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؛
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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
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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

تهران –خیابان شهید بهشتی-نبش میرعماد-شماره-61ساختمان شهید سلیمی مرکز تلفن  05358:دورن گار  00561888 :کدپستی6507773688 :

ش ش6568578 :

شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

« مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره آموزشي :منشور حقوق شهروندی
مدت زمان آموزش 6 :ساعت تئوري :

عملي  :مخاطبان :تمامي کارکنان و مدیران

هدف کلی دوره :ارتقاء سطح آگاهي و شناخت کارکنان و مدیران نسبت به مفاد حقوق شهروندي بعنوان یک شهروند ایراني

سر فصل های آموزشی:
 بیانیه و مقدمه
 حق حیات ،سالمت و کیفیت زندگي حق آزادي و امنیت حق اداره شایسته و حسن تدبیر حق دسترسي به اطالعات حق حریم خصوصي حق تابعیت ،اقامت و آزادي رفت و آمد حق برخورداري از دادخواهي عادالنه حق مسکن حق اشتغال و کار شایسته حق دسترسي و مشارکت فرهنگي -حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار

 حق کرامت و برابري انساني حق مشارکت در تعیین سرنوشت حق آزادي اندیشه و بیان حق دسترسي به فضاي مجازي حق تشکل ،تجمغ و راهپیمایي حق تشکیل و برخورداري از خانواده حق اقتصاد شفاف و رقابتي حق مالکیت حق رفاه و تأمین اجتماعي حق آموزش و پژوهش -حق صلح ،امنیت و اقتدار ملي
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 سازوکارهاي اجرا و نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي
 ارجاعات قانوني مواد منشور حقوق شهروندي
محتوی آموزشی :منشور حقوق شهروندي ابالغي رئیس جمهور روش ارزشيابی :حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث،
همراه با آزمون پایاني
محترم (آذرماه )5931

شرايط مدرسين :دارا بودن گواهینامه صالحیت عمومي و اختصاصي روش اجرا:
تدریس در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت

ترجیحاً حضوري ،در صورت فراهم بودن شرایط و بسترهاي الزم ،اجراي
دوره به شیوه غیرحضوري مبتني بر استانداردهاي آموزشي و فناوري ارائه،
بالمانع است.

مجريان دوره :مرکز آموزش مدیریت دولتي ،مدیریت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها،
دستگاه هاي اجرایي.
(دستگاه هاي اجرایي براي اجراي این دوره باید از محتوا و بسته هاي آموزشي و مدرساني که صالحیت آنها به تایید مرکز آموزش مدیریت دولتي و مدیریت
آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها رسیده باشد ،استفاده نمایند)
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شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

« مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره آموزشي :حقوق شهروندی در نظام اداری
مدت زمان آموزش 8 :ساعت تئوري :

عملي :

مخاطبان :تمامي کارکنان و مدیران

هدف کلی دوره :افزایش سطح آگاهي ،تعهد و مسئولیت کارکنان و مدیران دستگاه هاي اجرایي و التزام آنان نسبت به رعایت حقوق شهروندي
مردم در نظام اداري بعنوان مسئوالن اجرایي و کارگزاران دولت

سر فصل های آموزشی:
-

حق برخورداري از کرامت انساني و رفتار محترمانه و اسالمي
حق اداره شایسته امور کشور
حق برخورداري از اعمال بیطرفانه قووانین و انجوام قانونمنود و بودون
تعارض منافع امور اداري
حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها ،فرایندها و تصمیمات اداري
حق آگاهي از تصمیمات و اقدامات اداري مربوط به حقوق و منافع خود
حق دسترسي آسان و سریع به خدمات اداري
حق دسترسي به اطالعات عمومي و اطالعات شخصي و اصالح آن
حق رعایت حریم خصوصي افراد در نظام اداري
حق آگاهي از فرآیندهاي اداري و دسترسي به اطالعات مورد نیاز
حق دسترسي به مقامات و ماموران اداري
حق اظهار نظر آزاد مردم در مورد فرآیندهاي اداري
حق مصون بودن از شوروط اجحواف آمیوز در توافوق هوا ،معوامالت و
قراردادهاي اداري

-

حق برخورداري از دولت الکترونیک و دسترسي به مراجوع اداري و
نظارتي
حووق جبووران خسووارات وارده بووه مووردم در ا وور قصووور یووا تقصوویر
دستگاههاي اجرایي و کارکنان آنها
حق رسیدگي بموقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
حق ارائه نظارت براي بهینه سازي فعالیت ها و تصمیمات اداري
حق اشخاص توانخواه در برخورداري از امتیازات خاص قانوني آنها
حق دادخواهي اداري
حق برخورداري کارمندان از آموزش هاي شغلي و شایسته ساالري
و مصونیت از تبعیض
حق زنان بر برخورداري از فرصت هاي شوغلي و عودم تبعویض در
حقوق و مزایا
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سرفصل هاي مذکور با تاکید بر مواد ،95،16 ،91،95 ،99 ،99 ،95 ،53،91
 89 ،93و  89منشور حقوق شهروندي تدریس مي شوند.

محتوی آموزشی :محتواي آموزشي دوره به صورت استاندارد توسط مرکز روش ارزشيابی :حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث،
آموزش مدیریت دولتي با همکاري امور سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم سازمان همراه با آزمون پایاني
اداري و استخدامي کشور و دیگر مراجع تخصصي تهیه و تدوین خواهد شد.

شرايط مدرسين:

روش اجرا :ترجیحاً حضوري ،در صورت فراهم بودن شرایط و بسترهاي

دارا بودن گواهینامه صالحیت عمومي و اختصاصي تدریس در چارچوب نظام الزم ،اجراي دوره به شیوه غیرحضوري مبتني بر استانداردهاي آموزشي و
فناوري ارائه ،بالمانع است.
آموزش کارمندان دولت

مجريان دوره :مرکز آموزش مدیریت دولتي – مدیریت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها،
دستگاه هاي اجرایي
(دستگاه هاي اجرایي براي اجراي این دوره باید از محتوا ،بسته هاي آموزشي و مدرساني که صالحیت آنها به تایید مرکز آموزش مدیریت دولتي و مدیریت آموزش
و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها رسیده باشد ،استفاده نمایند)
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