
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسمه تعالی

  دستگاههاي اجرایی  ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستورالعمل بازرسی

  سازمانهاي تابعه و موسسات اقماري ،مراکز ادارات ، در  عفاف و حجاب و حقوق شهروندي از وضعیت اجراي برنامه هاي

  31/3/95 تا 20/2/95 از تاریخ 
  

  :کلیات
  

از وظایف  9بند ، وزیر محترم کشور  5/2/94مورخ  11959و 01/11/92تاریخ  125952/8/1شماره هاي ابالغیه براساس        

از مصوبات هفتادمین جلسه شوراي اجتماعی کشور به شماره  7و بند وزارت کشور  بهالی انقالب فرهنگی ابالغی شوراي ع

                  ازبایست  می) با تشکیل گروه بازرسی( دستگاههاي اجراییستاد صیانت  اعضاي، 12/11/93تاریخ  140651

با وضعیت  مقایسهو و مراکز زیر مجموعه  ، سازمانها وضعیت موجود در ادارات بررسیمنظور  به  31/3/95تا  20/2/95تاریخ 

  :بعمل آوردارزیابی  و بازرسی ، در حوزه هاي ذیل و برنامه هاي ابالغی مطلوب

 عالی انقالب فرهنگی  يه عفاف و حجاب براساس مصوبه شوراحوزدر  گانه 24وظایف دستگاه هاي   - 1

 ستاد مرکزي صیانت  ابالغیدرون سازمانی عفاف و حجاب گانه  10 برنامه هاي   - 2

  ستاد مرکزي صیانت  ابالغیحقوق شهروندي گانه  9برنامه هاي   - 3

پس از را  بدست آمده نتایج  ،دبیران عفاف و حجاب و حقوق شهروندي دستگاه مربوطه نیز با همکاري گروه مذکور 

 بازرسی و ، سایر مدیران ذیصالح )دستگاه  صیانتستاد رئیس ( عالی ترین مقام دستگاه مربوطه  بهنهایی تحلیل و جمع بندي 

  . نمایدگزارش  )وزارت کشور(ستاد مرکزي صیانت 

  :عملیاتی  اهداف
  

 دستگاههاي اجرایی در حوزه هاي عفاف و حجاب و حقوق شهروندي   زیر مجموعه هايارزیابی وضعیت عملکرد  - 1

 نسبت به اجراي برنامه هاي ستاد صیانت  اجرایی و زیر مجموعه هافعال سازي دستگاه هاي  - 2

  حقوق شهروندي صیانت از مربوطه نسبت به اهمیت رعایت عفاف و حجاب و  مدیران درایجاد حساسیت  - 3

 حصول اطمینان از اجراي برنامه هاي ابالغی  - 4
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  )بعنوان رئیس و جانشین ستاد صیانت( یا یکی از معاونین ذیربط یساي دستگاههاي اجرایؤر -الف

 زیر مجموعهو مراکز ، سازمانها ادارات  بها هبازرسیکتبی شروع الغ با - 1

 به ستاد مرکزي صیانت آن هاو ارسال یک نسخه از  نبازرسی ماحکاصدور  - 2

 وزارت کشور بهمعرفی گروه بازرسی براي شرکت در دوره آموزشی یکروزه  - 3

 ...... خودرو و : از قبیل بازرسی تامین نیازمندیهاي صدور دستور  - 4

صدور دستور افزایش محاسن و کاهش ارایه راهنمایی و تدابیر الزم و به منظور  آن  دریافت گزارش بازرسیها و نتایج نهایی - 5

 معایب و نیزتشویق و تنبیه مدیران مربوطه  

 

   : )که بازرسی خواهد شد  یمحلهای( اجرایی هاي، سازمانها و مراکز تابعه دستگاهرؤساي ادارات  -ب

 پاسخگویی به گروه بازرسی  ومناسب به منظور همکاري  تابعه و مراکزالزم در ادارات و هماهنگی آمادگی ایجاد  - 1

 با حضور بازرسین ستاد صیانت استان   ارزیابیبرگزاري جلسات هماهنگی و  - 2

 در حوزه هاي عفاف و حجاب و حقوق شهروندي بویژه ابتکارات  1394مات سال ارایه مستندات و گزارش اقدا - 3

  : اجرایی هايدستگاهصیانت دبیران عفاف و حجاب و حقوق شهروندي ستاد  -ج

 ابالغیه حاضرها براساس یساجراي بازربراي حسن  مه ریزي برنا وتهیه جدول زمانبندي  - 1

بمنظور جلوگیري از موازي ... و تشکیل جلسات هماهنگی با اداره کل منابع انسانی ، ستاد احیاي امربمعروف و نهی از منکر  - 2

 کاري 

  و مراکز تابعه به ادارات  از رییس یا جانشین ستاد صیانت دستگاه  پیگیري ابالغ شروع بازرسیها  - 3

نسبت به وآموزش و توجیه آنان دستگاه اجرایی ستاد صیانت گروه بازرسی تهیه و تنظیم و ابالغ شرح وظایف بازرسین  - 4

  با همکاري بازرسی ستاد مرکزي صیانت وزارت کشور  همربوط مصوبات ابالغی و چک لیست هاي

، و ابالغ آن به ادارات توسط رییس یا جانشین ستاد صیانت دستگاه گروه بازرسی بازرسین پیگیري صدور حکم براي  - 5

 و مراکز تابعه سازمانها 

                                                                     ادارات بصورت ضربدريبراي سایر به عنوان بازرس ستاد صیانت ادارات و مراکز تابعه کارشناسان دبیران واستفاده از  - 6

روف و نهی از ستاد احیاي امربمع: مراکز نظارتی در بازرسی ها از قبیل  سایراعضا ي ستاد صیانت دستگاه و استفاده از ظرفیت  - 7

 به آنها بازرسی هاواگذاري مستقل از و جلوگیري ...بسیج و  ،منکر 
 

 هاي پیش آمده در مسیر بازرسی  هرفع مشکالت و گر  - 8

  )مراکز ذیربط مداومت کاري آنان ازپرداخت  ، ، پذیرایی وسلیه رفت و آمدتامین (پیگیري پشتیبانی از گروه بازرسی اعزامی  - 9
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  :دستورات هماهنگی 



 

  در صورت نیاز بازرسی شدهمراکز با حضور مسئولین ذیربط و رسیدگی به اعتراضات  جلسات داوريبرگزاري   - 10

رییس یا جانشین ستاد صیانت جمع آوري گزارش بازرسیها، استخراج، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري نهایی و اعالم آن به  - 11

  مسئولین ذیصالحو سایر  بازرسی ستاد مرکزي صیانت ، دستگاه 

و ارتقاي محاسن موجود با روش هاي مختلف از قبیل مالحظه در ارزیابی ساالنه و مراکز تابعه  پیگیري رفع معایب ادارات  - 12

  ......و  مدیران و جشنواره  شهید رجایی

و نیز یکی از  کارشناس مربوطه،یا حقوق شهروندي وعفاف و حجاب  دبیر: شامل  (گروه بازرسی اعزام معرفی و پیگیري   - 13

 وزارت کشوربه توجیهی  _  آموزشیدر دوره ) اعضاي ستاد صیانت دستگاه

   ) مربوطه متشکل از اعضاي ستاد صیانت دستگاه(  گروه بازرسی - د

 توجیهی  - در جلسات آموزشیمنظم مربوطه و حضور  آشنایی با مصوبات ابالغی ستاد مرکزي صیانت و چک لیست هاي - 1

          ) 31/3/95تا  20/2/95(   ابالغیبراساس برنامه  ها اجراي منظم و به موقع بازرسی - 2

 براي ارزیابی الزم براساس چک لیست هاي مربوطهو مراکز تابعه رات حضور در ادا - 3

 بویژه اقدامات اثربخش ، تدابیر و ابتکارات گزارشات و مستندات دریافت اقدامات و  مشاهده - 4

 دستگاه تکمیل شده به دبیرخانه ستاد صیانت  ارایه به موقع نتایج بدست آمده و چک لیست هاي - 5

  :1تبصره 

 .گانه در حوزه عفاف و حجاب از اولویت برخوردار است 24ارزیابی وظایف دستگاه هاي 

  : 2تبصره 

گانه حقوق  9 گانه عفاف و حجاب و 10د ، برنامه هاي نکه می بایست مورد بازرسی قرار گیر درون سازمانی ايهمبناي برنامه 

  .  می باشد  5/2/94مورخ  11959ابالغی وزیر محترم کشور به شماره  شهروندي 

  :  3تبصره 

گرروه بازرسی در صورت لزوم می تواند نسبت به بومی سازي چک لیست هاي مربوطه با هماهنگی و تأئید بازرسی ستاد مرکزي 

                  .صیانت اقدام نماید 

  :4تبصره 

  نفر در قالب چک لیست مخصوص با همین عنوان ارزیابی می شود  50ادارات و واحدهاي اجرایی زیر 

  :  5تبصره 

به مسئولیت استاندار ، معاون سیاسی اجتماعی و مدیر (ارزیابی ادارات استانی و شهرستانی به عهده ستاد صیانت استانها ي سراسر کشور 

      .ست هماهنگی الزم صورت پذیرد، بنا براین می بای است) کل اجتماعی 

  :  6تبصره 

                                                .چک لیست هاي مربوطه متعاقباً ارسال می شود 
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