ناميده مي شود، به رياست رئيس قوه قضائيه تشكيل شود. 

ـ اعضاء شورا عبارتند از: 2       ماده

ـ رئيس قوه قضائيه (رئيس شورا) 1       

ـ معاون اول قوه قضائيه 2       

ـ رئيس ديوان عالي كشور 3       

ـ دادستان كل كشور 4       

 ـ رئيس ديوان عدالت اداري 5       

 ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور 6       

ـ معاون اداري و مالي قوه قضائيه 7       

 ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي 8       

ـ دادستان انتظامي قضات 9       

ـ رئيس حوزه رياست قوه قضائيه 10       

ـ رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه 11       

ـ رئيس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضائيه 12       

ـ وظايف و اختيارات شورا: 3       ماده

ـ بررسي و تصويب سياست هاي قوه قضائيه در امر نظارت و بازرسي بر اساس 1       

 ساله توسعه قضايي 5 سـاله نظام و برنامه هاي 20سـياست هاي كلي مندرج در چشم انداز 

كشور. 

ـ نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكرد مراجع ذيربط 2       

ـ هماهنگي بين بخش هاي نظارتي قوه قضائيه 3       

ـ جلسات شورا حداقل هر دو ماه يك بار در حضور رئيس قوه قضائيه و در غياب 4       ماده

ايشان به رياست معاون اول تشكيل و جلسات فوق العاده در موارد ضروري به پيشنهاد دبير 



شورا و تصويب رئيس شورا تشكيل خواهدشد. 

 ـ معاون اول قوه قضائيه به عنوان دبير شورا تعيين و دبيرخانه نيز در حوزه معاون 5       ماده

اول تشكيل مي گردد. 

 ـ وظايف دبير شورا: 6       ماده

ـ تنظيم جلسات شورا و پيشنهاد جلسات فوق العاده در موارد ضروري. 1       

ـ ابالغ و پيگيري مصوبات شورا 2       

ـ جمع بندي، تحليل محتوا و ارائه گزارش جامع از عملكرد گروه هاي نظارتي و اقدامات 3       

شورا به رئيس شورا 

ـ تهيه دستور جلسات و دعوت اعضاء . 4       

 ـ انجام امور دبيرخانه. 5       

ـ دبير شورا با هماهنگي رئيس شورا حسب مورد از نمايندگان دستگاه هاي غير 7       ماده

عضو براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل مي آورد. 

 ـ با تصويب شورا حسب مورد گروه هاي نظارتي مستقل و ويژه متشكل از 8       ماده

نمايندگان دستگاه هاي نظارتي مرتبط زير نظر دبير شورا جهت بازرسي و نظارت دوره اي يا 

موردي اعزام خواهدشد. 

 ـ كليه دستگاه هاي نظارتي و بازرسي قوه قضائيه مكلفند وظايف قانوني خود را در 9       ماده

امر نظارت و بازرسي براساس سياست گذاري هاي مصوب شورا انجام دهند. 

ـ كليه بخشنامه ها و آئين نامه هاي قبلي در اين خصوص ملغي مي گردد. 10       ماده

 به تصويب رئيس قوه 1388/3/4 ماده تنظيم و در تاريخ 11ـ اين آئين نامه در 11       ماده

قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد. 

 

 

 

 

 



 و 1360آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 

  1388/1/15اصالحيه هاي بعدي آن مصوب 

 

 1375 و اصالحيه هاي 1360 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب14در اجراي ماده

  سازمان، آيين نامه 1387/12/28/د مورخ 94430/87/2 و بنا به پيشنهاد شماره 1387و 

اجرايي قانون به شرح زير تصويب گرديد. 

فصل اول: كليات 

ـ واژه ها و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين نامه در معاني زير به كار مي رود: 1ماده

 و 1375 و اصالحيه هاي 1360 الف) قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب 

1387 .

ب) آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون. 

ج) سازمان: سازمان بازرسي كل كشور. 

د) نظارت و بازرسي برنامه اي: فعاليت هاي نظارتي و بازرسي مستمر براساس برنامه هاي 

مدون و منظم ساالنه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني. 

        هـ) نظارت و بازرسي موردي: بررسي شكايات و اعالمات مقرون به دليل داير بر وقوع 

تخلف يا سوء جريان در محدوده صالحيت سازمان. 

        و) نظارت و بازرسي فوق العاده: فعاليت هاي نظارت و بازرسي خارج از برنامه ريزي 

 قانون در 2مستمر ساالنه، كه حسب دستور يا درخواست مقامات مذكور در بند « ب» ماده 

محدوده موضوع ارجاعي انجام مي گيرد. 

ـ نظارت و بازرسي به يكي از صور زير انجام مي شود: 2        ماده

        الف) برنامه اي 

        ب) فوق العاده 

        ج) موردي 

ـ اولويت هاي نظارت و بازرسي برنامه اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي 3        ماده

انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي گردد: 

        الف) فرامين مقام معظم رهبري. 



        ب) سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام. 

        ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات. 

        د) برنامه هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضائيه. 

        هـ) مشكالت و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات. 

ـ برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت ها 4        ماده

تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و 

بازرسي هاي مستمر نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد: 

        الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب 

ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به 

اهداف تعيين شده در سياست ها و برنامه هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 

و تهديدات و مفاسد اداري و مالي. 

        ب) نحوه عملكرد و رفتار مسؤوالن از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول 

و به كارگيري فن آوري هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، ُحسن 

شهرت، انضباط، مسؤوليت پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخالق حرفه اي و شؤون 

اسالمي. 

        ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا 

بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، 

رشد اقتصاد ملي، سرمايه گذاري، رقابت پذيري، اشتغال زايي، تراز تجاري، فاصله دهك هاي 

اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سالمت و رفاه اجتماعي، امنيت 

قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست در حدود وظايف و مأموريت هاي 

دستگاه هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان. 

        د) نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در بند (الف) 

 قانون سازمان انجام مي گيرد و شامل مؤسسات و بنگاه هاي خصوصي كه از وجوه 2ماده

عمومي استفاده نمي كنند نمي شود. 

 ـ نظارت و بازرسي، حسب مورد توسط بازرس يا هيأت بازرسي صورت مي گيرد. 5        ماده

 ـ بازرس يا اعضاء هيأت بازرسي از بين اشخاص واجد صالحيت، توسط رئيس 6        ماده

سازمان و يا مقامات مجاز از طرف وي تعيين مي شوند. رئيس هيأت بازرسي از بين دارندگان 

پايه قضايي يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعيين خواهدشد. 

ـ سازمان مي تواند در مركز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره كل داشته باشد و 7        ماده



خارج از مركز، منطقه و اداره كل بازرسي در مركز استان ها و شهرستان هاي بزرگ تشكيل 

دهد.  

 

        فصل دوم: نظارت و بازرسي 

 ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسي، مستلزم صدور حكم مأموريت از سوي رئيس 8        ماده

سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهدبود. مديركل بازرسي استان، در حوزه مأموريت خود 

مي تواند در مورد برنامه هاي مصوب و موردي، نسبت به صدور احكام مأموريت نظارت و 

بازرسي اقدام نمايد. 

ـ در احكام مأموريت، قلمرو محيطي، زماني و موضوعي بازرسي و مدت آن صريحاً 1       تبصره

تعيين شود. 

ـ احكام بازرسي از استانداري، ديوان محاسبات استان، اداره كل اطالعات و 2        تبصره

واحدهاي نظامي و انتظامي استان توسط اداره كل بازرسي استان با اجازه و موافقت رئيس 

سازمان صادر خواهدشد. 

ـ بازرسي از دادگستري و ديگر نهادها و سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه با 3        تبصره

اجازه و موافقت رياست قوه قضاييه انجام مي گيرد. 

ـ بازرس يا هيأت بازرسي با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات الزم، به 9        ماده

دستگاه بازرسي شونده اعزام مي گردد. تقسيم كار بين اعضاء به عهده رئيس هيأت بوده و هر 

يك از اعضاء نتيجه كار خود را به وي داده تا گزارش نهايي تهيه گردد. 

ـ بازرس يا هيأت بازرسي اعزامي مكلف است پس از ورود به حوزه مأموريت، 10        ماده

مراتب را به سازمان اطالع داده و بعد از انجام مأموريت گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نمايد. 

ـ در بازرسي برنامه اي و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك 11        ماده

منطقه هيأت بازرسي اعزام مي گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و 

آمادگي خود را حسب مورد جهت دريافت اعالمات، شكايات و جمع آوري اطالعات در حدود 

صالحيت سازمان، با تعيين نشاني محل كار خود اعالم دارد. 

ـ سازمان مي تواند به شكايات و اعالمات اشخاص، درخصوص سوء جريان اداري و 12        ماده

 قانون تشكيل سازمان و 2مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاه هاي موضوع بند الف ماده 

كاركنان آنها رسيدگي نمايد. 

ـ شكايت بايد متضمن هـويت، نشاني، كدمـلي و كدپستي شاكي و مقـرون به 13        ماده

داليل و با امضاء وي باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پيوست گردد. 



درصورتي كه شكايت شفاهي اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاكي مي رسد. 

ـ نتيجه رسيدگي به شاكي اطالع داده مي شود و چنانچه بررسي موضوع خارج 14        ماده

از وظيفه سازمان باشد، شاكي هدايت و شكواييه بايگاني مي گردد. با تقاضاي شاكي، 

ضمايم شكواييه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهدشد. 

ـ اعالمات اشخاص به نحو كتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه 15        ماده

اطالع رساني و رسانه ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي باشد. 

به اعالماتي كه هويت اعالم كننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي شود. مگر اين كه به طور 

مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و سازمان رسيدگي به آن را الزم تشخيص دهد. 

ـ نظارت و بازرسي هاي برنامه اي، فوق العاده و موردي از دستگاه هاي مشمول 16       ماده

بازرسي مي تواند به شكل خوداظهاري صورت گيرد. 

 در اين روش، سازمان سؤاالت متناسب با موضوع را طرح و اطالعات، اسناد و مدارك مورد نظر 

را مطالبه نموده و از طريق راستي آزمايي بررسي و گزارش بازرسي تهيه و به مبادي ذي ربط 

ارسال مي شود. 

ـ به منظور استفاده از ظرفيت دستگاه هاي اداري كشور و ارتقاي كيفي 17        ماده

گزارش ها، سازمان مي تواند با توافق مسؤوالن و بهره مندي از كارشناسان و متخصصان و 

امكانات دستگاه هاي مذكور، اقدام به نظارت و بازرسي به صورت مشترك و تلفيقي نمايد. 

رئيس هيأت بازرسي بايد از  ميان بازرسان وكارشناسان سازمان انتخاب و اعضاي هيأت 

بازرسي تحت تعليم و هدايت وي انجام وظيفه نمايند. 

گزارش بازرسي با رعايت ضوابط، به مبادي ذي ربط ارسال خواهدشد. 

ـ سازمان مي تواند با بهره گيري از فن  آوري هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي 18        ماده

با دستگاه هاي مشمول بازرسي، اطالعات الزم را از سامانه هاي دستگاه هاي مذكور دريافت و 

سپس با رعايت اصول و قواعد علمي، آنها را تجزيه و تحليل نموده و گـزارش خـود را همراه با 

استـنتاج و ارائه پيشنهـادهاي مناسب، براي مـراجع مربوط ارسال دارد. 

مسؤوالن ذي ربط دستگاه هاي مذكور مكلف اند زمينه ايجاد ارتباط الكترونيك و استفاده از 

فن آوري هاي نوين اطالعاتي را براي سازمان فراهم آورند. 

 قانون مبني بر 1 قانون و با توجه به تبصره ماده 11ـ در اجراي بند « ج» ماده19        ماده

اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه هاي مشمول بازرسي، 

سازمان موظف است اقدامات زير را انجام دهد: 

        الف) نسبت به شناسايي مجامع و شوراهاي تصميم گير در معامالت اقدام و تكليف مقرر 



 را از آنان مطالبه نمايد. مراجع مذكور موظف اند حداقل پانزده روز قبل 11در تبصره بند « ج» ماده

از اقدام، به نحو كتبي سازمان را از موضوع مطلع نمايند. 

        ب) با بهره گيري از پايگاه اطالع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت 

برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهور)، دستگاه هاي مشمول بازرسي و مجامع و شوراها 

نسبت به ايجاد بانك اطالعات مربوط به مزايده ها، مناقصه ها، قراردادها و معامالت دستگاه هاي 

مشمول بازرسي اقدام و با تجزيه و تحليل مناسب و تشخيص اولويت، نماينده يا نمايندگان 

مطلع و بصير به مجامع و شوراها و كميسيون هاي برگزاري مناقصه ها و مزايده ها اعزام نمايد و 

به طور كلي بر قراردادها و معامالت اعم از مواردي كه در آنها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات 

صورت گرفته، نظارت نمايد. 

        ج) به منظور ايجاد رويه واحد، دستورالعمل اجرايي چگونگي ثبت و ضبط اطالعات، 

تشخيص اولويت ها، نحوه اقدام ناظرين را تدوين و ابالغ نموده و با آموزش الزم، كاركنان 

سازمان را نسبت به اجراي صحيح قانون آگاه نمايد. 

ـ در مـوارد زير بازرس از رسيـدگي خودداري و مراتـب را به سـازمان اعالم 20        ماده

مي نمايد: 

        الف) بازرس يا اقرباي نسبي و سببي وي از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و 

بازرسي نفع شخصي داشته باشند. 

        ب) بازرس يا اقرباي فوق الذكر، در واحد مورد بازرسي سمت مديريت داشته باشند. 

        ج) بازرس يا اقرباي مذكور، با مديريت واحد مورد نظارت و بازرسي سابقه اختالف اداري، 

حقوقي يا كيفري داشته باشند. 

ـ در صورتي كه سازمان تشخيص دهد موارد فوق تأثيري در روند بازرسي و نتيجه 1        تبصره

آن ندارد، اجراي مأموريت يا ادامه آن را به بازرس تكليف مي نمايد، در اين صورت بازرس مكلف 

به اجراي دستور مي باشد. 

ـ مدير يا مسؤول واحد مورد بازرسي نيز در موارد فوق مي تواند مراتب را به 2        تبصره

سازمان اعالم نمايد، اتخاذ تصميم به عهده سازمان است. 

ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد: 21ماده

        الف) كسب آگاهي هاي الزم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت. 

 اين آيين نامه. 20        ب) احراز صالحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده 

        ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق 

نيل به اين اهداف و انتخاب روش هاي مناسب و مقتضي. 



        د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك ليست)، رجوع به سوابق و گزارش هاي 

موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين 

منابع موثق براي جمع آوري اطالعات موردنياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات 

اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطالعات اجمالي از وجود برنامه ها و طرح هاي اجرايي مرتبط با 

موضوع مأموريت. 

ـ بازرس يا هيأت بازرسي مي تواند اطالعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري 22        ماده

كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش هاي زير جمع آوري نمايد:  

        الف) مشاهدات. 

        ب) استطالع از شهود و مطلعين. 

        ج) مطالعه سوابق و پرونده هاي موجود و تهيه مدارك الزم از آنها. 

        د) كسب نظر كارشناسي. 

        هـ) استعالم نظر مسؤوالن و كاركنان دستگاه مورد بازرسي. 

ـ بازرس ضمن توجه به موضوع مأموريت محوله با دقت نظر، وضعيت واحدهاي 23        ماده

مورد بازرسي را مالحظه و نتيجه مشاهدات خود را بر حسب مورد يادداشت و يا با تنظيم 

صورت مجلس، در گزارش منعكس مي نمايد. 

ـ در تحقيق از مطلعين و شهود به ترتيب زير اقدام مي شود: 24        ماده

        الف) چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور كلي 

جنبه طريقيت داشته باشد، بازرس مي تواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نمايد. 

        ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هويت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، 

زمان و مكان استماع شهادت را صورت مجلس و به امضاء او مي رساند. در صورت عدم تمايل 

شاهد به امضاء صورت مجلس، بازرس مي بايد مراتب را گواهي و آن را امضاء نمايد. 

        تبصره ـ افشاء اطالعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا 

فعاليت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردي كه مراجع قضايي به لحاظ ضرورت شرعي يا 

محاكمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هويت وي را الزم بدانند. 

ـ اخذ مدارك و اسناد و تهيه رونوشت يا تصوير آنها توسط بازرس يا هيأت بازرسي 25        ماده

و همچنين دريافت لوح فشرده و نرم افزارهاي رايانه اي و فايل هاي الكترونيكي حاوي اطالعات 

دستگاه هاي مورد بازرسي، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموريت و تهيه 

گزارش آن مي باشد. 

ـ اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقه بندي محرمانه، 26        ماده



توسط بازرس يا هيأت بازرسي در محل مأموريت مالحظه و مطالعه و در صورت نياز 

صورت مجلس و يا تصويربرداري مي شود. 

 قانون، به طريق دست نويس رونوشت 8 ماده 2ـ از اسناد سرّي با رعايت تبصره27        ماده

تهيه مي گردد؛ مگر آنكه بنا به تشخيص سازمان، تهيه تصوير آن ضروري باشد. 

ـ چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه بندي شده (محرمانه ـ ّسري) استناد 28       ماده

شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه بندي خواهدشد. 

ـ دسترسي به حساب هاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرايم مالي نظير 29        ماده

رشوه، اختالس، كالهبرداري، تباني و تدليس در معامالت، تحصيل مال نامشروع و اخذ 

پورسانت كه به نحوي مرتبط با دستگاه هاي مشمول بازرسي باشد، توسط بازرسان قضايي 

سازمان امكان پذير است. 

مسؤوالن بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق ها، اعم از دولتي و غيردولتي موظف به 

اجراي دستور بازرسان قضايي سازمان خواهندبود. 

ـ سازمان مي تواند اطالعات و مدارك الزم براي اعمال نظارت و بازرسي را تحصيل 30        ماده

و همچنين از اماكني كه در آنها فعاليت هايي با حيطه طبقه بندي صورت مي گيرد، نظارت و 

 قانون مكلف اند به مكاتبات، 2بازرسي نمايد. مسؤوالن ذي ربط دستگاه هاي مذكور در ماده 

استعالمات شفاهي و كتبي و مطالبه لوح فشرده و نرم افزارهاي رايانه اي و فايل هاي 

الكترونيكي حسب درخواست، با فوريت پاسخ دهند و نمي توانند به عذر اين كه درخواست 

خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي 

با او از همكاري خودداري نمايند. 

ـ در مورد نظارت و بازرسي از فعاليت هايي كه داراي طبقه بندي سرّي است، با 1        تبصره

پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت رئيس قوه قضاييه صورت مي گيرد. 

ـ تخلف از مقررات اين ماده، به درخواست سازمان موجب پيگرد قانوني است. 2        تبصره

ـ بازرس يا هيأت بازرسي با رعايت دستورالعمل هاي سازمان مي تواند حسب 31        ماده

مورد از كارشناسان سازمان و يا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاه هاي اداري 

كشور، رسمي و غيررسمي استفاده نمايد. 

ـ كارشناسان منتخب مي بايد متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن 1        تبصره

شهرت برخوردار باشند. 

 مي باشد. 20ـ موارد ردّ كارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده 2        تبصره

ـ هرگاه براي روشن شدن مطلب و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطالعات، نياز به 32        ماده



اخذ توضيح از مسؤولين و كاركنان دستگاه هاي  مشمول نظارت و بازرسي باشد، آنان 

موظف اند به سؤاالت كتبي يا شفاهي بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد 

و همچنين در صورت نياز مي توان اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ 

توضيح به سازمان دعوت نمود. 

ـ هرگاه در پايان بازرسي داليل و مداركي به دست آيد كه فرد يا افرادي را در 33        ماده

مظان ارتكاب جرم و يا تخلف و يا سوء جريان اداري قرار دهد، موضوع با ذكر داليل و مدارك به 

فرد يا افراد مذكور تفهيم و دفاعيات آنان به ترتيب زير اخذ مي شود: 

        الف) دفاعيات فرد يا افراد به نحو حضوري و يا مكاتبه اي صورت مي گيرد. 

        ب) در استماع دفاعيات، الزم است هويت كامل فرد و مسؤوليت هاي قبلي و فعلي و 

نشاني محل اقامت وي مشخص گردد؛ سپس موضوع و داليل اتهام يا سوء جريان و به طور 

كلي مسائل مرتبط با هر يك از آنها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد 

خواسته شود پاسخ هاي خود را بنويسد؛ در صورتي كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نمايد، 

بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء مي كند و 

چنانچه از امضاء صورتجلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهي  خواهدنمود. 

        ج) بازرس در جريان اخذ دفاع مي تواند پرسش هاي مرتبط و مؤثر را طرح نمايد. 

        د) در اخذ دفاعيات به طريق مكاتبه اي، موضوع با ذكر داليل آن به صورت  مكتوب تهيه و 

با تعيين مهلت مناسب با رعايت طبقه بندي اسناد، به صورت مستقيم براي فرد مورد نظر 

ارسال مي گردد. 

        هـ) چنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب 

را صورتجلسه مي كند. 

        و) در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت 

مقرر و يا عدم گواهي و امضاء ذيل پاسخ ها، مراتب توسط بازرس گواهي و درگزارش منعكس 

مي شود. 

ـ چنانچه قبل از خاتمه بازرسي نيز داليل و مستندات كافي بر توجه اتهام يا 1        تبصره

تخلف يا سوء جريان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعيات را ضروري تشخيص 

دهد، مطابق بندهاي مذكور اقدام مي نمايد. 

ـ در صورتي كه اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تباني، مواضعه يا امحاء داليل 2        تبصره

و مدارك و يا اختالل در امور گردد، به تشخيص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداري به عمل 

آورده و گزارش مربوط به مراجع ذي صالح منعكس مي گردد. 



ـ در اخذ و استماع دفاعيات و جمع آوري اطالعات، رعايت شؤون افراد و نيز كليه 3        تبصره

مقررات مربوط و اصول اخالقي و حرفه اي سازمان الزامي است و طرح سؤاالت تلقيني و نيز 

اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتي كه دفاعيات وارد نباشد، بازرس بايد 

نسبت به داليل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نمايد. 

ـ چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش سازمان الزم باشد، بايد عين مطالب 4        تبصره

يا مفاد آن با رعايت امانتداري منعكس شود. 

ـ در صورتي كه دفاعيات يا توضيحات فرد، بررسي هاي بيشتري را اقتضاء نمايد 34        ماده

مانند تحقيق از شهود، مالحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام الزم را 

مطابق مواد قبل به عمل خواهدآورد. 

ـ بازرسي كه پايه قضايي دارد، با پيشنهاد رئيس سازمان و صدور ابالغ رئيس 35        ماده

 قانون برخوردار مي شود. 5 ماده 2قوه قضاييه از اختيارات مقرر در تبصره 

ـ بازرس موضـوع ماده قبـل، ابتدا عنوان اتهام را تعيـين و سپس با توجـه به 36        ماده

اهميت جرم، شدت مجازات، داليل اتهام، بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن داليل و 

مدارك، ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين مقتضي از قبيل 

التزام، كفالت، وثيقه و عدم خروج از كشور اقدام مي نمايد. 

 قانون عمل 5 ماده2چنانچه صدور قرار بازداشت ضروري باشد، طبق قسمت اخير تبصره

مي شود قرار صادره بالفاصله پس از تأييد با قيد حق تجديدنظرخواهي و مهلت آن به متهم 

ابالغ مي شود. 

ـ در صورت انتفاي علل يا موضوع قرار تأمين، بازرس قضايي بالفاصله نسبت به 37        ماده

رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذي صالح اعالم مي نمايد. 

 قانون، فقط تا پايان مدت بازرسي مندرج 5 ماده 2ـ بازرس قضايي موضوع تبصره 38        ماده

در حكم مأموريت مجاز به صدور قرار تأمين مي باشد و موظف است تصميم خود در اين خصوص 

را با رعايت سلسله مراتب به اطالع سازمان برساند. 

ـ در پايان بازرسي چنانچه مورد اتهام منتفي باشد، بازرس قضايي بايد نسبت به 39        ماده

فك قرار صادره اقدام و در غير اين صورت گردش كار و نظر نهايي خود را از طريق سازمان، 

جهت تعقيب به مراجع صالح قضايي اعالم نمايد. 

ـ در صورتي كه بازرس يا هيأت بازرسي در جريان مأموريت، حضور فرد يا افرادي از 40        ماده

كاركنان دستگاه مورد بازرسي را مانع انجام مأموريت يا مخل آن تشخيص دهد، به طوري كه 

امر بازرسي به نحو مطلوب انجام نشود و به طريق ديگري هم اين اشكال قابل رفع نباشد و يا 



ُحسن جريان امور دستگاه مورد بازرسي، عدم حضور آنان در محل كارشان را اقتضاء كند، 

موضوع مستند و مستدل به سازمان اعالم و درخواست تعليق افراد مذكور را مي نمايد. 

سازمان پس از بررسي و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزير يا باالترين مقام دستگاه مربوط 

 قانون، نسبت به تعليق فرد يا افراد مورد نظر تا پايان بازرسي 9اعالم مي كند تا طبق ماده

اقدام گردد. 

        تبصره ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است با رفع مانع يا اخالل و يا پايان بازرسي، رفع 

 قانون معلق شده اند، از سازمان درخواست نمايد. 9تعليق از كساني را كه در اجراي ماده 

سازمان مراتب را براي رفع اثر به مرجع مربوط اعالم خواهدنمود. 

ـ چنانچه ُحسن جريان امور در دستگاه مورد بازرسي مستلزم ادامه تعليق باشد، 41        ماده

بازرس يا هيأت بازرسي مي بايد قبـل از پايان بازرسي، مراتب را مستـدل و مستنـد به قانون، 

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري از طريق سازمان به وزير و يا باالترين مقام 13نظير ماده

دستگاه مربوط پيشنهاد نمايد. 

ـ بازرس در اجراي مأموريت خود، از هرگونه پيش داوري و القاء نظر ممنوع است. 42        ماده

استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسي است. 

ـ هرگاه بازرس يا هيأت بازرسي، ضمن انجام مأموريت با موضوعاتي برخوردكند 43        ماده

كه واجد اهميت و يا حاكي از سوء جريان و يا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسي است و 

رسيدگي به آن خارج از مأموريت او باشد، موضوع را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعالم 

و كسب تكليف مي نمايد. 

ـ عملكرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسي، بايد مبتني بر اخالق حرفه اي و از 44        ماده

موضع قانون باشد و نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد، مداخله نمايند. 

ـ اعمال نظارت و بازرسي، تحقيقات، كسب اطالعات و تهيه مدارك و اسناد بايد 45        ماده

به گونه اي باشد كه در روند امور جاري دستگاه بازرسي شونده ايجاد وقفه يا خلل ننمايد و 

انگيزه اقدام و فعاليت را از مديران سلب نكند. 

        تبصره ـ منظور از  ايجاد وقفه و خلل، اقداماتي است كه موجب تعطيلي يا كندشدن 

حركت دستگاه مورد بازرسي گردد يا فعاليت هاي آن را دچار اشكال نمايد. تشخيص حسن 

اجراي اين ماده با سازمان مي باشد و در صورت اختالف نظر ميان دستگاه مورد بازرسي و 

سازمان موضوع به وسيله رياست سازمان بازرسي و يا هيأت منصوب از قبل ايشان بررسي 

شده و طبق نظر رياست سازمان و يا هيأت مزبور عمل مي شود. 

ـ مديران نظارت و بازرسي موظف اند با كسب اطالعات الزم و به هنگام از 46        ماده



دستگاه هاي مشمول بازرسي، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، 

وقوع جرم و نقض قوانين، با اطالع سازمان و بدون رعايت تشريفات مربوط به تهيه گزارش هاي 

بازرسي، سريعاً هشدار الزم را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاه هاي اداري بدهند. 

گزارش تكميلي پس از طي مراحل مربوط، به مبادي ذي ربط ارسال خواهد شد. 

همچنين سازمان مي تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را به طرق مقتضي 

بررسي كرده و مراتب را به رئيس قوه قضاييه و مقامات مسؤول گزارش نمايد. 

 

        فصل سوم ـ تهيه گزارش و پيگيري آن 

ـ با استفاده از ماحصل بررسي ها، اطالعات و داليل جمع آوري شده در جريان 47        ماده

بازرسي، طرح گزارش تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب، به تحرير متن گزارش به 

صورت مستند و مستدل اقدام مي گردد. در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود: 

        الف) تنظـيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطالعات به دست آمده و طبقه بندي آنها بر 

مبناي درجه اهميت داليل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش. 

        ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي. 

        ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي. 

         د) اعالم نظر بر ُحسن جريان امور و يا تعيين موارد اختالف بين آنچه انجام گرفته و آنچه 

بايد انجام مي گرفت و بيان اشكاالت، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم. 

        هـ) اخذ دفاعـيات و نقطـه نظرات عالي ترين مسؤول دستگاه مورد بازرسي در 

بازرسي هاي برنامه اي و مهم به صورت مكتوب در رابطه با اشكاالت و تخلفات و منعكس نمودن 

آن در گزارشات. 

        و) استنتاج از مجموعه بررسي ها و اعالم نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال 

مؤثر و ارائه پيشنهادهاي مناسب و اصالحي و قابل اجرا. 

        ز) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارائه شده. 

ـ تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي االمكان به ترتيب زير است: 48        ماده

        الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا 

تهيه كنندگان گزارش. 

        ب) فهرست مطالب. 

        ج) خالصه گزارش: موضوع بازرسي، نتيجه گيري ها و پيشنهادها. 

        د) مقدمه: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي كند. 



        هـ) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه 

بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسي ها را نشان  مي دهد، شامل: 

ـ تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي. 1        

ـ قلمرو مكاني و زماني بازرسي. 2        

ـ روش و چگونگي جمع آوري اطالعات، تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده. 3        

ـ استنتاج و ارائه نظرها. 4        

 ـ پيشنهادها. 5        

        و) مستندات و مداركي كه براي مراجعه الزم است. 

ـ در تحرير گزارش بايد از عبارات صريح، كوتاه، ساده و بدون اغالط اماليي و 49        ماده

اشكاالت دستوري استفاده شود و از به كارگيري عبارات يا كلمات غيرمتعارف، مبالغه آميز، 

احساسي و عاطفي، موهن، وصفي، تكراري و غيرمأنوس خودداري گردد. 

 ـ در ارائه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود: 50        ماده

        الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد. 

        ب) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود. 

        ج) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي 

مورد توجه قرارگيرد.         

        د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش هاي منطقي و مقررات جاري كشور 

تطبيق داده شود. 

        هـ) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود. 

        و) تشويق، تقدير، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال 

سياست هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤوالن بوده و نيز طرح موضوعات در 

هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، بايد مستند و 

مستدل باشد. 

        ز) درخواست ابطال آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه هاي 

مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا 

مغايرت شرعي باشد. 

        ح) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بيّن آنها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و 

جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد. 

        ط) چنانچه سوء جريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي شونده، ناشي از فقدان 



ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين 

مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات 

الزم مبني بر ضرورت تدوين آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصالح 

مقررات به دستگاه ذي ربط داده مي شود. 

 ـ گزارش هاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي، با امضاء رئيس 51        ماده

سازمان و يا مقامات مأذون به مراجع قانوني مربوط ارسال مي شود. 

بازرس، كارشناس، مدير بازرسي و كليه اشخاص مرتبط در تهيه، تنقيح، انعكاس گزارش و 

پيگيري آن در حدود اختيارات و وظايف خود مسؤوليت دارند. 

        تبصره ـ نحوه بررسي، تنقيح و تأييد نهايي گزارش ها و نيز چگونگي مكاتبات مقامات 

مجاز با خارج از سازمان و نيز دعوت مسؤوالن براي حضور در سازمان به موجب دستورالعملي 

است كه به تصويب رئيس سازمان مي رسد. 

 ـ گزارش ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانوني مربوط منعكس 52        ماده

مي شود و درخصوص اعالم وقوع جرم يا تخلف، گزارش اختصاصي به تفكيك تهيه و ارسال 

مي گردد. 

        تبصره ـ منظور از گزارش اختصاصي، آن قسمت از گزارش اصلي است كه براي اقدام 

قانوني به مراجع صالح قضايي يا ديوان محاسبات كشور و يا هيأت هاي رسيدگي به تخلفات 

اداري، انضباطي و انتظامي ارسال مي گردد. 

 ـ در صورتي كه گزارش بازرسي متضمن وقوع تخلف يا جرمي باشد كه داراي 53        ماده

حيثيت عمومي است، بالفاصله گزارش اختصاصي مشتمل بر مشخصات متهم يا متهمان، 

عنوان اتهام و شرح آن و ميزان سوءاستفاده يا ضرر و زيان وارده، داليل، مدارك و مستندات 

قانوني تهيه و پس از تأييد بازرس قضايي به مرجع قضايي صالح ارسال مي شود. 

        تبصره ـ چنانچه امكان شناسايي متهم اصلي، شركاء و معاونين و يا ميزان ضرر و زيان 

وارده علي رغم تالش الزم ميسور نباشد، گزارش با تصريح اين موضوع به مراجع قضايي 

منعكس مي شود. 

 ـ سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش هاي خود را تا حصول 54      ماده

نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسؤوالن ذي ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس 

يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون 

عذر موجه اقدامات زير را انجام دهد: 

        الف) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره 



 قانون 10ماده 

        ب) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به مرجع 

قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش 

        تبصره ـ پيگيري اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش از مراجع مختلف بايد هم زمان 

موازي و مؤثر باشد، به طوري كه پيگيري يك پيشنهاد موجب غفلت از ساير پيشنهادها نگردد. 

 ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات، مكلف اند وقت 55        ماده

رسيدگي و جهت آن را به اطالع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاكمه 

 قانون رسيدگي 6به گزارش هاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده به شرح ماده 

نمايند. سازمان حسب مورد با تقديم اليحه يا اعزام نماينده براي حضور در جلسه تحقيق يا 

محاكمه، توضيحات الزم را ارائه خواهد نمود. نماينده سازمان مي تواند قبالً پرونده را مطالعه 

كرده، از اوراق مربوط تصوير يا رونوشت تهيه نمايد. 

        تبصره ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات مكلف اند نسخه اي از 

قرار و يا حكم صادره را به سازمان ارسال و ابالغ نمايند. 

 ـ دادستان در اجراي وظايف قانوني خود شخصاً يا حسب مورد با گماردن يكي از 56        ماده

معاونان يا دادياران مجرب و بصير در امر تحقيقات نظارت نموده، تعليمات الزم را به مقام تحقيق 

ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در مرحله دادسرا، گزارش 

بازرسي و داليل و مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر سازمان را تحصيل و سپس تصميم 

مقتضي اتخاذ مي نمايد. 

 قانون، در جهت پيگيري گزارش ها تا 2 ـ با توجه به تكليف مقرر در بند «د» ماده 57        ماده

حصول نتيجه چنانچه در مواردي رأي مراجع قضايي مبني بر برائت، منع و يا موقوفي تعقيب و 

يا مغاير با قانون باشد، سازمان قبل از انقضاي مهلت قانوني، داليل و مستندات مخدوش بودن 

رأي را به دادستان جهت اقدام قانوني مبني بر تقاضاي تجديدنظر اعالم مي نمايد. 

 ـ چنانچه مراجع رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات اعالمي سازمان، داليل 58        ماده

اقامه شده را كافي ندانند، مكلف اند رأساً هرگونه تحقيق يا اقدام قانوني را براي كشف واقع 

به عمل آورند. تطبيق عنوان جرم يا تخلف با قانون نيز به عهده مرجع رسيدگي  كننده است. 

 ـ در مواردي كه گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال 59        ماده

دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب كيفري، صدور حكم به جبران 

خسارت و زيان وارده را نيز از دادگاه درخواست مي نمايد. درخواست دادستان مستلزم 

تشريفات آِيين دادرسي و ابطال تمبر و هزينه دادرسي نيست. اين مقررات نافي وظيفه 



دستگاه هاي مربوط براي احقاق حقوق خود نيست.  

        تبصره ـ در مواردي كه مراجع رسيدگي كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت 

كارشناسي ضروري تشخيص دهند، هزينه هاي كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض 

به گزارش سازمان و يا دستگاه ذي ربط و يا از محل بودجه دادگستري پرداخت شود. 

 ـ در صورتي كه بازرس قضايي در ضمن بازرسي، آراء قطعي صادره از مراجع 60        ماده

قضايي را خالف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق سازمان 

براي رئيس قوه قضاييه ارسال و درخواست اقدام قانوني به عمل مي آورد. 

 ـ در صورتي كه بعد از انجام بازرسي و ارسال گزارش به مبادي ذي ربط، داليل و 61        ماده

مداركي تحصيل شود كه ضرورت بازنگري، اصالح و تكميل گزارش را اقتضاء نمايد، سازمان 

موظف است به ترتيبي كه گزارش بازرسي تهيه شده، موضوع را در فرآيند بررسي مجدد 

قرارداده و حسب مورد نسبت به تكميل و يا عدول از تمام يا بخشي از گزارش اقدام نمايد. 

چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف يا جرم باشد، بايد مراتب بدون فوت وقت به مراجع 

ذي صالح اعالم گردد. 

 

        فصل چهارم ـ دستگاه هاي نظارتي 

 ـ سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه هاي نظارتي 62        ماده

 قانون تشكيل گرديده و اساسنامه آن به تأييد سران 11كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده 

سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست هاي سازماني 

الزم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه هاي 

تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساسنامه اقدام نمايد. 

 قانون موظف اند بدون فوت وقت، وقوع 12 ـ مسؤوالن و اشخاص موضوع ماده 63        ماده

جرايم مربوط به ارتشاء، اختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ پورسانت در 

معامالت داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانوني، تحصيل مال نامشروع، 

استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، 

تدليس در معامالت دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظورنمودن نفعي 

براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق الزحمه يا حق العمل در 

معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرايم و سوء جريانات مالي و اداري مرتبط با وظايف كاركنان 

را به سازمان اعالم نمايند. 

ـ اعالم مراتب مذكور به سازمان، مانع از ساير تكاليف قانوني نظير اعالم جرم به 1        تبصره



مراجع قضايي و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نيست. 

ـ در صورتي كه اعالمات مذكور در اين ماده به باالترين مقام مسئول در وزارتخانه 2        تبصره

يا دستگاه منعكس شده باشد، اين مقام مكلف است موضوع را به سازمان منعكس نمايد، در 

غير اين صورت نامبرده مستنكف تشخيص و به مرجع قضايي ذيصالح معرفي مي گردد. 

 ـ سازمان مي تواند شكايات و اعالمات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا 64        ماده

تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، 

حراست ها و حفاظت و اطالعات ها و بازرسان قانوني دستگاه هاي مشمول نظارت و بازرسي، 

ارسال و رسيدگي به موضوع و اعالم نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود. 

مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه اي از آن را نيز براي باالترين مقام مسئول 

خود ارسال مي دارند. 

 

        فصل پنجم ـ تشكل هاي غيردولتي 

 قانون، مي تواند از ظرفيت تشكل هاي 11 ـ سازمان در اجراي بند «الف» ماده 65        ماده

غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه هاي مختلف از 

جمله امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ 

محيط زيست و ارتقاء ميزان سالمت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون مداري 

و كسب اطالعات و اخبار ارزيابي ها و پيشنهادها بهره مند شود و از نيروهاي متخصص و 

كارشناس تشكل هاي مذكور در انجام برنامه هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و 

مشاوره هاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد؛ 

        الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيالتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل 

تشكل ها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل هاي غيردولتي و 

مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با كمك به تشكيل انجمن هاي حرفه اي و تخصصي نظارتي، 

زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند. 

        دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص  هاي انتخاب تشكل هاي غيردولتي و 

 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي 3مردم نهاد و افراد واجد شرايط با رعايت ماده 

سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد. 

        ب) با شناسايي تشكل هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز 

صالحيت هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطالعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات 

هر يك ثبت و ضبط شود. 



        ج) انجام هر يك از مأموريت هاي فوق بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل ها و 

نهادهاي غيردولتي و افراد ابالغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه هاي مشمول 

بازرسي مشخص و هدايت و نظارت الزم معمول شود. 

همكاري اشخاص فوق الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ گونه رابطه استخدامي با سازمان 

ايجاد نمي نمايد؛ ليكن سازمان مي تواند برخي از هزينه هاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به 

آنان پرداخت نمايد. 

        د) هزينه هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات الزم، در بودجه ساالنه پيش بيني و 

به دولت پيشنهاد مي شود. 

 

        فصل ششم ـ اطالع رساني 

 ـ به منظور اطالع رساني عمومي؛ شوراي مشورتي اطالع رساني با رعايت بند « 66       ماده

 قانون به رياست رئيس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئوالن 11هـ» ماده

ذي ربط و افراد صاحب نظر در امر اطالع رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد: 

        الف) تعيين سياست ها، خط مشي ها و شاخص هاي اطالع رساني و آگاهي بخش 

عمومي  

        ب) نحوه پاسخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در 

صورت ارتباط با وظايف سازمان 

        ج) نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان با اطالع رساني مناسب و به موقع 

        د) تعيين نحوه انتشار گزارش هاي داراي طبقه بندي با رعايت قانون و انتشار و افشاي 

اسناد محرمانه و سري دولتي و آيين نامه مربوط 

        هـ) تعيين مقامات مجاز به اطالع رساني و حدود اختيارات آنان 

        و) تعيين ميزان و موضوعات قابل اطالع رساني (ارائه تمام يا بخشي از گزارش ها) 

        ز) چگونگي ارائه برنامه هاي نظارت و بازرسي، فعاليت ها و عملكرد سازمان و واحدهاي 

مربوط 

        ح) پاسخگويي به مقاالت و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش هاي سازمان 

        ط) تعيين موضوعات و اطالعات قابل ارائه در نشريات و پايگاه هاي اطالع رساني 

بين المللي و منطقه اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، موسسه آمبودزمان جهاني و انجمن 

بين المللي مسئوالن مبارزه با فساد 

ـ تعيين اعضاء شورا، نحوه تشكيل جلسه و اداره آن و مسايل مرتبط به موجب 1        تبصره



دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان         مي رسد. 

ـ كارشناسان و بازرسان سازمان نمي توانند در هيچ يك از مراحل نظارت و 2        تبصره

بازرسي و بررسي پرونده ها و گزارش ها، اقدام به اطالع رساني عمومي نمايند؛ مگر به اذن 

رئيس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي 

 قانون، گزارش دهندگان به 11 ـ كليه تشكل ها و اشخاص موضوع بند الف ماده 67        ماده

سازمان و شهود كه در جهت وظايف سازمان، همكاري هاي الزم را معمول دارند و رسانه ها كه 

با اطالع رساني مناسب موجب تقويت نظارت و اثربخشي اقدامات شوند، مشمول حمايت هاي 

قانوني سازمان هستند. 

 

        فصل هفتم ـ ساير موارد 

 ـ كليه كارشناسان و بازرسان غيرقضايي بايد طبق دستورالعملي كه سازمان به 68       ماده

همين منظور تهيه نموده و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي رساند سوگند ياد كنند. متن 

سوگندنامه به شرح زير است؛ 

«بسم هللا الرحمن الرحيم ـ من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعال كه داناي آشكار و 

نهان است، سوگندياد مي كنم كه همواره حدود الهي و احكام مقدس شريعت را محترم 

شمارم و نسبت به نظام جمهوري اسالمي ايران، قانون اساسي، واليت فقيه و اجراي صحيح 

قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموريت هاي سازمان 

بازرسي كل كشور با رعايت عدالت، صداقت، رازداري، حق جويي به كار گيرم و از آلودگي به 

هر امر منافي پرهيزگاري، شرافت و اخالق اسالمي، اجتناب ورزم.» 

 قانون، داير بر نظارت و بازرسي در امور اداري و مالي 2 ـ در اجراي بند الف ماده 69        ماده

دادگستري، به نحو زير اقدام مي گردد: 

 

        الف) امور اداري؛ 

ـ بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث انجام وظايف قانوني، تناسب 1        

تشكيالت با مأموريت ها و اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالي حوزه فعاليت و رفع 

مشكالت قضايي مردم 

ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك اعم از روش هاي 2        

دستي يا الكترونيكي، كيفيت ارجاع و تعيين اوقات رسيدگي و دادرسي و فواصل تجديد 

جلسات و جهات آن، بررسي آمار عملكرد و تطبيق اقدامات با آمار مربوط و بررسي هاي 



مقايسه اي 

ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي و حسب مورد 3        

بررسي طرز رفتار رؤسا و متصديان شعب و كارمندان از حيث انجام وظيفه محوله، رعايت نظم 

و ترتيب، صحت عمل و ُحسن سلوك با همكاران و مراجعين، ُحسن شهرت و معلومات و دانش 

شغلي 

ـ پيگيري موارد ارجاعي رئيس قوه قضاييه و بررسي اعالمات و شكايات واصله از 4        

تخلفات اداري ومالي 

 

        ب) امور مالي؛ 

بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع 

قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و 

سپرده ها و ... و واريز آنها به حساب هاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به 

معامالت، اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها. 

ـ تشخيص دستگاه هاي مشمول نظارت و بازرسي، با سازمان است و مؤسسات 70        ماده

 قانون، نمي توانند مانع انجام بازرسي شوند و چنانچه ادعايي در 2و سازمان هاي موضوع ماده 

اين خصوص دارند بايد كتباً به سازمان اعالم و نظر نهايي سازمان قاطع خواهد بود. 

ـ تشكيالت سازمان پست هاي سازماني با توجه به وظايف و مأموريت هاي مقرر 71        ماده

در قانون، با پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد. 

ـ استخدام كارمندان غيرقضايي تهيه امكانات و ملزومات، اعالم نيازمندي ها و 72        ماده

بودجه مورد نياز، براساس برآورد و پيشنهاد سازمان توسط دولت تأمين مي گردد. 

 و مورد نياز پس از تأييد رئيس قوه 68، 66، 65، 51، 19ـ دستورالعمل هاي مواد 73        ماده

قضاييه با ابالغ رئيس سازمان اجرايي خواهد شد. 

ـ با تصويب اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي سابق با اصالحات بعدي آن، نسخ و 74        ماده

كليه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير، لغو مي شود. 

ـ اين آيين نامه مشتمل بر هفتادوپنج ماده و بيست وشش تبصره و در هفت فصل 75        ماده

 به تصويب رسيد. 1388/1/15در تاريخ 

 



 و الحاق 09/09/1360اصالح آيين نامه سازمان بازرسي كل كشور مصوب 

  1/4/1376 ـ 1/ك/44446به آن شماره  موادي

 

 مقدمه:

) 1375با توجه به اصالحات انجام شده در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (مرداد 

 آيين نامه بازرسي كل كشور به شرح آتي اصالح و مواد زير بعنوان مواد 32 و 31 و 16 و 3مواد 

 الحاق مي گردد و ماده 50و 49و 48 و 47و 45و 44و 43و 42و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35

  تغيير مي يابد. 50 سابق اصالح و به ماده 35

 

 مواد اصالحي: 

 

  اصالحي:3ماده 

هيأت بازرسي از تعداد الزم اعضاء واجد صالحيت تشكيل مي گردد كه تحت رياست يك قاضي 

 و يا يكي از متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظيفه مي نمايند. 

 

  اصالحي:16ماده 

بازرس يا هيأت هاي بازرسي مي توانند اطالعات و توضيحات الزم را از طريق مكاتبه يا مراجعه 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي بخواهند و در صورت 2مستقيم از سازمانهاي مذكور در ماده 

نياز كاركنان سازمانهاي مزبور يا افراد مطلع را براي اخذ توضيح دعوت نمايند.  

تبصره: كليه مسئولين ذيربط در دستگاههاي مشمول بازرسي مكلفند به مكاتبات و 

استعالمات كتبي و شفاهي و موارد مذكور كه از ناحيه بازرس يا هيأتهاي بازرسي در خواست 

گرديده به قيد فوريت پاسخ دهند و در غير اينصورت بعنوان متخلف تحت تعقيب قانوني قرار 

خواهند گرفت و نمي توانند به عذر اينكه در خواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به 



بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق يا لزوم هماهنگي با او، از همكاري با سازمان امتناع 

 نمايند. 

 

  اصالحي:31ماده 

سازمان مي تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را بطرق متقضي بررسي كرده 

 و مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد. 

 

  اصالحي:32ماده 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي به تقاضاي بازرس يا 9كارمند يا كارمنداني كه در اجراء ماده 

هيأت بازرسي معلق مي شوند در صورتي كه گزارش نهايي بازرس يا هيأت بازرسي بربي 

تقصيري آنها باشد يا قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت آنها از مراجع قضائي صادر شود 

 بالفاصله بكار دعوت مي شوند و حقوق ايام تعليق آنها بايد پرداخت گردد. 

 

 فصل چهارم 

 

 مواد الحاقي 

 

 :35ماده 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مبني بر 2انجام بازرسي موضوع بند الف ماده 

«سازمان هائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به 

نحوي ازانحاء به آنها نظارت يا كمك مي نمايد.» مستلزم احراز يكي از شرايط ذيل است:  

الف ـ تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آن متعلق به دولت باشد.  

ب ـ دولت به نحوي از انحاء بر عملكرد آنها نظارت يا كمك نمايد هر چند كه اين قبيل مؤسسات 

 و شركت ها غير دولتي باشند. 

 

 



 

 

: 36ماده 

مراجع قضائي و رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي كه مستقيماً گزارشهاي سازمان را در 

مورد سوء جريانات اداري و مالي دريافت خواهند كرد مكلف هستند سريعاً و خارج از نوبت به 

موارد اعالمي رسيدگي كرده و نسخه اي از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند.  

تبصره: تاريخ وصول رأي صادره به دبيرخانه سازمان تاريخ ابالغ محسوب مي گردد.  

 :37ماده 

 

سازمان بازرسي كل كشور مي تواند آراء صادره مراجع قضائي را كه متعاقب ارسال گزارشهاي 

سازمان صادر گرديده بررسي و در صورت تشخيص مغايرات و عدم انطباق با قوانين و ضوابط 

 روز به دادگاه بدوي صادر كننده رأي 20شرعي، مراتب اعتراض خود را مستدالً و مستنداً ظرف 

اعالم نمايد. دادگاه بدوي مكلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت براي 

اعالم نظر به دادستان كل كشور ارسال نمايد.  

تبصره: سازمان بازرسي كل كشور براي مالحظه پرونده و اظهار نظر نسبت به رأي صادره مي 

تواند بازرس قضائي به دادگاه اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد.  

 :38ماده 

 

در مواردي كه سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات 

اداري و يا انضباطي معترض باشد تقاضاي تجديد نظر خود را ظرف بيست روز به مرجع صادر 

كننده رأي اعالم مي نمايد و مراجع مذكور نيز مكلفند در خواست سازمان را به همراه پرونده 

به مرجع تجديد نظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسيدگي و حكم الزم صادر گردد.  

تبصره: سازمان مي تواند جهت مالحظه و بررسي پرونده موجود بازرسي به هيأت رسيدگي 

 به تخلفات اداري اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد. 

 

 



 

 

: 39ماده 

بازرسان داراي پايه قضائي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرسي كل كشور و ابالغ رئيس قوه 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از 5 ماده 2قضائيه مي توانند در اجراي تبصره 

اختيارات ويژه برخوردار باشند.  

 :40ماده 

 

بازرساني كه داراي پايه قضائي بوده و ابالغ خاص از رياست قوه قضائيه داشته باشند اجازه 

صدور قرارهاي تأمين غير از قرار بازداشت موقت را در جريان بازرسي و رسيدگي دارند.  

 :41ماده 

 

در صورتي كه بازرس قضائي واجد شرائط در هر مرحله اي از تحقيقات توقيف متهم را طبق 

مقررات الزم بداند از طريق رئيس هيأت بازرسي مستنداً بازداشت موقت وي را به رئيس 

دادگستري محل پيشنهاد مي نمايد.  

 :42ماده 

 

رئيس دادگستري يا جانشين وي ، مكلف است به قيد فوريت نسبت به تقاضاي بازداشت 

اتخاذ تصميم نمايد.  

 :43ماده 

 

مرجع تجديد نظر نسبت به قرارهاي تأمين صادره ، دادگاه تجديد نظر مركز استاني است كه 

جرم در آن استان واقع شده باشد.  

 :44ماده 

 



ضابطين قوه قضائيه و كليه مأموريتي كه در حكم ضابط هستند و ساير دستگاههاي اداري 

مربوط مكلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائي را اجراء نمايند.  

 

 :45ماده 

 

 5 ماده 2در صورت انتفاء علل يا موضوع صدور قرارهاي تأمين و تصميمات قضائي موضوع تبصره 

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، بال فاصله دستور لغو اثر از تأمين يا تصميم متخذه 

توسط بازرس قضائي صادر و مراتب به مراجع ذيصالح ابالغ مي گردد.  

تبصره: بازرسان قضائي موظفند از تصميمات قضائي صادره سازمان را مطلع نمايند.  

 :46ماده 

 

 قانون اصالحي تشكيل سازمان مبني بر انجام بازرسي «از مراجع 2در اجراي بند ج ماده 

قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري» بازرسان قضائي به شرح زير اقدام خواهند نمود:  

الف ـ در امور اداري:  

ـ بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور و انجام وظايف محوله 1

تناسب تشكيالت سازماني با احتياجات عمومي، ميزان تأثير و موفقيت در تأمين انتظارات 

مشروع اهالي حوزه فعاليت و غير آن.  

ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك، بررسي اوقات دادرسي و 2

فواصل آنها، آمار عملكرد هر واحد، مقايسه سوابق آماري با وضعيت موجود و نظاير آنها.  

ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي، طرز رفتار هر يك از رؤسا 3

ومتصديان شعب و كارمندان مربوط از حيث ايمان، اخالق، كيفيت انجام وظايف محوله، حضور 

به موقع در محل كار و رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل، استعداد. لياقت، شجاعت، حسن 

سلوك با همكاران و مراجعين، حسن شهرت در حوزه مأموريت و آگاهي و معلومات و دانش 

شغلي و غيره .  

ـ بررسي پرونده هاي ارجاعي و شكايات واصله در جريان بازرسي هاي مستمر و تهيه 4

گزارش هاي مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان.  



ب ـ در امور مالي:  

بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول در آمدهاي 

مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزاي 

نقدي و سپرده ها و ... و واريز آنها به حسابهاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور 

 مربوط به اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها. 

 

 :47ماده 

 

گزارش بازرسان پس از بررسي و تنقيح، از طريق سازمان به رئيس قوه قضائيه و در مورد 

 قانون اصالحي تشكيل سازمان به دادستان كل كشور و در مورد تخلفات 6تبصره ماده 

انتظامي قضات به دادسراي انتظامي قضات و در خصوص تخلفات كارمندان اداري و هيأت 

 رسيدگي به تخلفات اداري ارسال مي شود. 

 

 :48ماده 

 

حسابرسان سازمان حسابرسي دولتي و كليه واحدهاي ذيربط چنانچه در حسابرسي 

دستگاههاي اداري كشور به سوء جريان يا تخلفي برسند مكلف هستند به محض اطالع ، 

 مراتب را به سازمان بازرسي كل كشور گزارش نمايند. 

 

 :49ماده 

 

مسئولين ادارات نظارت و بازرسي و حراستهاي مستقر در وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب 

اسالمي و بنيادها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و 

مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مكلفند مستقيماً موارد سوء جريان و 

تخلفات و نارسائيهاي دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسي كل 

كشور يا دفاتر سازمان در استانها اعالم نمايند.  



ـ حسابرسان و مسئولين نظارت ، بازرسي و حراست دستگاههاي مشمول بازرسي 1تبصره 

نمي توانند به بهانه ضرورت هماهنگي يا دستور مقام مافوق از همكاري با سازمان امتناع 

نمايند.  

 اين آيين نامه مشمول مجازات مقرر در 49 و 48ـ متخلف از وظايف مذكور در مواد 2تبصره 

  قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور خواهد بود. 8تبصره يك ماده 

 

 :50ماده 

 

 ماده تنظيم و تصويب 50اين آيين نامه با توجه به مواد اصالحي و الحاقي در چهار فصل و 

 گرديده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  و1360آئين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 

  1375اصالحات مصوب 

 :1ماده 

سازمان بازرسي كل كشور در موارد زير اقدام به بازرسي مي كند: 

الف) بازرسي مستمر 

ب) بازرسي فوق العاده 

ج) رسيدگي به شكايات و اعالمات 

 :2ماده 

به منظور انجام بازرسي مستمر به دستور رئيس سازمان حداقل سالي يكبار هيات هاي 

 قانون تشكيل سازمان 2بازرسي به وزارتخانه ها وسازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 

بازرسي كل كشور در تهران و شهرستانها اعزام مي شوند. 

 :3ماده 

هيات بازرسي از تعداد الزم اعضاءواجد صالحيت تشكيل مي گردد كه تحت رياست يك قاضي و 

يا يكي از متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظيفه مي نمايند. 

 :4ماده 

اعضاء هياتهاي بازرسي تحت هدايت و راهنمايي رئيس هيات وظايف خود را انجام مي دهند و 

تقسيم كار بين آنها به عهده رئيس هيات مي باشد و نتيجه كاري به هر يك از اعضاء محول 

مي شود بايد به رئيس گزارش شود. 

 :5ماده 

سازمان مي تواند بنابر اقتضاء در هر استان بازرس و يا هيات بازرسي به طور ثابت مستقر 

نمايد تا به موجب تعليمات سازمان به انجام بازرسي و نظارت مستمر بپردازد. 

 :6ماده 

وظيفه بازرسين و يا هياتهاي بازرسي در بازرسيهاي مستمر به شرح زير است: 



الف ـ بررسي وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور اداري و 

نحوه انجام وظيفه و اجراء قوانين و طرحها و برنامه هاي مربوط و تناسب سازمان هريك با 

احتياجات عمومي و نقائص هر يك از آنها و غير از آن. 

ب ـ بررسي طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حيث اخالق و ايمان و روحيه و معلومات، نحوه انجام 

وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت، شجاعت در انجام وظيفه و طرز رفتار با مردم، آگاهي و 

تخصص در رشته مربوط و غيره. 

ج ـ بررسي اوضاع عمومي و اجتماعي اعم از آنكه مربوط به تمام كشور يا يك منطقه باشد از 

قبيل روحيه عمومي، امور اقتصادي، كشاورزي و محصوالت، توليدات صنعتي، فرهنگ، 

بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضايي، امور انتظامي و مايحتاج عمومي در حدود اختيارات 

قانوني سازمان.  

 :7ماده 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 2بازرسي فوق العاده در موارد مذكور در بند ب ماده 

انجام مي گيرد و رئيس سازمان در بازرسيهاي فوق العاده به اقتضاي مورد بازرس يا هياتهاي 

بازرسي تعيين و اعزام مي نمايد.  

 :8ماده 

هرگاه رسيدگي به موضوعي از مقامات ذيصالح به سازمان ارجاع گردد سازمان پس از 

رسيدگي و انجام وظايف قانوني نتيجه اقدامات خود را به مقام ارجاع كننده اعالم مي نمايد. 

 :9ماده 

 قانون تشكيل 2هر كس مي تواند شكايت خود را عليه سازمان و مؤسسات مذكور در ماده 

سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان آنها مستقيما به سازمان تسليم نمايد.  

 :10ماده 

رئيس سازمان مي تواند به دنبال شكايات و اعالمات مدلل بازرس يا هيات بازرسي را براي 

رسيدگي اعزام و يا مامور نمايد. 

 :11ماده 

شكايات و اعالمات بايد كتبي و مقرون به داليل باشد در صورتيكه شكايات شفاها اظهار شود 

اظهارات شاكي به وسيله بازرس مربوطه در صورتمجلس درج وبه امضاء او مي رسد.  



 :12ماده 

در صورتيكه رسيدگي به شكايات خارج از وظايف سازمان باشد مراتب به شاكي ابالغ و 

شكوائيه بايگاني مي شود. 

 :13ماده 

به اعالمات بدون امضاء يا با امضاء مستعار ترتيب اثر داده نمي شود مگر اينكه به طور مدلل 

حاوي موضوعات و مسائل مهمه باشد به نحوي كه سازمان رسيدگي به آن را الزم تشخيص 

دهد. 

 :14ماده 

در مواردي كه سازمان تشخيص دهد كه موضوع جنبه فوري دارد و يا نياز به مكاتبه و اعزام 

بازرس نيست از طريق تلفن و تلكس و يا تلگراف يا ساير وسايل مخابراتي توضيح الزم را از 

مقام مربوطه مي خواهد و سپس اخذ تصميم مي نمايد. 

 :15ماده 

رئيس سازمان بازرسي در اجراي وظايف محوله مي تواند براي رسيدگي به موضوع هاي 

معيني افرادي را شخصاً براي بازرسي به نقاطي كه مقتضي بداند بفرستد. 

 :16ماده 

بازرس يا هيات هاي بازرسي مي توانند اطالعات و توضيحات الزم را از طريق مكاتبه يا مراجعه 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي بخواهند و در صورت 2مستقيم از سازمانهاي مذكور در ماده 

نياز كاركنان سازمانهاي مزبور يا افراد مطلع را براي اخذ توضيح دعوت نمايند. 

تبصره: كليه مسئولين ذيربط در دستگاههاي مشمول بازرسي مكلفند به مكاتبات و 

استعالمات كتبي و شفاهي و موارد مذكور كه از ناحيه بازرس يا هياتهاي بازرسي درخواست 

گرديده به قيد فوريت پاسخ دهند و در غير اينصورت به عنوان متخلف تحت تعقيب قانوني قرار 

خواهند گرفت و نمي توانند به عذر اينكه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه 

عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او، همكاري با سازمان امتناع نمايند. 

 :17ماده 

هرگاه بازرس يا هياتهاي بازرسي ضمن انجام ماموريت با موضوعاتي برخورد كنند كه واجد 

اهميت است ولي در احكام ماموريت آنها منظور نشده باشد مراتب را فورا به سازمان گزارش 

كرده و كسب تكليف مي نمايند. 



 :18ماده 

در مواردي كه جلب نظر كارشناس الزم باشد از كارشناس دعوت بعمل مي آيد حق الزحمه 

كارشناس با توجه به حجم كار از طرف سازمان تعيين و پرداخت خواهد شد. 

 :19ماده 

بازرس يا هياتهاي بازرسي نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد مداخله نمايند. 

 :20ماده 

اقدامات بازرسان يا هياتهاي بازرسي در ضمن بازرسي بايد بنحوي انجام شود كه حتي 

المقدور موجب ايجاد وقفه در كارهاي جاري قسمتهاي تحت بازرسي نگردد. 

 :21ماده 

احكام ماموريت بازرسان يا هياتهاي بازرسي از طرف رئيس سازمان صادر مي شود و در احكام 

صادره حوزه ماموريت و مواردي كه بايد رسيدگي شود صريحا تعيين خواهد شد. 

 :22ماده 

كارمنداني كه با انتخاب رئيس سازمان با موافقت وزير يا مسئول مؤسسه مربوطه به عضويت 

هياتهاي بازرسي يا به عنوان بازرس انتخاب مي شوند مكلف به قبول هستند و از تاريخ صدور 

ابالغ تا پايان كار تحت نظر بازرسي كل كشور انجام وظيفه خواهند نمود و در مدت مزبور از 

طرف سازمانهاي متبوعه كاري به آنها ارجاع نخواهد شد. 

 :23ماده 

هيات هاي بازرسي و بازرسان اعزامي مكلفند ورود خود را به هر حوزه بالفاصله پس از 

تلگرافي اطالع دادهبعد از انجام ماموريت گزارش جامع ماموريت خود را تهيه و تسليم نمايند. 

 :24ماده 

در بازرسي هاي مستمر رئيس هيات بازرسي ورود خود را به شهرستان قبالً استاندار و يا 

فرماندار محل اطالع مي دهد تا تسهيالت الزم را براي انجام وظايف هيات فراهم نمايند. 

 :25ماده 

استانداران و فرمانداران موظفند پس از ورود هيات جلسه معارفه با حضور مسئولين ادارات و 

نهادهاي انقالبي تشكيل بدهند . در اين جلسه از مقامات محترم روحاني دعوت بعمل مي آيد. 

 :26ماده 



در بازرسيهاي مستمر و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيات 

بازرسي اعزام مي گردد هيات موظف است پس از استقرار در محل ورود و آمادگي خود را 

جهت دريافت شكايات با تعيين نشاني محل كار هيات اعالم دارد. 

 :27ماده 

هياتهاي بازرسي جهت انجام ماموريت خود براي آگاهي به اوضاع منطقه از وجود اقشار 

مختلف مردم به خصوص زحمتكشان و ضعفا و محرومين استفاده خواهند نمود. 

 :28ماده 

هياتهاي بازرسي موظفند گزارشهاي هياتهاي بازرسي قبلي را مورد مطالعه قرار داده تا بتواند 

تغييراتي كه در اين فاصله در اوضاع منطقه بعمل آمده در گزارش خود منظور دارند. 

 :29ماده 

 اين آئين نامه و همچنين 5سازمان موظف است راجع به هر يك از مسائل مذكور درماده 

نقائص ناشي از تناقض يا نارسائي قوانين يا وجود مقررات زائد و مزاحم اقدامات و طرحهائي را 

كه مفيد و الزم تشخيص دهد به وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط پيشنهاد نمايد. 

 :30ماده 

گزارشات بازرسي ها محرمانه بوده و هرگونه اطالعي در رابطه با موضوع ماموريت و نتيجه 

بازرسي به هر مقامي از ناحيه بازرسان ممنوع است. 

تبصره: اعالم زمان و موضوع ماموريتهاي بازرسي و نتايج گزارش ها و فعاليتهاي انجام شده با 

تشخيص رئيس سازمان انجام خواهد شد . گزارش هاي سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان و 

پس از كسب موافقت رئيس قوه قضائيه گزارش خواهد رسيد. 

 :31ماده 

سازمان مي تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را بطرق مقتضي بررسي كرده و 

مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد. 

 :32ماده 

 قانون تشكيل سامزان بازرسي به تقاضاي بازرس يا 9كارمند يا كارمنداني كه در اجرا ماده 

هياتهاي بازرسي معلق مي شوند در صورتي كه گزارش نهايي بازرس يا هياتهاي بازرسي بر 



بي تقصيري آنها باشد يا قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت آنها از مراجع قضائي صادر 

شود بالفاصله بكار دعوت مي شود و حقوق ايام تعليق آنها بايد پرداخت گردد. 

 :33ماده 

بازرس يا هياتهاي بازرسي در مواردي كه براي حسن جريان امور تعليق كارمند را ضروري 

تشخيص دهند بايد مستدال مراتب را از طريق رياست سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط 

اطالع دهند وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به قبول درخواست بازرس يا هيات بازرسي 

است و نمي تواند به عذر اينكه در خواست مدلل نيست با دالئلي غير كافي است از انجام 

تقاضا خودداري كند. 

 :34ماده 

هزينه سفر و فوق العاده ماموريت بازرسان موافق مقررات به دستور رئيس سازمان پرداخته 

مي شود. 

 :35ماده 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مبني بر 2انجام بازرسي موضوع بند الف ماده 

سازمانهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به 

نحوي از انحاء به آنها نظارت يا كمك مي نمايد . مستلزم احراز يكي از شرايط ذيل است: 

الف ـ تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آن متعلق به دولت باشد. 

ب ـ دولت به نحوي از انحاء بر عملكرد آنها نظارت يا كمك نمايد هر چند كه اين قبيل موسسات 

و شركتها غير دولتي باشند. 

 :36ماده 

مراجع قضائي و رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي كه مستقيما گزارشهاي سازمان را در 

مورد سوء جريانات اداري و مالي دريافت خواهند كرد مكلف هستند سريعا و خارج از نوبت به 

مواردي اعالمي رسيدگي كرده و نسخه اي از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند  

تبصره: تاريخ وصول راي صادره به دبيرخانه سازمان تاريخ ابالغ محسوب مي گردد  

 :37ماده 

سازمان بازرسي كل كشور مي تواند آراء صادره مراجع قضائي را كه متعاقب ارسال گزارشهاي 

سازمان صادر گرديده بررسي و در صورت تشخيص مغايرت و عدم انطباق با قوانين و ضوابط 



 روز به دادگاه بدوي صادر كننده راي اعالم 20شرعي، مراتب اعتراض خود را مستدال ظرف 

نمايد . دادگاه بدوي مكلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت براي اعالم 

نظر به دادستان كل كشور ارسال نمايد  

تبصره: سازمان بازرسي كل كشور براي مالحظه پروند ه اظهار نظر نسبت به راي صادره 

مي تواند بازرس قضائي به دادگاه اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد  

 :38ماده 

در مواردي كه سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات 

اداري ويا انضباطي معترض باشد تقاضاي تجديد نظر خود را ظرف بيست روز به مرجع صادر 

كننده راي اعالم مي نمايد و مراجع مذكور نيز مكلفند درخواست سازمان را به همراه پرونده به 

مرجع تجديد نظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسيدگي و حكم الزم صادر گردد  

تبصره: سازمان مي تواند جهت مالحظه و بررسي پرونده موجود بازرس به هيات رسيدگي به 

تخلفات اداري اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد 

 :39ماده 

بازرسان داراي پايه قضائي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرسي كل كشور و ابالغ رئيس قوه 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از 5 ماده 2قضائيه مي توانند در اجراي تبصره 

اختيارات ويژه برخوردار باشند  

 :40ماده 

بازرساني كه داراي پايه قضائي بوده و ابالغ خاص از رياست قوه قضائيه داشته باشند اجازه 

صدور قرارهاي تامين غير از قرار بازداشت موقت را در جريان بازرسي و رسيدگي دارند . 

 :41ماده 

در صورتي كه بازرس قضائي واجد شرايط در هر مرحله اي از تحقيقات توقيف متهم را طبق 

مقررات الزم بداند از طريق رئيس هيات بازرسي مستندا بازداشت موقت وي را به رئيس 

دادگستري محل پيشنهاد مي نمايد . 

 :42ماده 

رئيس دادگستري يا جانشين وي، مكلف است به قيد فوريت نسبت به تقاضاي بازداشت اتخاذ 

تصيم نمايد  



 :43ماده 

مرجع تجديد نظر نسبت به قرارهاي تامين صادر، دادگاه تجديد نظر مركز استاني است كه 

جرم در آن استان واقع شده باشد  

 :44ماده 

ضابطين قوه قضائيه و كليه ماموريني كه در حكم ضابط هستند وساير دستگاههاي اداري 

مربوط مكلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائي را اجراء نمايند  

 :45ماده 

 5 ماده 2در صورت انتفاء علل يا موضوع صدور قرارهاي تامين و تصميمات قضائي موضوع تبصره 

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بالفاصله دستور لغو اثر از تامين يا تصميم متخذه 

توسط بازرس قضائي صادر و مراتب به مراجع ذيصالح ابالغ ميگردد  

 :46ماده 

 قانون اصالحي تشكيل سازمان مبني بر انجام بازرسي از مراجع 2در اجراي بند ج ماده 

قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري بازرسان قضائي به شرح زير اقدام خواهند نمود  

الف ـ در امور اداري 

بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور و انجام وظايف محوله 

تناسب تشكيالت سازماني با احتياجات عمومي، ميزان تاثير و موفقيت در تامين انتظارات 

مشروع اهالي حوزه فعاليت و غير آن  

بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك، بررسي اوقات دادرسي و 

فواصل آنها، آمار عملكرد هر واحد، مقايسه سوابق آماري با وضعيت موجود نظاير آنها  

بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي، طرز رفتار هر يك از رؤسا و 

متصديان شعب و كارمندان مربوط از حيث ايمان، اخالق، كيفيت انجام وظايف محوله، حضور به 

موقع در محل كار و رعايت نظم و ترتيب،صحت عمل، استعداد لياقت، شجاعت، حسن سلوك 

با همكاران و مراجعين، حسن شهرت در حوزه ماموريت و آگاهي و معلومات و دانش شغلي و 

غيره  

بررسي پرونده هاي ارجاعي و شكايات واصله در جريان بازرسي هاي مستمر و تهيه 

گزارشهاي مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان  



ب ـ در امور مالي 

بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخشهاي مالي و حسابدار، كيفيت وصول در آمدهاي مراجع 

قضائي و واحدهاي تبعه دادگستري اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و 

سپرده ها و ... واريز آنها به حسابهاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به 

اموال و تجيهزات و طرز نگهداري آنها  

 :47ماده 

گزارش بازرسان پس از بررسي و تنقيح، از طريق سازمان به رئيس قوه قضائيه و در مورد 

 قانون اصالحي تشكيل سازمان به دادستان كل كشور و در مورد تخلفات 6تبصره ماده 

انتظامي قضات به دادسراي انتظامي قضات و در خصوص تخلفات كارمندان اداري به هيات 

رسيدگي به تخلفات اداري ارسال مي شود  

 :48ماده 

حسابرسان سازمان حسابرسي دولت و كليه واحدهاي ذيربط چنانچه در حسابرسي 

دستگاههاي اداري كشور به سوء جريان يا تخلفي برسند مكلف هستند به محض اطالع، 

مراتب را به سازمان بازرسي كل كشور گزارش نمايند  

 :49ماده 

مسئولين ادارات نظارت و بازرسي و حراستهاي مستقر در وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب 

اسالمي و بنيادها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و 

مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مكلفند مستقيما موارد سوء جريان و 

تخلفات و نارسائيهاي دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسي كل 

كشور يا دفاتر سازمان در استانها اعالم نمايند  

: حسابرسان و مسئولين نظارت، بازرسي و حراست دستگاههاي مشمول بازرسي 1تبصره 

نمي توانند به بهانه ضرورت هماهنگي يا دستور مقام مافوق از همكاري با سازمان امتناع 

نمايند.  

 اين آئين نامه مشمول مجازات مقرر در 49 و 48: متخلف از وظايف مذكور در موارد 2تبصره 

  قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور خواهد بود.8تبصره يك ماده 

 

 



 :50ماده 

 ماده و شش تبصره تنظيم 50اين آئين نامه با توجه به مواد اصالحي و الحاقي در چهار فصل و 

و تصويب گرديده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 1360آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 

 اصالحيه هاي بعدي آن

 و اصالحيه های 1360 قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب14        در اجرای ماده

 سازمان، آیين نامه 28/12/1387/د مورخ 94430/87/2 و بنا به پيشنهاد شماره 1387 و 1375

اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید. 

 فصل اول: کليات        

 واژه ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیين نامه در معانی زیر به کار می رود: ـ1ماده        

 و اصالحيه های 1360        الف) قانون: قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 

. 1387 و 1375

        ب) آیين نامه: آیين نامه اجرایی قانون. 

        ج) سازمان: سازمان بازرسی کل کشور. 

        د) نظارت و بازرسی برنامه ای: فعاليت های نظارتی و بازرسی مستمر براساس 

برنامه های مدون و منظم ساالنه با تعيين قلمرو موضوعی، محيطی و زمانی. 

        هـ) نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعالمات مقرون به دليل دایر بر وقوع 

تخلف یا سوء جریان در محدوده صالحيت سازمان. 

        و) نظارت و بازرسی فوق العاده: فعاليت های نظارت و بازرسی خارج از برنامه ریزی 

 قانون در 2مستمر ساالنه، که حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند « ب» ماده 

محدوده موضوع ارجاعی انجام می گيرد. 

 نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام می شود: ـ2ماده        

        الف) برنامه ای 

        ب) فوق العاده 

        ج) موردی 

 اولویت های نظارت و بازرسی برنامه ای متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروی ـ3ماده        

انسانی، امکانات و اعتبارات و شرایط و مقتضيات زمانی و با توجه به موارد زیر تعيين می گردد: 

        الف) فرامين مقام معظم رهبری. 

        ب) سند چشم انداز و سياست های کلی نظام. 



        ج) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانين و مقررات. 

        د) برنامه های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضائيه. 

        هـ) مشکالت و انتظارات مردم و نيازهای عمومی در چارچوب قوانين و مقررات. 

 برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت ـ4ماده        

اولویت ها تهيه و تدوین و به تصویب ریاست قوه قضایيه می رسد. در تدوین برنامه و انجام 

نظارت و بازرسی های مستمر نکات زیر باید مورد توجه قرار گيرد: 

        الف) عملکرد دستگاه از حيث حسن جریان امور و اجرای صحيح قوانين، شامل تناسب 

ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به 

اهداف تعيين شده در سياست ها و برنامه های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 

و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی. 

        ب) نحوه عملکرد و رفتار مسؤوالن از حيث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول 

و به کارگيری فن آوری های نوین در جهت تسریع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، ُحسن 

شهرت، انضباط، مسؤوليت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخالق حرفه ای و شؤون 

اسالمی. 

        ج) اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا 

بخشی از کشور باشد از قبيل پيشرفت اجرای برنامه های توسعه بخشی، استانی و ویژه، 

رشد اقتصاد ملی، سرمایه گذاری، رقابت پذیری، اشتغال زایی، تراز تجاری، فاصله دهک های 

اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربيت، بهداشت، سالمت و رفاه اجتماعی، امنيت 

قضایی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محيط زیست در حدود وظایف و مأموریت های 

دستگاه های مشمول بازرسی و اختيارات قانونی سازمان. 

        د) نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختيارات ذکر شده در بند (الف) 

 قانون سازمان انجام می گيرد و شامل مؤسسات و بنگاه های خصوصی که از وجوه 2ماده

عمومی استفاده نمی کنند نمی شود. 

 نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هيأت بازرسی صورت می گيرد.  ـ5ماده        

 بازرس یا اعضاء هيأت بازرسی از بين اشخاص واجد صالحيت، توسط رئيس  ـ6ماده        

سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعيين می شوند. رئيس هيأت بازرسی از بين دارندگان 

پایه قضایی یا متخصصين و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعيين خواهدشد. 

 سازمان می تواند در مرکز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره کل داشته باشد و ـ7ماده        

خارج از مرکز، منطقه و اداره کل بازرسی در مرکز استان ها و شهرستان های بزرگ تشکيل 



دهد.  

فصل دوم: نظارت و بازرسی         

 انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئيس  ـ8ماده        

سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهدبود. مدیرکل بازرسی استان، در حوزه مأموریت خود 

می تواند در مورد برنامه های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و 

بازرسی اقدام نماید. 

 در احکام مأموریت، قلمرو محيطی، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن ـ1تبصره       

صریحاً تعيين شود. 

 احکام بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطالعات و ـ2تبصره        

واحدهای نظامی و انتظامی استان توسط اداره کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئيس 

سازمان صادر خواهدشد. 

 بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمان های وابسته به قوه قضایيه با ـ3تبصره        

اجازه و موافقت ریاست قوه قضایيه انجام می گيرد. 

 بازرس یا هيأت بازرسی با تبيين موضوع و حدود مأموریت و تعليمات الزم، به ـ9ماده        

دستگاه بازرسی شونده اعزام می گردد. تقسيم کار بين اعضاء به عهده رئيس هيأت بوده و هر 

یک از اعضاء نتيجه کار خود را به وی داده تا گزارش نهایی تهيه گردد. 

 بازرس یا هيأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، ـ10ماده        

مراتب را به سازمان اطالع داده و بعد از انجام مأموریت گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نماید. 

 در بازرسی برنامه ای و همچنين در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک ـ11ماده        

منطقه هيأت بازرسی اعزام می گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و 

آمادگی خود را حسب مورد جهت دریافت اعالمات، شکایات و جمع آوری اطالعات در حدود 

صالحيت سازمان، با تعيين نشانی محل کار خود اعالم دارد. 

 سازمان می تواند به شکایات و اعالمات اشخاص، درخصوص سوء جریان اداری ـ12ماده        

 قانون تشکيل سازمان و 2و مالی و نقض قوانين و مقررات دستگاه های موضوع بند الف ماده 

کارکنان آنها رسيدگی نماید. 

 شکایت باید متضمن هـویت، نشانی، کدمـلی و کدپستی شاکی و مقـرون به ـ13ماده        

دالیل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پيوست گردد. 

درصورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می رسد. 

 نتيجه رسيدگی به شاکی اطالع داده می شود و چنانچه بررسی موضوع خارج ـ14ماده        



از وظيفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکوایيه بایگانی می گردد. با تقاضای شاکی، 

ضمایم شکوایيه با اخذ رسيد به وی تحویل خواهدشد. 

 اعالمات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه ـ15ماده        

اطالع رسانی و رسانه ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می باشد. 

به اعالماتی که هویت اعالم کننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمی شود. مگر این که به طور 

مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسيدگی به آن را الزم تشخيص دهد. 

 نظارت و بازرسی های برنامه ای، فوق العاده و موردی از دستگاه های مشمول ـ16ماده       

بازرسی می تواند به شکل خوداظهاری صورت گيرد. 

 در این روش، سازمان سؤاالت متناسب با موضوع را طرح و اطالعات، اسناد و مدارک مورد نظر 

را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهيه و به مبادی ذی ربط 

ارسال می شود. 

 به منظور استفاده از ظرفيت دستگاه های اداری کشور و ارتقای کيفی ـ17ماده        

گزارش ها، سازمان می تواند با توافق مسؤوالن و بهره مندی از کارشناسان و متخصصان و 

امکانات دستگاه های مذکور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت مشترک و تلفيقی نماید. 

رئيس هيأت بازرسی باید از  ميان بازرسان وکارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هيأت 

بازرسی تحت تعليم و هدایت وی انجام وظيفه نمایند. 

گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهدشد. 

 سازمان می تواند با بهره گيری از فن  آوری های نوین و برقراری ارتباط الکترونيکی ـ18ماده        

با دستگاه های مشمول بازرسی، اطالعات الزم را از سامانه های دستگاه های مذکور دریافت و 

سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحليل نموده و گـزارش خـود را همراه با 

استـنتاج و ارائه پيشنهـادهای مناسب، برای مـراجع مربوط ارسال دارد. 

مسؤوالن ذی ربط دستگاه های مذکور مکلف اند زمينه ایجاد ارتباط الکترونيک و استفاده از 

فن آوری های نوین اطالعاتی را برای سازمان فراهم آورند. 

 قانون مبنی بر 1 قانون و با توجه به تبصره ماده 11 در اجرای بند « ج» مادهـ19ماده        

اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول بازرسی، 

سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: 

        الف) نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصميم گير در معامالت اقدام و تکليف مقرر 

 را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذکور موظف اند حداقل پانزده روز قبل 11در تبصره بند « ج» ماده

از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند. 



        ب) با بهره گيری از پایگاه اطالع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت 

برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور)، دستگاه های مشمول بازرسی و مجامع و شوراها 

نسبت به ایجاد بانک اطالعات مربوط به مزایده ها، مناقصه ها، قراردادها و معامالت 

دستگاه های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحليل مناسب و تشخيص اولویت، نماینده یا 

نمایندگان مطلع و بصير به مجامع و شوراها و کميسيون های برگزاری مناقصه ها و مزایده ها 

اعزام نماید و به طور کلی بر قراردادها و معامالت اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا 

ترک تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید. 

        ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطالعات، 

تشخيص اولویت ها، نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابالغ نموده و با آموزش الزم، کارکنان 

سازمان را نسبت به اجرای صحيح قانون آگاه نماید. 

 در مـوارد زیر بازرس از رسيـدگی خودداری و مراتـب را به سـازمان اعالم ـ20ماده        

می نماید: 

        الف) بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و 

بازرسی نفع شخصی داشته باشند. 

        ب) بازرس یا اقربای فوق الذکر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند. 

        ج) بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختالف اداری، 

حقوقی یا کيفری داشته باشند. 

 در صورتی که سازمان تشخيص دهد موارد فوق تأثيری در روند بازرسی و ـ1تبصره        

نتيجه آن ندارد، اجرای مأموریت یا ادامه آن را به بازرس تکليف می نماید، در این صورت بازرس 

مکلف به اجرای دستور می باشد. 

 مدیر یا مسؤول واحد مورد بازرسی نيز در موارد فوق می تواند مراتب را به ـ2تبصره        

سازمان اعالم نماید، اتخاذ تصميم به عهده سازمان است. 

 بازرس یا هيأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتيب زیر ـ21ماده        

اقدام نماید: 

        الف) کسب آگاهی های الزم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت. 

 این آیين نامه. 20        ب) احراز صالحيت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 

        ج) توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق 

نيل به این اهداف و انتخاب روش های مناسب و مقتضی. 

        د) تدارک طرح بازرسی نظير تهيه بازبينه (چک ليست)، رجوع به سوابق و گزارش های 



موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعيين 

منابع موثق برای جمع آوری اطالعات موردنياز، آشنایی با محيط مورد بازرسی و خصوصيات 

اقليمی و اجتماعی آن، کسب اطالعات اجمالی از وجود برنامه ها و طرح های اجرایی مرتبط با 

موضوع مأموریت. 

 بازرس یا هيأت بازرسی می تواند اطالعات مورد نياز را با رعایت قوانين جاری ـ22ماده        

کشور به نحو مقتضی؛ از جمله با استفاده از روش های زیر جمع آوری نماید:  

        الف) مشاهدات. 

        ب) استطالع از شهود و مطلعين. 

        ج) مطالعه سوابق و پرونده های موجود و تهيه مدارک الزم از آنها. 

        د) کسب نظر کارشناسی. 

        هـ) استعالم نظر مسؤوالن و کارکنان دستگاه مورد بازرسی. 

 بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضعيت واحدهای ـ23ماده        

مورد بازرسی را مالحظه و نتيجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظيم 

صورت مجلس، در گزارش منعکس می نماید. 

 در تحقيق از مطلعين و شهود به ترتيب زیر اقدام می شود: ـ24ماده        

        الف) چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابی به منابع موثق بوده و به طور کلی 

جنبه طریقيت داشته باشد، بازرس می تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید. 

        ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، 

زمان و مکان استماع شهادت را صورت مجلس و به امضاء او می رساند. در صورت عدم تمایل 

شاهد به امضاء صورت مجلس، بازرس می باید مراتب را گواهی و آن را امضاء نماید. 

 افشاء اطالعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا تبصره ـ        

فعاليت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا 

محاکمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را الزم بدانند. 

 اخذ مدارک و اسناد و تهيه رونوشت یا تصویر آنها توسط بازرس یا هيأت ـ25ماده        

بازرسی و همچنين دریافت لوح فشرده و نرم افزارهای رایانه ای و فایل های الکترونيکی حاوی 

اطالعات دستگاه های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت 

و تهيه گزارش آن می باشد. 

 اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه بندی ـ26ماده        

محرمانه، توسط بازرس یا هيأت بازرسی در محل مأموریت مالحظه و مطالعه و در صورت نياز 



صورت مجلس و یا تصویربرداری می شود. 

 قانون، به طریق دست نویس رونوشت 8 ماده 2 از اسناد سرّی با رعایت تبصرهـ27ماده        

تهيه می گردد؛ مگر آنکه بنا به تشخيص سازمان، تهيه تصویر آن ضروری باشد. 

 چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه بندی شده (محرمانه ـ ّسری) استناد ـ28ماده       

شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه بندی خواهدشد. 

 دسترسی به حساب های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظير ـ29ماده        

رشوه، اختالس، کالهبرداری، تبانی و تدليس در معامالت، تحصيل مال نامشروع و اخذ 

پورسانت که به نحوی مرتبط با دستگاه های مشمول بازرسی باشد، توسط بازرسان قضایی 

سازمان امکان پذیر است. 

مسؤوالن بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها، اعم از دولتی و غيردولتی موظف 

به اجرای دستور بازرسان قضایی سازمان خواهندبود. 

 سازمان می تواند اطالعات و مدارک الزم برای اعمال نظارت و بازرسی را ـ30ماده        

تحصيل و همچنين از اماکنی که در آنها فعاليت هایی با حيطه طبقه بندی صورت می گيرد، 

 قانون مکلف اند به 2نظارت و بازرسی نماید. مسؤوالن ذی ربط دستگاه های مذکور در ماده 

مکاتبات، استعالمات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم افزارهای رایانه ای و فایل های 

الکترونيکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی توانند به عذر این که درخواست 

خارج از اختيارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی 

با او از همکاری خودداری نمایند. 

 در مورد نظارت و بازرسی از فعاليت هایی که دارای طبقه بندی سرّی است، با ـ1تبصره        

پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت رئيس قوه قضایيه صورت می گيرد. 

 تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پيگرد قانونی است. ـ2تبصره        

 بازرس یا هيأت بازرسی با رعایت دستورالعمل های سازمان می تواند حسب ـ31ماده        

مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه های اداری 

کشور، رسمی و غيررسمی استفاده نماید. 

 کارشناسان منتخب می باید متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن ـ1تبصره        

شهرت برخوردار باشند. 

 می باشد. 20 موارد ردّ کارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده ـ2تبصره        

 هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکميل اطالعات، نياز به ـ32ماده        

اخذ توضيح از مسؤولين و کارکنان دستگاه های  مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان 



موظف اند به سؤاالت کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد 

و همچنين در صورت نياز می توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ 

توضيح به سازمان دعوت نمود. 

 هرگاه در پایان بازرسی دالیل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در ـ33ماده        

مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع با ذکر دالیل و مدارک به 

فرد یا افراد مذکور تفهيم و دفاعيات آنان به ترتيب زیر اخذ می شود: 

        الف) دفاعيات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه ای صورت می گيرد. 

        ب) در استماع دفاعيات، الزم است هویت کامل فرد و مسؤوليت های قبلی و فعلی و 

نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دالیل اتهام یا سوء جریان و به طور 

کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد 

خواسته شود پاسخ های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، 

بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء می کند و 

چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی  خواهدنمود. 

        ج) بازرس در جریان اخذ دفاع می تواند پرسش های مرتبط و مؤثر را طرح نماید. 

        د) در اخذ دفاعيات به طریق مکاتبه ای، موضوع با ذکر دالیل آن به صورت  مکتوب تهيه و 

با تعيين مهلت مناسب با رعایت طبقه بندی اسناد، به صورت مستقيم برای فرد مورد نظر 

ارسال می گردد. 

        هـ) چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب 

را صورتجلسه می کند. 

        و) در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت 

مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ ها، مراتب توسط بازرس گواهی و درگزارش منعکس 

می شود. 

 چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نيز دالیل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا ـ1تبصره        

تخلف یا سوء جریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعيات را ضروری تشخيص 

دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام می نماید. 

 در صورتی که اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تبانی، مواضعه یا امحاء دالیل ـ2تبصره        

و مدارک و یا اختالل در امور گردد، به تشخيص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل 

آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی صالح منعکس می گردد. 

 در اخذ و استماع دفاعيات و جمع آوری اطالعات، رعایت شؤون افراد و نيز کليه ـ3تبصره        



مقررات مربوط و اصول اخالقی و حرفه ای سازمان الزامی است و طرح سؤاالت تلقينی و نيز 

اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعيات وارد نباشد، بازرس باید 

نسبت به دالیل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید. 

 چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش سازمان الزم باشد، باید عين ـ4تبصره        

مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود. 

 در صورتی که دفاعيات یا توضيحات فرد، بررسی های بيشتری را اقتضاء نماید ـ34ماده        

مانند تحقيق از شهود، مالحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام الزم را 

مطابق مواد قبل به عمل خواهدآورد. 

 بازرسی که پایه قضایی دارد، با پيشنهاد رئيس سازمان و صدور ابالغ رئيس ـ35ماده        

 قانون برخوردار می شود. 5 ماده 2قوه قضایيه از اختيارات مقرر در تبصره 

 بازرس موضـوع ماده قبـل، ابتدا عنوان اتهام را تعيـين و سپس با توجـه به ـ36ماده        

اهميت جرم، شدت مجازات، دالیل اتهام، بيم تبانی یا فرار متهم و یا از بين بردن دالیل و 

مدارک، ضمن رعایت قانون آیين دادرسی به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين مقتضی از قبيل 

التزام، کفالت، وثيقه و عدم خروج از کشور اقدام می نماید. 

 قانون عمل 5 ماده2چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخير تبصره

می شود قرار صادره بالفاصله پس از تأیيد با قيد حق تجدیدنظرخواهی و مهلت آن به متهم 

ابالغ می شود. 

 در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمين، بازرس قضایی بالفاصله نسبت به ـ37ماده        

رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذی صالح اعالم می نماید. 

 قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج 5 ماده 2 بازرس قضایی موضوع تبصره ـ38ماده        

در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمين می باشد و موظف است تصميم خود در این خصوص 

را با رعایت سلسله مراتب به اطالع سازمان برساند. 

 در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت ـ39ماده        

به فک قرار صادره اقدام و در غير این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، 

جهت تعقيب به مراجع صالح قضایی اعالم نماید. 

 در صورتی که بازرس یا هيأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی ـ40ماده        

از کارکنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخيص دهد، به طوری که 

امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا 

ُحسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتضاء کند، 



موضوع مستند و مستدل به سازمان اعالم و درخواست تعليق افراد مذکور را می نماید. 

سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا باالترین مقام دستگاه مربوط 

 قانون، نسبت به تعليق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی 9اعالم می کند تا طبق ماده

اقدام گردد. 

 بازرس یا هيأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخالل و یا پایان بازرسی، تبصره ـ        

 قانون معلق شده اند، از سازمان درخواست نماید. 9رفع تعليق از کسانی را که در اجرای ماده 

سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعالم خواهدنمود. 

 چنانچه ُحسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعليق ـ41ماده        

باشد، بازرس یا هيأت بازرسی می باید قبـل از پایان بازرسی، مراتب را مستـدل و مستنـد به 

 قانون رسيدگی به تخلفات اداری از طریق سازمان به وزیر و یا باالترین 13قانون، نظير ماده

مقام دستگاه مربوط پيشنهاد نماید. 

 بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پيش داوری و القاء نظر ممنوع است. ـ42ماده        

استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است. 

 هرگاه بازرس یا هيأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخوردکند ـ43ماده        

که واجد اهميت و یا حاکی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و 

رسيدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعالم 

و کسب تکليف می نماید. 

 عملکرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسی، باید مبتنی بر اخالق حرفه ای و از ـ44ماده        

موضع قانون باشد و نباید در اموری که جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند. 

 اعمال نظارت و بازرسی، تحقيقات، کسب اطالعات و تهيه مدارک و اسناد باید ـ45ماده        

به گونه ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و 

انگيزه اقدام و فعاليت را از مدیران سلب نکند. 

 منظور از  ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطيلی یا کندشدن تبصره ـ        

حرکت دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعاليت های آن را دچار اشکال نماید. تشخيص حسن 

اجرای این ماده با سازمان می باشد و در صورت اختالف نظر ميان دستگاه مورد بازرسی و 

سازمان موضوع به وسيله ریاست سازمان بازرسی و یا هيأت منصوب از قبل ایشان بررسی 

شده و طبق نظر ریاست سازمان و یا هيأت مزبور عمل می شود. 

 مدیران نظارت و بازرسی موظف اند با کسب اطالعات الزم و به هنگام از ـ46ماده        

دستگاه های مشمول بازرسی، به منظور پيشگيری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، 



وقوع جرم و نقض قوانين، با اطالع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهيه گزارش های 

بازرسی، سریعاً هشدار الزم را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاه های اداری بدهند. 

گزارش تکميلی پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهد شد. 

همچنين سازمان می تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی 

بررسی کرده و مراتب را به رئيس قوه قضایيه و مقامات مسؤول گزارش نماید. 

 فصل سوم ـ تهيه گزارش و پيگيری آن        

 با استفاده از ماحصل بررسی ها، اطالعات و دالیل جمع آوری شده در جریان ـ47ماده        

بازرسی، طرح گزارش تهيه و با ایجاد ارتباط منطقی بين مطالب، به تحریر متن گزارش به 

صورت مستند و مستدل اقدام می گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود: 

        الف) تنظـيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطالعات به دست آمده و طبقه بندی آنها بر 

مبنای درجه اهميت دالیل و مستندات و تعيين جایگاه آنها در گزارش. 

        ب) تجزیه و تحليل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی. 

        ج) ارزیابی وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسی. 

         د) اعالم نظر بر ُحسن جریان امور و یا تعيين موارد اختالف بين آنچه انجام گرفته و آنچه 

باید انجام می گرفت و بيان اشکاالت، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم. 

        هـ) اخذ دفاعـيات و نقطـه نظرات عالی ترین مسؤول دستگاه مورد بازرسی در 

بازرسی های برنامه ای و مهم به صورت مکتوب در رابطه با اشکاالت و تخلفات و منعکس نمودن 

آن در گزارشات. 

        و) استنتاج از مجموعه بررسی ها و اعالم نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال 

مؤثر و ارائه پيشنهادهای مناسب و اصالحی و قابل اجرا. 

        ز) تعيين روش پيگيری و نظارت بر تحقق نظریات و پيشنهادهای ارائه شده. 

 تنظيم گزارش بازرسی از حيث شکلی، حتی االمکان به ترتيب زیر است: ـ48ماده        

        الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاریخ تنظيم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا 

تهيه کنندگان گزارش. 

        ب) فهرست مطالب. 

        ج) خالصه گزارش: موضوع بازرسی، نتيجه گيری ها و پيشنهادها. 

        د) مقدمه: که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می کند. 

        هـ) متن یا قسمت اصلی گزارش: که متضمن معرفی و بيان محتوا و موضوعی است که 

بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصله از بررسی ها را نشان  می دهد، شامل: 



ـ تعریف موضوع و تشریح اهميت و اهداف بازرسی. 1        

ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی. 2        

ـ روش و چگونگی جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحليل اطالعات جمع آوری شده. 3        

ـ استنتاج و ارائه نظرها. 4        

 ـ پيشنهادها. 5        

        و) مستندات و مدارکی که برای مراجعه الزم است. 

 در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده و بدون اغالط امالیی و ـ49ماده        

اشکاالت دستوری استفاده شود و از به کارگيری عبارات یا کلمات غيرمتعارف، مبالغه آميز، 

احساسی و عاطفی، موهن، وصفی، تکراری و غيرمأنوس خودداری گردد. 

 در ارائه پيشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:  ـ50ماده        

        الف) مستقيماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط باشد. 

        ب) صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود. 

        ج) شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی 

مورد توجه قرارگيرد.         

        د) موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و روش های منطقی و مقررات جاری کشور 

تطبيق داده شود. 

        هـ) در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود. 

        و) تشویق، تقدیر، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنين اعمال 

سياست های تنبيهی در محدوده اختيارات قانونی مسؤوالن بوده و نيز طرح موضوعات در 

هيأت های رسيدگی به تخلفات اداری و دادسراهای انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و 

مستدل باشد. 

        ز) درخواست ابطال آیين نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه های 

مشمول بازرسی (از طریق دیوان عدالت اداری) باید متضمن تشخيص موارد نقض قانون و یا 

مغایرت شرعی باشد. 

        ح) راجع به احکام قضایی که مغایرت بيّن آنها با شرع یا قانون احراز شده است موارد و 

جهات مغایرت صراحتاً تعيين گردد. 

        ط) چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان 

ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین 

مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعيين محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات 



الزم مبنی بر ضرورت تدوین آیين نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و یا اصالح 

مقررات به دستگاه ذی ربط داده می شود. 

 گزارش های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیيد نهایی، با امضاء رئيس  ـ51ماده        

سازمان و یا مقامات مأذون به مراجع قانونی مربوط ارسال می شود. 

بازرس، کارشناس، مدیر بازرسی و کليه اشخاص مرتبط در تهيه، تنقيح، انعکاس گزارش و 

پيگيری آن در حدود اختيارات و وظایف خود مسؤوليت دارند. 

 نحوه بررسی، تنقيح و تأیيد نهایی گزارش ها و نيز چگونگی مکاتبات مقامات تبصره ـ        

مجاز با خارج از سازمان و نيز دعوت مسؤوالن برای حضور در سازمان به موجب دستورالعملی 

است که به تصویب رئيس سازمان می رسد. 

 گزارش ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانونی مربوط منعکس  ـ52ماده        

می شود و درخصوص اعالم وقوع جرم یا تخلف، گزارش اختصاصی به تفکيک تهيه و ارسال 

می گردد. 

 منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام تبصره ـ        

قانونی به مراجع صالح قضایی یا دیوان محاسبات کشور و یا هيأت های رسيدگی به تخلفات 

اداری، انضباطی و انتظامی ارسال می گردد. 

 در صورتی که گزارش بازرسی متضمن وقوع تخلف یا جرمی باشد که دارای  ـ53ماده        

حيثيت عمومی است، بالفاصله گزارش اختصاصی مشتمل بر مشخصات متهم یا متهمان، 

عنوان اتهام و شرح آن و ميزان سوءاستفاده یا ضرر و زیان وارده، دالیل، مدارک و مستندات 

قانونی تهيه و پس از تأیيد بازرس قضایی به مرجع قضایی صالح ارسال می شود. 

 چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونين و یا ميزان ضرر و زیان تبصره ـ        

وارده علی رغم تالش الزم ميسور نباشد، گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی 

منعکس می شود. 

 سازمان موظف است اجرای پيشنهادهای مندرج در گزارش های خود را تا  ـ54ماده      

حصول نتيجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسؤوالن ذی ربط، انجام بازرسی پيگيری (اعزام 

بازرس یا هيأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پيگيری نماید و در صورت عدم اجرای آنها 

بدون عذر موجه اقدامات زیر را انجام دهد: 

        الف) تذکر و تأکيد بر اجرای پيشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره 

 قانون 10ماده 

        ب) تهيه گزارش استنکاف از اجرای پيشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع 



قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش 

 پيگيری اجرای پيشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم زمان تبصره ـ        

موازی و مؤثر باشد، به طوری که پيگيری یک پيشنهاد موجب غفلت از سایر پيشنهادها نگردد. 

 مراجع قضایی و اداری رسيدگی کننده به جرایم و تخلفات، مکلف اند وقت  ـ55ماده        

رسيدگی و جهت آن را به اطالع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاکمه 

 قانون رسيدگی 6به گزارش های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده به شرح ماده 

نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم الیحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقيق یا 

محاکمه، توضيحات الزم را ارائه خواهد نمود. نماینده سازمان می تواند قبالً پرونده را مطالعه 

کرده، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهيه نماید. 

 مراجع قضایی و اداری رسيدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلف اند نسخه ای از تبصره ـ        

قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابالغ نمایند. 

 دادستان در اجرای وظایف قانونی خود شخصاً یا حسب مورد با گماردن یکی  ـ56ماده        

از معاونان یا دادیاران مجرب و بصير در امر تحقيقات نظارت نموده، تعليمات الزم را به مقام 

تحقيق ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهای منع یا موقوفی تعقيب در مرحله دادسرا، 

گزارش بازرسی و دالیل و مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر سازمان را تحصيل و سپس 

تصميم مقتضی اتخاذ می نماید. 

 قانون، در جهت پيگيری گزارش ها تا 2 با توجه به تکليف مقرر در بند «د» ماده  ـ57ماده        

حصول نتيجه چنانچه در مواردی رأی مراجع قضایی مبنی بر برائت، منع و یا موقوفی تعقيب و 

یا مغایر با قانون باشد، سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی، دالیل و مستندات مخدوش بودن 

رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعالم می نماید. 

 چنانچه مراجع رسيدگی کننده به جرایم و تخلفات اعالمی سازمان، دالیل  ـ58ماده        

اقامه شده را کافی ندانند، مکلف اند رأساً هرگونه تحقيق یا اقدام قانونی را برای کشف واقع 

به عمل آورند. تطبيق عنوان جرم یا تخلف با قانون نيز به عهده مرجع رسيدگی  کننده است. 

 در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال  ـ59ماده        

دولتی و حقوق عمومی و تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب کيفری، صدور حکم به جبران 

خسارت و زیان وارده را نيز از دادگاه درخواست می نماید. درخواست دادستان مستلزم 

تشریفات آِیين دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نيست. این مقررات نافی وظيفه 

دستگاه های مربوط برای احقاق حقوق خود نيست.  

 در مواردی که مراجع رسيدگی کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هيأت تبصره ـ        



کارشناسی ضروری تشخيص دهند، هزینه های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض 

به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود. 

 در صورتی که بازرس قضایی در ضمن بازرسی، آراء قطعی صادره از مراجع  ـ60ماده        

قضایی را خالف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق سازمان 

برای رئيس قوه قضایيه ارسال و درخواست اقدام قانونی به عمل می آورد. 

 در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی ربط، دالیل و  ـ61ماده        

مدارکی تحصيل شود که ضرورت بازنگری، اصالح و تکميل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان 

موظف است به ترتيبی که گزارش بازرسی تهيه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد 

قرارداده و حسب مورد نسبت به تکميل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید. 

چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع 

ذی صالح اعالم گردد. 

 فصل چهارم ـ دستگاه های نظارتی        

 سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شورای دستگاه های نظارتی  ـ62ماده        

 قانون تشکيل گردیده و اساسنامه آن به تأیيد سران 11کشور را (که در اجرای بند «ب» ماده 

سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبری رسيده است) طراحی و با تعيين پست های سازمانی 

الزم نسبت به تنظيم و پيگيری امور شورا و تشکيل شوراهای متناظر استانی، کارگروه های 

تخصصی و واحدهای مرتبط مذکور در اساسنامه اقدام نماید. 

 قانون موظف اند بدون فوت وقت، وقوع 12 مسؤوالن و اشخاص موضوع ماده  ـ63ماده        

جرایم مربوط به ارتشاء، اختالس، کالهبرداری، تبانی در معامالت دولتی، اخذ پورسانت در 

معامالت داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی، تحصيل مال نامشروع، 

استفاده غيرمجاز یا تصرف غيرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضييع آنها، 

تدليس در معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال غيرقانونی یا امر به اخذ آن، منظورنمودن نفعی 

برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کميسيون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در 

معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم و سوء جریانات مالی و اداری مرتبط با وظایف کارکنان 

را به سازمان اعالم نمایند. 

 اعالم مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکاليف قانونی نظير اعالم جرم به ـ1تبصره        

مراجع قضایی و هيأت های رسيدگی به تخلفات اداری نيست. 

 در صورتی که اعالمات مذکور در این ماده به باالترین مقام مسئول در وزارتخانه ـ2تبصره        

یا دستگاه منعکس شده باشد، این مقام مکلف است موضوع را به سازمان منعکس نماید، در 



غير این صورت نامبرده مستنکف تشخيص و به مرجع قضایی ذیصالح معرفی می گردد. 

 سازمان می تواند شکایات و اعالمات راجع به سوء جریانات اداری و مالی یا  ـ64ماده        

تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزیابی عملکرد و رسيدگی به شکایات، 

حراست ها و حفاظت و اطالعات ها و بازرسان قانونی دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی، 

ارسال و رسيدگی به موضوع و اعالم نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود. 

مراجع مذکور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه ای از آن را نيز برای باالترین مقام مسئول 

خود ارسال می دارند. 

 فصل پنجم ـ تشکل های غيردولتی        

 قانون، می تواند از ظرفيت تشکل های 11 سازمان در اجرای بند «الف» ماده  ـ65ماده        

غيردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرایط، در حدود اختيارات قانونی در زمينه های مختلف از 

جمله امر پيشگيری از وقوع جرم، جلوگيری از تضييع اموال عمومی و منابع طبيعی، حفظ 

محيط زیست و ارتقاء ميزان سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون مداری 

و کسب اطالعات و اخبار ارزیابی ها و پيشنهادها بهره مند شود و از نيروهای متخصص و 

کارشناس تشکل های مذکور در انجام برنامه های نظارت و بازرسی، انجام تحقيقات و 

مشاوره های تخصصی حسب مورد استفاده نماید و برای این منظور اقدامات زیر را انجام دهد؛ 

        الف) با ایجاد واحدی در ساختار تشکيالتی سازمان و تعيين شرح وظایف و نحوه تعامل 

تشکل ها و اشخاص واجد شرایط و نيز ارتباط واحدهای استانی با تشکل های غيردولتی و 

مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با کمک به تشکيل انجمن های حرفه ای و تخصصی نظارتی، 

زمينه را برای نظارت همگانی فراهم کند. 

        دستورالعمل اجرایی این بند و معيارها و شاخص  های انتخاب تشکل های غيردولتی و 

 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی 3مردم نهاد و افراد واجد شرایط با رعایت ماده 

سازمان برای همکاری با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصویب رئيس قوه قضایيه می رسد. 

        ب) با شناسایی تشکل های غيردولتی و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز 

صالحيت های عمومی و تخصصی آنان اقدام و در بانک اطالعاتی مربوط، مشخصات و اقدامات 

هر یک ثبت و ضبط شود. 

        ج) انجام هر یک از مأموریت های فوق باید به نحو روشن و رسمی به تشکل ها و 

نهادهای غيردولتی و افراد ابالغ و نحوه همکاری و ارتباط با سازمان و دستگاه های مشمول 

بازرسی مشخص و هدایت و نظارت الزم معمول شود. 

همکاری اشخاص فوق الذکر، آزاد و افتخاری است و هيچ گونه رابطه استخدامی با سازمان 



ایجاد نمی نماید؛ ليکن سازمان می تواند برخی از هزینه های انجام کار و یا پاداش مناسب را به 

آنان پرداخت نماید. 

        د) هزینه های مربوط به اجرای این برنامه و اعتبارات الزم، در بودجه ساالنه پيش بينی و 

به دولت پيشنهاد می شود. 

فصل ششم ـ اطالع رسانی         

 به منظور اطالع رسانی عمومی؛ شورای مشورتی اطالع رسانی با رعایت بند «  ـ66ماده       

 قانون به ریاست رئيس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی و حضور مسئوالن 11هـ» ماده

ذی ربط و افراد صاحب نظر در امر اطالع رسانی تشکيل و در موارد زیر اتخاذ تصميم می نماید: 

        الف) تعيين سياست ها، خط مشی ها و شاخص های اطالع رسانی و آگاهی بخش 

عمومی  

        ب) نحوه پاسخگویی به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در 

صورت ارتباط با وظایف سازمان 

        ج) نحوه افزایش اثربخشی اقدامات سازمان با اطالع رسانی مناسب و به موقع 

        د) تعيين نحوه انتشار گزارش های دارای طبقه بندی با رعایت قانون و انتشار و افشای 

اسناد محرمانه و سری دولتی و آیين نامه مربوط 

        هـ) تعيين مقامات مجاز به اطالع رسانی و حدود اختيارات آنان 

        و) تعيين ميزان و موضوعات قابل اطالع رسانی (ارائه تمام یا بخشی از گزارش ها) 

        ز) چگونگی ارائه برنامه های نظارت و بازرسی، فعاليت ها و عملکرد سازمان و واحدهای 

مربوط 

        ح) پاسخگویی به مقاالت و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش های سازمان 

        ط) تعيين موضوعات و اطالعات قابل ارائه در نشریات و پایگاه های اطالع رسانی 

بين المللی و منطقه ای نظير انجمن آمبودزمان آسيایی، موسسه آمبودزمان جهانی و انجمن 

بين المللی مسئوالن مبارزه با فساد 

 تعيين اعضاء شورا، نحوه تشکيل جلسه و اداره آن و مسایل مرتبط به موجب ـ1 تبصره       

دستورالعملی است که به تصویب رئيس سازمان         می رسد. 

 کارشناسان و بازرسان سازمان نمی توانند در هيچ یک از مراحل نظارت و ـ2تبصره        

بازرسی و بررسی پرونده ها و گزارش ها، اقدام به اطالع رسانی عمومی نمایند؛ مگر به اذن 

رئيس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی 

 قانون، گزارش دهندگان به 11 کليه تشکل ها و اشخاص موضوع بند الف ماده  ـ67ماده        



سازمان و شهود که در جهت وظایف سازمان، همکاری های الزم را معمول دارند و رسانه ها که 

با اطالع رسانی مناسب موجب تقویت نظارت و اثربخشی اقدامات شوند، مشمول حمایت های 

قانونی سازمان هستند. 

فصل هفتم ـ سایر موارد         

 کليه کارشناسان و بازرسان غيرقضایی باید طبق دستورالعملی که سازمان به  ـ68ماده       

همين منظور تهيه نموده و به تأیيد رئيس قوه قضایيه می رساند سوگند یاد کنند. متن 

سوگندنامه به شرح زیر است؛ 

«بسم هللا الرحمن الرحيم ـ من در پيشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و 

نهان است، سوگندیاد می کنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس شریعت را محترم 

شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران، قانون اساسی، والیت فقيه و اجرای صحيح 

قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت های سازمان 

بازرسی کل کشور با رعایت عدالت، صداقت، رازداری، حق جویی به کار گيرم و از آلودگی به 

هر امر منافی پرهيزگاری، شرافت و اخالق اسالمی، اجتناب ورزم.» 

 قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی 2 در اجرای بند الف ماده  ـ69ماده        

دادگستری، به نحو زیر اقدام می گردد: 

        الف) امور اداری؛ 

ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حيث انجام وظایف قانونی، تناسب 1        

تشکيالت با مأموریت ها و اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالی حوزه فعاليت و رفع 

مشکالت قضایی مردم 

ـ بررسی نحوه تنظيم و نگهداری دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارک اعم از روش های 2        

دستی یا الکترونيکی، کيفيت ارجاع و تعيين اوقات رسيدگی و دادرسی و فواصل تجدید 

جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد و تطبيق اقدامات با آمار مربوط و بررسی های 

مقایسه ای 

ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد 3        

بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان از حيث انجام وظيفه محوله، رعایت نظم 

و ترتيب، صحت عمل و ُحسن سلوک با همکاران و مراجعين، ُحسن شهرت و معلومات و 

دانش شغلی 

ـ پيگيری موارد ارجاعی رئيس قوه قضایيه و بررسی اعالمات و شکایات واصله از 4        

تخلفات اداری ومالی 



        ب) امور مالی؛ 

بررسی وضعيت و نحوه عملکرد بخش های مالی و حسابداری، کيفيت وصول درآمدهای مراجع 

قضایی و واحدهای تابعه دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و 

سپرده ها و ... و واریز آنها به حساب های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به 

معامالت، اموال و تجهيزات و طرز نگهداری آنها. 

 تشخيص دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی، با سازمان است و ـ70ماده        

 قانون، نمی توانند مانع انجام بازرسی شوند و چنانچه 2مؤسسات و سازمان های موضوع ماده 

ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعالم و نظر نهایی سازمان قاطع خواهد بود. 

 تشکيالت سازمان پست های سازمانی با توجه به وظایف و مأموریت های مقرر ـ71ماده        

در قانون، با پيشنهاد رئيس سازمان به تصویب رئيس قوه قضایيه می رسد. 

 استخدام کارمندان غيرقضایی تهيه امکانات و ملزومات، اعالم نيازمندی ها و ـ72ماده        

بودجه مورد نياز، براساس برآورد و پيشنهاد سازمان توسط دولت تأمين می گردد. 

 و مورد نياز پس از تأیيد رئيس قوه 68، 66، 65، 51، 19 دستورالعمل های مواد ـ73ماده        

قضایيه با ابالغ رئيس سازمان اجرایی خواهد شد. 

 با تصویب این آیين نامه، آیين نامه اجرایی سابق با اصالحات بعدی آن، نسخ و ـ74ماده        

کليه دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر، لغو می شود. 

 این آیين نامه مشتمل بر هفتادوپنج ماده و بيست وشش تبصره و در هفت فصل ـ75ماده        

 به تصویب رسيد. 15/1/1388در تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  و اصالحات مصوب1360قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 

1375  

 :1ماده 

به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و اجراي اصل 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» كه 174

در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي شود زير نظر قوه قضائيه و با اختيارات و وظايف 

مندرج در اين قانون تشكيلمي شود. 

 :2ماده 

وظايف سازمان به شرح زير مي باشد: 

الف) بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و 

شركتهاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و 

مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقالبي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا 

سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد و 

كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكرنام آنها است بر اساس 

برنامه منظم. 

ب) انجام بازرسي هاي فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه 

 قانون اساسي مجلس 90 و 88قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل 

شوراي اسالمي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا هر موردي 

كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود. 

ج) اعالم موارد تخلف و نارسائيها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ها و 

نهادهاي انقالب اسالمي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي 

دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزير 

كشور و در خصوص مؤسسات غير دولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارائي و 

در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس 



نتيجه بازرسي به آن   قانون اساسي90 و 88قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 

.  كميسيون اعالم خواهد شد

د) در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رئيس سازمان يك 

نسخه از آن را با داليل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيما به مرجع قضائي صالح 

و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهائي پيگيري خواهد كرد . در 

تمام موارد فوق الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي 

.  رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد نمود

تبصره : گزارشهاي بازرسي در ارتباط با آئين نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل هاي 

صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد 

فوق الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي گردد . 

.  رسيدگي به اينگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود

 :3ماده 

سازمان مي تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص 

صاحب صالحيت و متخصصان در هر رشته بطور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير مورد 

نسبت به تامين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا ماموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان 

  از طريق استخدام اقدام نمايد

 : انتقال كارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي به سازمان به صورت 1تبصره 

.  مامور و يا انتقال دائم بالمانع است

 : مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط قوه قضائيه تهي و پس از تصويب مجلس 2تبصره 

.   اين قانون است12اجراء در مي آيد مگر مواردي كه مشمول مفاده ماده  به مرحله

 :4ماده 

 يا 10رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 

 قضايي باشند تعيين مي شود . رئيس سازمان مي تواند يك نفر قائم مقام براي خود از 11

ميان قضات با صالحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد 

  وهمچنين مي تواند به تعداد الزم معاون داشته باشد

 

 



 :5ماده 

بازرسي توسط بازرس يا هياتهاي بازرسي به عمل مي آيد . رئيس هيات بازرسي توسط 

رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد 

انتخاب ميگردد. 

 : آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضائي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي باشد 1تبصره 

.  بايد به تاييد بازرس قضائي برسد

 : رئيس هيات بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضائي و ابالغ خاص از 2تبصره 

رئيس قوه قضائيه باشد ، چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار 

متهم و يا از بين بردن داليل و مدارك برود مي تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين 

دادرسي نسبت به صدور قرار تامين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار 

بازداشت موقت را ضرورت تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيات و موافقت رئيس 

 روز از تاريخ ابالغ قابل 20دادگستري محل اقدام نمايد . قرارهاي تامين صادره ظرف مدت 

تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوط مي باشد. 

 :6ماده 

گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت 

رسيدگي شده و آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت 

دادستان كل كشور و آراء صادره هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان 

 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز 20مذكور در مراجع ذيصالح ظرف مدت 

  خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره : هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضائي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به 

حكمي برخورد نمايد كه آنرا خالف بين شرع يا قانون تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از 

طريق رئيس سازمان براي اطالع دادستان كل كشور تهيه و ارسال مي دارد . دادستان كل در 

 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب 18 ماده 2صورتيكه آن رااز مصاديق بند 

   تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي دارد.15/4/1373

 :7ماده 

 \. بازرس يا هيات هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيما به سازمان تسليم خواهد نمود

 



 : 8ماده 

كليه مسئوالن ذيربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطالعات و 

مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار 

  داده و همكاري الزم را مبذول دارند

 : تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس جنحه اي از سه ماه تا شش ماه يا 1تبصره 

انفصال موقت از خدمت دولت تا يك سال خواهد بود. 

 : اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس 2تبصره 

  سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه

 : 9ماده 

در مواردي كه بازرس يا هياتهاي بازرسي به منظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از 

كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرار گرفته اند ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فورا و 

مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطالع داده و تعليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را 

تقاضا نمايد . وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به اجراي تقاضاي هيات بازرسي است و در 

غير اينصورت شخصا مسوول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم الزم 

  ره قوه قضائيه گزارش خواهد نمود

 :10ماده 

وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيات بازرسي حداكثر ظرف 

ده روز عمليات اجرائي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج درگزارش مزبور شروع و مفاد جريان 

كار را مرتبا به اطالع سازمان برساند . سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهائي جريان امر 

  را پيگيري نمايد

 :11ماده 

از تاريخ اجراي اين قانون سازمان كنوني بازرسي كل كشور منحل و كليه اسناد و اوراق و 

  مدارك و اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنان آن در اختيار سازمان قرار مي گيرد

 :12ماده 

سازمان حسابرسي دولتي ، مسئولين حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه ها و مؤسسات 

مشمول بازرسي چنانچه به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي 



اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي 

  است بايد مراتبرا به اطالع سازمان بازرسي كل كشور برسانند

 :13ماده 

بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك 

  پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومي و ساير مقررات مصرف خواهد شد

 :14ماده 

آئين نامه اجرائي اين قانون و نمودار تشكيالتي اين سازمان با كسب نظر وزارت امور اقتصادي 

و دارائي و سازمان امور اداري استخدامي كشور توسط سازمان تهيه و به تصويب رئيس قوه 

  قضائيه برسد

 :15ماده 

قوه قضائيه ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در 

  قسمت مربوط مامور اجراي اين قانون مي باشد

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهر ماه يك هزار 

و سيصد و شصت با حضور شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب 

31/02/1363  

 :1ماده 

سازمان بازرسي كل كشور به تعداد الزم بازرس خواهد داشت كه از بين دارندگان رتبه قضائي 

و افرادي كه صالحيت قضائي آنان مورد تاييد رئيس قوه قضائيه قرار مي گيرد و مستخدمين 

كشوري و لشگري و نهادهاي انقالبي و نيروهاي انتظامي كه تعهد و صالحيت اخالقي و فني 

  . آنان توسط سازمان احراز شده ، انتخاب مي شوند

 :2ماده 

  . بازرسان سازمان به دو گروه تقسيم مي شوند

  . گروه اول ـ بازرسان ثابت كه بطور مستمر در خدمت سازمان مي باشند

گروه دوم ـ بازرسان موقت كه براي مدت معين يا ماموريت خاصي در اختيار سازمان قرار مي 

 گيرند.

 

 :3ماده 

سازمان مي تواند در صورت ضرورت براي انجام بازرسي در امور معين و خاص به اشخاص واجد 

  . صالحيت عالوه بر افراد مذكور در ماده يك ماموريت يا نمايندگي دهد

: در صورتي كه افراد مذكور مستخدم دولت نباشند ، در ارتباط با ماموريت محوله از 1تبصره 

جهت اقدامات و صدور اوامر قانوني و اختيارات و شئون و حيثيت و ارتكاب جرم از ناحيه آنان يا 

  . عليه آنان و مقاومت در برابر ايشان درحكم مستخدم دولت محسوب ميشوند

  . : سازمان مي تواند از افراد بازنشسته واجد صالحيت در امور تخصصي استفاده كند2تبصره 

: به افراد مذكور در ماده فوق به تشخيص رئيس سازمان دستمزد متناسبي پرداخت 3تبصره 

  . مي شود

 :4ماده 



قبول ماموريت از ناحيه كارمند وزارتخانه يا مؤسسات دولتي به تقاضاي سازمان بازرسي كل 

كشور موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت ششماه با حفظ پست سازماني الزامي 

است ولي اعزام مامور بصورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه مؤسسه مربوطه و رضايت 

كارمند است. 

 قانون اساسي عمل خواهد شد.  164 : در مورد ماموريت قضات مطابق اصل 1تبصره 

 : در مورد انتقال مستخدمين فوق (باستثناي دارندگان پايه قضائي) از لحاظ 2تبصره 

 قانون استخدامي كشوري و تبصره ذيل آن رفتار خواهد شد. 142استخدامي بر اساس ماده 

 :5ماده 

پرداخت حقوق و مزاياي شغلي مستخدمين مامور به خدمت در سازمان تاشش ماه بعهده 

وزارتخانه يا موسسه متبوع و زائد بر آن عهده سازمان بازرسي كل كشور است. 

 :6ماده 

لغو حكم ماموريت مستخدم قبل از پايان مدت ماموريت به يكي از دو صورت زير خواهد بود:ـ 

الف ) به دستور رئيس سازمان بازرسي كل كشور. 

  . ب ) به تقاضاي مستخدم با موافقت سازمان

 :7ماده 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به عنوان 11دارندگان رتبه قضائي كه در اجراء ماده 

مامور خدمت در اختيار سازمان قرار گرفته اند و نيز قضاتي كه مامور خدمت در سازمان مي 

شوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامي تابع قانون استخدام قضات خواهند بود . ساير 

بازرسان مامور خدمت در سازمان نيز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ها و سازمان هاي 

متبوع خود مي باشند. 

 موضوع آئين نام پرداخت فوق 5تبصره : بازرسان داراي رتبه قضائي از فوق العاده قضائي گروه 

 و اصالحات بعدي آن استفاده خواهند كرد. 1351العاده مخصوص قضائي مصوب 

به ساير بازرسان سازمان نيز به تشخيص رئيس سازمان با وجه به وظايف محوله ، حد اكثر 

 آئين نامه مزبور به عنوان فوق العاده شغل قابل 5تامعادل فوق العاده قضائي مصوب گروه 

  . پرداخت است

 :8ماده 



مدت خدمت دارندگان پايه قضائي و افسران و درجه داران انتظامي و مستخدمين وزارتخانه ها 

موسسات و سازمانهاي دولتي در سازمان در حكم خدمات قضائي و نظامي و انتظامي و 

اداري در مؤسسات متبوع آنان تلقي مي شود و از لحاظ ترفيع و بازنشستگي محسوب خواهد 

  . شد

 :9ماده 

 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 3استخدام كارمندان مورد نياز موضوع ذيل ماده 

  .  طبق قانون استخدام كشوري خواهد بود29/7/1360مصوب 

 :10ماده 

 موضوع آئين نامه پرداخت فوق العاده مخصوص 7رئيس سازمان از فوق العاده معادل گروه 

 و اصالحات بعدي آن استفاده خواهد كرد . قائم مقام و معاونين از فوق 1351قضائي مصوب 

 استفاده خواهند نمود. 6العاده شغل معادل گروه 

 :11ماده 

در هر مورد كه قانون و مقرراتي براي تعيين تكليف كاركنان سازمان بازرسي كل كشور وجود 

  . نداشته باشد بر اساس قانون استخدام كشوري آئين نامه اجرائي آن رفتار خواهد شد

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره جلسه روز سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه 

 به 31/2/1363يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

تاييد شوراي نگهبان رسيده است. 

 


