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  ٢٥/٤/١٣٩٨                                                            ١٠٠/٤١٢٩٥/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست محترم ٢٥/٤/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٤١١٢٨/٩٠٠٠نامه شماره  تصوير آيين

جهت درج » هاي انساني در قوه قضاييه حفظ كرامت و ارزش«قوه قضائيه در خصوص 
  .ددگر در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٢٥/٤/١٣٩٨                                                            ١٠٠/٤١١٢٨/٩٠٠٠رهشما
  هاي انساني در قوه قضاييه دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش

 لحاظ  و با ن اسالم در پاسداشت کرامت انسانين مبي ديهات به آموزهيبا عنا
 يران و در راستاي اي اسالمي جمهوريحقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساس

 ي مقام معظم رهبري از سوي ابالغيي قضاي کليهااستيازدهم سي نمودن بند يياجرا
 و يند دادرسير الزم جهت کاهش فرآياتخاذ تداب« در خصوص ٢/٩/١٣٨٨خ يبه تار
 در مراجع ي از حقوق شهرونديمندو بهرهع و آسان مردم به حقوق خود ي سريابيدست
 ي و فرهنگي، اجتماعي قانون برنامه ششم توسعه اقتصاد١١٣مادهو با توجه به » ييقضا

ش دقت و يه به افزاييف قوه قضاي بر تکلي مبن١٣٩٥ران، مصوب ي اي اسالميجمهور
 ي حقوق عامه، ارتقاياي و احيي، تحقق عدالت قضاييسرعت در ارائه خدمات قضا

 آحاد مردم به ي دسترسيجاد فرصت برابر براي و ايت و کاهش اطاله دادرسيفيک
، يت خدمات کشوريري قانون مد٢٥ماده حکم مقرر در ي و در راستاييخدمات قضا

ن يت موازي به رعايي اجرايهاران و کارکنان دستگاهيف مدي بر تکلي مبن١٣٨٦مصوب 
احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر ف به نحو ي و انجام وظاي و ادارياخالق اسالم

 و ييگاه کارکنان قضاي شأن، منزلت و جايها و با هدف ارتقا آنيگرفتن حقوق قانون
ن و مقررات يه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانيي قوه قضايادار

وب  مصي مشروع و حفظ حقوق شهرونديهاير قانون احترام به آزاديمرتبط نظ
دستورالعمل حفظ کرامت و « ،١٣٩٠و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ١٣٨٣
 :به شرح مواد آتي است »هاي انساني در قوه قضاييهارزش

  اتيفصل اول ـ کل
  :اصطالحات و اختصارات به کار رفته در اين دستورالعمل در معاني زير استـ ١ماده

  ه؛ يي در قوه قضاي انسانيهارزشدستورالعمل حفظ کرامت و ا: دستورالعمل ـ الف
ها، مراکز و ، معاونتي ستاديها و بخشييمراجع قضا:  مشموليهادستگاه ـ ب
 حل اختالف سراسر کشور، دفاتر خدمات يه و شوراهايي تابعه قوه قضايهاسازمان

  الكترونيك قضايي، دفاتر اسناد رسمي و دفاتر رسمي ازدواج و طالق؛
 يه سطوح شغليه و در کليي که به هر نحو در قوه قضايتمام افراد: کارکنان ـ پ

  باشند؛يف محوله ميدار انجام وظار آن، عهدهي و غياعم از رسم
افت هرگونه خدمت در چارچوب ي که به منظور دريشخص: ارباب رجوع ـ ت

 يرحضوريا غي ي به نحو حضوريا به سبب الزام قانونيار خود يه، با اختييف قوه قضايوظا
  کند؛ ي مشمول مراجعه ميهاک از دستگاهيبه هر 

 با ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب : قانون آيين دادرسي كيفري ـ ث
  اصالحات و الحاقات بعدي؛

  ؛١٣٩٢، مصوب يقانون مجازات اسالم: قانون مجازات اسالمي ـ ج
 قتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساله ششم توسعه اقانون برنامه پنج: چ ـ قانون برنامه

  .١٣٩٥جمهوري اسالمي ايران، مصوب 
دستورالعمل مبتني بر قوانين و مقررات مرتبط و توجه به ارزشهاي ـ ٢ماده

انت ي همگان در برابرآن، صيت قانون و تساوياسالمي و اصول قانون اساسي، نظير حاکم
ت مردم و سرعت، يامن و ي به اطالعات، آزاديت و حفظ کرامت افراد، دسترسيثياز ح

استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقالل قضايي و ارتقاي جايگاه کارکنان بر دقت و 
  . باشدي مها، ندها و عملکردي، فرآتصميمات
  :ر استياهداف دستورالعمل به شرح زـ ٣ماده
 و تالش در راستاي گسترش عدل و يت اصول کرامت انسانياهتمام بر رعا ـ الف

  ؛مشروعهاي  آزادي
هاي مشمول و کارکنان به گويي دستگاهب ـ ارتقاي سطح کارآمدي و پاسخ

  ارباب رجوع؛
ـ افزايش ميزان رضايت   هاي مشمول و کارکنان؛مندي ارباب رجوع از عملکرد دستگاهپ 

 مشمول به يهات ارائه خدمات در دستگاهيفيت و کي کميابيش و ارزيپا ـ ت
  ؛  آنيمنظور بهبود و ارتقا

   عموم؛ ي حقوقيهايش سطح آگاهيافزا ـ ث
  .گاه، شأن و منزلت کارکناني جايحفظ استقالل قضات و ارتقا ـ ج

 ن آني تضمي عادالنه و راهکارهايدادرس  ـفصل دوم
در نظام قضايي ايران، دادرسي عادالنه مستند به اصول متعدد قانون اساسي ـ ٤ماده

  ي وـوزدهم، بيستم، بيست و دوم، سي و دوم، ساز جمله اصول نجمهوري اسالمي ايران، 

 ١٣٩٨ماه تيرام  سي شنبهيك
 

 ٢١٦٥٥ شماره پنجمسال هفتاد و 
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ن و ي قوانيو برخصد و شصت و نهم کيصد و شصت و پنجم تا کي و نهم، يچهارم تا س
 بودن محاکمات، ي چون علنياند اصول  مکلفيين اساس، مراجع قضايمقررات است و بر ا

ض ناروا، يرگونه تبع همگان در برابر قانون و عدم هي بودن جرم و مجازات، تساويقانون
 به يم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسيمنع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفه

 مرجع يطرفي، استقالل و بي اخذ اقرار، حق دادخواهيل، برائت، منع شکنجه برايوک
 انسان و يت و کرامت ذاتيثيت از حين حماي امکانات دفاع، تناظر و همچني، برابرييقضا

ند يت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص در تمام فرآيرمت و مصونحفظ ح
  . مقررات قانوني مربوط را رعايت نماينديدگيرس

 ي اسالمي جمهوريصد و شصت و پنجم قانون اساسکي اصل يدر اجرا ـ ٥ماده
 به افکار يين در جهت پاسخگوي بودن محاکمات و همچنيت اصل علني بر رعايران مبنيا

 مرتبط يهاژه پروندهيو مهم، بهيها به پروندهيدگي راجع به روند رسيرسانطالع و ايعموم
  :باشند ير مي مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زيهابا حقوق عامه، دستگاه

 با يها در جلسات دادرسژه رسانهيوفراهم آوردن موجبات حضور افراد به ـ الف
ن بند يران و همچني اي اسالمي جمهوري اساسکصد و شصت و پنجم قانونيت اصل يرعا
ن يي  قانون آ٤١٣ و ٤٠٠، ٣٥٣، ٣٥٢ و مواد ١٣٧٩ قانون مطبوعات، مصوب ٦ ماده ٦

  ؛ ي جلسات دادرسي برگزاري مکان مناسب براينيبشي و پيفري کيدادرس
 يي صادر شده از مراجع قضايها عموم به دادنامهيفراهم آوردن موجبات دسترس ـ ب
 ي مرکز آمار و فناوريه با همکاريين آراء در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضاي ايق بارگذارياز طر

  ت اشخاص؛يثي و در جهت حفظ حيت اصل محرمانگيه، با رعايياطالعات قوه قضا
 ٣٦مادهم موضوع تبصره ي راجع به جرايت قطعي احکام محکوميانتشار فور ـ پ

ن انتشار يراالنتشار و همچني کثيها از روزنامهيکيا ي ي در رسانه مليقانون مجازات اسالم
 ي در صورتي محليها از روزنامهيکين ماده در ي موضوع صدر ايت قطعياحکام محکوم

  ت نباشد؛ يا امنيکه موجب اخالل در نظم 
 يرسانها و اطالعه با رسانهيي قوه قضاي سخنگوي جلسات منظم از سويبرگزار ـ ت

 يرسان روند اطالعيه همراه با بهبود و ارتقايي اخبار مهم قوه قضاگريها و درامون پروندهيپ
   وارد نشود؛ ي خلليطرفي و اقتضائات اصل بيند دادرسيکه بر فرآينحوبه

ژه اطالعات يو ه بهيي راجع به عملکرد قوه قضايانتشار ساالنه اطالعات عموم ـ ث
ت ي شکايه عموم و ساز وکارهاها و مراحل ارائه خدمات بف، ساختار، روشيراجع به وظا

 ١٠ماده حکم مقرر در ي مشمول در راستايهاا اقدامات دستگاهيمات يشهروندان از تصم
  .ن قانونيت فصل چهارم اي، با رعا١٣٨٨ آزاد به اطالعات، مصوب يقانون انتشار و دسترس

 ي جمهوري و هفتم قانون اساسي و ششم و سي اصول سيدر اجرا ـ ٦ماده
 بودن جرم و يت اصول قانوني بر رعايان و قانون آيين دادرسي كيفري مبنري اياسالم

  : ت کنندير را رعايموارد زاند   مکلفييمجازات و برائت، مراجع قضا
 دال بر يا اماراتي قرائن و  که ادله،ا جلب افراد بدون آنياحضار اجتناب از  ـ الف

  ا در دست باشد؛يه آنان موجود يارتکاب جرم از ناح
 يد قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم براياجتناب از تمد ـ ب

  انتساب بزه به متهم؛
   در صورت توجه اتهام؛ ن زمان ممکن،يترعيم اتهام به متهم در سريتفه ـ پ
  . متهم تحت قراري شده از سويل معرفيا کفيقه يرش وثيل در پذيع و تسهيتسر ـ ت

منع  بر يران مبني اي اسالمي جمهوريقانون اساس و دوم ي س اصليدر اجراـ ٧ماده
  :ر هستندي حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زيي و بازداشت خودسرانه، مراجع قضايريدستگ

 بخش يها در دادسراها و دادگاهي دفتر متهمان و محکومان بازداشتيانداز راه ـ الف
 ين دادرسيي قانون آ٤٩ماده ي اجرابا رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيك در

 ي بعديريگين افراد به صورت روزانه و پي، به منظور درج و ثبت مشخصات ايفريک
  ت آنان و اطالع رساني به خانواده ايشان؛ يوضع

 حسب مورد يژه ناظر بر ضابطان دادگستر ا دادرس وييار و ين معاون، دادييتع ـ ب
ها د مستمر و سرزده از بازداشتگاهيخش جهت بازد بييس حوزه قضايا رئي توسط دادستان

  ،يروز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگسترها در هر زمان از شبانهيو کالنتر
س حوزه يا رئي دادستان يد براي بازد و ارسال گزارشيت متهمان بازداشتي وضعيريگيپ

   بخش؛ ييقضا
 يهاها و کانوننده از زندانکنيدگيها و قضات رسد مستمر دادستانيبازد ـ پ

ژه متهمان يوک بار و مالقات با متهمان و محکومان بهيت حداقل پانزده روز ياصالح و ترب
  ؛ ي مقتضييتحت قرار و استماع اظهارات آنان و صدور دستورهاي قضا

ش از ي مدت بيها برا ي کالنتر متهمان در تحت نظرگاهي از نگهداريريجلوگ ـ ت
   ساعت؛ ٢٤

 و تحويل فوري آنان به دادسرا يا اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاهـ  ث
 قانون آيين دادرسي كيفري و ٢٨٥ماده ٢دادگاه اطفال و نوجوانان در اجراي تبصره 

ن يگر متهمان به بازداشتگاه پليس آگاهي؛ مگر در خصوص مرتکبيت اعزام ديممنوع
   مسلحانه؛ يها و سرقتيافته و بانديم سازمانيل قتل عمد، جرايم مهم از قبيجرا

ن يي قانون آ٢٣٧مادهم موضوع يت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرايممنوع ـ ج
  ن خاص؛يا موارد مصرح در قوانين قانون ي ا٢٣٨مادهط مقرر در يت شراي، با رعايفري کيدادرس

 بازداشت موقت كه اعالم به دادستان يا رييس حوزه قضايي بخش در قرارهاي ـ چ
  منتهي به بازادشت متهم شود؛

 با درج يس آگاهيا پلي يا پرونده به کالنتريه يياجتناب از ارسال شکوا ـ ح
طه ين حيي و تعيي و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهاي قضايدستورهاي کل

  ؛ يارات ضابطان دادگسترياخت
 يها طرحي اجرايون مدت برا و بديا مجوز کلياجتناب از صدور دستورها  ـ خ
 ي به ضابطان دادگستري قبليها و ضرورت ارائه آموزشي توسط ضابطان دادگستريمورد

  .هان طرحي ايو نظارت بر حسن اجرا
ز ي نين ماده، محاکم دادگستريا» الف«در مورد حکم مندرج در بند ـ ١تبصره

ان روز به دفتر متهمان و  هميان وقت ادارياند موارد بازداشت را حداکثر تا پا مکلف
  . ندي دادسرا اعالم و گزارش نمايمحکومان بازداشت

» ب« موضوع بند يار ناظر بر ضابطان دادگستريا داديعالوه بر معاون ـ ٢تبصره
ها ها و بازداشتگاهي است به نحو مستمر و سرزده از کالنتر ز مکلفي نن ماده، دادستانيا

 و استماع اظهارات ي متهمان بازداشتيت نگهداريفي کت وي وضعيريگيد کند و با پيبازد
  . دي صادر نماي مقتضييآنان، دستورهاي قضا

 بر يران مبني اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسي اصل سيدر اجرا ـ ٨ماده
  :ت کنندير را رعاي موارد زاند  مکلفييمراجع قضا اخذ اقرار، يت اصل منع شکنجه برايرعا

 خطاب به ضابطان يا کتبي يدور هرگونه دستور شفاهت صيممنوع ـ الف
ا ي يق که موجب آزار جسمي تحقيرقانوني غيهاوهي، متضمن استفاده از شيدادگستر

  شود؛ي مي متهم بازداشتي و روانيروح
 و يا روحي ي شکنجه جسمياستماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدع ـ ب

 ي و عنداالقتضاء معرفير بر ضابطان دادگسترار ناظيا دادي توسط معاون دادستان يروان
   دادستان؛ ي و ارسال گزارش براي قانونيمتهم به پزشک
ب ي مکلف است نسبت به تعق، دادستان»الف«در خصوص حکم مقرر در بند ـ ١تبصره

 ي انتظامي دادسراي مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برايفريک
  . ارسال کندي مربوط به ضابطان دادگستري نظارت و بازرسيحدهاا وايقضات 

 شکنجه يم اکراه متهم مدعي، چنانچه ب»ب«در مورد حکم مقرر در بند ـ ٢تبصره
 يار ناظر بر ضابطان دادگستريا داديت برود، معاون يا انصراف از شکايبه اعالم گذشت 

  .کند ي ميريگي را صادر و پيگريدستور انتقال متهم به بازداشتگاه د
 بر يران مبني اي اسالمي جمهوري و نهم قانون اساسي اصل سيدر اجراـ ٩ماده

اند، د شدهيا تبعي ير، بازداشت، زنداني که به حکم قانون دستگيت افراديثيمنع هتک ح
  : ت کنندير را رعايموارد زاند   مکلفييمراجع قضا
 و يا روحي يت و آزار جسميز و موجب اذيرآمي هرگونه رفتار تحقاجتناب از ـ الف

  ا محکومان؛ي به متهمان يحرمتيا بي يروان
دن سر، استفاده از يتراش  ماننديا قهيا سلي يرقانونياجتناب از هرگونه رفتار غ ـ ب

 به يا انتقال ويدن صورت و يبند، پوشان، چشم)جزء در مورد مجرمان خطرناک(پابند 
  ؛ ييان بازجوي جر درياماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستر

ا متعلق ي و يرمرتبط با بزه انتسابياء غيش اسناد و اشي و تفتياجتناب از بازرس ـ پ
 يهالمير و فيها، تصاو محتوا و مضمون اسناد، نوشتهين اجتناب از افشايچنبه ثالث و هم

ها؛ مگر به دستور ه نسخه از آني و تهيسازرهيا ذخي متهمان و محکومان و يخانوادگ
  .ي کشف بزه انتسابي و در راستاييضاق

اند از هرگونه  ، کارکنان مکلفيطرفيت اصل استقالل و بيبه منظور رعاـ ١٠ماده
ر ي زيکند، از جمله ارتکاب رفتارهايت ميک طرف را تقوي از ي که شائبه جانبداريرفتار

  :ندياجتناب نما
، نظير يان دادگستر نامتعارف با وکال و کارشناسي ارتباطات شخصيبرقرار ـ الف

  ن افراد؛ يحضور در دفاتر ا
  ل؛ي وکيه آنان به معرفيا توصي به ارباب رجوع و يا مشاور حقوقيل ي وکيمعرف ـ ب
  ها و مرتبطان آنان؛ا واسطهين پرونده يک از طرفي ارتباط با هر يبرقرار ـ پ
ه ؛ مگر بيط اداري در خارج از محيا اداري يي قضايهارش درخواستيپذ ـ ت

  موجب قانون؛ 
   نامتعارف؛ ي تجاريهاتيگر فعاليا دي ي، دالليگر متضمن واسطهيهاتيفعال انجام ـ ث
 يهاا نامتعارف از سازماني و يرقانونياز غيا امتيا کسب هرگونه منفعت يمطالبه  ـ ج

 يا حقوقي يقي از اشخاص حقي و به طور کليردولتي غي و نهادها و موسسات عموميدولت
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 مرتبط ي بر طرح دعاويا ظن قوي مفتوح بوده ييها نزد مرجع قضا ه آنيا عليله  يوکه دعا
  ها وجود دارد؛ با آن

  ،ي، سازماني، حزبي، جناحياسيدر اختالفات و منازعات س يمداخله و جانبدار ـ چ
  ها؛ راجع به موضوعات مورد مناقشه آني و صنفي و هرگونه اظهارنظر رسميانتخابات
ق يژه از طريو بهيش از ختم دادرسيت دعوا تا پيظهارنظر در ماههرگونه ا ـ ح

ل يش، تمايکننده گراانيکه بياگونهها به راجع به پروندهيرسان ها و اطالعمصاحبه با رسانه
  . باشدييم نهاي تصميا فحوايت ي نسبت به ماهيا اراده قاضي

گر يارات سخنگو و دن ماده، ناظر بر اظهيا» چ«ت مقرر در بند يممنوع ـ تبصره
  . باشديز ميه نييمسئوالن قوه قضا

اند موارد  ت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلفيثيحفظ ح يدر راستاـ ١١ماده
  :ت کنندير را رعايز

   در برخورد با ارباب رجوع؛ي انسانيهاادب و ارزش ـ الف 
   ارباب رجوع؛يم خصوصيت و آبرو و حريثيحفظ ح ـ ب 
  ؛ات پروندهي و محتوحفظ اسرار ـ پ 
  ؛ي به ارباب رجوع پس از احراز سمت وييگوپاسخ ـ ت 
 صورت در مجازات د بهيتهد متضمن نوشته اي تابلو هرگونه نصباجتناب از  ـ ث 

  ؛کارکنان به نيتوه
  . در برخورد با بانوانين اسالمياخالق و مواز  ـ ج 

ر ينجام اقدامات زت و کرامت ارباب رجوع، ايثي حفظ حيدر راستاـ ١٢ماده
  : استيضرور

 ي به جايکي نامحسوس و الکترونيزات بازرسيدر صورت امکان استفاده از تجه ـ الف
  ؛ي مگر در موارد خاص و ضروري بدنيبازرس

  ؛ي مناسب بازرسيها  در خصوص روشيکيزيآموزش مأموران حفاظت ف ـ ب
  ؛ي بازرسيرضروريحذف موارد غ ـ پ
  ؛لباس بدون ينبد يبازرساجتناب از  ـ ت
-شيل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پيرامون اقالم و وساي پيرساناطالع ـ ث

  .لي وسايگذار امانتينه براي امکانات مطمئن و بدون هزينيب
 و کارشناسان، يت و کرامت وکال، مشاوران حقوقيثي حفظ حيدر راستاـ ١٣ماده

 از تجهيزات الكترونيكي استفاده و ي جهت بازرسييبه هنگام حضور آنان در مراجع قضا
  .حتي المقدور از انجام بازرسي بدني خودداري شود

اند به تناسب   مکلفييژه مراجع قضايو مشمول دستورالعمل بهيهادستگاهـ ١٤ماده
  . ننديتدارک بب گو و مالقات آنان با موکالن استقرار و انتظار وکال و گفتي را برايمکان امکانات

 و سرعت، دقت و استمرار يت شهروندي و امنيآزادت اصول ي رعاير راستادـ ١٥ماده
  : ت کنندير را رعاياند موارد ز  مشمول حسب مورد مکلفيهادر ارائه خدمات، دستگاه

ل ي تعطي و روزهايراداريک در اوقات غي کشي و ادارييحضور کارکنان قضا ـ الف
  ؛ ييدر مراجع قضا

ل اعالم ي کفيا معرفيقه يع وثي تودي که براي متهمياجتناب از اعزام و معرف ـ ب
ن يان اي متهم تا پاي و عنداالقتضاء معرفيان وقت اداريد به زندان تا پاينماي ميآمادگ

  ؛ يوقت به مرجع انتظام
ف امالک ي و توقيابيع در ارزي برخط با هدف تسريکي سامانه الکترونياندازراه ـ پ

  .ي دادگستري و سازمان ثبت اسناد و امالك كشوربا همكاري كانون كارشناسان رسم
کننده يدگي رسين ماده، قاضيا» ب«در خصوص حکم مقرر در بند  ـ تبصره

 اتخاذ يعيقه توديا وثي شده يل معرفيز نسبت به کفي نيمکلف است خارج از وقت ادار
  .ر دهدک قراي کشيار قاضي در اختيا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونيد و يم نمايتصم

   مشموليهانحوه ارائه خدمت در دستگاه ـ فصل سوم
ت ي خدمات ارائه شده، رعايم ارباب رجوع و بهبود و ارتقاي تکريدر راستاـ ١٦ماده

  : استي مشمول ضروريهار در دستگاهيموارد ز
  ؛ يد اداريفات زاي و تشرهيا توسعه رويجاد ياجتناب از ا ـ الف
  گر؛يکدي مرتبط با ي اداري واحدهايتمرکز فضا ـ ب
  ک مکان؛ي مربوط به هر خدمت در ي اداريندهايع فرآيتجم ـ پ
ـ ت   ؛)يکيستم تحت شبکه الکترونيس (يون اداري اتوماسستمي سيا ارتقاي ياندازاستقرار و راه 
دن موارد ضرورت يزه و به حداقل رساني و مکانيکي الکترونيهااستفاده از روش ـ ث

  ه ارباب رجوع؛ بييگوحضور جهت پاسخ
ق نصب صندوق در محل ياز طر يت مردميشنهاد، نظر، انتقاد و شکاياخذ پ ـ ج

 در خصوص ي نظرسنجيها کاربرگعيتوز ،يا انهي و راي تلفنيها سامانهانتظار، استفاده از 
ندها و يج آن در اصالح فرآي مناسب از نتايبردار  و بهرهيآورعملکرد کارکنان و جمع

  کارکنان؛ه يتشويق و تنب

 ينيبشيشنهادها و انتقادها و پيافت پي سامانه جامع دريانداز و راهيطراح ـ چ
 ارباب رجوع به عملکرد هر يازدهي و امتي، ارتباط مردميرسان، اطالعييگو پاسخيهاتيظرف
  ربط؛ يه آنان به مقام ذي از ناحيک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابي

  ا؛ ي خط تلفن گوياندازهرا ـ ح
 ساختمان و ي ورودي در مباديرسان ا استقرار باجه اطالعي راهنما ينصب تابلوها ـ خ

 مشمول و يها دستگاهيها بخشي معرفيد ارباب رجوع برايطبقات و در معرض د
  استفاده از تجهيزات الكترونيكي جهت راهنمايي ارباب رجوع؛ 

در  کارکنان از کي هر ياصل فيوظارئوس   ويدرج مشخصات، پست سازمان ـ د
  محل استقرار آنان؛ 

م و بدون واسطه با ارباب ي مالقات و ارتباط مستقي برايا ساعاتيص روز يتخص ـ ذ
   ؛  آنانيها  درخواستي بعديريگي و پ مشموليهادستگاهران يرجوع توسط مد

حل خدمت و  و حضور تمام وقت کارکنان در ميق ساعات کار اداريت دقيرعا ـ ر
 و حضور يمعرف، منوط به يا مرخصي يت اداريعدم ترک محل جز در صورت مأمور

   به ارباب رجوع؛ييگون جهت پاسخيگزيمستخدم جا
  ؛ي در ساعات اداري در منظر ارباب رجوع و به طور کلياجتناب از انجام امور شخص ـ ز
اء و مدارک ارباب ي اشي از مفقوديريرانه در جهت جلوگيشگيانجام اقدامات پ ـ ژ
   آنان؛ي اطالعات شخصيا افشايرجوع 

 ارباب رجوع؛ يم شخصير با حري مغايکي الکترونيهااجتناب از انجام نظارت ـ س
  مگر به حکم قانون؛

 ي قاضيا مرخصيت و ي در فرض مأموريد اوقات دادرسياجتناب از تجد ـ ش
  گر؛ي ديکننده و ضرورت ارجاع امر به قاضيدگيرس

فاده حداكثري از ظرفيت تجهيزات الكترونيكي جهت انجام مكاتبات و ص ـ است
  استعالم ها و خودداري از مكاتبه به صورت كاغذي؛

که موجب  يا گونه ش اعالم شده و مناسب بهي در زمان از پينيض ديانجام فرا ـ ض
  ر در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود؛يتأخ

ه يه و تعبي ارباب رجوع و تهيسب برا استقرار و انتظار منايص فضايتخص ـ ط
، يشي و سرمايشي، لوازم گرماي مناسب به تعداد کافي مانند صندليزات ضروريتجه
ل يتسه و مستمر نظافت تيرعا با مناسب يبهداشت سيسرو، يدنيزات آب آشاميتجه

   به نمازخانه؛يدسترس
  ؛ي اداري و نظافت مستمر فضايزگيپاک ـ ظ
زات يها و تجهعنداالقتضاء استفاده از روشپرداز و  خوديها نصب دستگاه ـ ع
   عامل در صورت ضرورت؛يها از بانکيا و استقرار شعبهيکي الکترونيده نوبت

نه ارباب رجوع به يهز  و تردد آسان و کمي و تدارک موجبات دسترسينيب شيپ ـ غ
  ؛يل شهرت حمل و نقيري و مدي با مسؤوالن محليق هماهنگي مشمول از طريهادستگاه
ع و يخواهان و تسر  تردد سالمندان و تواني اماکن برايساز  و مناسبيطراح ـ ف

  ن افراد؛ يت در ارائه خدمت به اياولو
 جهت استقرار کودکان و ي مناسب همراه با امکانات و مربيص فضايتخص ـ ق

ن يهمچن از ورود و تردد آنان به محاکم و يرينوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگ
   در صورت ضرورت و اقتضاء؛ييگر مراجع قضاين مکان در ديص ايتخص

  ؛ يي ارشاد و معاضدت قضايا توسعه واحدهايل يتشک ـ ك
  ت از زنان و کودکان؛يت دفاتر حمايا تقويجاد يا ـ گ
ـ ل  يدسترس  از قطع و عدميري با هدف جلوگيکيالکترون يها سامانهيهارساختيت زيتقو 
  .  ن زمان ممکنيترراد در کوتاهين رفع ايچنن امر و هميدن ايا به حداقل رساني و هابه سامانه

 و ييک قضايجاد دفاتر خدمات الکتروني ايينامه اجرانييآ «يدر راستاـ ١٧ماده
ه مکلف است بر يي اطالعات قوه قضاي، مرکز آمار و فناور»١٣٩٦ها مصوب کانون آن
 ي کميابي و ارزييک قضايکانون دفاتر خدمات الکترونن دفاتر و يه امور اي کليحسن اجرا

 و يالت رفاهيث امکانات و تسهي دفاتر از حي استانداردهاينيها و بازب عملکرد آنيفيو ک
 به تخلفات يدگيع در روند رسيتسر.  به ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشدييگوپاسخ

  . است يدنظر الزامي و تجدي بدويهااتين دفاتر توسط هيا
  :ر استيت موارد زيه مکلف به رعايي قوه قضايمعاونت منابع انسانـ ١٨ماده
 ي اجتماعيها راجع به مهارتي آموزشيهاها و کارگاه مستمر دورهيبرگزار ـ الف

ت استرس، احساسات و يري، تفکر خالقانه، مدي ارتباطيهاژه مهارتيو  کارکنان به يبرا
 يها توسعه و بهبود مهارتها و آنان در برخورد با چالشي توانمنديجانات با هدف ارتقايه

  ها؛ها و کارگاهن دورهي اي بعديابيش و ارزي و پايزندگ
ش سطح دانش ي آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزايها دورهيبرگزار ـ ب
 به ويژه كاركنان دادسراها و دادگاههاي تخصصي و اعضاي   آنان،يزان کارآمدي ميو ارتقا

  قضايي كميسيون ها و هيات ها؛
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ي ، روزمزد، شوراي، شرکتي کارکنان مشاغل کارگريريکارگاجتناب از به ـ پ
  . مربوطي آموزشيها کردن دورهي بدون سپريير آن در مراجع قضاياختالف و نظا حل

ن ماده، در ي موضوع اي آموزشيهاها و کارگاه دورهيج حاصل از برگزارينتا ـ تبصره
  .شودي لحاظ مي استخداميد قراردادهايتمداء، انتصاب و ارتقامر 

 به ي مرخصي مختلف در اعطايهاهي از اعمال رويريبه منظور جلوگـ ١٩ماده
ان، يع حقوق زندانيي، با هدف اجتناب از تضيفري کيهانيزان تأميان و نوع و ميزندان

نامه وهيستورالعمل، شخ ابالغ ديدادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تار
ن و مقررات يت قوانيان را با رعاي به زنداني مرخصيند اعطايزان و فرآي ميسازمتناسب
  .ديه ارائه نماييس قوه قضايب و ابالغ به رئيه و جهت تصويحاکم ته

ت موارد ي کشور مکلف به رعايتي و تربينيها و اقدامات تأمسازمان زندانـ ٢٠ماده
  :ر استيز

 در يفري احکام کي اجرايها استقرار معاونتيم آوردن امکانات الزم برافراه ـ الف
ن يي قانون آ٤٨٤ماده ٢ها؛ موضوع تبصره ن معاونتي کامل با کارکنان ايها و همکارزندان
 احکام يف معاونت اجراي وظايوه استقرار و اجراي شيينامه اجرانيي و آيفري کيدادرس

  ؛١٣٩٥، مصوب يفريها و موسسات ک از آن در زندانيا واحدي يفريک
 آزاد زندان و يان و فضايرامون آمار زنداني پيي قضايارسال گزارش به واحدها ـ ب

   قانون برنامه؛١١٣ماده» ت« قسمت ٣ها، موضوع بند رش  زندانيت پذيظرف
 يفرين کي تأميارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارها ـ پ
ک ي کل کشور هر سه ماه ي دادستاني و مرجع صادرکننده قرار برايزه انتساب نوع ب با اعالم

  ؛يي مختلف قضايهاک حوزهيبار و به تفک
ا حبس و يان در ايام بازداشت ي زنداني و جسمياهتمام در حفظ سالمت روح ـ ت

 يهايازمندين ني و تأمي و درماني آنان به مراکز بهداشتيدسترسفراهم آوردن موجبات 
   آنان؛ييودار

و، ي مانند راديل ارتباط جمعيان از وسايفراهم آوردن موجبات استفاده زندان ـ ث
  راالنتشار؛ ي کثيهاون و روزنامهيزيتلو

 و يي به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضاياجتناب از الزام زنان زندان ـ ج
   به استفاده از لباس زندان؛  يت و مطبوعاياسيم سيان جراين اجتناب از الزام زندانيهمچن

  ؛  ي متهمان و محکومان زندانيبندک و طبقهيع طرح تفکي کامل و سرياجرا ـ چ
، مگر به دستور ير در مالقات زندانيا تأخيجاد هرگونه مانع و ياجتناب از ا ـ ح

  . مالقاتيمتقاض به يرسان و اطالعييقضا
 قانون برنامه به منظور کشف ١١٦ماده» ب«ف موضوع بند ي تکليدر اجراـ ٢١ماده

 اطالعات قوه يع با متخلفان، مرکز آمار و فناوريتخلفات کارکنان و برخورد قاطع  و سر
- و راهيه مکلف است در طراحيي مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضايه با همکارييقضا
  .ديع نماي کارآمد تسري سامانه بازرسيانداز

 با اصالحات ١٣٨٤، مصوب يي سجل قضانامهنيي آ٢٣ماده يدر اجراـ ٢٢ماده
رانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم، اداره يشگير پي آن و به منظور اتخاذ تدابيبعد

م ي جرايبنده مکلف است نسبت به طبقهيي قوه قضاي و عفو و بخشودگيفريکل سجل ک
 و يادگت خانويت مجرمان و وضعيث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسي از حيارتکاب

ج آن را به حوزه ير آن اقـــدام نموده و گزارش و نتاي آنان و نظــايلي و تحصياقتصـــاد
  .  ربط انعکاس دهدي ذيهاگر دستگاهيه و دييرياست قوه قضا

ـ فصل چهارم    آناني انسانيها کارکنان و حفظ کرامت و ارزشيابينظارت و ارزش 
 و ي هفتگيهايند با انجام بازرسا  مشمول مکلفيهاران دستگاهيمدـ ٢٣ماده

ت، نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را يري تحت مديهاسرزده از مجموعه
  .ندي خود لحاظ نماي بعديهايريگميا شده و در تصميجو

 مانند ي مراجع نظارتياند با همکار  مشمول مکلفيهاران دستگاهيمدـ ٢٤ماده
ک از يه، عملکرد هر يياظت و اطالعات قوه قضاحف قضات و مرکز ي انتظاميدادسرا

ج حاصل را در امر ي کرده و نتايابير ارزي زيهاان هر فصل بر اساس مالکيکارکنان را در پا
  . ق کارکنان لحاظ و اعمال کنندي و تشوي استخداميد قراردادهايارتقاء، انتصاب، تمد

  اب رجوع؛ ارائه خدمت به اربي براي، نظم و آمادگيشناسوقت ـ الف
  ت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ يرعا ـ ب
زه در انجام ي نسبت به کار و انگي، صداقت، امانت و عالقمنديريپذتيمسوول ـ پ

  ف محوله؛ يمطلوب وظا
  گر کارکنان؛ي با ديو همکاره مشارکت يروح ـ ت
   و صبر؛يمهارت خودکنترل ـ ث
  ؛يوجدان کار ـ ج
  قدرت تعامل با ارباب رجوع؛ـ  چ
  ت ارائه خدمات؛يت و کميفيک ـ ح
  ؛يريپذمشورت ـ خ

  ؛يريم و نفوذناپذيشجاعت و استقالل در اتخاذ تصم ـ د
  ؛يرازدار ـ ذ
   آن؛ي و ارتقايدانش و به روزسان ـ ر
  دقت و سرعت در انجام امور؛ ـ ز
   اطالعات؛ي از فناوريبردارمهارت بهره ـ ژ 
  ؛يو نوآورت يخالق ـ س
  .ي و پوشش مناسب اداريآراستگ ـ ش

 مذکور در ماده يهااند بر اساس مالک  مشمول مکلفيهاران دستگاهيمدـ ٢٥ماده
ار ارباب رجوع ي راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختيقبل، امكان نظرسنج

رد کارکنان لحاظ  ساالنه عملکيابيها در ارزين نظرسنجيج حاصل از اينتا. قرار دهند
  .خواهد شد

 دستگاههاي مشمول براي افزايش نظارت و همچنين فعال سازي نظارت ـ تبصره
بسيج، ائمه جماعات و افراد  عمومي با نهادهايي از قبيل ستاد امر به معروف و نهي از منكر، 

  .معتمد همكاري خواهند نمود
 صورت يهايابيج ارزيااند بر اساس نت  مشمول مکلفيهاران دستگاهيمدـ ٢٦ماده
اند، از را کسب کردهين امتيشتريان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان که بيگرفته، در پا

ر با ي لوح تقدي مناسب از قبيل اعطاقي و حسب منابع و امکانات موجود، مورد تشويمعرف
  . و پرداخت پاداش مناسب قرار دهندينيدرج در پرونده کارگز

 يهايابيج ارزيه مکلف است بر اساس نتايي قوه قضايابع انسانمعاونت منـ ٢٧ماده
 نظير موارد ي و ادارييصورت گرفته، در هر سال پيشنهاد تشويق تعدادي از کارکنان قضا

  :زير را به رييس قوه قضاييه ارائه دهد
   گروه؛يل در ارتقايک سال تعج ـ يالف
  ؛يقيک گروه تشوي ياعطا ـ ب
   باالتر؛يانانتصاب به پست سازم ـ پ
  .هييس قوه قضاي رئيق از سويتشو ـ ت

ها يابيج ارزي مشمول بر اساس نتايهاران دستگاهيمراجع نظارتي و مدـ ٢٨ماده
 ي مراتب را حسب مورد به مرجع قضايي، دادسرا چنانچه جرم يا تخلفي را مشاهده نمايند،

  .مايند اعالم مي ني به تخلفات اداريدگي رسيهاأتيا هي قضات يانتظام
 يهاي را در نظرسنجيفيج ضعي مشمول نتايهاک از دستگاهيچنانچه هر ـ ٢٩ماده

افت ارشادات يح و دري اخذ توضيربط برا ير ذيصورت گرفته به خود اختصاص دهند، مد
  .شوديها و رفع موانع فرا خوانده مر روشييالزم در جهت تغ

ر يت موارد زي رعا ارکنان، کي انسانيها حفظ کرامت و ارزشيدر راستاـ ٣٠ماده
  : استيتوسط مديران دستگاههاي مشمول ضرور

  اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛ ـ الف
  شت مناسب آنان؛ين معي کارکنان و تأمي و رواني حفظ سالمت جسميتالش برا ـ ب
  ؛يي و جابجاض ناروا در امر انتصابيرفع تبع ـ پ
ـ ت ل ي از قبييهاد بر مولفهيت و جبران خدمات کارکنان با تأک عدالت در نظام پرداخيبرقرار 

  ن و مقررات حاکم؛ي، در حدود قواني شغليهايژگيگاه و وي، جايزان توانمنديحسن عملکرد، م
 ي مانند ارتقاي عدالت در اموري مطلوب و برقراريرسانرفع اخالل در خدمت ـ ث

  نان؛  محل خدمت کارکيياير جغرافييا انتقال و تغي يشغل
 رفع ي مالقات با کارکنان و تالش برايا ساعات مشخص براياختصاص روز  ـ ج

   امور آنان؛يريگيمشکالت و عنداالقتضاء پ
-ا درخواستيشنهادها و ابتكارات کارکـــنان يــافت پيفراهم كردن زمينه در ـ چ

  .يرسان و اطالعييگو پاسخيهاتي ظرفينيبشي آنان و پيها
   مواردگريد ـ فصل پنجم

ه حسب مورد يي قوه قضاي و عمرانيباني، پشتي و مالي راهبرديهامعاونتـ ٣١ماده
ه و ين تهي مصوب و همچنيهاص بودجه و اعتبار الزم از محل سرفصليمکلف به تخص

  .  باشنديف مندرج در دستورالعمل ميزات و انجام تکالين تجهيتأم
ه، ييفاظت و اطالعات قوه قضاس مرکز حيه، رئيي قوه قضايهامعاونتـ ٣٢ماده

 ي، دادستان کل کشور، دادستان انتظاميوان عدالت اداري کشور و ديوان عالي ديرؤسا
اند ها مکلف استاني کل دادگستريه و رؤسايي تابعه قوه قضايها کل سازمانيقضات، رؤسا

ت يعش وضي مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پاياهتمام الزم را جهت اجرا
 ي اصالحيشنهادهاي دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پيت اجرايفي و کيو چگونگ
معاون اول پس از جمع . نديه ارسال نمايي معاون اول قوه قضايان هر فصل برايدر پا

  .بندي، نتيجه را در پايان سال به رييس قوه قضاييه ارائه مي دهد
خ   ي تبصره در تار٨ ماده و ٣٣ل و در ن دستورالعمل مشتمل بر پنج فصياـ ٣٣ماده

  . االجرا استخ ابالغ الزميد و از تاريه رسييس قوه قضايب رئيبه تصو ٢٣/٤/١٣٩٨
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