
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از های اجرایی مجاز به استفاده دستگاه -6-5تکلیف 

حریم شخصی افراد  نظارت های الکترونیکی مغایر با

دالیل قوی، احتمال ارتکاب نیستند مگر آنکه بر مبنای 

های مجرمانه در محیط کار از قبیل سرقت، فعالیت

تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود 

امر برای تامین امنیت و بهداشت محل کار  داشته، یا این

 یا کارکنان ضروری باشد.

در صورت ضرورت برای اعمال نظارت  -7-5تکلیف 

الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید 

ه از عالیم قابل مراتب را با هشدار مکتوب و استفاد

 مردم و مراجعین برساند. رویت، به اطالع

قع از تصمیمات و مو: حق آگاهی به  6مصداق 

 و دسترسی به اطالعات مورد نیاز فرایندهای اداری

ز اطالعات مناسب و باید ا کارکنان -1-6تکلیف 

          اختیارد و اطالعات را در صحیح آگاه باشن

د و در صورتی که برخالف کنندگان قرار دهنمراجعه

باید  د، عمل نماین داطالعاتی که قبال اعالم نموده ان

  پاسخگو باشند.

 

 

 

 (3) صیانت از حقوق شهروندی

 

 

 :گردآورنده 

 اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 1401بهار 

 یهمه: حق حفظ و رعایت حریم خصوصی 5مصداق  

 افراد

دستگاه اجرایی باید اطالعات شخصی  -3-5تکلیف 

افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه از جمع 

د برای اهداف و مقاصد آوری آن ها به کاربرده و نبای

ها و فاده و یا در اختیار سایر دستگاهها استدیگر از آن

 د.اشخاص غیر مسئول قرار ده

اجرایی باید تدابیر ضروری  دستگاه -4-5تکلیف 

شگیری از مفقود شدن، افشا یا سوء استفاده از جهت پی

و اختیارات خود اطالعات افراد، که به مناسبت وظایف 

 ند.ز آن ها مطلع شده است را اتخاذ کا

رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی،  -5-5تکلیف 

های اجرایی حضوری افراد در دستگاه -کالمیتلفنی و

ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب 

 قوانین مربوط انجام خواهد گرفت.
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در راستای تحقق نظارت واقعی مردم،  -2-6تکلیف

،گزارش عملکرد نهساالدستگاه اجرایی باید به طور 

 را در دسترس عموم قرار دهد. خود

با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد  -3-6تکلیف 

اجرایی آن  و آیین نامه های 1388به اطالعات مصوب 

و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به 

ح کرده اطالعات موجود در دستگاه اجرایی راتصری

ات درخواستی اطالع اند، دستگاه اجرایی موظف است

 قرار دهد.ها مردم را در دسترس آن

( قانون انتشار و 10ماده )به موجب  -4-6تکلیف 

 اجرایی بایددستگاه اطالعات،دسترسی آزاد به 

 در آن  خود به اطالعاتمردم  راهنمای دسترسی

های مشخصات متقاضی، مستندات قانونی و استدالل

منجر به تصمیم اتخاذ شده، مفاد اصلی تصمیم، اعالم 

نام و سمت یم، مرجع و مهلت اعتراض به تصم

در نسخه  راهارا رعایت کنند و آن صادرکننده ابالغیه

 د.نکنندگان ارائه نمایلحاظ و به مراجعه

فرایند انجام  یی مکلف استدستگاه اجرا -8-6تکلیف 

از طریق  ،ن را به صورت مرحله به مرحلهکار مراجعی

 ل پیامک به اطالع آن ها برساند.ارسامقتضی نظیر 

اطالعات  اجرایی مکلف است دستگاه -9-6تکلیف 

یندهای ی استفاده مردم از خدمات و فرآراجع به نحوه

به  ها و نحوه اعتراضنحوه مشارکت در آن اداری،

د را در اختیار عموم قراردهت خود تصمیمات و اقداما

 هاگیری آگاهانه را برای آنمیمامکان تص به نحوی که

 د.فراهم کن

  

 منبع: 

 نظام اداریحقوق شهروندی در 

ها را در سامانه اطالع دستگاه و نیز نحوه دسترسی به آن

صورت مکتوب نیز در رسانی خود منتشر کرده و به 

 کنندگان قراردهد.اختیار مراجعه

برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و  -5-6تکلیف 

فرایندهای اداری، دستگاه اجرایی باید به آموزش 

همگانی از طریق وسایل ارتباط جمعی اقدام تا مردم 

ضمن آشنایی با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن 

 سازمان ، انتظارات خود را تنظیم نمایند. 

از  دم می بایست اطالعات مورد نیاز مر -6-6تکلیف 

طریق: نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و معرض 

دید مراجعین و نیز تارنما)وب سایت( و درگاه)پرتال( 

اینترنتی،تهیه و توزیع بروشور و کتاب راهنما، راه 

گویا و نصب نام، پست سازمانی و  اندازی خط تلفن

حل رئوس وظایف متصدیان انجام کار در م

 کنندگان قرارداده شود.جعهمرا دراختیاراستقرارشان، 

کارکنان در ابالغ تصمیمات خود به  -7-6تکلیف 

 مراجعین باید موارد: تاریخ و شماره تصمیم،
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