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عللق و مسالوتی پذیری ،عشوی عموم مر م به نظدرت همگدنی و

ساتیدبی به بادت پدیاار ر سدزمد ،،ییی ندمه ذیل ر راستدی مشدرک و بهرهگیری از ظرفی فکری مر م و نظدرت عمومی ر
کشف فسد و مادرزه بد ی ،ر یستد ،قا

رضوی ارائه میگر .

فصل اول :کليات
ماده  )1تعــاریف
واژگان
آستان قدس رضوی
گزارشگر
سامانه گزارشگری
فساد

توضيحات
شدمل ستد مرکزی ،سدزمد،هد و مؤسسدت و شرک هدی عدبله یستد ،قا

رضوی میبدشا.

شاص ای که بد ق اا و نی افشادی فسد به ور از اغراض شص ی نسا به اعالم فسد (خر ،
متوسط ،کال )،از طری راههدی علیی شاه ر سدمدنه گزارشگری فسد اقاام مینمدیا.
به ساادمدنه ارعادطی ریدف اطالعدت و گزارشهدی عمومی مربوط به مفدسااا اقت ااد ی و ا اری
اطالق میگر که ر ای ییی ندمه به اخت در «سدمدنه» ندمیاه میشو .

متخلّف

هر شااصح حقیقی ید حقوقی که به رااورت فر ی ،جملی ید ساادزمدنی و بد هاه کس ا هرگونه
منفل ید امتیدز مساتقی ید غیرمستقی برای خو ید یگری اقاام به نق قوانی و مقررات اخلی
یستد ،قا رضوی کر ه ید ضرر و زیدنی را به اموال ،مندفع ،مندبع ،سالم ید امنی عمومی یستد،
قا وار نمدیا.

مؤسسه حقوقی

مؤ ساسدت با شاه حقوقی که به نمدیناگی از گزارشگرا ،،فریینا گزارش و ابادت جرائ متصلفد،
را پیگیری میکننا.

مشوقها

امتیدزات و عشوی هدی مدتی و ا اری که به منظور ایجد و افزایش انگیزه گزارشگری فسد مطدب بد
ضوابط ای ییی ندمه به عنوا ،پد اش به گزارشگرا ،اهاا میشو .

تهيه کننده:

تصدیق کننده:

تصویب کننده:
Esfand/79/BL
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ماده )2اهداف
ییی ندمه نظدرت عمومی بد هاه عحق موار زیر عاوی و ابالغ میگر :
 )1-2جلوگیری از به وجو یما ،عصلفدت گستر ه ا اری و اقت د ی بد گسترش روحیه نظدرت عمومی ر مید ،عموم مر م و
یستد ،قا

رضوی.

 )2-2فراه یور  ،امکد ،گزارش عصلفدت و پیگیری حقوقی مفدسا برای عموم مر م و عمدمی کدرکند ،یستد ،قا

رضوی.

 )3-2طراحی و اجرای سااادزوکدرهدی حمدی از گزارش هناگد ،عصلف به منظور جلوگیری از انتقدمگیری و مقدبله به مثل
علیه یند.،
 )4-2طراحی و اجرای سدزوکدرهدی عشوی گزارش هناگد ،عصلف به منظور ایجد انگیزه برای گزارش عصلف.

فصل دوم :نظام دریافت
ماده  )3بسترسازی جهت گزارشگری تخلّف و فساد
 )1-3به منظور برندمهریزی ،مایری و اجرای فریینا مربوط به گزارشاگری عصلف و فسد « بیرخدنه گزارشگری فسد » بدیا
ر مایری کل نظدرت و بدزرسی یستد ،قا

رضوی عشکیل گر .

 )2-3بیرخدنه گزارشاگری فساد  ،مکلقف اسا بد اساتفد ه از ظرفی و همکدری همه مجموعههدی ذیربط ر اخل یستد،
قا

رضوی نسا به راهاناازی سدمدنه گزارشگری فسد (خر  ،متوسط و کال )،اقاام نمدیا.

 )3-3مرکز فندوری اطالعدت و فضادی مجدزی یستد ،قا

رضوی ،مکلق ف اس نسا به بسترسدزی ،عهیه امکدندت فنی و

حرفهای ،طراحی فرییناهد ،عمهیا عجهیزات نرمافزاری و سص افزاری ،پشتیادنی فنی و عص
نمدیا .کلیه مجموعههدی زیرمجموعه یستد ،قا

ی و راهاناازی سدمدنه اقاام

رضوی مکلقف میبدشنا هر نوع همکدری الزم را بد ای مرکز ر جه

راهاناازی سدمدنه به عمل یورنا.

تهيه کننده:

تصدیق کننده:

تصویب کننده:
Esfand/79/BL
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 )4-3مسلوتی مایری راهار ی سدمدنه از جمله اخذ گزارش ،ورو و هاای اطالعدت و اجرای فرییناهدی بررسی مقامدعی
و عکمیلی سنجش اردت گزارشگر و پیگیری اقاامدت بلای عد زمد ،اعالم نتیجه و ارائه پدسخ به فر گزارشگر از طری
سدمدنه و اطالعرسدنی ر خ وص اقاامدت سدمدنه بر عهاه بیرخدنه گزارشگری فسد خواها بو .
 )5-3کلیه گزارشهدی مربوط به اعالم فسااد عنهد از طری ساادمدنه ریدف میگر  .گزارشهدیی که خدرج از ساادمدنه نیز
ریدف میشونا بدیا حتمدً ر سدمدنه به با رسیاه و بقیه مراحل بررسی از طری سدمدنه انجدم شو  .ریدف گزارش ر
سدمدنه می بدیس همراه بد امکد ،پیوس نمو  ،اسند و ماارک مرعاط بد گزارش بدشا.
 )6-3ساادمدنه گزارشااگری فسااد بدیا به نحوی طراحی شااو که هر فر پ

از با گزارش ،بتوانا به وساایله کا رهگیری

ریدف شااه از سادمدنه ،کلیه فرییناهدی مربوط به بررسای ،نتیجه و اقاام را به رورت ینالی مشدهاه کر ه و پیگیری
نمدیا.
 )7-3به منظور سایدساتگذاری ،نظدرت ،همدهنگی و پیگیری موضاوعدت مربوط به سدمدنه و اخذ ع میمدت و ارائه عوریه و
ا  ،عذکر پیرامو ،عصلفدت حوزههدی مربوطه ،کمیته ای موسااوم به « کمیته گزارشااگری فسااد » متشااکل از «ملدون
حقوقی»« ،مایری کل نظدرت و بدزرساای»« ،ملدون برندمه ریزی و نظدرت راهار ی» و «مایر کل حراس ا » زیر نظر
قدئ مقدم محترم یستد ،قا

رضوی عشکیل خواها گر یا.

 عا ره :مایری کل نظدرت و بدزرسی به عنوا ،بیر کمیته گزارشگری فسد مکلقف اس عد نسا به برندمهریزی
جلسدت کدرگروه ،پیگیری م وبدت و  ...اقاامدت الزم را انجدم ها.

ماده )4موضوعات گزارشهای دریافتی
سادمدنه گزارشگری فسد ررفدً محاو به موضوعدت مربوط به فسد هدی اقت د ی و ا اری نظیر ریدف رشوه ،اختال  ،عادنی،
ران خواری ،ایجد علدرض مندفع ،ساو اساتفد ه از موقلی و امکدندت ،حیف و میل مندبع و  ...میبدشااا و ساادیر گزارشدت نظیر
اعتراض به رفتدرهدی فر ی ،رفتدر غیر متندسا بد شالو ،خام

ر محضار حضارت امدم رضد(ع) ،ارائه پیشنهد ات و  ...بدیا از

طری سدیر سدمدنههد و سدزوکدرهدی موجو پیگیری شو .

تهيه کننده:

تصدیق کننده:

تصویب کننده:
Esfand/79/BL
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 عا اره :بیرخدنه گزارشگری فسد موظف اس ظره مات یکمده از ابالغ ای ییی ندمه ریز عندوی و موضوعدت
گزارشهدی ریدفتی را یمد ه و برای عدییا به کمیته گزارشگری فسد ارائه نمدیا.

ماده )5الیههای هویتی گزارشگران
 )1-5به منظور ایجد احساد

امنی  ،جل اعتمد و مشدرک حااکثری ر نظدرت عمومی ،سدمدنه گزارشگری فسد بدیا به

نحوی طراحی شااو که گزارشهدی عصلف عوسااط گزارشااگرا ،بتوانا بد الیههدی هویتی مصتلف اع از ارائه گزارش به
رورت «ندشند » ،بد «هوی مصفی» ،بد «هوی یشکدر» و همچنی بد هوی «حقوقی» با شو .
 )2-5امکدندعی که سدمدنه بد عوجه به هوی گزارشگرا ،عصلف ر اختیدر یند ،قرار خواها ا به شرح جاول زیر میبدشا:

امکانات /الیه ها

ناشناس

هویت مخفی

هویت آشکار

هویت حقوقی

ثبت گزارش

*

*

*

*

پیگیری گزارش توسط سامانه

*

*

*

*

استعالم وضعیت گزارش با کد رهگیری

*

*

*

*

اعطای مشوقهای مالی

-

*

*

*

مشاهده سابقه فعالیت

-

*

*

*

ارتقا رتبه گزارشگر

-

*

*

*

اطالع رسانی جزئیات مراحل پیگیری

-

*

*

*

کاهش زمان رسیدگی به گزارش

-

-

*

*

افزایش ضریب صحت گزارش

-

-

*

*

دعوت به رویدادها

-

-

*

*

ماده  )6حفظ محرمانگی
 )1-6ضامدن عام افشادی هوی گزارشاگرا ،بد بیرخدنه گزارشاگری فساد بو ه و ای

بیرخدنه ملزم اس عد عمهیاات و

زمینهسدزیهدی الزم جه ای مسلله را فراه یور .
 )2-6افرا افشادکنناه اطالعدت هوی گزارشاگرا ،فسد متصلف شندخته شاه و میزا ،مجدزات و نحوه عوبیخ و ید برخور بد
ینهد ر هر سطحی ،عوسط کمیته گزارشگری فسد علیی شاه و بدیا به اطالع عموم کدرکند ،یستد ،قا
تهيه کننده:

تصدیق کننده:

رضوی برسا.

تصویب کننده:
Esfand/79/BL
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ماده  )7قوانين حمایتی
کمیته گزارشگری عصلف بدیا به شیوههدی زیر از گزارشگرا ،فسد حمدی نمدیا:
 )1-7فراه یور  ،امکد ،ندشاند

مدنا ،هوی و مشص دت خدنوا گی ،محل سکون ید فلدتی گزارش هناگد ،عصلقف و

فساد ر عمدمی مراحل فراینا با  ،رسایاگی و علیی عکلیف گزارش و عام افشاد اطالعدت یند ،ر رورت رخواس
گزارشگر.
 )2-7حمدی از گزارش هناگدنی که مساتصام سادزمد ،میبدشنا ر برابر اقاامدت عالفیجویدنه و عالی یمیز مدننا اخراج،
عنزل رعاه ،بارفتدری و ...
 )3-7ایجد امکد ،فلدتی مؤسسدت حقوقی به عنوا ،نمدیناه گزارشگرا ،ر فراینا پیگیری ابادت جرائ و هاای گزارشگرا،
عصلقف و فسد به ای مراکز به منظور ندشندختهمدنا ،هوی گزارشگر عصلقف .
 )4-7جارا ،رامدت و خسدرات جسمی ید مدتی وار شاه به گزارش هناه عصلقف.
 عا اره :اشاصدص فوق ر راورعی مشمول مقررات ای مد ه میشونا که اطالعدت ی،هد رحیح و اقاامدت یند،
مور عأییا مراجع ذی الح بدشا.
 )5-7چندنچه گزارشااگر عصلف ،به تیل گزارش عصلف از کدر برکندر شااو  ،ید عنزل رعاه یدبا ،ید از کدر ملل شااو  ،ید به هر
نحوی عهایا شاه و مور یزار و اذی قرار گیر ید به هر روش یگری مور عالی
اشته و ر رورت ابادت عالوه بر تغو اقاام ید ع می عالی
ایجد شاه (ندشی از برکندری از کدر ،عللی  ،عالی

قرار گیر  ،ح

رخواس خسدرت را

یمیز ،وار کنناه خسدرت موظف به پر اخ

و برابر خسدرت

و  )...میبدشا.

فصل سوم :نظام بررسی
ماده  )8معيارهای موثر بر صحّت گزارش
 )1-8بیرخدنه گزارشاگری فسد موظف اس گزارش هدی وارله را ر حااقل زمد ،ممک از نظر رحّ و اهمی گزارش
بررسی نمو ه و امتیدز الزم را ر ای بدره به گزارشهدی مصتلف اخت دص ها.

تهيه کننده:

تصدیق کننده:

تصویب کننده:
Esfand/79/BL

مستندات سيستم مدیریت كيفيت

آیين نامه نظارت مردمی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی

شماره مدرك :آ –  – 000م برنامهریزی – آستان قدس رضوی
تاریخ تدوین00000000 :
شماره صفحه 7 :از 31
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 )2-8ملیدرهدی مؤبر بر رح گزارش عادرعنا از:
بازه امتیاز

ضریب اهمیت

شاخص
اعتبار هویت گزارشگر تخلف

 1اتی ( 5مطدب جاول بنا )8-3

3

اعتبار اسناد ضمیمه گزارش

 1اتی 5

4

امتیاز و رتبه گزارشگر تخلف (متناسب با سابقه گزارشهای دریافتی از گزارشگر)

 1اتی 5

2

تعداد شهود

 1اتی 5

2

تعداد گزارشهای مشابه

 1اتی 5

2

سابقه متخلف

 1اتی 5

2

سابقه نزاع میان گزارشگر و متخلف

 0اتی -3

2

 )3-8اعتادر هوی هد جه بررسی رحّ گزارش به عرعی برابر اس بد:
الیه هویتی

تهيه کننده:

امتیاز اعتبار

هویت حقوقی

5

هویت حقیقی آشکار (کارمندان آستان قدس رضوی)

4

هویت حقیقی آشکار

3

هویت حقیقی مخفی

2

ناشناس

1
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ماده  )9معيارهای اهميت گزارش
 )1-9اهمی گزارشهدی ریدفتی به وسیله شدخحهدی زیر ارزیدبی میگر :

بازه امتیاز

ضریب اهمیت

شاخص
حجم فساد (ارزش ریالی برآورد شده)

 1اتی 5

4

فوریت

 1اتی 5

4

نوع فعالیت و محل وقوع تخلف

 1اتی 3

2

رتبه و جایگاه متخلف

 1اتی 5

2

ارتباط و وابستگی میان متخلف با مدیران بلندپایه

 1اتی 3

3

ارتباط متخلف با خارج از کشور

 1اتی 5

4

تعداد افراد درگیر در شبکه فساد

 1اتی 5

3

شراکت دستگاه های نظارتی در فساد

 1اتی 3

3

حضور چهره یا چهره های شناخته شده در شبکه فساد

 1اتی 3

3

ماده  )11رتبهبندی گزارشهای واصله
بیرخدنه گزارشاگری فساد موظقف اس ماتنی بر امتیدزهدی کس شاه هر گزارش ،گزارشهد را رعاهبنای نمو ه و متندس بد
ی ،،ر تیس اقاام قرار ها .امتیدز هر گزارش از رابطه زیر به س می ییا:1
)× (2

امتیاز کسب شده از معیار های اهمیت
111

+

امتیاز کسب شده از معیار های صحت
57

= امتیاز هر گزارش

 عا اره  :1کمیته گزارشاگری فسد می عوانا ر رورت نیدز و رالحایا نسا به عغییر امتیدزات و ضرای یور ه
شاه جه ملیدرهدی رح و اهمی گزارش اقاام کنا.

 1ر ای فرمول اعاا  75و  118به عرعی حااکثر امتیدز ممک کسا شااه ر هر شادخح هساتنا و ابر ملیدرهدی اهمی
گرفته شاه اس
تهيه کننده:

تصدیق کننده:

ر نمره نهدیی و برابر ملیدرهدی رح

ر نظر

تصویب کننده:
Esfand/79/BL

مستندات سيستم مدیریت كيفيت

شماره مدرك :آ –  – 000م برنامهریزی – آستان قدس رضوی
تاریخ تدوین00000000 :

آیين نامه نظارت مردمی

شماره تجدیدنظر :صفر

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی

شماره صفحه 9 :از 31

فصل چهارم :نظام اقدام
ماده  )11پيگيری گزارش
 )1-11بیرخدنه گزارشاگری فسد موظف اس گزارش عکمیلی خو را منطا بر بررسیهدی رورت گرفته و بد ذکر الیل و
پیوس ماارک برای کمیته گزارشگری عصلف ارسدل نمدیا.
 عا ره :کلیه مجموعههدی عدبله و وابسته یستد ،قا

رضوی موظف میبدشنا جه عکمیل گزارش ،استلالمهدی

بیرخدنه گزارشگری فسد ر موضوعدت مشصح عصلف و فسد گزارش شاه از طری سدمدنه را نهدیتد ظره مات
 5روز کدری پدسااخ ا ه و ر رااورت نیدز به بررساایهدی عکمیلی موضااوع عقدضاادی عمایا مهل نمدینا .ر هر
رورت پدسخ استلالمهدی فسد و عصلفدت نمیبدیس به طول بیدنجدما.
 )2-11پیگیری گزارش به هیچ عنوا ،نادیا منوط به عوضایحدت حضاوری گزارشاگر بدشاا به خ وص زمدنی که گزارش به
راورت ندشاند

و ید بد هوی مصفی با شاه اس  .مذاکره حضوری بد گزارشگر بد هوی یشکدر ه منوط به رضدی

گزارشگر بو ه و بد فراه یما ،عمهیاات مربوط به عام افشدی اطالعدت گزارشگر امکد،پذیر خواها بو .

ماده  )12فرآیند اقدامات
 )1-12پ

از ارسدل گزارش عصلف ید فسد عوسط بیرخدنه به کمیته گزارشگری فسد  ،متندس بد اهمی و فوری برخور بد

متصلف و جلوگیری از گسترش فسد  ،بررسی گزارش ر ستور کدر کمیته گزارشگری فسد قرار خواها گرف .
 )2-12ر زمد ،بررسای گزارش ر کمیته گزارشاگری فساد  ،حضاور ید عام حضاور عدتیعری مسلول حوزه وقوع عصلف ید
مسالوتی مساتقی متصلفد ،ر جلساه بررسای گزارش ر کمیته گزارشگری فسد بند به ضرورت و م لح میعوانا از
جدن اعضدی کمیته مور رخواس واقع شو .
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 )3-12کمیته گزارشاگری فسد می عوانا گزارش را متندس بد ملیدرهدی اهمی  ،جه علیی مجدزات متصلفی به نهد هدی
زیربط ر قوه قضدئیه و ید کمیته عصلفدت ا اری یستد ،قا

رضوی ارجدع ها.

 )4-12چندنچه وقوع عصلف به تیل نقح ر قوانی و مقررات موجو ر ییی ندمههد ،سدختدرهد و  ...بدشا ،ملدون برندمهریزی
و نظدرت راهار ی موظف اساا پیشاانهد ات خو برای ارااالح قوانی و مقررات را جه جلوگیری از وقوع عصلفهدی
مشدبه به کمیته گزارشگری فسد و سدیر مراجع مرعاط ارائه کنا.

ماده  )13فرآیند بازخورد
 )1-13نتیجه رسیاگی به عصلف بدیا از طری سدمدنه ر اختیدر گزارشگر قرار گیر .
 )2-13بیرخدنه گزارشاگری فساد میعوانا پ

از ریدف پدساخ شصح ید مجموعهای که عل یه ینهد گزارش شاه اس  ،به

گزارشگر فسد رخواس همکدری جه عکمیل اطالعدت پروناه را ارائه کنا.
 عا ره :عکمیل اطالعدت گزارش به هیچ عنوا ،نادیا منوط به همکدری فر گزارشگر بدشا و بیرخدنه موظف اس
عکمیل اطالعدت عد رسیا ،به مرحله ع می گیری پیرامو ،رح گزارش را ا امه ها.
 )3-13سادمدنه گزارشاگری فساد بدیا امکدندت مربوط به اعالم امتیدز گزارشاگر فسد ر پروفدیل شص ی وی ،ید یوریهدی
ورهای جه همکدری بیشتر بد سدمدنه ،بصش مجزا برای نظرسنجی از کدربرا ،پیرامو ،عملکر سدمدنه ،کشف رویههدی
عصلف و  ...را اشته بدشا.

فصل پنجم :سایر نظامات
ماده  )14پاداشها و مشوقها
عشااوی هد و پد اشهدی موضااوع ای ییی ندمه برای اشااصدص حقیقی و حقوقی اخلی و بیرونی گزارشااگر فسااد به شاارح زیر
میبدشا:
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 )1-14ر رورت عأییا گزارش ر کمیته گزارشگری فسد  ،بسته به میزا ،خیل بو  ،گزارشگر ر پروناه مربوطه ،بی  5عد
 10ررا عوایا و مندفع حدرل از رسیاگی به عصلف برای سدزمد ،،بد ع وی کمیته گزارشگری عصلف میعوانا به عنوا،
پد اش به گزارشگر اعطد شو .
 عا ره : 1چندنچه عصلف گزارش شاه پ

از ابادت و انجدم اقاام الزم ر برخور بد عصلف از سوی مراجع ذی الح،

ارای مندفع مساتقی مد ی ناو ه و شاصح گزارشگر نیز از کدرکند ،یستد ،قا

رضوی بدشا ،بد ع وی کمیته

گزارشگری عصلف میعوا ،وجه نقا ملد ل و مده حقوق فر ر زمد ،با گزارش را به عنوا ،پد اش به وی اعطد
نمو .


ر موار ی که گزارش فساد و کشاف ی ،مندفع مساتقی قدبل محدساه ای برای سدزمد ،نااشته بدشا ،کمیته می
عوانا مندفع غیر مستقی مرعاط را ارزیدبی و بر اسد

از ع وی قدئ مقدم اقاام به عص یح پد اش به

ی ،و پ

گزارشگر کنا.
 )2-14ر راورعی که گزارش هناه عصلقف ید فسد از کدرکند ،یستد ،قا

رضوی بدشا عالوه بر پد اش بنا اتف میعوانا بد

ع وی کمیته گزارشگری عصلف از عشوی هدی ذیل نیز برخور ار گر :
اتف) اعطدی عقایرندمه عوسط عوتی محترم ید سدیر مسلوتی یستد ،قا

رضوی.

ب) اعطدی یک گروه عشویقی ید طاقه ید مدننا ی.،
 عا اره  :2کدرکند ،و مقدمهدیی که حس وظیفه سدزمدنی ر ارعادط بد سالم نظدم ا اری و مقدبله بد فسد انجدم
وظیفه نمو ه و افرا متصلقف را شندسدیی و ملرفی مینمدینا مشمول عشوی هدی منارج ر ای ییی ندمه نمیشونا.
 )3-14ر راورعی که گزارش هی عوساط اشاصدرای که خو نیز ر فسد نقش اشتهانا انجدم شو  ،شصح گزارش هناه
میبدیس طا نظر کمیته گزارشگری فسد مجدزات شو امد ح
 )4-14ر راورعی که پ

ریدف پد اش برای وی محفوظ اس .

از بررسای گزارش عصلف ،ند رساتی ی ،به ابادت رسا ،و مشصح شو که گزارش هناه علمای

نساا به ارائه گزارش خاله واقع نااشته اس بدیا رعاه رحّ گزارش وی برای گزارشدت بلای کدسته شو  .ای رونا
ر رورت عکرار عد سه نوب  ،گزارش هدی گزارشگر را از نظر رح فدقا اعتادر کر ه و یگر بررسی نصواها شا.
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 )5-14ر رورت ابادت علما گزارشگر برای ارسدل گزارش خاله واقع ،عالوه بر سدقط کر  ،رح گزارشهدی بلای وی،
کمیته گزارشاگری عصلف موظف اسا عد نسا به علیی مجدزات گزارشگر اع از جریمه ،عوبیخ ،انف دل از خام و ...
اقاام نمو ه و جه اجرا به مراجع مربوطه ابالغ نمدیا.

ماده  )15آموزش و اطالعرسانی
مرکز ارعادطدت و رسادنه یساتد ،قا

رضاوی بد همکدری مرکز فندوری اطالعدت و فضادی مجدزی موظف اس عد نسا به

اطالعرسادنی پیرامو ،ایجد و فلدتی سادمدنه و یموزش نحوه اساتفد ه از ی ،،به عموم مر م و کدرمناا ،یستد ،قا

رضوی

اقاام کنا.
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