
قانون مدیریت خدمات کشوری

، مانت، اقتاصد، سرعت، قتدبا د را ظایفخوویی مؤظف میباشندکه اجری استگاھھاان دمندرکا- ٩٠ده ما
م مقابل عموودر ھند مدنجاامربوطهه ستگادختصاصی واعمومی رات مقرونین اقواز تبعیت ف و نصا، اییدھروگشا

.بط پاسخگو باشنده ذیرستگان و دیکسار جعین به طوامر

در نند امیتوع جوب رباار. میباشدع عمومی ممنورات مقرو نین اقوازتخلف وجعین امرر مواعتنایی به اھرگونهبی
ردبربرخوابر

.جع قانونی شکایت نمایندامریا و بط ذیریی اجره استگادظایفبه مونجادر اکوتاھی و نھاآبا ان مندرنامناسب کا

حق ت، تسھیالز، متیااھرگونه ده ازستفاا. میباشدع ممنوم اداری مقاده ازستفااسوه و شور رخذا- ٩١ده ما
مشابهارد مووھدیه وره،مشا

اد فرح ازاسطوم تمادر یی اجری استگاھھاان دمندرظایف مرتبط با شغلتوسط کااداری ووظایف مونجاامقابل در 
قوقیحو حقیقی 

.دمیشوب تخلف محسودبط خوه ذیرستگادبه جز

خلی دامستمری سیھازربام نجااطریق ان از مستقیم مدیررت بر نظاوه یی مؤظفند عالاجری استگاھھاد-١ه تبصر
ومعتمد ن سازرتوسط با

قل احدارش مستند به گزان مندرکااز چنانچهتخلفھریک. مستقیم نمایندرت نظاده ین ماای اجردرامتخصص
معتمد بهزرس کبای

کسر ل عماراستودنند امیتوز، مجاان مدیرت و یییا مقامااجره استگام دتأیید مدیرمربوطهبرسد باالترین مقا
ویا امزق، حقوم از یکسو

.نماینددر متخلف صاد فرای برل را تایکساه یکمات مدای لتی برت دوخدمال از نفصاایا و ین مشابهوعنا

د فره ندومدیرمربوطه برسد پرو معتمد زرس شھاییکه بهتأیید باارگزد ستنااین تخلف بهار اتکررت صودر -٢ه تبصر
خاطی به

لتی ت دوخدمااز ئم ل دانفصااج واخر، اخریدزبای تھازامجاازیکی ع و جات اداری ارسیدگی به تخلفای رھیئتھا
.ھد شداخول عماا

ی ستگاھھاان دمندربه کاه ھنده دشورحقوقی و حقیقی اد فراسامی است ایی مؤظفاجری استگاھھاد- ٣ه تبصر
جھتای را جرا

.نمایدم عالایی اجری استگاھھادبه کلیهاردادممنوعیت عقد قر

را یی اجری استگاھھاان دمندربه کاه ھنده دشورحقوقی و حقیقی اد فراسامی است امؤظفن مازسا- ٤ه تبصر
جھت ممنوعیت عقد

.نمایدم عالایی اجری استگاھھادبه کلیه ارداد قر

ظایف م ونجاد دراخوان مندربط سالم کارواحفظ ل و کنتررت و نظال مسئو، بالفصلن سرپرستاان و مدیر- ٩٢ده ما
ومحوله میباشند 



لت ن دویار وزموجب ضرد خوت مااقدابا ر مزبوان مندرتیکه کارصودر . باید پاسخگو باشندن ناد آعملکررد مودر 
یاو ند دگر

با رد بر برخووه عالدد، گرت ثباھو امشاھدر مزبون حیطه مدیریتمسئوالده در ستفاایا سوھو شورتخلفاتی نظیر
خاطی باان مندرکا

نین اباشند مطابق قوده نمول ھماایم اکشف تخلف یاجردر نیز که ) ردحسب مو(ان مندرکان سرپرستاان و مدیر
.ھد شداخورفتان رناآبا ط، مربو

ی ستگاھھاان دمندرکات سایرتخلفاو ست ه ایا تکلیف شدع وممنون ین قانودراکه اردی سیدگی به مور- ٩٧ده ما
تعیینویی اجرا

آن که ترتیب ) ٩١(ده ستثناماابه .میباشد-١٣٧٢ب مصو-ت اداری سیدگی به تخلفان رنھا طبق قانوزات آمجا
سته امشخص شدده ین مادرا


