
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سریع به خدمات  آسان و :حق دسترسی 4مصداق

 اداری

ند شخصا و یا از طریق مردم حق دار -1-4تکلیف

دستگاه های اجرایی، نماینده قانونی خود به خدمات 

 دسترسی آسان و سریع داشته باشند.

ند که به صورت مردم حق دار -2-4تکلیف 

غیرحضوری و یا با استفاده از خدمات دولت 

ه خدمات با کیفیت، امن و کم هزینه الکترونیک ب

 دسترسی داشته باشند.

برای دریافت خدمات  چنانچه مردم -3-4تکلیف 

تسهیالت ازحق دارند که  حضوری به شما مراجعه کنند،

ها در و امکانات رفاهی، تابلوهای راهنما و تجمیع فرایند

 یک مکان بهره مند شوند.

ند که در زمان مراجعه به مردم حق دار -4-4تکلیف 

دستگاه اجرایی، تقاضای دریافت فرم های مرتبط با 

 خدمات دستگاه را داشته باشند.

 ضاهایتمامی تقا شما مکلف هستید که -5-4تکلیف 

 

 

 

 (2) صیانت از حقوق شهروندی

 

 

 : گردآورنده

 اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 1400زمستان  

ها، : حق مصون بودن از تبعیض در نظام 3مصداق 

 فرایندها و تصمیمات اداری

ز چگونگی ارائه خدمات ا باید کارمند -1-3تکلیف

 دستگاه اجرایی به ارباب رجوع آگاه باشد.

از قوانین و مقررات دستگاه  کارمند باید -2-3تکلیف 

ها اتخاذ تصمیمات بایستی بر اساس آناجرایی که 

 شود، آگاه باشد. 

 صالحیت ند باید از چگونگی احرازکارم -3-3تکلیف 

ها، جذب نیرو و صدور مجوزها در دستگاه اجرایی 

 آگاه باشد.
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مراجعین)اعم از مکتوب یا الکترونیک( را ثبت کرده 

و شماره پیگیری در اختیار مراجعین قرار دهید. 

همچنین مردم حق دارند از شما در خصوص فرایند 

رسیدگی کننده درخواست رسیدگی، واحد و فرد 

 راهنمایی کنند.

شما مکلف هستید به تقاضای مراجعین  -6-4تکلیف 

بالفاصله بعد از ثبت تقاضا و با رعایت نوبت و ترتیب 

رسیدگی کنید، در غیر این صورت مردم حق دارند از 

 شما شکایت کنند.

مردم حق دارند در همه روزهای کاری  -7-4تکلیف 

شده به طور پیوسته از شما  در طول ساعات اعالمو 

 خدمت بگیرند.

شما مکلف به بررسی و بازنگری مکرر  -8-4تکلیف

سبت فرایندهای ارائه خدمت هستید و مردم حق دارند ن

های زاید یا مخل در به عدم روان سازی و حذف رویه

 رسانی مطلوب از شما شکایت کنند. خدمت

 هرمراجعین حق دارند چنانچه شما به  -9-4تکلیف 

 

: حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه ی  5مصداق 

 افراد 

برای باید مکانیزم مناسبی  ییدستگاه اجرا -1-5لیف تک

فراد در صورت مغایرت اصالح اطالعات شخصی ا

  داشته باشد.

باید مکانیزم مناسبی برای  ستگاه اجرایید -2-5تکلیف 

اطالعات شخصی افراد از طریق روش های آوری جمع

 قانونی و متعارف داشته باشد.

  

 

 

 منبع:

 حقوق شهروندی در نظام اداری

 در محل کار خود حاضر نباشید، ارائه خدمات عنوانی

 ها متوقف یا موکول به مراجعه مجدد نشود.به آن

ارند که در ساعات دمراجعین حق  -10-4تکلیف 

 مراجعه همواره از شما یا مقامات مجاز از سوی شما

 خدمت بگیرند. 

ارند از شما درخواست دمراجعین حق  -11-4تکلیف 

 های ضروری داشته باشند.راهنمایی و ارائه کمک

ما بخواهند شمراجعین حق دارند که از  -12-4تکلیف 

 ور شخصی خود را انجام ندهید.که در حضور آن ها ام
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