مرکس سالمت اداری و مبارزه با فساد اتاق تهران

 -1معرفی
اتبق ثبصسگبًی ،صٌبیغ ،هؼبدى ٍ کطبٍسصی ایشاى فؼبلیتّبی هجبسصُ ثب فسبد سا ثِ صَست هتوشکض ثِ اتبق تْشاى هحَل
ًوَدُ است .ثذیي لحبظ صهیٌِ هطبسکت ٍ حوبیت توبهی اتبقّبی ثبصسگبًی کل کطَس دس طشح هجبسصُ ثب فسبد فشاّن ضذُ
است.کویتِ ًظبستی ثِ ػٌَاى ضَسای سیبست گزاسی فؼبلیت ّبی هجبسصُ ثب فسبد اتبق تْشاى تؼییي ضذُ است .ایي کویتِ
حذالل دٍ ّفتِ یک ثبس تطکیل خلسِ دادُ ٍ تصوین گیشی ّبی الصم دس ایي خصَظ سا اًدبم هی دّذ.
 -2اعضای کمیته نظارت مبارزه با فساد:

دکتش حسي ػبثذی خؼفشی(ػضَ ّیئت ًوبیٌذگبى اتبق ثبصگبًی ،صٌبیغ ،هؼبدى ٍ کطبٍسصی تْشاى)

دکتش ًبصش ػٌذلیت(هذیشػبهل هَسسِ آهَصش ٍ تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی اتبق ثبصسگبًی ،صٌبیغ ،هؼبدى ٍ
کطبٍسصی تْشاى)

هلک سضب هلک پَس(لبئن همبم دثیشکل دس طشح ٍ تَسؼِ کویتِ ایشاًی اتبق ثبصسگبًی ثیي الولل )

مدل بنگاه سالم
 -1معرفی مدل بنگاه سالم
اص خولِ ثٌیبدی تشیي کبسّبیی کِ دس سبل  5931آغبص ضذ ،پیبدُ سبصی هذل هذیشیتی هجتٌی ثش حبکویت ضشکتی ٍ هجبسصُ ثب
فسبد است کِ ثِ ّوت اتبق ثبصسگبًی تْشاى ثشای ًخستیي ثبس دس کطَس تحمك هی یبثذ.دس ایي ساستب اثتذا ثب اًتطبس آگْی
اًتخبة هطبٍس دس سٍصًبهِ ّبی کثیشاالًتطبس ثِ دٍ صثبى فبسسی ٍ اًگلیسی ،اص افشاد حمیمی ٍ حمَلی کِ دس ایي صهیٌِ
تدشثیبت کبفی داسًذ ،دػَت ثِ ػول آهذ تب پیطٌْبدّبی خَد سا ثِ اتبق تْشاى اسسبل کٌٌذ .کویتِ ًظبست هجبسصُ ثب فسبد

دس اتبق تْشاى پس اص ثشسسی ایي پیطٌْبدّب یکی اص آى ّب سا اًتخبة ًوَدُ ٍ دس ایي ساثطِ لشاسدادی ثب داًطگبُ ػلن ٍ
صٌؼت ایشاى هٌؼمذ گشدیذ .داًطگبُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى هدشی ٍ طشاح هذل هجبسصُ ثب فسبد دس ثخص خصَصی ثش هجٌبی
لَاػذ اتبق ثبصسگبًی ثیيالوللی ( ،)ICCکٌَاًسیَىّب ،ساٌّوبّب ،ضَاثط اخاللی ،اصَل تؼشیف ضذُ ٍ استبًذاسدّبی
هشتجط ثیيالوللی طشح سا تذٍیي ًوَد.
هذل هذیشیتی هجبسصُ ثب فسبد دس ثخص خصَصی ضبهل هشاحل صیش است:
 oاعالم آمادگی :اػالم آهبدگی تَسط هذیشاى اسضذ سبصهبى خْت اخشای ثشًبهِ هجبسصُ ثب فسبد؛
 oارزیابی :اسصیبثی سیسکّب ،فشصتّب ٍ تأثیشات اًَاع فسبد سبصهبى؛
 oتعهد :تؼْذ هذیشیت اسضذ سبصهبى ًسجت ثِ خبسیسبصی اصَل سیستن هذیشیت هجبسصُ ثب فسبد دس استشاتژیّب ٍ

ػولیبت سبصهبى ٍ پطتیجبًی اص الذاهبت هَسد ًیبص ثِ هٌظَس تحمك ثشًبهِ هجبسصُ ثب فسبد ثِ صَست ضفبف؛
 oطراحی :تذٍیي ٍ ثبصًگشی اّذاف ،استشاتژیّب ٍ ثشًبهِ ػولیبتی سبصهبى هجتٌی ثش استشاتژیّب ٍ الذاهبت حبصل

اص اسصیبثی سیسک فسبد؛
 oپیادهسازی :پیبدُسبصی استشاتژیّب ،سیبستّب ٍ الذاهبت حبصل اص اسصیبثی سیسک فسبد دس ضشکت ٍ دس طَل

صًدیشُ اسصش ضشکت؛
 oاندازهگیری :اسصیبثی تأثیشات حبصل اص پیبدُسبصی سیستن هجبسصُ ثب فسبد ٍ پیطشفت ثِ سَی اّذاف تؼییي

ضذُ؛
 oگفتمان :اًتطبس ًتبیح ٍ گفتوبى ٍ هطبسکت ثب ریًفؼبى دس هَسد پیطشفتّب ٍ استشاتژیّب ثشای ثْجَد هستوش.

پبًضدُ کبسثشگ دس خصَظ اسصیبثی سیسک؛ حوبیت ٍ تؼْذ هذیشیت اسضذ ثشای پیطگیشی اص فسبد؛ تَسؼِ ثشًبهِ ضذ
فسبد؛ ًظبست ثش ثشًبهِ ضذ فسبد؛ خط هطی هٌغ اص فسبد ضفبف ،لبثل سٍیت ٍ دس دستشس؛ پشداخت ّبیی کِ ثِ هٌظَس
تسْیل اهَس اًدبم هی ضَد؛ اًَاع هخبسج خبظ (ًظیش ّذایب ،هْوبى ًَاصی ،سفشّ ،ضیٌِ ّبی پزیشایی ،حوبیت ّبی
سیبسی ،حوبیت ّب ٍ اػبًبت خیشیِ)؛ تضبد هٌبفغ؛ کبسثشد ثشًبهِ ضذ فسبد دس هَسد ضشکبی تدبسی؛ کٌتشل ّبی داخلی ٍ
حفع سَاثك؛ گفتگَ ٍ آهَصش؛ تشٍیح ٍ تطَیك ثشای اصَل اخاللی ٍ اًطجبق؛ دسخَاست ساٌّوب ،ضٌبسبیی ٍ گضاسش
تخلفبت؛ ثشخَسد ثب تخلفبت؛ ثبصًگشی ٍ اسصیبثی ّبی دٍسُ ای ثشًبهِ ضذ فسبد خْت اسصیبثی ثٌگبُ ّبی التصبدی اسائِ
ضذُ است .ضشکت ّبی ػاللوٌذ ثِ اخشای ایي هذل هی تَاًٌذ اص لیٌک ثجت ًبم خْت اخشای آى الذام ًوبیٌذ.

 -2فرآیند ارزیابی شرکت ها

 -3ساختار نظام تایید صالحیت شرکت ها
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