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 آیین نامه اجرائی تخلفات

  «آئين نامه اجرائي تخلفات اداري»

 «كاركنان فدراسيون پزشكي ورزشي»

 FO-02-00-24كد مدرک: 

 

 تشكيالت، وظايف و صالحيت -فصل اول
هاي بدوي رسیدگی به تخلفات اداري كاركنان كه در این  هیئت -ماده يك

شوند در فدراسیون پزشكی ورزشی  هاي بدوي نامیده می آئین نامه هیئت
هاي پزشكی ورزشی  شود و هیئت مركز كه از این پس فدراسیون نامیده می

 شود. ها تشكیل می استان

م، پیمانی و دائمنظور از كاركنان كلیه كارمندان رسمی، ثابت،  تبصره:

 قراردادي است.

رسیدگی به تخلفات اداري كارمندان كه از این هیئت تجدیدنظر  -ماده دو

 شود. شود در مركز فدراسیون تشكیل می پس هیئت تجدیدنظر نامیده می
هاي متعدد  تواند در مركز خود هیئت تبصره: فدراسیون در صورت لزوم می

 تجدیدنظر داشته باشد.

هاي بدوي و  انتصاب هر یك از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت -ماده سه

 دیدنظر با شخص ریاست فدراسیون و امضاء ایشان است.تج

رسیدگی به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زمانی  -ماده چهار

اند پس از  كه هیئت هاي استانی در مركز آن استان هیئت بدوي تشكیل نداده
هاي  كسب نظر رئیس فدراسیون با هیئت بدوي متشكل یكی از استان

 همجوار است.

هاي بدوي و تجدیدنظر موظفند بالفاصله پس از تشكیل،  هیئت پنج: ماده

مقتضی با ذكر نشانی از طریق واحد مربوطه به اطالع  آغاز كار خود را به نحو
 كارمندان خود برسانند.

هاي  رسیدگی به تخلفات قبلی كارمندان مامور توسط هیئت ماده شش:

گیرد و دستگاه محل  بدوي و تجدیدنظر دستگاه متبوع كارمند صورت می
موریت مكلف باجراي آن است در صورتیكه دستگاه محل ماموریت از مأ
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د یا امكان اجراي رأي با توجه به شرایط خاص یاجراي رأي امتناع ورز
نسبت به  ستگاه متبوع مستخدم میتواند رأساًدستگاه یاد شده میسر نباشد د

 جرا درآورد.لغو حكم مأموریت كارمند اقدام و رأي صادره را با

واقع شده  موریت مستخدمرسیدگی به تخلفاتی كه در محل مأ تبصره يك:

با موریت است ولی در صورتیكه رأي صادر شده هاي محل مأ برعهده هیئت
موریت كارمند مواجه شود )مانند اخراج( اشكال اجرائی در دستگاه محل مأ

هر دو دستگاه  نظر رئیس فدراسیون درخصوص اجرا یا عدم اجراي آن براي
 الزم االتباع است.

هاي  هاي بدوي و تجدیدنظر در صورت لزوم از هیئت هیئت تبصره دو:

وزارتخانه ها یا سازمان متبوع كارمند براي تكمیل مدارك و تحقیقات الزم 
گیرند مراجع مذكور مكلفند در صورت اطالع از تخلف قبلی كارمند  كمك می

هاي خود را به دستگاه  و نتیجه بررسیو لزوم  تعقیب وي، مدارك اتهام 
 موریت كارمند اعالم كنند.محل مأ

ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت  انجام وظیفه در هیئت ماده هفت:

 گیرد. می

ظفند دفترهائی براي انجام امور مربوط تشكیل ها مؤ هیئت ماده هشت:

خود را به كارگزینی )امور  توانند انجام امور دفتري دهند و در صورت نیاز می
ها باید بدون  هاي محرمانه هیئت اداري( دستگاه متبوع خود ارجاع كنند. نامه

 دخل و تصرف و بازبینی و بازگشایی در اختیار آنان گذاشته شود.

 فصل دوم: شروع به رسيدگي

ز سه عضو آئین نامه انضباطی متشكل ا 5گروه تحقیق موضوع ماده  :9ماده 

هل، متعهد، عامل به احكام اسالم، معتقد به نظام بین افراد متأاست كه از 
سال سن با تصویب  25جمهوري اسالمی و اصل والیت فقیه و داراي حداقل 

شوند  هیئت مربوط و حكم رئیس هیئت براي مدت دو سال انتخاب می
 كارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.

توانند از یك گروه تحقیق  دیدنظر میهاي بدوي و تج هیئت :10ماده

استفاده كنند مشروط بر اینكه براي تحقیق در مرحله تجدید نظر درخصوص 
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یك پرونده از همان گروه تحقیق كه در رسیدگی بدوي همكاري داشته است 
 استفاده نشود.

توانند تحقیق كنند كه  هاي تحقیق فقط درباره كارمندي می گروه :11ماده 

ها  ها باین گروه هاي بدوي یا تجدیدنظر، بررسی وضع آن از طرف هیئت
ها  گیرد كه هیئت اي انجام می ارجاع شده باشد همچنین تحقیق تنها در زمینه

 كنند. تعیین می

هرگاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از  تبصره يك:

باشد یا با متهم طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعواي طرح شده ذینفع 
دعواي حقوقی و جزائی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را 

 ندارد.

استفاده نكردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیئت به پرونده  تبصره دو:

 اتهامی كارمند و صدور رأي نیست.

هاي بدوي و تجدیدنظر در صورت شكایات یا اعالم  هیئت :12ماده 

هاي رئیس فدراسیون شروع به  ، سرپرستان اداري یا بازرساشخاص، مدیران
 كنند. رسیدگی می

كلیه كارمندان، مسئوالن مربوط و رؤساي كارمند متهم بارتكاب  :13ماده 

ها بعمل آورده و مدارك، اسناد  هاي الزم را با هیئت مكلفند همكاري  تخلف،
ها  ها در اختیار آن و اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیئت

 قرار دهند.

 كه پرونده متهم در هیئت ها تحت رسیدگی است هر در مواردي تبصره:

گونه تصمیم گیري نسبت به حالت استخدامی وي منوط به كسب نظر رئیس 
 باشد. فدراسیون می

ظفند پس از انجام هاي رسیدگی به تخلفات اداري مؤ ئتهی :14ماده 

امی را بطور كتبی به كارمند ابالغ و پس از آن ده هاي الزم موارد اته بررسی
ها در صورت تقاضاي  روز مهلت براي دفاع مشارالیه منظور كنند این هیئت

 دهند. كارمند مدارك الزم را در اختیار وي قرار می

تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده  متهم می :15ماده 

مداركی را كه در دفاع از خود دارد به هیئت جواب كتبی و   از سوي هیئت
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را دریافت نماید در غیر اینصورت هیئت می تواند به موارد  تسلیم و رسید آن
 اتهام رسیدگی و راي الزم را صادر نماید.

كارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارك دفاعی خود از هیئت،  تبصره :

اذ و تصمیم با هیئت مربوط است و تقاضاي تمدید مهلت كند در این مورد اتخ
 در هر حال مدت تمدید از پنج روز نباید تجاوز كند.

 فصل سوم: چگونگي رسيدگي به تخلفات

رسیدگی به تخلفات اداري كاركنان پس از تكمیل پرونده صورت  :16ماده 

گیرد و چنانچه هیئت حضور متهم را ضروري تشخیص دهد در جلسه  می
 یابد. حضور می

: در صورت درخواست كتبی متهم براي دفاع حضوري، هیئت موظف تبصره
 است یكبار وي را براي حضور در جلسه دعوت كند.

تشخیص تخلف و انطباق آن با یكی از موارد تخلف مندرج در  :17ماده 

 هاي رسیدگی كننده است. آئین نامه برعهده هیئت

دارك موجود در هیئت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و م :18ماده 

پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله میزان زیان وارد 
شده )اعم از مادي و معنوي( به فدراسیون )هیئت( یا اشخاص حقیقی یا 
حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداري، موقعیت و سوابق كارمند، وجود یا فقدان 

یم می كند راي هیئت ها باید سوء نیت وي، اقدام به صدور راي و اتخاذ تصم
مستدل و مستند به مفاد آئین نامه انضباطی و آئین نامه اجرائی آن و مقررات 

م و نام خانوادگی و امضاي مربوط و حاوي تخلفات منتسب به متهم بوده و نا
 ي صادره باشد.اعضا رأي دهنده در زیر رأ

می یابد و  ها با شركت سه نفر از اعضاء رسمیت جلسات هیئت :19ماده 

 آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است.

آراي صادر شده توسط هیئت هاي بدوي و تجدید نظر و احكام  :20ماده

اخراج بطور مستقیم و بالفاصله بكارگزینی یا عناوین مشابه ارسال می شود 
ي رأرف مدت بیست روز از تاریخ صدور واحد یاد شده موظف است حداكثر ظ

را جهت  آرا و احكام صادره را به كارمندان مربوط ابالغ كرده و مدارك آن
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درج در پرونده اتهامی به هیئت مربوط تحویل دهند. سهل انگاري امور اداري 
در ابالغ آرا احكام صادره به متهم یا هرگونه خودداري یا جلوگیري از اجراي 

آئین نامه انضباطی رفتار  آراي هیئت ها ممنوع است و با متخلفان طبق مفاد
 خواهد شد.

هاي بدوي مكلفند قطعی یا قابل تجدید نظر بودن آرا،  هیئت :21ماده 

همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آراي خود درج 
 كنند.

درخواست تجدید نظر نسبت به آراي هیئت هاي بدوي باید  :22ماده 

ي ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قانونی وبوسیله محكوم علیه یا نماینده 
ي با زبان فارسی و ذكر دالیل بطور كتبی به امور اداري مربوط تسلیم و رأ

رسید اخذ شود مالك دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفتر امور اداري 
 مربوط است.

امور اداري فدراسیون یا هیئت هاي استانی مكلفند درخواست  :23ماده 

ارمند یا نماینده وي را در سریعترین زمان ممكن براي رسیدگی به اعتراض ك
ي هیئت بدوي قابل أهیئت تجدیدنظر مربوط ارسال كنند و در مواري كه ر

تجدیدنظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید 
 ي صادره را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا كنند.أنظر نكند ر

سیدگی به هیئت هاي بدوي مكلفند درخصوص تعیین مرجع ر :24ه ماد

مراتب را به اطالع نماینده رئیس فدراسیون در هیئت  اتهام هاي مدیران، قبالً
در فصل چهارم برسانند مرجع رسیدگی باین قبیل پرونده  26ها موضوع ماده 

استان  ها به پیشنهاد نماینده مذكور و تائید رئیس فدراسیون هیئت بدوي
 مربوط یا هیئت هاي متشكل در مركز فدراسیون است.

 فصل چهارم: هماهنگي و نظارت          

ها رئیس فدراسیون  براي ایجاد هماهنگی و نظارت بر كار هیئت :25ماده 

یك نفر را بعنوان نماینده خود كه بطور مستقیم زیر نظر مشارالیه فعالیت می 
 نماید. ها معرفی می و به آن كند براي هماهنگی هیئت ها تعیین

 هاي نماینده مذكور بشرح زیر است: وظایف، اختیارات و مسئولیت :26ماده 
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هاي استانی و فدراسیون در فاصله  برگزاري جلسات هماهنگی بین هیئت .1
 زمانی مناسب

ها و تهیه  بازرسی از چگونگی كار هیئت هاي مربوط در تهران و استان .2
راسیون بویژه در مواردي كه گزارش از كم گزارش الزم براي ریاست فد

 ها دریافت می كند. كاري و غرض ورزي آن

ها به  ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آن نظارت بر فعالیت كلیه هیئت .3
 منظور اجراي هر چه صحیح تر آئین نامه ها و قوانین.

هاي تحقیق و ارسال گزارش  ها و گروه بررسی صالحیت اعضاي هیئت .4
 احتمالی عدم صالحیت، به ریاست فدراسیون.از موارد 

ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهاي هیئت ها به ریاست فدراسیون براي رفع  .5
 ها. ها و بهبود فعالیت هیئت اشكال

ها براي  تهیه گزارش هاي ماهانه از كار هیئت هاي مربوط و ارسال آن .6
 منظور: ریاست فدراسیون همراه با یك نسخه از كلیه آراي صادر شده به

اي الزم براي اطالع ریاست  هاي دوره جمع بندي و تهیه گزارش الف:

 فدراسیون.

ها از نظر كیفی و كمی درخصوص آثار ناشی از  تجزیه و تحلیل كار هیئت ب:

ها به منظور  اجراي صحیح و دقیق مفاد آئین نامه ها و قوانین و دستورالعمل
 .هاي ذیربط اصالح بافت نیروي انسانی دستگاه

 ها در موارد لزوم. بررسی آراي صادره و راهنمائی هیئت ج:

انجام پیگیري الزم براي رفع مشكالت و نیازهاي مربوط به تامین  .7
 ها. ها براي تسهیل در كار آن نیروي انسانی و تداركاتی هیئت

كلیه هیئت هاي بدوي و تجدیدنظر همچنین واحدهاي وابسته به : 27ماده 

هاي الزم را  همكاري 26مكلفند با نماینده موضوع ماده هاي مربوط  دستگاه
 معمول دارند.

در صورت انحالل هیئت تخلفات توسط هیئت رئیسه فدراسیون،  :28ماده 

رسد و مقام  مراتب به اطالع رئیس هیئت پزشكی ورزشی استان مربوطه می
 مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت سی روز وفق مفاد آئین نامه تمهیدات

هاي مربوط را جهت  الزم براي تشكیل هیئت جدید بكار برده و پرونده
 رسیدگی به آن هیئت ارجاع كند.
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 فصل پنجم: ساير مقررات            

هاي بدوي و تجدیدنظر مكلفند هر ماه یكبار گزارشی از  هیئت :29ماده 

حت هاي خود را كه مبتنی بر تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي ت فعالیت
رسیدگی و موضوع هاي مطروحه در آنهاست همراه با یك نسخه از آراي 

این آئین نامه در دستگاه مربوط ارائه  26صادر شده به نماینده موضوع ماده 
 دهند.

هاي رسیدگی به تخلفات اداري، نماینده رئیس  اعضاي هیئت :30ماده 

ها، اعضاء  نهاي رسیدگی به تخلفات و كاركنان دفاتر آ فدراسیون در هیئت
هاي تحقیق و بازرسی ها در مدتی كه در مشاغل یاد شده انجام وظیفه  گروه

لعاده می كنند از فوق العاده شغل اضافی یا عناوین مشابه عالوه بر فوق ا
 صد برخوردار می شوند.شغل استحقاقی حداكثر تا صددر

هاي میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت  تبصره:

محول شده با پیشنهاد رؤساي هیئت ها و تصویب ریاست فدراسیون تعیین 
 شود. می

 

 .نامه آئين نامه انضباطي فوق منضم به آئين

 

 

 


