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 تعريف فساد 
است كه توسط هر شخص حقيقي يا اطالق شده ترك فعلي هرگونه فعل يا در قانون ارتقاي سالمت اداري به فساد 

يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم  با هدف كسب هرگونه منفعتو  عمداًحقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه 
كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سالمت  با نقض قوانين و مقرراتبراي خود يا ديگري، 

و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختالس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت 
انحراف از اين منابع به سمت  اداري، سياسي، امكانات يا اطالعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و

  .هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي تخصيص

 جرايم در حوزه كاري خود رخدادوظيفه مديران در قبال 
كليه مسؤوالن موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط  قانونن ارتقاي سالمت اداري 13بر اساس ماده 

رتشاء، اختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معامالت داخلي يا خارجي، اعمال به ا
نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني، دخالت در معامالت دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال 

اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معامالت نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا 
دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از 

اقتصادي در العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد الزحمه يا حقكميسيون، پاداش، حق
كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، حوزه مأموريت خود بالفاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي

 .شوندقانون مجازات اسالمي مي 606در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده 
ن سازمانها و موسسات مذكور در يا مسووليران يمدا يك از روسا يهر  قانون مجازات اسالميقانون  606بر اساس ماده 

 599م موضوع مواد يا جراي يا كالهبرداري يقانونريا تصرف غيا اختالس يكه از وقوع جرم ارتشاء  اين قانون 598ماده 
 يتدار قضائيمراجع صالحا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بهيا موسسات تحت اداره يدر سازمان  603و 
 د عالوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.ياعالم ننما يا اداري
ها و موسسات و  يشهردار ،شوراها  ،ها سازمان ،ادارات عبارتند از :  598سازمان ها و موسسات موضوع ماده (

 ،شوند يه اداره ميفق ير نظر وليكه ز يادها و موسساتيو بن يانقالب ينهادها، ا وابسته به دولت يو  يدولت يشركتها
اعضا و  يو به طور كل يه قضائيدارندگان پا ،شوند يكه به كمك مستمر دولت اداره م يموسسات ،وان محاسبات يد

 .ير رسميو غ ياعم از رسم ين به خدمات عموميمسلح و مامور يروهاين نيسه گانه و همچن يكاركنان قوا
ا ساختن يانجام معامله عبارت است از: استيصال نفع براي خود يا ديگري از طريق تقلب يا تدليس در  599جرايم ماده 

 .ا امر به ساختن آنيا نظارت در ساختن ي يزيچ
 ،معامالت از براي خود يا ديگري و استيصال منفعت از : هرگونه سوء استفاده  به طور كلي عبارت است 603جرايم ماده 

 ).ا به واسطهيبالمباشره  سازمان متبوع ازاتيصات و امتيها و تشخمناقصه ،ها دهيمزا
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م ياز جرا يكياز وقوع  يهرگاه مقامات و اشخاص رسم1392 يفريك ين دادرسييقانون آ 72همچنين بر اساس ماده 
 به دادستان اطالع دهند. يخود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فور ير قابل گذشت در حوزه كاريغ

 در قبال رخداد جرايم در حوزه كاري خود كارمندانوظيفه 
در حيطه هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه  قانون ارتقاي سالمت اداري  13ماده  تبصرهبر اساس  

درصد (پورسانت) در معامالت داخلي ارتشاء، اختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ خود از وقوع  وظايف
يا خارجي، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني، دخالت در معامالت دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، 
تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس 

دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر در معامالت 
العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد الزحمه يا حقعنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق

و فوري به  به صورت مكتوبمراتب را  ،ع سايرينخود مطلع شود مكلف است بدون اطال در دستگاه متبوع اقتصادي
قانون  606مقرر در ماده مسؤول باالتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات 

 .شودميمجازات اسالمي 

 ممنوعيت فعاليت اقتصادي 
هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم  قانون ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد  18ماده مطابق 

) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها 2براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (
 .بيني نشده، ممنوع استفعاليتهاي اقتصادي پيش

عبارتند از : دستگاه هاي اجرايي، موسسات دولتي،  ن قانون) اي2هاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده ( دستگاه
 ، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ،شركت هاي دولتي ، شوراهاي اسالمي شهر ،شوراهاي اسالمي روستا

مانند كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و (موسسات خصوصي عهده دار ماموريت عمومي 
و واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان هاي مقدس با  مهندسي)سازمان نظام 

 موافقت ايشان. 

 اسناد و مدارك غيرواقعيات ، اظهاروظيفه كاركنان در قبال 
مدارك  وهرگونه اظهار خالف واقع و نيز ارائه اسناد  قانون ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد   24ماده مطابق 

خص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب كه موجب تضييع حقوق قانوني دولت يا شها  غيرواقعي به دستگاه
 و مجازات دارد.  شودامتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي

ارش موضوع را به مقام باالتر گز مكلفندهر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند 
نمايد. نمايند، مقام مسؤول درصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعالم مي
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به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي  سرباز زند  از اين تكليف كارمند و مقامي كه
 .شوندمحكوم مي

  عملكرد سازمانيمدير بالفصل در خصوص و مسئوليت تضامني كارمند 
ران و سرپرستان بالفصل، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم يمد قانون مديريت خدمات كشوري:  92ماده 

كه كارمندان  يد پاسخگو باشند. درصورتيباشند و در مورد عملكرد آنان بايف محوله ميكارمندان خود در انجام وظا
ت يريطه مديا سوء استفاده در حير رشوه و ينظ يا تخلفاتيان دولت گردند و يود موجب ضرر و زمزبور با اقدامات خ

ران و سرپرستان كارمندان (حسب يبا مد ين مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با كارمندان خاطيمسؤول
 وط، با آنان رفتار خواهد شد.ن مربيم اهمال نموده باشند مطابق قوانيا جرايز كه در كشف تخلف يمورد) ن

 مهلت پاسخگويي به شكايات: 
. حتي اگر شكايت حداكثر يك ماه است به شكايات ، پاسخگويي مهلت قانون ارتقاي سالمت اداري 25مطابق ماده 

 .شودموضوع به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعالم وارد نباشد در همين مهلت بايد 
صالح يا عدم پاسخ مكتوب به شاكي رسيدگي به شكايت يا عدم انعكاس موضوع به مراجع ذيعدم مطابق همين ماده ،

 .شوددر مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي

 پاسخگويي  درنفي تبعيض 
ف خود را با يكه وظاباشند يموظف م ياجرائ يهاكارمندان دستگاه قانون مديريت خدمات كشوري 90ماده بر اساس 

دستگاه مربوطه  يو اختصاص ين و مقررات عموميت از قواني، انصاف و تبعييدقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رو
 .ربط پاسخگو باشند يكسان و دستگاه ذين به طور يانجام دهند و در مقابل عموم مراجع

توانند در برابر  يباشد. ارباب رجوع ميممنوع م يعموم ن و مقرراتين و تخلف از قوانيبه امور مراجع يياعتنا يهرگونه ب
ت يشكا يا به مراجع قانونيربط و  يذ يف به دستگاه اجرائيدر انجام وظا يبرخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاه

 .ندينما

 يادار فيوظا انجام مقابل در هيهد و  مشاوره حق الت،يتسه از،يامتگرفتن ممنوعيت 
 فيوظا و يادار فيوظا انجام مقابل دركارمندان دستگاه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري  91مطابق ماده 

دريافت  مشابه موارد و هيهد مشاوره، حق الت،يتسه از،يامت،  خود ربط يذ دستگاه ازمي توانند  صرفا شغل با مرتبط
 كنند و دريافت اين موارد از افراد حقوقي و حقيقي خارج از دستگاه تخلف محسوب مي شود.
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 خصوص رشوه  وظيفه كارمندان در
 كليه) 7/2/1385اجرايي (با اعمال اصالحات  دستگاههاي در رشوه با مبارزه و پيشگيري نامه آيين 3 مادهمطابق 
مشاهده تالش براي اخذ رشوه از خودشان يا ديگر همكاران يا اطالع از اين كه  درصورت اجرايي دستگاههاي كاركنان

 به كننده پيشنهاد افراد فرد يا مشخصات ذكر با را مراتب مكلفندهمكاران براي اخذ رشوه مذاكره يا موافقت كرده اند 
 .شود پيگيري قانون مطابق تا اطالع دهند مافوق مقامات و اداري تخلفات به رسيدگي هاي هيأت

  پيشگيري از وقوع جرم رشوهدر  وظيفه مديران دستگاه هاي اجرايي
 ) 7/2/1385اجرايي (با اعمال اصالحات  دستگاههاي در رشوه با مبارزه و پيشگيري نامه آيين 12 مادهبر اساس 

 رشوه پرداخت و دريافت معرض در بيشتر كه را خود  كاركنان از هايي و گروه واحدها موظفند اجرايي دستگاههاي
 .نمايند اصالح اولويت و جديت با را پذير آسيب نقاط و نمايند بندي باشند اولويت مي

 در قبال رشوه دهندهها وظيفه دستگاه 
 يو حقوق يقيموظفند پرونده افراد حق ياجرائ يهادستگاهكشوري  قانون مديريت خدمات 91ماده  3تبصره مطابق 

 .نديارجاع نما يبه مراجع قضائ يو صدور حكم قضائ يدگيرا جهت رس ياجرائ يهارشوه دهنده به كارمندان دستگاه
افراد  يموظف است اسام مديريت و برنامه ريزي سازمانقانون مديريت خدمات كشوري  91ماده  4تبصره مطابق 

 يهاه دستگاهيت عقد قرارداد به كليرا جهت ممنوع ياجرائ يهارشوه دهنده به كارمندان دستگاه يو حقوق يقيحق
 .دياعالم نما ياجرائ

 مصاديق رشوه
) مصاديق رشوه 7/2/1385اجرايي (با اعمال اصالحات  دستگاههاي در رشوه با مبارزه و پيشگيري نامه مطابق آيين
 عبارتند از : 

 . است شده نييتع مقررات و نيقوان در آنچه رازيغ به يوجوه گرفتن ـ الف
 فاحش مقدار به واقعاً و يمعمول متيق به ظاهراً اي يمعمول متيق از ارزانتر فاحش مقدار به اي بالعوض يمال اخذ ـ ب

 . متيق از كمتر
 مقررات تيرعا بدون رجوع ارباب به ميرمستقيغ اي ميمستق طور به متيق از گرانتر فاحش مقدار به يمال فروش ـ ج

 . مربوط
 از وجه سندپرداخت اي مال اي وجه صاليا و وصول اي موافقت جلب مذاكره ليقب از ارتشا موجبات نمودن فراهم ـ د

 . رجوع ارباب
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 انجام يبرا ميرمستقياغي ميمستق طور به رجوع ارباب از مال ميتسل اي وجه پرداخت سند اي مال اي وجه قبول اي اخذ ـ ه
 .باشد يم يياجرا دستگاه به مربوط كه يامر ندادن انجام اي دادن

 تيرعا بدون وام ياعطا اي ابراء هرگونه جمله از شود يم يتلق يخوار رشوه عرف در كه يگريد مال هرگونه اخذ ـ و
 و فيتخف شدن قائل و پاداش گرفتن نيهمچن و باشد گرفته صورت رحقيغ من كه يتيمسؤول اي تعهد رفتنيپذ اي ضوابط

 اي يبخشودگ موجب كه ضوابط از خارج يتيحما اي موافقت هرگونه اعمال و اشخاص به خدمات هيارا يبرا خاص تيمز
 .گردد فيتخف

 

  رشوه با مبارزه و پيشگيري نامه دستگاه هاي مشمول آيين
 كليه ) 7/2/1385اجرايي (با اعمال اصالحات  دستگاههاي در رشوه با مبارزه و پيشگيري نامه آيين 16 مادهمطابق 

 ـ ايران اسالمي جمهوري وفرهنگي ، اجتماعي اقتصادي توسعه چهارم برنامه قانون) 160( ماده در مذكور دستگاههاي
 و غيردولتي عمومي نهادهاي ، دولتي هاي بيمه و بانكها ، قوه قضاييه كاركنان و انتظامي نيروي و ـ 1383 مصوب

 .باشند مي نامه اين آيين مشمول شهرداريها

 پرداخت كمك يا هديه به دستگاه هاي اجرايي 
  )04/12/1393 الحاقي(آن  تبصرهو  كشور عمومي محاسبات قانون) 19/02/1390 اصالحي( مكرر 71 مادهمطابق 
 عنوان به اجرائي دستگاههاي به دولتي شركتهاي و دولتي مؤسسات ، ها وزارتخانه توسط وجهي گونه هر پرداخت

 . است ممنوع پيش بيني شده مربوط قانوني مقررات در كه مواردي در جز به غيرنقدي و نقدي صورت به هديه يا كمك

 »مجاز«و غيرنقدي شيوه دريافت هداياي نقدي 
  بر اساس مقرراتكه  نقدي هداياي كشور عمومي محاسبات قانون )19/02/1390 اصالحي( مكرر 71 مادهمطابق 

 مجاز بانكي حساب به تنها بايد شود مي اهداء دولتي شركتهاي و دولتي مؤسسات ، ها وزارتخانه به خاص مصارف براي
 با مذكور وجوه مصرف.  گردد واريز شود مي يا شده افتتاح مذكور دستگاههاي براي كشور كل داري خزانه توسط كه

 تصويب به و تهيه دارايي و اقتصادي امور وزارت توسط كه بود خواهد اي نامه آئين برابر كننده اهداء هاي هدف رعايت
  .رسد مي وزيران هيأت

 مقررات مشمول ، گردد مي اهداء دولتي مؤسسات و ها وزارتخانه به  بر اساس مقررات و  غيرنقدي طور به كه هدايايي 
 .نمايند ثبت خود دفاتر در حسابداري اصول طبق بايد را موارد گونه اين و بود خواهد دولتي اموال



 گاهي به قوانين و مقررات ناظر بر سالمت ادارين حقوقي استانداري يزدو امور  بازرسيمديريت عملكرد ،دفتر 

 

 
٨ 

 

  دريافت و پرداخت وجوه در دستگاه هاي اجرايي قانوني چارچوب
 دريافت كشور عمومي محاسبات قانون) 19/02/1390 اصالحي( مكرر 71 مادهبه  04/12/1393 الحاقي تبصرهمطابق 

 و باشد كشور موضوع قوانين چهارچوب در بايد اجرائي دستگاههاي توسط عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت و
 و مسؤوالن كليه.  است دولتي اموال در غيرقانوني تصرف حكم در ماده اين مفاد برخالف پرداخت و دريافت هرگونه
 .   باشند مي تبصره اين اجراي مسؤول مورد حسب مالي مديران و حسابان ذي ، مديران ، ربط ذي مقامات

 

 حقيقي و حقوقياز اشخاص  )تحت هر عنوان(دريافت وجه،كاال و خدمات 
دريافت هرگونه وجه، كاال و يا خدمات   27/11/1380مصوب  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 4مطابق ماده 

غير از مواردي كه در  ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي حقوقي توسط وزارتخانه تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و
 ممنوع است.  شود معين شده يا ميقانوني مربوط  مقررات

 جنسي و نقدي در قبال معامالت دريافت هدايا و كمك
اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در   27/11/1380مصوب  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 4مطابق ماده 

دولتي و مؤسسات و  ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي خارجي توسط وزارتخانه كليه معامالت اعم از داخلي و قبال
آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع  بر ت و شركتهايي كه شمول قانوننهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسا

 .باشد مي قوانين خاص هستند ممنوع

 

 


