بسمٍ تعبلی
فرایىد ببزرسی
خدمت دَىدگبن  :رئیس ادار ٌ ثبزرسی  ،رئیس دستگبٌ یب سبیر ممبمبت خبرج از دستگبٌ (استبوذار  ،ومبیىذگبن
مجلس  ،رئیس سبزمبن ثبزرسی ي ) ...
خدمت گیرودگبن  :افراد جبمؼٍ  ،وبروىبن داوشگبٌ
مدارک ي اطالعبت مًرد ویبز  :اطالػبت ثُذاشتی  ،درمبوی  ،آشىبیی ثب لًاویه ي آئیه وبمٍ َبی اداری
فرم َبی مًرد استفبدٌ  :ثستٍ ثٍ َذف ثبزرسی متفبيت است ثٍ ػىًان ومًوٍ می تًان ثٍ چه لیست َبی مًجًد
جُت ثررسی يضؼیت ثُذاشتی ي درمبوی مراوس تبثؼٍ اشبرٌ ورد .
شرح مراحل اوجبم کبر  :ثبزرسی َب ػاليٌ ثر ایه وٍ ثر اسب
می شًد ممىه است ثر اسب

ثروبمٍ زمبن ثىذی تؼییه شذٌ در اثتذای سب اوجب

دستًر یب مىبتجبت ممبمبتی چًن ریبست دستگبٌ ثب استبوذار ي  ...صًرت گیرد.

اػضبی تیم تًسط رئیس ادارٌ یب رئیس دستگبٌ تؼییه می گردد در صًرت لسي َمبَىگی لجلی ثب مذیر ياحذ
مرثًطٍ در ایه خصًص ثٍ ػمل می آیذ ( گبَی ویس الز است ثبزرسی ثٍ صًرت وبمحسً

یب سرزدٌ اوجب شًد ).

وبرشىبسبن در ياحذ مرثًطٍ استمرار می یبثىذ در صًرت ویبز لجل از ثبزرسی ثٍ وبرمىذان آن ياحذ ویس اطالع
رسبوی می گردد  .ثب ثررسی مذارن  ،مستىذات  ،مصبحجٍ ثب مطلؼیه ي افراد آگبٌ (مًرد يثًق)  ،گسارشبت تُیٍ ي
تحًیل رئیس ادارٌ می گردد .در صًرت يجًد لصًر در ارائٍ خذمبت ي اوجب يظبیف مًضًع ثٍ مذیر ياحذ ثبزخًرد
دادٌ می شًد .در صًرت محرز شذن تخلف مًضًع جُت الذامبت ثؼذی ثٍ َیئت رسیذگی ثٍ تخلفبت اوؼىب
دادٌ می شًد در وُبیت در صًرت لسي گسارش ثٍ مرجغ متمبضی ثبزرسی ویس تسلیم می گردد .
مسئًلیت َب ي اختیبرات َریک از عًامل :

رئیس دستگبٌ  :صذير دستًر ثبزرسی  ،تؼییه افراد مسئً اوجب ثبزرسی َبی مًردی
رئیس ادارٌ  :تؼییه زمبن ي مىبن ثبزرسی در ثبزرسی َبی مستمر سبالوٍ  ،تؼییه تیم ثبزرسی
وبرشىب

ثبزرسی  :آشىبیی ثب لًاویه ي ممررات ثبزدیذ از مراوس تبثؼٍ  ،گسارش مًارد لصًر یب تخلف ثٍ رئیس ادارٌ

قًاویه ي مقررات :لبوًن مذیریت خذمبت وشًری ،لًاویه يممررات اداری استخذامی ،لبوًن ارتمبء سالمت وظب
اداری

ي ...

وًع فىبيری مًرد استفبدٌ در اجرای ريش  :فىبيری خبصی مًرد استفبدٌ لرار ومی گیرد .
مدت زمبن اوجبم کبر  :در طً سب

فرایىد ببزرسی
اوجب ثبزرسیُبی مستمر مطبثك

دریبفت دستًر ثبزرسی از سًی ریبست

ثروبمٍ زمبن ثىذی تؼییه شذٌ

داوشگبٌ  ،سبزمبن ثبزرسی  ،استبوذاری

فلًچبرت فرایىد ببزرسی

تؼییه اػضبی تیم ثبزرسی

مطبلؼٍ لًاویه ،ممررات ،آئیه وبمٍ َبی اجرایی ي شیًٌ وبمٍ َب

() 1

َمبَىگی ثب مذیر ياحذ مرثًطٍ ي سبیر مؼبيوتُب ي ياحذَبی مرتجط ثب مًضًع در صًرت ویبز

استمرار وبرشىبسبن ثبزرسی در ياحذ مرثًطٍ

درموارد قصور  :ارسال یک نسخه از گسارش محرمانه
پایانی به معاونت یا مذیریت واحذ مورد بازرسی

وصت اطالػیٍ در
در موارد تخلف :ارجاع تخلف محرز شذه به هیات
رسیذگی به تخلفات کارکنان دانشگاه

ثلٍ

آیب اطالع رسبوی ثٍ

یب از طریك

وبرمىذان الز است ؟
خیر

اتًمبسیًن

خیر

ارائه یک نسخه از گسارش به ریاست دانشگاه

محل َبی مىبست

شريع ثٍ وبر وبرشىبسبن ثبزرسی (جمغ آيری مستىذات ي مصبحجٍ ثب افراد
ریرثط  ،ثبزدیذ از ياحذَبی مًرد وظر)

ارجاع موردی به دفتر ارزیابی عملکرد وزارتخانه

()1

جمغ ثىذی ايلیٍ مطبلت ي تُیٍ گسارش ثٍ َمراٌ مستىذات

ارجاع موردی به اداره کل بازرسی

درصًرت ثريزَرگًوٍ اثُب مسئً تیم ثبزرسی الز است :مشبيرٌ ثب وبرشىبسبن مًضًػی
خیر
ثلٍ
مًرد يثًق ادارٌ ثبزرسی را اوجب دَذ ،استؼال مىتًة مًضًػبت مًرد ثحث از مذیریت
َبی ستبدی ریرثط را اوجب دَذ ،جمغ ثىذی وُبیی جُت تُیٍ گسارش پبیبوی را اوجب دَذ

ثلٍارائٍ گسارش پبیبوی ثٍ رئیس ادارٌ

تُیٍ گسارش وبمل ي ارجبع مًضًع ثر
حست اَمیت (لصًر یب تخلف) ثٍ
ياحذَبی ریرثط ()1

ثلٍ

آیب لصًر ي تخلفی
محرز می ثبشذ؟

خیر

خیر

ارائٍ گسارش ثٍ مرجغ
متمبضی ثبزرسی

