
 

 

 

 

 

 

 

 

 سالمت اداری 

وظایف  اداره کل تعاون ، کارورفاه 

اجتماعی خراسان رضوی  در مبارزه با 

 فساد و ارتقای سالمت اداری 

 اًجام صحیح تىالیف لاًًَی، تحمك  اّذاف  ٍ -

 هأهَسیتْاي ایي اداسُ ول 

حفظ ٍ تمَیت حمَق ضْشًٍذي دس ًظاظام         -

 اداسي وطَس

وطف ٍ ضٌاسایی، پیطگیشي هماتلِ تا فسظاد    -

 هالی ٍ استماء سالهت ًاام اداسي وطَس

 آسیة ضٌاسی صهیٌِ ّاي تشٍص فساد -

افضایص تشًاهِ ّاي ًااستی پیطگیشاًِ ٍ خظَد   -

 وٌتشلی

 نتیجه گیری  جهت ارتقای سالمت اداری 
 

عَاهل هَثش تشاستماي سالهت اداسي دسلالة سِ دستِ عظَاهظل    
ساختاسي وِ تِ هاّیت ًاام اداسي وطَس تشهی گشدد ، فشٌّگ 
ساصهاًی ، وِ تٌا تِ اّویت آى دسیه دستِ جذاگاًِ هی تاضظذ  
جَ عوَهی ساصهاى تِ عٌَاى جایی وِ تواهی تاٍسّا ، اسصش ّا 
ٍسفتاسّاي ساصهاًی ظَْس هی یاتذ هطخص وٌٌذُ سظاصهظاى     
اصًاش هیضاى سالهت اداسي هی تاضذ تشاي ایٌىِ جَ عظوظَهظی    
ساصهاى  تِ سوت سالهت اداسي  سَق یاتذ، تایذ هَلفظِ ّظاي     
ایجادوٌٌذُ سالهت اداسي دسساصهاى جْت گیشي ّوٌَایی سا   
تِ سوت تعالی داضتِ تاضذ. تشاي دستیثاتی تِ سالهظت اداسي    
هی تایذ سیطِ ّا ٍاصَلی وِ هٌجش تِ آى هی ضَد سا تظشسسظی   
وشد. هطىالت ساختاسي ًاام اداسي هی تَاًذ هاًع تحمك ولیِ  
تالش ّا دسجْت تحمك سالهت ٍواسآهذي ًاام اداسي ضَد  ٍ   
ّشچِ فشٌّگ ساصهاى تِ سوت  تِ سوت فشٌّگظی لظَي ٍ       

ساصًذُ توایل یاتذ اًتااس تشٍص سالهت اداسي  ًیظض افظضایظص           
هی یاتذ .ساصهاى ًمص اساسی سا دسضٌاسائی  ًماط فساد خیض ،  
هثاسصُ تا فساد اداسي ٍ اسائِ ساّىاس جْت واّص فساد ٍ دس     

 ًْایت تحمك سالهت ٍواسآهذي ًاام اداسي خَاّذ داضت..

 
 

 تهیه کننده :

 اداره ارزیابی  عملکرد

 دبیرخانه کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 



 به نام خدا

نقش فرهنگ سازمانی درپیشگیری ازفساد 

 اداری 

فشٌّگ ساصهاًی هجوَعِ هفشٍضات، تاٍسّا ٍ اسصش ّاي 

هطتشن اعضاي ساصهاى است وِ الگَي  سفتاسساصهاًی سا 

 هطخص ٍ ساصهاى  سا اص ساصهاى ّاي دیگش هتوایض هی ساصد

دس ٍالع ، فشٌّگ ساصهاًی اداسان ٍ استٌثاط هطظتظشن      

 ٍولی اعضاي ساصهاى اصآى  است .ًمص فشٌّگ تشاي  

 جاهعِ یا ساصهاى دس حىن ضخصیت تشاي فشد است. 

اگش ساصهاى سا تِ صَست یه ًاام دس ًاش تگیشیظن، ایظي     

ًاام اص خشدُ ًاام ّاي گًَاگَى تطىیل ضذُ است وظِ    

 است.” خشدُ ًاام هٌاتع اًساًی ” یىی اصهْوتشیي  آًْا 

 تش ّویي اساس، دس هثاسصُ تا پذیذُ فساد اداسي ، توشوض  

 تش سٍي عَاهلی وِ هستمیوا تِ تعذ هٌاتع اًساًی ساصهاى

هشتَط هی ضَد، هی تَاًذ تأثیش تیطتشي دس واّص یظا      

 حزف فساد اداسي دس ساصهاى داضتِ تاضذ ، ّش چٌذ وِ 

 فشٌّگ ساصهاًی، تعییي وٌٌذُ هشص ساصهاًی است، یعٌی   -

 ساصهاى ّا سا اص ّن تفىیه هی وٌذ، تِ گَى ُ اي وِ تِ ٍجَد

 آٍسًذُ ًَعی احساس َّیت دس ٍجَد اعضاي ساصهاى هی تاضذ.

 فشٌّگ ساصهاًی تاعث هی ضَد وِ دس افشاد ًَعی تعْذ   -

ًسثت تِ چیضي تِ ٍجَد آیذ وِ آ ى چیض تیص اص هٌاتع ضخصی               

 فشد  است .

 سفتاس فشد تا فشٌّگ ساصهاًی هَجة هی ضَد وِ فشد تتَاًذ تِ   -

 عٌَاى عضَي اص ساصهاى دسآیذ.

 فشٌّگ ساصهاًی هَجة ثثات ٍ پایذاسي ًاام اجتواعی    -

 هی ضَد.

 فشٌّگ اص ًاش اجتواعی ّوچَى چسثی تِ حساب هی آیذ وِ   -

 هی تَاًذ  ا ص عشیك اسائِ استاًذاسدّاي هٌاسة )دس ساتغِ تا

 آًچِ تایذ اعضاي ساصهاى تگَیٌذ یا اًجام دٌّذ (، اجضاي ساصهاى

 سا تِ ّن هتصل وٌذ؛  

فشٌّگ تِ عٌَاى یه عاهل وٌتشل تِ حساب هی آیذ وِ                 -

 هَجة تِ ٍجَد آهذى یا ضىل دادى تِ ًگشش ّا دس سفتاس

 واسوٌاى هی ضَد.

 اگش ساصهاى  اص فشٌّگ هغلَتی تشخَسداس تاضذ، ایي رٌّیت سا دس

 واسوٌاى ایجاد هی وٌذ وِ آًاى، افشادي اسصضوٌذ ّستٌذ؛ تش ایي

 اساس، احتوال تشٍص سفتاسّاي ًاهغلَب دس واسوٌاى ًیض واّص

 هی تاتذ . فشٌّگ ساصهاًی تا اسائِ الگَّاي سفتاسي تِ واسوٌاى، 

 سفتاس آًاى سا جْت هی  دّذ ٍ ّوچٌیي  اص عشیك تثثیت ضیَُ 

ّاي اًگیضش ٍهعشفی تشاًگیضًذُ ّاي هثثت تِ واسوٌاى، هَجة          

 هی ضَد وِ آًْا دس جْت اّذاف ساصهاى گام تشداسًذ.

 اص ایي ساُ واسوٌاى عاللِ ٍ تَجِ ووتشي تِ سفتاسّاي خالف 

 لَاعذ ساصهاى اص خَد ًطاى هی دٌّذ.

عَاهل ساصهاًی دیگشي ّوچَى ضفافیت لَاًیي اداسي ٍ.... دسایي     
صهیٌِ هَثشًذ. تاویذ تشاهَصُ ّا ٍتاٍسّاي دیٌی ٍهزّثی  ، تمَیت   
اسصضْاي اخاللی ٍ ا ًساًی اّویت  لائل ضذى تظشاي وظشاهظت       
اًساًی ٍ تاسٍس ساختي فشٌّگ ساصهاًی تِ دلیل هاّظیظت اثظش       

 گزاسي لَي وِ هی تَاًذ تش سفتاس ٍ عولىشد اعضاي  ساصهاى 
داضتِ تاضذ ، ًمص هْوی دسوٌتشل دسًٍی سفتاسّاي واسوٌاى ٍ     

 پیص گیشي اص تشٍص  فساد اداسي داسد .   
 تِ دلیل  پیًَذ ًضدیه فشٌّگ ساصهاًی  تا  فشٌّگ   عوَهی ٍ 
 فشٌّگ دیٌی ٍ فشٌّگ ساصهاًی عاهل هْوی دس ضىل دّی تِ 
سفتاس ساصهاًی  تِ ضواس هی سٍد ٍ اص ًمص هْوی دس پذیذ آٍسدى  

دگشگًَی دس سفتاسّاي ًاهغلَب ٍ ایجاد ثثات دس سفتاسّاي هظَسد  
 ًاش ساصهاى تشخَسداس است.

 تایذ  تا حاوویت  فشٌّگ دیٌی  تش  ساصهاى ّا  ٍ تْش ُ گیشي  
 ساصهاى  ّا  اص اسصش ّا ٍ ٌّجاسّاي دیٌی، صهیٌِ حل هعضالت  
 هَجَد سا فشاّن ساخت. فشٌّگ ساصهاًی دس لالة هجوَعِ اي  

اص تاٍسّا ٍاسصش ّاي هطتشن وِ تش سفتاس ٍ اًذیطِ ّاي اعضا ٍ   
 ساصهاى اثش هی گزاسد، هی تَاًذ تِ عٌَاى سشچطوِ اي تشاي  

 دست یاتی تِ هحیظ سالن اداسي ٍ یا  فضایی وِ تشٍیج وٌٌذُ  
 فساد  اداسي  است تِ ضواس آیذ. یه  فشٌّگ  لَي ساصهاًی  

 هَجة هی ضَد وِ تذاٍم سٍیِ دس سفتاس تطذیذ ضَد. 
 یه فشٌّگ لَي هی تَاًذ جایگضیي لَاًیي ٍ همشّسات سسوی 

 ساصهاى ضَد . پس هذیشیت تایذ ووتش ًگشاى لَاًیي ٍ همشّسات   

 : سسوی تاضذ تا تتَاًذ تذاى ٍسیلِ سفتاس فشد سا تعییي وٌذ.

 وظایف فرهنگ سازمانی : 
 َّیت تخطی )فشاّن وشدى هٌثعی تشاي تعییي َّیت ( یا     -

 وٌتشل سفتاس؛

تشلشاسي ثثات دس ضیَُ ّاي اًگیضش )استحىام دس تطَیظك   -


