ریاست جمهوری

سازمان اداری و استخدا می کشور

شماره انهم :

1081101

اترخی انهم :

1981/12/22

ویپست :

دارد

بسمهتعالی

به کلیه دستگاههای اجرایی کشور

باسالم و احترام؛
در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی ابالغی از سوی ریاست محترم جمهور و حقوق اساسی ملت
ایران و به منظور آشنایی و ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران به حقوق شهروندی و نیز افزایش تعهد و
التزام مسئوالن و کارگزاران دولت نسبت به صیانت از حقوق شهروندی همه آحاد مردم در نظام اداری بطور خاص،
دوره های آموزشی « منشور حقوق شهروندی» و « حقوق شهروندی در نظام اداری» به شرح پیوست ،ابالغ می
گردد .این دوره ها در زمره آموزش های عمومی مصوب کارمندان دولت تلقی شده و الزم است دستگاه های اجرایی
با پیش بینی آنها در برنامه های آموزشی ساالنه ،نسبت به برنامه ریزی و اجرای این دوره ها در چارچوب نظام
آموزش کارمندان دولت اقدام نمایند.
بدیهی است با توجه به ابالغ دوره های فوق الذکر ،دوره حقوق شهروندی با شناسه(  )49-10از بخشنامه
شماره  449499مورخ  0449/01/4حذف و دوره های فوق الذکر جایگزین آن می گردد.

علی اکبر اولیاء
معاون سرمایه انسانی
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شماره انهم1091808:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم1395/12/22:

ویپست:

« مشخصات دوره آموزشی»
عٌَاى دٍسُ آهَصضي :منشور حقوق شهروندی
مدت زمان آموزش 6 :سبعت تئَسي :

عولي  :هخبؼببى :توبهي کبسکٌبى ٍ هذیشاى

هدف کلی دوره :استمبء سؽح آگبّي ٍ ضٌبخت کبسکٌبى ٍ هذیشاى ًسبت بِ هفبد حمَق ضْشًٍذي بعٌَاى یک ضْشًٍذ ایشاًي

سر فصل های آموزشی:
 بیبًیِ ٍ همذهِ
 حك حیبت ،سالهت ٍ کیفیت صًذگي حك آصادي ٍ اهٌیت حك اداسُ ضبیستِ ٍ حسي تذبیش حك دستشسي بِ اؼالعبت حك حشین خصَصي حك تببعیت ،البهت ٍ آصادي سفت ٍ آهذ حك بشخَسداسي اص دادخَاّي عبدالًِ حك هسکي حك اضتغبل ٍ کبس ضبیستِ حك دستشسي ٍ هطبسکت فشٌّگي -حك هحیػ صیست سبلن ٍ تَسعِ پبیذاس

 حك کشاهت ٍ بشابشي اًسبًي حك هطبسکت دس تعییي سشًَضت حك آصادي اًذیطِ ٍ بیبى حك دستشسي بِ فعبي هجبصي حك تطکل ،تجوع ٍ ساّپیوبیي حك تطکیل ٍ بشخَسداسي اص خبًَادُ حك التصبد ضفبف ٍ سلببتي حك هبلکیت حك سفبُ ٍ تأهیي اجتوبعي حك آهَصش ٍ پژٍّص -حك صلح ،اهٌیت ٍ التذاس هلي

 سبصٍکبسّبي اجشا ٍ ًظبست بش حسي اجشاي حمَق ضْشًٍذي
 اسجبعبت لبًًَي هَاد هٌطَس حمَق ضْشًٍذي
محتوی آموزشی :هٌطَس حمَق ضْشًٍذي ابالغي سئیس جوَْس روش ارزشيابی :حعَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هطبسکت دس هببحث،
ّوشاُ بب آصهَى پبیبًي
هحتشم (آرسهبُ )1395

شرايط مدرسين :داسا بَدى گَاّیٌبهِ صالحیت عوَهي ٍ اختصبصي روش اجرا:
تذسیس دس چبسچَة ًظبم آهَصش کبسهٌذاى دٍلت

تشجیحبً حعَسي ،دس صَست فشاّن بَدى ضشایػ ٍ بستشّبي الصم ،اجشاي
دٍسُ بِ ضیَُ غیشحعَسي هبتٌي بش استبًذاسدّبي آهَصضي ٍ فٌبٍسي اسائِ،
بالهبًع است.

مجريان دوره :هشکض آهَصش هذیشیت دٍلتي ،هذیشیت آهَصش ٍ پژٍّص ّبي تَسعِ ٍ آیٌذُ ًگشي سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ سیضي استبى ّب،
دستگبُ ّبي اجشایي.
(دستگبُ ّبي اجشایي بشاي اجشاي ایي دٍسُ ببیذ اص هحتَا ٍ بستِ ّبي آهَصضي ٍ هذسسبًي کِ صالحیت آًْب بِ تبییذ هشکض آهَصش هذیشیت دٍلتي ٍ هذیشیت
آهَصش ٍ پژٍّص ّبي تَسعِ ٍ آیٌذُ ًگشي سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ سیضي استبى ّب سسیذُ ببضذ ،استفبدُ ًوبیٌذ)
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شماره انهم1091808:
اترخی انهم1395/12/22:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

« مشخصات دوره آموزشی»
عٌَاى دٍسُ آهَصضي :حقوق شهروندی در نظام اداری
مدت زمان آموزش 8 :سبعت تئَسي :

عولي :

هخبؼببى :توبهي کبسکٌبى ٍ هذیشاى

هدف کلی دوره :افضایص سؽح آگبّي ،تعْذ ٍ هسئَلیت کبسکٌبى ٍ هذیشاى دستگبُ ّبي اجشایي ٍ التضام آًبى ًسبت بِ سعبیت حمَق ضْشًٍذي
هشدم دس ًظبم اداسي بعٌَاى هسئَالى اجشایي ٍ کبسگضاساى دٍلت

سر فصل های آموزشی:
-

حك بشخَسداسي اص کشاهت اًسبًي ٍ سفتبس هحتشهبًِ ٍ اسالهي
حك اداسُ ضبیستِ اهَس کطَس
حك بشخَسداسي اص اعوبل بیؽشفبًِ لوَاًیي ٍ اًجوبم لبًًَوٌوذ ٍ بوذٍى
تعبسض هٌبفع اهَس اداسي
حك هصَى بَدى اص تبعیط دس ًظبم ّب ،فشایٌذّب ٍ تصویوبت اداسي
حك آگبّي اص تصویوبت ٍ الذاهبت اداسي هشبَغ بِ حمَق ٍ هٌبفع خَد
حك دستشسي آسبى ٍ سشیع بِ خذهبت اداسي
حك دستشسي بِ اؼالعبت عوَهي ٍ اؼالعبت ضخصي ٍ اصالح آى
حك سعبیت حشین خصَصي افشاد دس ًظبم اداسي
حك آگبّي اص فشآیٌذّبي اداسي ٍ دستشسي بِ اؼالعبت هَسد ًیبص
حك دستشسي بِ همبهبت ٍ هبهَساى اداسي
حك اظْبس ًظش آصاد هشدم دس هَسد فشآیٌذّبي اداسي
حك هصَى بَدى اص ضوشٍغ اجحوبف آهیوض دس تَافوك ّوب ،هعوبهالت ٍ
لشاسدادّبي اداسي

-

حك بشخَسداسي اص دٍلت الکتشًٍیک ٍ دستشسي بِ هشاجوع اداسي ٍ
ًظبستي
حووك جبووشاى خسووبسات ٍاسدُ بووِ هووشدم دس ا ووش لصووَس یووب تمصوویش
دستگبّْبي اجشایي ٍ کبسکٌبى آًْب
حك سسیذگي بوَلع ٍ هٌصفبًِ بِ ضکبیبت ٍ اعتشاظبت
حك اسائِ ًظبست بشاي بْیٌِ سبصي فعبلیت ّب ٍ تصویوبت اداسي
حك اضخبظ تَاًخَاُ دس بشخَسداسي اص اهتیبصات خبظ لبًًَي آًْب
حك دادخَاّي اداسي
حك بشخَسداسي کبسهٌذاى اص آهَصش ّبي ضغلي ٍ ضبیستِ سبالسي
ٍ هصًَیت اص تبعیط
حك صًبى بش بشخَسداسي اص فشصت ّبي ضوغلي ٍ عوذم تبعویط دس
حمَق ٍ هضایب

سشفصل ّبي هزکَس بب تبکیذ بش هَاد ،34،56 ،30،31 ،23 ،22 ،21 ،19،20
 83 ٍ 82 ،79هٌطَس حمَق ضْشًٍذي تذسیس هي ضًَذ.

محتوی آموزشی :هحتَاي آهَصضي دٍسُ بِ صَست استبًذاسد تَسػ هشکض روش ارزشيابی :حعَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هطبسکت دس هببحث،
آهَصش هذیشیت دٍلتي بب ّوکبسي اهَس سالهت اداسي ٍ صیبًت اص حمَق هشدم سبصهبى ّوشاُ بب آصهَى پبیبًي
اداسي ٍ استخذاهي کطَس ٍ دیگش هشاجع تخصصي تْیِ ٍ تذٍیي خَاّذ ضذ.

شرايط مدرسين:

روش اجرا :تشجیحبً حعَسي ،دس صَست فشاّن بَدى ضشایػ ٍ بستشّبي

داسا بَدى گَاّیٌبهِ صالحیت عوَهي ٍ اختصبصي تذسیس دس چبسچَة ًظبم الصم ،اجشاي دٍسُ بِ ضیَُ غیشحعَسي هبتٌي بش استبًذاسدّبي آهَصضي ٍ
فٌبٍسي اسائِ ،بالهبًع است.
آهَصش کبسهٌذاى دٍلت

مجريان دوره :هشکض آهَصش هذیشیت دٍلتي – هذیشیت آهَصش ٍ پژٍّص ّبي تَسعِ ٍ آیٌذُ ًگشي سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ سیضي استبى ّب،
دستگبُ ّبي اجشایي
(دستگبُ ّبي اجشایي بشاي اجشاي ایي دٍسُ ببیذ اص هحتَا ،بستِ ّبي آهَصضي ٍ هذسسبًي کِ صالحیت آًْب بِ تبییذ هشکض آهَصش هذیشیت دٍلتي ٍ هذیشیت آهَصش
ٍ پژٍّص ّبي تَسعِ ٍ آیٌذُ ًگشي سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ سیضي استبى ّب سسیذُ ببضذ ،استفبدُ ًوبیٌذ)
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