عناوین تخلفات اداری
 -1اػوبل ٍ سفتبس خالف ضئَى ضغلی یب اداسی:
ّش فؼل یب تشن فؼلی وِ هغبیش ثب ضئًَبت ضغلی یب اداسی هستخذم دٍلت است هطوَل ایي ثٌذ لشاس هی گیشد ،ثب ایي تَؾیح وِ
هوىي است هستخذم دٍلت هشتىت فؼلی گشدد وِ ثِ حیثیت ضغلی ٍی خذضِ ٍاسد ضَد ٍ یب ػولی اًجبم دّذ وِ ضبى اداسی
ٍ غٌفی ٍی سا صیش سئَال ثجشد اػوبلی ّوچَى سشلت ،والّجشداسی ،دادى سضَُ ،وطیذى چه ثالهحل ٍ یب اضتغبل ثِ وبسّبیی
وِ حیثیت ضغلی اٍ سا خذضِ داس سبصد هػبدیمی اص اػوبل ٍ سفتبس خالف ضئَى ضغلی ّستٌذ.
ً -2مع لَاًیي ٍ همشسات هشثَـ:
چٌبًچِ وبسهٌذ دٍلت ثب ػلن ٍ ػوذ لَاًیي ٍ همشسات هشثَـ ثِ ضغل خَد سا دس همبم اجشاء ًبدیذُ ثگیشد هشتىت تخلف ضذُ
است.
 -3ایجبد ًبسؾبیتی دس اسثبة سجَع یب اًجبم ًذادى یب تبخیش دس اًجبم اهَس لبًًَی آًْب ثذٍى دلیل:
ّشگبُ وبسهٌذ دٍلت ٍظبیف هحَلِ خَد سا دس استجبـ ثب اسثبة سجَع اًجبم ًذادُ ٍ یب تؼوذا دس اًجبم ایي ٍظبیف تؼلل یب تبءخیش
ًوبیذ ٍ ّیچ گًَِ دلیل ٍ یب تَجیِ لبًًَی ًیض ًذاضتِ ثبضذ ػول ٍی هػذاق تخلف فَق است.
 -4ایشاد تْوت ٍ افتشا ٍ ّته حیثیت:
ّشگبُ وبسهٌذ دٍلت دسٍؽ ٍ یب ػول هجشهبًِ ای سا ثِ ضخع حمیمی ًسجت دّذ ٍ ثِ تَّیي ٍ ّته حیثیت افشاد هجبدست
ًوبیذ هتخلف هحسَة هی ضَد.
 -5اخبری:
چٌبًچِ وبسهٌذ دٍلت ثِ لػذ تػبحت هبل افشاد ثِ ًفغ خَد یب دیگشی هجبدست ثِ تْذیذ هبلی ،جبًی یب ضشفی فشد یب افشادی
ًوبیذ هطوَل ایي تخلف لشاس هی گیشد.
 -6اختالس:
ثشداضت ٍ تػبحت اهَال دٍلتی یب اضخبظ تَسف وبسهٌذ دٍلت وِ ثش حست ٍظیفِ ثِ ٍی سپشدُ ضذُ ثِ ًفغ خَد یب دیگشی،
هػذاق اختالس است.
 -7تجؼیؽ یب اػوبل غشؼ ٍسصی یب سٍاثف غیشاداسی دس اجشای لَاًیي ٍ همشسات ًسجت ثِ اضخبظ:
هٌظَس اص تجؼیؽ ایي است وِ وبسهٌذ دٍلت ثشای اجشای لَاًیي دس استجبـ ثب اضخبظ وِ حبئض اهتیبصی ثشاثش ثبضٌذ ،ثذٍى دلیل
هَجِ یىی سا ثش دیگشی تشجیح دّذّ ،ن چٌیي اظْبس ًظش هغشؾبًِ وبسهٌذ دٍلت دس استجبـ ثب افشاد هطوَل ایي ثٌذ لشاس هی
گیشد.
 -8تشن خذهت دس خالل سبػبت هَظف اداسی:
دس غَستی وِ وبسهٌذ دٍلت ،دس قَل سبػبت اداسی ثذٍى وست هجَص ٍ دلیل لبًًَی خذهت خَد سا تشن ًوبیذ هتخلف
هحسَة ضذُ ٍ هطوَل ایي ثٌذ لشاس هی گیشد.
 -9تىشاس دس تبخیش ٍسٍد ثِ هحل خذهت یب تىشاس خشٍج اص آى ثذٍى وست هجَص:
اگش وبسهٌذ دٍلت وشاسا ثب تبخیش دس هحل وبس خَد حبؾش ضذُ ٍ دس ٌّگبم خشٍج ًیض هىشسا تؼجیل ًوبیذ هتخلف هحسَة هی
گشدد (.ثب ػٌبیت ثِ آئیي ًبهِ هشثَـ ثِ حؿَس ٍ غیبة وبسوٌبى دٍلت)

 -10تسبهح دس حفظ اهَال ٍ اسٌبد ٍ ٍجَُ دٍلتی ،ایشاد خسبسات ثِ اهَال دٍلتی:
چٌبًچِ ،اهَال ،اسٌبد ،اٍساق ٍ ٍجَُ دٍلتی وِ ثش حست ٍظیفِ ثِ وبسهٌذ دٍلت سپشدُ ضذُ ثبضٌذ ٍ وبسهٌذ دس حفظ ٍ
ًگْذاسی آًْب هسبهحِ ٍ سْل اًگبسی ًوبیذ هتخلف هحسَة هی ضَدّ ،ن چٌیي ٍسٍد خسبست ػوذی یب سَْی اص ًبحیِ
وبسهٌذ ثِ اهَال دٍلتی ًیض اص هػبدیك تخلف فَق است.
 -11افطبی اسشاس ٍ اسٌبد هحشهبًِ اداسی:
چٌبًچِ وبسهٌذ دٍلت ّش گًَِ اقالػبت ٍ اسشاس هحشهبًِ اداسی خَد سا هستمین یب غیشهستمین ،ػوذی یب سَْی افطب ًوبیذ ٍ یب
دس اختیبس اضخبظ لشاس دّذ هتخلف هحسَة هی ضَد.
 -12استجبـ ٍ توبس غیشهجبص ثب اتجبع ثیگبًِ:
هشاد همٌي اص ایي ثٌذ ،ثشلشاسی ٍ ایجبد ساثكِ ثب اتجبع وطَسّبی ثیگبًِ ثِ غَست هختلف اص جولِ هىبتجِ ای ،تلفٌی ،حؿَسی ٍ
 ...است وِ لَاًیي ٍ همشسات جبسی وطَس آى سا هٌغ وشدُ ثبضذ.
 -13سشپیچی اص اجشای دستَسّبی همبهْبی ثبالتش دس حذٍد ٍظبیف اداسی:
چٌبًچِ وبسهٌذ دٍلت ًسجت ثِ فشهبى ٍ دستَس همبهبت هبفَق خَد ثی اػتٌب ثَدُ ٍ اص اًجبم آًْب سشثبص صًذ هطوَل ایي ثٌذ اص
تخلفبت اداسی لشاس هی گیشدً .ىتِ لبثل تَجِ ایٌىِ دستَس همبم هبفَق ثبیذ دس حذٍد ٍظبیف وبسهٌذ ثبضذ.
 -14ون وبسی یب سْل اًگبسی دس اًجبم ٍظبیف هحَل ضذُ:
اگش وبسهٌذ دس اًجبم ٍظبیف هسلن اداسی خَد هسبهحِ ًوبیذ ثِ ًحَی وِ هَجت تؿییغ حمَق اضخبظ گشدد حتی اگش ػوذ ٍ
یب ػلن ًسجت ثِ هَؾَع ًیض ًذاضتِ ثبضذ هطوَل تخلف ایي ثٌذ هی گشدد.
 -15سْلاًگبسی سٍسب ٍ هذیشاى دس ًذادى گضاسش تخلفبت وبسهٌذاى تحت اهش:
اگش هذیشی تؼوذا تخلف وبسهٌذ تحت اهش خَد سا ثِ هشاجغ ریػالح هٌؼىس ًىٌذ هشتىت تخلف ًمع لَاًیي ٍ همشسات ضذُ ٍ
اگش سَْا اص اًجبم ایي وبس سشثبص صد تخلف اٍ ثب ثٌذ فَق یؼٌی سْل اًگبسی دس اًجبم ٍظبیف تكجیك دادُ هی ضَد.
 -16اسائِ گَاّی یب گضاسش خالف ٍالغ دس اهَس اداسی:
غبلت غبحت ًظشاى اػتمبد داسًذ وِ اگش وبسهٌذ دٍلت اٍساق خالف ٍالغ سا وِ لجال تَسف دیگشی تٌظین ضذُ ثبضذ ثِ هشجغ
اداسی اسائِ ًوبیذ هطوَل ایي ثٌذ لشاس هی گیشد.
 -17گشفتي ٍجَّی غیش اص آًچِ دس لَاًیي ٍ همشسات تؼییي ضذُ یب اخز ّش گًَِ هبلی وِ دس ػشف سضَُ خَاسی تلمی هی ضَد.
ایي ثٌذ دٍ ضك داسد:
الف -اخز ّش گًَِ هبل یب ٍجِ تَسف هسئَلیي هشثشـ وِ هَججبت آى دس لبًَى ٍ همشسات پیص ثیٌی ٍ تجییي ًگشدیذُ است.
ة -اخز ّش گًَِ هبل هٌمَل یب غیش هٌمَل تَسف وبسهٌذ دٍلت جْت اًجبم وبس اداسی ،ثش ایي اسبس غشف اخز هبل هَججبت
ثشٍص تخلف خَاّذ ثَد.
 -18تسلین هذاسن ثِ اضخبغی وِ حك دسیبفت آى سا ًذاسد یب خَدداسی اص تسلین هذاسن ثِ اضخبغی وِ حك دسیبفت آى سا
داسًذ:
چٌبًچِ هبهَس دٍلت ،اٍساق ،هذاسن ،اسٌبد ٍ  ...وِ حست ٍظیفِ دس اختیبس اٍست تحَیل اضخبغی دّذ وِ هَجت لَاًیي ٍ
همشسات غبلح ثِ تحَیل آى هذاسن ًیستٌذ ٍ یب ثشػىس اص تحَیل آى ثِ اضخبغی وِ غبلح ثِ تحَیل هذاسن ّستٌذ خَدداسی
ًوبیذ هشتىت تخلف ضذُ است.

 -19تؼكیل خذهت دس اٍلبت همشس اداسی:
ٍلَع ایي تخلف دس صهبًی است وِ وبسهٌذ دٍلت اص اًجبم هحَلِ استٌىبف ًوَدُ ٍ ػوال وبس سا تؼكیل ًوبیذ.
 -20سػبیت ًىشدى حجبة اسالهی:
اگش هستخذم حجبة اسالهی سا سػبیت ًىٌذ هشتىت ػول تخلف ضذُ است .سػبیت حجبة اسالهی تٌْب هٌحػش ثِ هحیف اداسی
ًیست ٍ چٌبًچِ وبسهٌذی دس خبسج اص هحیف اداسی ًیض حجبة اسالهی سا سػبیت ًىٌذ هشتىت تخلف ضذُ است.
 -21سػبیت ًىشدى ضئَى ٍ ضؼبئش اسالهی:
سػبیت ًىشدى ضئًَبت ٍ ضؼبئش همذس دیي هجیي اسالم تَسف وبسهٌذ دٍلت تخلف هحسَة هی ضَدً .ظیش سٍصُ خَاسی دس هبُ
هجبسن سهؿبى.
 -22اختفبء ً ،گْذاسی ،حول ،تَصیغ ٍ خشیذ ٍ فشٍش هَاد هخذس:
هخفی وشدىً ،گْذاسی ،حول ًوَدى ،تَصیغ ٍ خشیذ ٍ فشٍش ّش گًَِ هَاد افیًَی وِ قجك لبًَى اغالح لبًَى هجبسصُ ثب هَاد
هخذس ثِ ػٌَاى هَاد هخذس تؼشیف ضذُ هبًٌذ تشیبنّ ،شٍئیي ،ثٌگ ،چشس ... ،تخلف اداسی هحسَة هی ضَد.
 -23استؼوبل یب اػتیبد ثِ هَاد هخذس:
استفبدُ هَاد هخذس ثِ ّش قشیك ( دٍد وشدى ،خَسدى ،تضسیك وشدى ٍ  )...ثػَست تفٌٌی ٍ یب استفبدُ ثػَست دائن ٍ هتذاٍل
تَسف وبسهٌذ دٍلت تخلف هحسَة هی ضَد.
ّ -24ش ًَع استفبدُ غیشهجبص اص ضئَى یب هَلؼیت ضغلی ٍ اهىبًبت ٍ اهَال دٍلتی:
اگش وبسهٌذ دٍلت اص اهىبًبت ٍ ٍسبئل ٍ اهَال دٍلتی وِ ثش حست ٍظیفِ دس اختیبس اٍست ٍ یب اص هَلؼیت ضغلی خَد استفبدُ
غیشهجبص ًوبیذ ( یؼٌی غیش اص هَاسدی وِ لَاًیي ٍ همشسات هطخع ًوَدُ است)
هطوَل تخلف ایي ثٌذ هی ثبضذ.
 -25جؼل یب هخذٍش ًوَدى ٍ دست ثشدى دس اسٌبد ٍ اٍساق سسوی یب دٍلتی:
تؼشیف جؼل دس هبدُ  523لبًَى هجبصات اسالهی آهذُ است .هؼوَال جؼل دٍ ًَع است
الف) جؼل هبدی ثِ هؼٌی للت حمیمت ثَسیلِ یه ػول هبدی دس ًَضتجبت سسوی یب ػبدی دٍلتی
ة) جؼل هفبدی ثِ هؼٌی للت حمیمت دس هؿوَى ٍ هبّیت یه ػول حمَلی ثذٍى ایٌىِ ثب ػول هبدی ّوشاُ ثبضذّ .ن چٌیي
ّش گًَِ تغییش یب دسج ًَضتِ ای خالف ٍالغ دس اسٌبد ٍ اٍساق سسوی هطوَل دست ثشدى دس اٍساق ٍ اسٌبد است.
 -26دست ثشدى دس سئَاالت ،اٍساق ،هذاسن ٍ دفبتش اهتحبًی افطبی سئَاالت اهتحبًی یب تؼَیؽ آًْب:
ّش گًَِ تؼَیؽ ،تغییش ،اؾبفِ یب ون ًوَدى سئَاالت اهتحبًی اٍساق ،هذاسن ،دفبتش اهتحبًی تَسف وبسهٌذ دٍلت تخلف است،
ّن چٌیي ثبص وشدى ٍ دس اختیبس دیگشاى گزاضتي سئَاالت اهتحبًی الن ٍ هْش ضذُ تخلف است ٍ ثب وبسهٌذ خبقی ثشاثش لبًَى
ثشخَسد هی ضَد.
 -27دادى ًوشُ یب اهتیبص ثش خالف ؾَاثف:
ون ٍ صیبد دادى ًوشُ یب اهتیبص ثشخالف ؾَاثف ٍ همشسات وِ هَجت ایجبد حك وبرة ٍ یب تؿییغ حك ثشای فشد گشدد اص سَی
وبسهٌذ دٍلت تخلف هحسَة هی گشدد.
 -28غیجت غیشهَجِ ثػَست هتَالی یب هتٌبٍة:

ػذم حؿَس دس هحل خذهت ثذٍى داضتي هجَص ٍ یب دلیل سٌذ هَجِ ثػَست هٌمكغ ٍ یب هتَالی تخلف هحسَة هی گشدد.
 -29سَء استفبدُ اص همبم ٍ یب هَلؼیت اداسی:
ّشگًَِ سَء استفبدُ اص همبم ٍ هَلؼیت اداسی وبسهٌذ دٍلت وِ هَججبت تؿییغ حمَق هؼٌَی یب هبدی دٍلت یب سبیش اضخبظ سا
فشاّن ًوبیذ تخلف هحسَة هی گشدد.
 -30وبسضىٌی ٍ ضبیؼِ پشاوٌیٍ ،اداس سبختي یب تحشیه دیگشاى ثِ وبسضىٌی یب ون وبسی ٍ ایشاد خسبست ثِ اهَال دٍلتی ٍ
اػوبل فطبسّبی فشدی ثشای تحػیل همبغذ غیشلبًًَی:
استىبة ّش گًَِ اػوبل ،سفتبس ٍ حشوبت تَسف وبسهٌذ دٍلت ثػَست هستمین یب غیشهستمین وِ هَججبت وبسضىٌی ،ضبیؼِ
پشاوٌی ٍ تحشیه دیگشاى ثِ وبسضىٌی ٍ ون وبسی دس ٍظبیف اداسی سا فشاّن ًوبیذ تخلف هحسَة هی ضَدّ .ن چٌیي ّش گًَِ
اػوبلی وِ هَججبت ثشٍص خسبست ثِ اهَال دٍلتی ثشای تحػیل همبغذ غیشلبًًَی سا فشاّن وٌذ ثِ ػٌَاى تخلف للوذاد هی گشدد.

وویتِ استمبی سالهت اداسی
اداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى وش هبًطبُ

