
  
  

  ٣/١٠/١٣٩٩                                                            ١٠٠/١٣٩٩٣٢/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
جهت  رياست محترم قوه قضاييه ٣٠/٩/١٣٩٩ مورخ ١٠٠/١٣٩٢٣٥/٩٠٠٠تصوير سند تحولي قوه قضاييه به شماره 

  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي
  مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكتر محسن محدث

  
  ٣٠/٩/١٣٩٩                                                            ١٠٠/١٣٩٢٣٤/٩٠٠٠رهشما

ال... ود د و ار  و ا ه  ده  وه  رم  ل، رس  ول     سال  بند  ا ه                 قاء یا وه      غ  د د، و اش ار رس  ه ا وز   د ده  ده و آ ّای د مام  ا       ورد ا ه و  ضا       ی 
ت  ی ما  ّوه ی ا و یار  ر  ن  ت؛ ا ه   ا ر ند اوی باال  و  ح کار، از  حاظ  ت   از  ندی ا ت،  ه ا ضا ای                     ّ ند ر .        ن  رش  د ا ن   ور      ان  آ     ا
رم  وه ه   ی  ضا یات    با       فاده از   ن با ا ت؛ و  ی ا ن و  ت و  ال   بک کا م،  بک کار  ن  ه  ده،   ا وزه و د ه  عددی از  گان  کاری                        ً م ا               

م  ده ند   ن  قای ا وه، ار وه و     ا   یدگان  ون  ن .           بال ] ند[  ا  ا ید، د الغ  شده، ا الغ  ب      ا اید و کار   ا ی     ب م      ند ر  ن  ر    ا ا  ی       
ن     ند و ا ن  ند   ا ید    دم  د ر  ود  ود و   زمان  ا    و   رد؛   ان             ر د ه تأ ضا وه  ری    یدو عا   ا ند،  ل  دم  د فا ه؛ ا  ان ر با  ر قدر  ا       ً           ا ا           ا

ت م ا                                                                                        . ی    ی 
الب  م ا ر  ه(       قیا ت ر ی ظ  د عا ه)  ا ضا وه  ر  را ماش  ی             

  
  

  اعضاي محترم شوراي عالي قوه قضائيه
  هاي سراسر كشور رؤساي كل محترم دادگستري استان

مبناي عمل قوه قضائيه قرار گرفته  )العالي مدظله(دوره براساس تأييد رهبر معظم انقالب كه در ابتداي اين » سند تحول قضائي«
انداز  ، اصول قانون اساسي، چشم)العالي مدظله( و رهبر معظم انقالب )ره( مندي از بيانات حضرت امام خميني بود، با اتكاء و بهره

نظران حوزه و دانشگاه، اسناد و   قوه قضائيه و صاحبدرون هاي كلي نظام، نظرات همكاران جمهوري اسالمي ايران، سياست
  .له قرار گرفت منابع پژوهشي مرتبط و همچنين تجربيات دوره جديد، ارتقاء يافت و پيگيري آن مورد تأكيد مجدد معظم

 به پيوست ابالغ ١٤٠٢به عنوان مبناي عمل قوه قضائيه تا انتهاي سال » نسخه ارتقاءيافته سند تحول قضائي«لذا بدينوسيله 
توفيق قوه قضائيه در تحقق اين سند در گرو همت مضاعف و تالش مجاهدانه همكاران محترم و فعال سازي حداكثري . شود مي

  .هاي مردمي است ظرفيت
اي براي ارتقاء سند تحول، امكان دريافت پيشنهادهاي  هاي دوره  بازنگري بيني ذكر است، با توجه به پيششايان 

  .هاي آتي اين سند همواره فراهم است ها در ويرايش مدنظر قرار گرفتن آناصالحي و 
موجب احقاق بيش از پيش حقوق  )شريف فرجه تعالي اهللا عج(عصر اميد است اجراي شايسته اين سند در سايه الطاف و عنايات حضرت ولي

  .مردم و استقرار حداكثري عدالت در جامعه شود
   رئيسيرئيس قوه قضائيه ـ سيدابراهيم

  
  ٣٠/٩/١٣٩٩                                                            ١٠٠/١٣٩٢٣٥/٩٠٠٠رهشما

  قضائيسند تحول 
  
  ١» ِ إِنّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان«

              
 ٩٠آيه  ـ سوره مبارکه نحل. ١



  ديباچه
مبني بر انجام تحول قضائي  )العاليمدظله(، مطالبه صريح رهبر معظم انقالب اسالمي» انقالبگام دوم« بيانيه صدور

عنوان آورده دوره جديد و نيز انتظارات روزافزون مردم، موقعيتي ويژه و تاريخي پديد آورده و تحول قضائي را در  به
 .همترازي با گام دوم انقالب، به اولويت انکارناپذير قوه قضائيه تبديل نموده است

لذا الزم است .  و گمنامي از قضات شريف و کارکنان خدوم استجايگاه امروز دستگاه قضائي مرهون تالش طيف گسترده
ويژه رؤساي پيشين قوه قضائيه که در طول دوره مسئوليت خود، سعي وافري براي بهبود امور معمول از همه اين عزيزان به

موسوي اردبيلي، مرحوم اهللا  اهللا بهشتي، مرحوم آيت ها، شهيد بزرگوار آيتاند، ياد نمود و براي درگذشتگان از آنداشته
اهللا آملي الريجاني از خداوند متعال آرزوي  اهللا هاشمي شاهرودي طلب غفران و براي آيت اهللا يزدي و مرحوم آيت آيت

  .توفيق نمايم
استقرار . همه و عليرغم تالش همه دلسوزان، ميان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائيه فاصله زيادي وجود دارد با اين
االمکان هيچ حقي از مردم عزيزمان تضييع نشود و در موارد  نحوي باشد که حتي  جمهوري اسالمي ايران بايد بهعدالت در

رجوع، موضوعات را  طرفي و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت اربابخاص نيز قوه قضائيه با اقتدار، استقالل و بي
 ساله قوه قضائيه تدوين و پس از تقديم به ٥عنوان برنامه  به» د تحول قضائيسن«با اين ديدگاه، . وفصل و احقاق حق نمايد حل

 . و تأييد ايشان، اجراي آن از ابتداي دوره جديد در دستورکار قرار گرفت)العاليمدظله(محضر رهبر معظم انقالب اسالمي 
هاي تابعه، با ي به دادگستري و سازمانهاي اجرائامروز، پس از گذشت يک سال و نيم از آغاز اجراي سند و ابالغ برنامه

هاي کلي  سياست«، »۱۴۰۴سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق «، »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران«محوريت 
 و رهبر معظم )ره(بيانات حضرت امام خميني«، »هاي کلي قضائي سياست«و » هاي کلي امنيت قضائي سياست«ويژه  به» نظام

نظران درون و  شده در زمينه تحوالت راهبردي قوه قضائيه، اخذ نظرات صاحب ، اسناد و مطالعات انجام»)العاليمدظله( اسالميانقالب
  . تدوين شد »نسخه ارتقاءيافته سند تحول قضائي«بيرون قوه قضائيه و با توجه به بازخوردها و نتايج حاصل از اجراي آن، 

اند، اجراي اين سند را با  نموده »نسخه ارتقاءيافته سند تحول قضائي«امر به ابالغ ) العاليمدظله(حال که رهبر معظم انقالب اسالمي
هاي علميه، ويژه مديران، قضات و کارکنان قوه قضائيه، حوزه همتي مضاعف پيگيري نموده و با ابالغ و انتشار آن از ملت عزيز ايران؛ به

هاي دانشجويي، نهادهاي مردمي، اصناف، نخبگان، اهالي فرهنگ  بنيان، تشکلمؤسسات دانشها،  ها، پژوهشکده ها، انديشکده دانشگاه
شود با تمام توان خود در اين مسير  نگاران، فعاالن فضاي مجازي و همه دلسوزان انقالب اسالمي دعوت مي و هنر، خبرنگاران، روزنامه

ر مبناي اصل امر به معروف و نهي از منکر، راه تحقق اين سند را هموار مشارکت فعال نمايند و با استفاده از نظارت همگاني مردمي ب
پايان است، قوه قضائيه همواره پذيراي پيشنهادهاي اصالحي براي ارتقاء همچنين با توجه به اينکه ارتقاء فرايندي دائمي و بي. کنند

 .سند تحول خواهد بود
هاي نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصهه و صاحبدر تدوين اين سند گروهي مرکب از همکاران قوه قضائي

کنار نخبگان جوان انقالبي، متخصص در  شناسي و تربيتي درقضائي، حقوقي، انتظامي، مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، روان
توفيقات نمايم و دوام اند؛ از همه اين عزيزان تشکر مي اي و متمرکز بر مسائل قضائي مشارکت نموده رشته علوم بين

  .روزافزون ايشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را از خداوند منان خواستارم
در پايان، قوه قضائيه آمادگي کامل براي همکاري با قواي محترم مقننه، مجريه و ديگر نهادهاي حاکميتي، نهادهاي عمومي 

ها در جهت اجراي اين سند را اعالم و براي نيل به موفقيت در پيشبرد اين تکليف  کميسيون وغيردولتي و همچنين شوراهاي عالي 
  .نمايم طلب دعا و استمداد مي)عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(عصر نياز به درگاه احديت بلند کرده و از پيشگاه حضرت ولي دشوار، دست

  و ما توفيقي الّا بِاهللا العلي العظيم
                                                            سيد ابراهيم رئيسي           

  
  مقدمه

د و عمل در دارتحقق اهداف عاليه جمهوري اسالمي ايران  يکي از ارکان نظام، نقشي اساسي درعنوان  بههقوه قضائي
لذا .  ضامن موفقيت آن در اين مسير استآفريني متعامل با ساير ارکان نظام،بستري منسجم و يکپارچه و همچنين نقش

هاي قانوني اين قوه براي کمک به حل سازي ظرفيت هاي نظام براي تحول در قوه قضائيه و فعالاستفاده از تمامي ظرفيت
  . هاي کشور، مورد اهتمام اين سند بوده استمؤثر چالش

پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و «عنوان   قضائيه به و شش قانون اساسي، قوه صد و پنجاه همانگونه که بر اساس اصل يک
-هاي نظام اعم از ظرفيتمعرفي شده است، در اين سند سعي شد که با نگاه به تمام ظرفيت» مسئول تحقق بخشيدن به عدالت

جتماعي و مقوم کننده حقوق فردي و اها، پشتيباني هاي حاکميتي و مردمي، راهکارهايي اتخاذ گردد که عالوه بر تحقق مأموريت
هاي مختلف دستگاه قضايي محدود به تکاليف اين سند البته وظايف بخش. و مؤثر بر گسترش حداکثري عدالت در جامعه باشد

  . نيست؛ بلکه در اين سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولي آن بر اساس اصل اولويت بندي و محدوديت منابع، ارائه شده است



اند  ها و ساير واحدهاي تابعه قوه قضائيه موظفهاي تابعه، دادگستري استانضائي ملي، سازمانها، واحدهاي قمعاونت
هاي مصرح خود در قوانين و مقررات، در کنار اجراي عالوه بر توجه به انجام دقيق و باکيفيت وظايف و مسئوليت

د نيز حداکثر همکاري و هماهنگي را با ديگر هاي محول شده در اين سند، در انجام ساير راهکارها و اقدامات سنمسئوليت
  .هاي درون و بيرون قوه قضائيه داشته باشندبخش

عنوان دو اولويت کشور، و با توجه  مقابله با فساد و تحقق کارآمدي به بعالوه در تنظيم سند، نظر به اهميت وافر موضوعات
هاي قانوني اين هاي قوه قضائيه، تالش گرديد از تمامي ظرفيتبه فرابخشي بودن و درهم تنيدگي دو موضوع ياد شده با مأموريت

  .قوه بهره گرفته و اين دو موضوع در قالب دو محور اساسي در سند تحول پيگيري شود
شايان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسي، منويات امامين انقالب و انتظارات مردم، پيامد نهايي تحول در قوه قضائيه 

،  بر اين اساس، سند تحول به نحوي تدوين شده است که بر اثر اجراي آن. است» مندي مردمرضايت«و » عدالت«يابي به دست
  .اين دو پيامد محقق شود

  
  کليات: فصل اول

به » تعاريف و اختصارات«از سه مبحث تشکيل شده است؛ مبحث اول با عنوان » کليات«فصل نخست با عنوان 
، مباني محتوايي و فرايند تدوين »شناسي و فرايند تدوين روش«عنوان در مبحث دوم با . دازدپرتبيين مفاهيم اصلي سند مي

هاي کالن  گيري ترين تغييرات در جهت ، فهرست مهم»آفرين هاي تحول چرخش« مبحث سوم با عنوان. شودسند تبيين مي
  .گرددنمودن تحول، ارائه ميقوه قضائيه با هدف جاري

  تعاريف ـ مبحث اول
  :روند کار مي صطالحات و اختصارات مندرج در اين سند در معاني مشروح زير بها

ها، مراکز و ها، واحدهاي قضائي، سازمان نظر رياست قوه قضائيه اعم از معاونت واحدهاي زير:قوه قضائيه )1
 واحدهاي تابعه؛

سازمان قضائي نيروهاي  سازمان بازرسي کل کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، :هاي تابعهسازمان )2
 ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، سازمان پزشکي قانوني کشور؛ مسلح، سازمان زندان

 دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري، پژوهشگاه قوه قضائيه، روزنامه رسمي، مرکز امور وکال، :واحدهاي تابعه )3
 ه به قوه قضائيه؛کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و ساير ساختارهاي وابست

نظام مديريتي «، »برنامه تحول«، »کليات«مشتمل بر چهار فصل   نسخه ارتقاءيافته سند تحول قضائي:سند تحول )4
  ؛»نظام راهبري و پايش«، و »اجراي برنامه تحول

 گيري کالن قوه قضائيه و چارچوب اصلي تعيين راهبردها؛  تغيير در جهت:آفرين چرخش تحول )5
 هاي کلي نظام؛ ي جمهوري اسالمي ايران و سياستانون اساسقوه قضائيه مبتني بر ق رسالت : مأموريت )6
 هاي قوه قضائيه؛ تحقق کامل مأموريت  مسئله کليدي نشانگر ابعاد مختلف عدم:چالش )7
  يا استمراردهنده آن؛چالش دآورندهيپددار  اي اولويت  علّت ريشه:عامل )8
  مسير اصلي اصالح يا رفع عامل؛:راهبرد )9

 منظور اجراي راهبردها؛حلي مشخص به راه:ارراهک )10
 هاي مديريتي تحقق برنامه تحول؛ عمل ضروري براي تأمين زيرساخت:اقدام )11
  يا تحقق پيامد مورد انتظار؛ اي يا چالش  نشانگر ميزان اصالح يا معياري براي رفع عامل ريشه: شاخص )12
ها، عوامل، راهبردها و  شتمل بر شناسايي چالشهاي قوه قضائيه م  نظام تحولي اجراي مأموريت:برنامه تحول )13

 راهکارهاي تحولي براي رفع يا اصالح عوامل؛
- نظام مشتمل بر تعيين اقدامات الزم براي تأمين هر کدام از زيرساخت:نظام مديريتي اجراي برنامه تحول )14

يزيکي و تجهيزات، قوانين و مقررات، دهي، منابع انساني، منابع مالي، منابع ف ريزي، سازمانهاي مديريتي اعم از برنامه
 رجوع؛ سازي، ارتباطات مردمي و رعايت کرامت اربابفناوري، نوآوري و پيشنهادها، گفتمان

 ساختار و سازوکار الزم براي راهبري، پيگيري مستمر، بازخورد، اصالح و ارتقاء سند :نظام راهبري و پايش )15
 تحول؛

 .ول قضائي ستاد راهبري اجراي سند تح:ستاد راهبري )16
  شناسي و فرايند تدوين روش ـ مبحث دوم

  :شناسي و فرايند تدوين سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زير استروش
 تدوين مباني محتوايي انديشه تحول قضائي ـ مرحله اول

 و رهبر معظم انقالب اسالمي )ره(تحليل محتواي اسناد باالدستي و بيانات حضرت امام خمينيـ ١گام 
  )العالي مدظله(



، »۱۴۰۴سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق «، »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران«در گام نخست، 
 و رهبر معظم انقالب اسالمي )ره(، بيانات حضرت امام خميني »هاي کلي قضائي سياست«ويژه  به هاي کلي نظامسياست

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري قانون برنامه پنج«ضائيه،  در موضوعات مرتبط با قوه ق)العالي مدظله(
در دو سطح راهبردي و عملياتي تحليل محتوا گرديد و از » ۱۴۰۴چشم انداز قوه قضائيه در افق «و » اسالمي ايران
  .عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوين سند استفاده شد ماحصل آن به

  آفرين هاي تحول احصاء چرخشـ ٢گام 
آفريني در تحقق  هاي قوه قضائيه و نحوه نقش آفرين با توجه به ارکان محتواساز، ماهيت مأموريت هاي تحول چرخش
ها در سطح راهبردي و با توجه به رويکردهاي نوين حکمراني انجام  احصاء اين چرخش. ها تعيين گرديد اين ماموريت
  .پذيرفته است

  مه تحولتدوين برنا ـ مرحله دوم
  هاي نشانگر وضعيت مطلوب ها و شناسايي مؤلفه احصاء مأموريتـ ١گام 

سپس . هاي کلي نظام احصاء شد سياستو » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران«هاي قوه قضائيه از  در اين گام ابتدا مأموريت
هاي قوه قضائيه و  ها و بخشنامه ها، دستورالعمل نامه ينهاي توسعه، اسناد تحولي، آيمبتني بر نتايج مرحله اول و همچنين بررسي برنامه

  .هاي نشانگر وضعيت مطلوب تعيين شد شده مرتبط با نظام قضائي مطلوب، مؤلفه هاي انجام پژوهش
  ها تعيين چالشـ ٢گام 

 موانع کليدي در ها و تحليل چرايي فاصله آن تا وضع مطلوب، در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائيه در تحقق مأموريت
ها، اهداف کيفي کالن سند تحول  اصالح يا رفع اين چالش. شناسايي شد» ها چالش«ها يا همان  مسير تحقق کامل برخي از مأموريت

ها و ثبت  هاي ارزيابي عملکرد قوه قضائيه، نتايج نظرسنجي ها از نتايج مرحله اول، وضعيت شاخصمنظور شناسايي اين چالشبه. است
 . ات و شکايات مردمي و نظرات تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه استفاده شدانتقاد

  ها احصاء عوامل بروز چالشـ ٣گام 
در شناخت عوامل نيز بايد تا حد امکان . ها است وجود آورنده آن ها نيازمند شناخت عوامل به تجويز راهکارهاي مؤثر بر رفع چالش

ها، زنجيره علّي بروز  لذا در اين گام متناظر با هر يک از مأموريت. اي دست يافت هاي ريشهعلّتهاي روبنايي عبور کرده و به از علّت
» شناسي کاربرگ مسئله«صورت  هاي پيشين قوه قضائيه به شده و بررسي اسناد برنامه هاي انجام ها با استفاده از نتايج پژوهش چالش

نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در  عدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحبهاي مذکور توسط ت تدوين شد و پس از تکميل کاربرگ
اي  هاي ريشه، علّت و تربيتي و تحليل دقيق و جامع آن شناسيهاي قضائي، حقوقي، انتظامي، مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، روان عرصه

  .احصاء شد
  انتخاب عوامل ـ ٤گام 

استفاده بهينه از توان تحولي قوه قضائيه . د و با درجه اهميت متفاوت نقش دارنددر بروز يک چالش، مجموعه عوامل متعد
زمان و همسان به تمامي عوامل اجتناب و بر عواملي تمرکز شود که نقش اساسي در بروز و  نمايد که از توجه هم ايجاب مي

ها،  رود با اصالح يا رفع آن را دارند و انتظار مياين عوامل، نقش اهرمي و محرک براي ساير عوامل . ها دارندهمچنين اصالح چالش
اثرگذار در بروز (» تکرار«بنابراين در اين گام، عوامل با سه شاخص .  وضعيت يک يا چند چالش به شکل معناداري بهبود يابد

) در برابر تغيير آنوجود مقاومت کمتر (» سهولت تغيير«و ) ميزان اثرگذاري در بروز چالش(» يرگذاريتأث«، )هاي متفاوت چالش
  .آيند اصالح يا رفع اين عوامل، اهداف کيفي خُرد سند تحول به شمار مي. انتخاب شدند

  تدوين راهبردها ـ ٥گام 
هاي  راهبردها، مسير اصلي اصالح يا رفع عوامل هستند که به فراخور براي رفع هر يک از عوامل و با توجه به چرخش

گام، راهبردها بر اساس نتايج حاصل از مرحله اول، مباني نظري، مطالعات تطبيقي و در اين . آفرين تدوين گرديد تحول
  .نظران تدوين شدنظرات تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب

  تدوين راهکارها ـ ٦گام 
، بتواند عوامل را به منظور تحقق راهبردهاي تحولي، راهکارهايي انتخاب شد که عالوه بر دارا بودن ماهيت تحوليدر اين گام به

مند، بازخوردهاي محيطي و  راهکارهاي منتخب بايد بتواند سازگار با نگرشي نظام. صورت پايدار رفع و يا بطور معنادار اصالح نمايد 
آورد که نظر قرار دهد و وضعيت تعادلي جديدي در جامعه به وجود تغييرات احتمالي برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مد

هاي پيشين قوه قضائيه، مطالعات تطبيقي، منظور تدوين راهکارها از بررسي اسناد برنامهبه. ناپذيري عوامل شود موجب برگشت
  .نظران استفاده شد انديشي و طوفان فکري با تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب هاي تفصيلي و جلسات هم مصاحبه

 بندي اجرا ن زماننگاشت نهادي و تعييـ ٧گام 
لذا در اين گام بعد از پايش سازماني و . بندي اجرا است تحقق راهکارها مستلزم تعيين متولي مشخص و زمان

مصاحبه با برخي از مديران ارشد قوه قضائيه، براي هر يک از راهکارها، واحد سازماني مسئول، واحد سازماني همکار و 



» بلندمدت«و ) ١٤٠١تا تيرماه سال (» مدت ميان«، )١٤٠٠تا تيرماه سال (» مدت وتاهک«بندي اجرا در سه دوره زماني  زمان 
  .تعيين شد) ۱۴۰۲تا پايان سال (

  تدوين نظام مديريتي اجراي برنامه تحول ـ مرحله سوم
  هاي مديريتي الزم براي تحقق برنامه تحولشناسايي زيرساختـ ١گام 

هاي  ها و بخشنامه ها، دستورالعمل نامه هاي توسعه، اسناد تحولي، آيينبرنامهدر اين گام، باتوجه به نتايج مرحله اول، 
هاي مديريتي که به تناسب، تأمين نظران؛ فهرست زيرساخت قوه قضائيه و نظرات تعدادي از افراد خبره اين قوه و صاحب

) ١: اند از ي شد که عبارت مبحث طبقه بند١١ها براي اجراي راهکارهاي برنامه تحول الزم است، تهيه و  در آن
) ٧قوانين و مقررات، ) ٦منابع فيزيکي و تجهيزات، ) ٥منابع مالي، ) ٤منابع انساني، ) ٣دهي،  سازمان) ٢ريزي، برنامه

بندي رجوع، طبقه رعايت کرامت ارباب) ١١ارتباطات مردمي و ) ١٠سازي،  گفتمان) ٩نوآوري و پيشنهادها، ) ٨فناوري، 
  .گرديد

سازي براي اجراي تمامي راهکارها ضروري است رخي از موضوعات زيرساختي فوق الذکر از قبيل برنامه ريزي و گفتمانتأمين ب
و تمهيد برخي ديگر از موضوعات زيرساختي از جمله منابع انساني، منابع مالي و قوانين و مقررات صرفاً براي اجراي برخي از راهکارها 

  .باشدالزم مي
  هاي مديريتي موجود تحليل زيرساختبررسي و ـ ٢گام 

شده و نظرات تعدادي از افراد خبره و مديران ارشد قوه قضائيه، وضع  هاي انجام در گام دوم با استفاده از نتايج پژوهش
هاي مديريتي قوه قضائيه شناسايي گرديد و سپس چرايي عدم تأمين يا تأمين نامناسب و نامتناسب اين موجود زيرساخت

  .کنون مورد بررسي و تحليل قرار گرفتها تازيرساخت
  هاي مديريتيتدوين اقدامات الزم براي تأمين زيرساختـ ٣گام 

انديشي با تعدادي از افراد خبره  هاي تفصيلي و جلسات هم در اين گام با استفاده از نتايج مطالعات تطبيقي، مصاحبه
هاي قضائي، حقوقي، مديريتي و اقتصادي، اقداماتي  يژه در عرصهونظران باتجربه حوزه و دانشگاه به قوه قضائيه و صاحب

هاي زيرساختي موجود و صرفاً با تغيير برخي انتخاب شد که عالوه بر دارا بودن ماهيت تحولي، با استفاده کامل از ظرفيت
  .هاي مديريتي الزم را تأمين نمايداز قواعد مبنا، بتواند زيرساخت

  بندي اجرا ين زماننگاشت نهادي و تعيـ ٤گام 
در اين گام بعد از پايش سازماني و مصاحبه با برخي از مديران ارشد قوه قضائيه، براي هر يک از اقدامات، واحد يا 

، )١٤٠٠تا تيرماه سال (» مدت کوتاه«بندي اجرا در سه دوره زماني  زمان واحدهاي سازماني مسئول، واحد سازماني همکار و 
  .تعيين شد) ۱۴۰۲تا پايان سال (» بلندمدت«و ) ١٤٠١ سال تا تيرماه(» مدت ميان«

  تدوين نظام راهبري و پايش ـ مرحله چهارم
انديشي با تعدادي از افراد خبره و مديران ارشد قوه قضائيه، سازوکارهاي  در اين مرحله با استفاده از جلسات هم

سپس با استفاده از نتايج مطالعات تطبيقي و . ار گرفتموجود قوه قضائيه براي راهبري و پايش اسناد فعلي مورد تحليل قر
هاي قضائي، مديريتي و اجتماعي؛ ساختار و سازوکاري الزم  ويژه در عرصهنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به نظرات صاحب

  . براي راهبري، پيگيري مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعيين شد
  آفرين هاي تحول چرخش ـ مبحث سوم

هاي کالن قوه قضائيه است که چارچوب اصلي تعيين راهبردها را  گيري آفرين، تغييرات در جهت هاي تحول خشچر
 :اند از ها عبارت اين چرخش. دهند تشکيل مي

هاي افزايي سازنده و مؤثر با ساير قوا براي دستيابي به آرمان از نگاه بخشي به قوه قضائيه به همکاري و هم )١
 ايراني ـ گيري تمدن اسالمي ي اسالمي ايران و تحقق عدالت براي شکلمتعالي نظام جمهور

 از مواجهه منفعل و پسيني در حکمراني قضائي به مواجهه فعال و ايجابي )٢
 هاي قوه قضائيه  از اکتفا به انجام حداقلي وظايف به استفاده حداکثري از تمامي ظرفيت )٣
هاي دهنده عدل و حامي حقوق عمومي و آزادي رشمحور به غلبه رويکرد گستاز غلبه رويکرد دادخواست )٤
 مشروع
 شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفافپاسخگو و غير قديمي، غيراز نگرش )٥
 جو و مردم محور درون سازماني به مديريت مشارکت هاي از مديريت متمرکز و اکتفا به ظرفيت )٦
 يمات انقالبيانديشي به غلبه قاطعيت و تصم کاري و مصلحت از غلبه محافظه )٧
 هاي بديع برخوردار از عقالنيت گيري از نگرشهاي ذهني رايج به بهره فرض از اکتفا به مشهورات و پيش )٨
 درون قوه قضائيه به فرصتي براي صيانت از منابع انساني خدوم و ارتقاء سرمايه فساد مبارزه با تهديدنگري از )٩

 اجتماعي 



  و حذف بسترهاي فسادزااز اکتفا به مقابله با مفسدين به شناسايي )١٠
 جانبه، هوشمند و همگانيهاي مستمر، همه پايه و متمرکز به نظارتنگر، موردي، انسان هاي گذشته از نظارت )١١
 جانبه و مأموريت محور هاي همه هاي عملکرد محور به نظارت  از اکتفا به نظارت )١٢
 جمياز رويکرد منفعل و تدافعي در حوزه حقوق بشر به رويکرد پيشرو و تها )١٣
 اي و تجارب جديد بشري رشته هاي نو، بين مندي از دانشاز اکتفا به دانش حقوقي و قضائي به بهره )١٤

  
  برنامه تحول: فصل دوم

دار در بروز  اي اولويت روي تحقق آن، عوامل ريشههاي پيش هاي قوه قضائيه، چالش در اين فصل ذيل هر يک از مأموريت
مشخص همچنين براي هر يک از راهکارها، واحد سازماني مسئول  ـ . است شده  لي ارائه ها، راهبردها و راهکارهاي تحو چالش

» مدت ميان«، )١٤٠٠تا تيرماه سال (» مدت کوتاه«بندي اجرا شامل   ـ واحد يا واحدهاي سازماني همکار و زمانشده با خط زيرين
  . استشده  مشخص ) ١٤٠۲تا پايان سال (» بلندمدت«و ) ١٤٠١تا تيرماه سال (

. انتخاب شد»  چالش٢٠«احصاء شده، »  چالش٤٨«، از ميان »کليات«شناسي مندرج در فصل مبتني بر روش
 احصاء و بر» اي عامل ريشه١٢٠«اي،  ها و شناسايي عوامل ريشه همچنين پس از تدوين زنجيره علّي هر يک از چالش

 در گام چهارم فرايند تدوين برنامه تحول به آن اشاره که ـ » سهولت تغيير«و » يرگذاريتأث« ،»تکرار«اساس سه شاخص 
 . تمرکز شد» دار اي اولويت عامل ريشه٤٧«بر  ـ شده است 

رو متناظر با هر  از اين. است» دار اي اولويت عامل ريشه٤٧«تحول قضائي وابسته به مداخله مؤثر و تغيير بنيادين 
ها بتواند عامل مذکور را رفع و يا اصالح   است که اجراي توأمان آناي از راهکارها به نحوي تدوين شده عامل، مجموعه

 گانه به ٤٧هاي راهکاري  توان انتظار تغيير در عوامل را داشت که هر يک از بسته بنابراين در مقام اجرا زماني مي. نمايد
 .صورت جامع و در ارتباط موضوعي با هم، اجرا شوند

ها ارتباط  ائيه در عين برخورداري از قلمرو مشخص، از يکديگر منفک نيست و ميان آنهاي قوه قض شايان ذکر است، مأموريت
- است، در اجراي برخي از مأموريت به همين دليل، عمده راهکارها عالوه بر مأموريتي که ذيل آن جانمايي شده. متقابل وجود دارد

منجر شود، » پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي«حيح مأموريت عنوان نمونه اگر راهکاري به اجراي ص به. هاي ديگر نيز مؤثر هستند
،  تظلماترسيدگي به « يافته و در نتيجه وضعيت تحقق مأموريت  هاي ورودي به قوه قضائيه و بار اجرايي محاکم کاهش حجم پرونده

به اجراي صحيح مأموريت بهبود خواهد يافت و بالعکس اگر راهکاري »  و رفع خصومات يدعاو  وفصل  حل، اتي شکا، اتيتعد
منتج شود، هزينه ارتکاب جرم را افزايش داده و متأثر از »  و رفع خصومات يدعاو  وفصل  حل، اتي شکا، اتي، تعد تظلماترسيدگي به «

وگيري از منظور جل  وجود به با اين. ارتقاء خواهد يافت» پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي«اين اثر بازدارنده، وضعيت تحقق مأموريت 
  .ها، بيشترين ارتباط را با آن مأموريت دارد تکرار، هر راهکار تنها ذيل مأموريتي آمده است که مبتني بر زنجيره علّي بروز چالش

  »٢ و رفع خصوماتيوفصل دعاو  حلات،ي شکاات،ي به تظلمات، تعديدگيرس«ـ ۱مأموريت 

  غيرمتقن بودن برخي از  آراء و تصميمات قضائي: ۱چالش 

  تعارض، ابهام و نقص قوانين و مقررات: ١امل ع

  مبهم و ناقص شناسايي هوشمند آراء متعارض و قوانين و مقررات متعارض،: ١راهبرد

  :راهکارها
منظور افزايش صدور به» سامانه مديريت پرونده«کاوي اطالعات   متعارض و داده سپاري ثبت مصاديق آراء جمع )١

 ـ  دادستاني کل کشور، مرکز آمار و فناوري اطالعات ،ديوان عالي کشور( »آراء متعارضسامانه «آراء وحدت رويه با ايجاد 
 )مدت ميان

با تمرکز بر » سامانه آراء متعارض«کاوي اطالعات  مبهم و ناقص با داده شناسايي قوانين و مقررات متعارض، )٢
معاونت حقوقي و (ح و اصالح قوانين مرتبط دار جرائم و دعاوي از طريق پيگيري تنقي  عنوان اولويت١٠قوانين مرتبط با 

 )بلندمدت ـ  دادستاني کل کشور ، ديوان عالي کشور،امور مجلس

              
  قانون اساسي١٥٦ اصل ١بند . ٢



  متقن  تصميمات آراء و صدور هاي مؤثر برايزيرساخت نقص در: ٢عامل 

   نمودن فرايندهاي رسيدگي تخصصي: ١راهبرد 

  :راهکارها
و آيين دادرسي خانواده  اولويت آيين دادرسي تجاريهاي دادرسي تخصصي با تدوين و پيگيري تصويب آيين )١

 )مدت بلند ـ ، مرکز توسعه حل اختالف، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرممعاونت حقوقي و امور مجلس(
، معاونت اول(دعاوي خانواده و دعاوي تجاري  با اولويت ي با ساختارهاي متناسبدگيرس تخصصي شعب جاديا )٢

مرکز توسعه حل اختالف، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت منابع انساني و امور معاونت راهبردي، 
 ) مدت ميان ـ ها فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، دادگستري استان

  گيري از ظرفيت متخصصان در صدور آراء و تصميمات متقنبهره: ٢راهبرد 

  :راهکار
ي و ضوابط انتخاب اصلح، ايجاد امکان اخذ مشاوره ا حرفهي،علمعمومي،  يسنجيتصالحشناسايي متخصصان مبتني بر  )١

هاي تخصصي مشاوره در پرونده هاي مهم و خاص با اولويت دعاوي مرتبط با موضوعات تخصصي از متخصصان با تشکيل هيئت
ـ بلند، دادگستري استانمعاونت حقوقي و امور مجلس(اقتصادي و خانواده با اصالح قوانين و مقررات مربوط   )مدت ها 

  يمات قضائيصدور آراء و تصمهاي هوشمند در فرايند استفاده از فناوري: ٣راهبرد 

  :راهکار
ي يکپارچه قضات در فرايند رسيدگي به اطالعات مورد نياز دسترسمنظور  به »هوشمند قضائي ياردست« يجادا )١

 نويس يش پارائه و متهم شخصيت پرونده ، مشابهيها پروندهي،  مشورتهاي يه نظري، اصراريه، آراء وحدت روين، قواننظير
 ديوان عدالت اداري،  ، ديوان عالي کشور،مرکز آمار و فناوري اطالعات(» سامانه مديريت پرونده« با قابليت اتصال به دادنامه

 )مدتميان ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستاني کل کشور

 يقضائآراي صدور  در فرايند رسيدگي و ايجاد شفافيت: ٤راهبرد 

  :راهکارها
اعالم عمومي اوقات رسيدگي جلسات علني دادگاه و ضرورت اعالم داليل عدم برگزاري علني دادگاه در دادنامه  )١

 )مدت ميان ـ ها ، دادگستري استانمعاونت حقوقي و امور مجلس(با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
سامانه آراء «اشخاص دخيل در پرونده از طريق ايجاد  اطالعات يبا حفظ محرمانگ قضائي انتشار عمومي و برخط آراي )٢
جمله نخبگان و نهادهاي تخصصي به مشارکت در ارزيابي آراء به با امکان تحليل و ارزيابي عمومي و ترغيب اشخاص از » قضائي

ـ ميان، ديوان مرکز آمار و فناوري اطالعات(کمک طراحي نظام انگيزشي مناسب   )مدت عالي کشور، ديوان عدالت اداري 
ها، ديوان عالي  سازي دسترسي برخط دادگاه ها و فراهم ير مراحل رسيدگي در دادسراها و دادگاه و تصوداص ضبط )٣

، دادسراي انتظامي قضات، دادگاه عالي انتظامي مرکز آمار و فناوري اطالعات( کشور و مراجع نظارتي قوه قضائيه به آن
يوان عالي کشور، دادستاني کل کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مرکز حفاظت قضات، د

 )بلندمدت ـ ها اطالعات، دادگستري استان

  خطاي برخي از نظرات کارشناسي: ٣عامل 

  حذف مداخالت انساني در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسي : ١راهبرد 

  :راهکارها
مرکز (ورت تخصصي و هوشمند و بدون مداخله عامل انساني به کارشناسان و دريافت سيستمي نظرات ارجاع کارشناسي به ص )١

ـ آمار و فناوري اطالعات ، معاونت حقوقي و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمي، مرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده 
 )مدتميان



جاي ارجاع  منظور ارائه برخي از نظرات کارشناسي بهوش مصنوعي بههاي نوين و ه استفاده حداکثري از فناوري )٢
، کانون کارشناسان مرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده(به کارشناس با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 

 )مدتبلند ـ رسمي، مرکز آمار و فناوري اطالعات، معاونت حقوقي و امور مجلس

  ري از صدور نظرات کارشناسي نادرستپيشگي: ٢راهبرد 

  :راهکارها
براي تبادل اطالعات و » سامانه مديريت پرونده«هاي استاندارد با قابليت اتصال به ايجاد سامانه برخط و کاربرگ )١

 )مدت ميان ـ ، معاونت راهبرديسازمان پزشکي قانوني کشور(ارائه نظرات پزشکي قانوني 
 رشته و صالحيت با بيشترين تعداد ارجاع ۱۰ي ارائه نظرات کارشناسي با اولويت هاي استاندارد براايجاد کاربرگ )٢

 )مدت کوتاه ـ ، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبرديمرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده(
هاي الزم   مشوقسازي براي ايجاد مؤسسات تخصصي کارشناسي رسمي داراي مسئوليت تضامني با ايجاد زمينه )٣

، معاونت حقوقي و امور مجلس(و کاهش تدريجي سهم ارجاع به کارشناسان حقيقي با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
 )بلندمدت ـ کانون کارشناسان رسمي، مرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده

د متناسب با تخلفات از جمله افزايش هاي ارزيابي نظرات کارشناسي، تقويت نظارت و برخور احصاء شاخص )٤
هاي متناسب با تخلفات  ها و محروميت هاي انتظامي در رسيدگي به تخلفات کارشناسان و ايجاد محدوديت  کارآمدي هيئت

ها، کانون کارشناسان رسمي، مرکز امور وکال،  ، معاونت راهبردي، دادگستري استانمعاونت حقوقي و امور مجلس(
 )مدت ميان ـ  مشاوران خانوادهکارشناسان رسمي و

توسط مؤسسات و کارشناسان رسمي » ضمانت مسئوليت کارشناسان رسمي صندوق« سازي زمينه ايجادفراهم )٥
، کانون کارشناسان رسمي، مرکز امور وکال، کارشناسان معاونت حقوقي و امور مجلس(اصالح قوانين و مقررات مرتبط  با

 )تمد رسمي و مشاوران خانواده ـ بلند
بندي و افزايش تدريجي سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان داراي رتبه باالتر با  ايجاد نظام ارزشيابي و رتبه )٦

ها، کانون کارشناسان رسمي، مرکز امور  ، دادگستري استانمعاونت حقوقي و امور مجلس(اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
 )مدت ميان ـ وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده

  تقويت فضاي رقابتي در ارائه خدمات کارشناسي رسمي: ٣راهبرد 

  :راهکار
اي به صورت رقابتي با تعيين ضوابط  سنجي عمومي، علمي و حرفه پذيرش کارشناس رسمي بر اساس صالحيت )١

ن ، کانومعاونت حقوقي و امور مجلس(الزم و بدون تعيين سقف ظرفيت عددي با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
  )مدت ميان ـ کارشناسان رسمي، مرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده

  اظهارات خالف واقع برخي از شهود و مطلعين: ٤عامل 

  افزايش کيفيت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعين: ١راهبرد 

  :راهکارها
منظور اعتبارسنجي اکميتي بههاي اطالعاتي مراجع ح سازي امکان دسترسي برخط قضات به پايگاهفراهم )١

 )مدت ميان ـ ها ، دادگستري استانمرکز آمار و فناوري اطالعات(شهادت شهود و مطلعين 
، مرکز آمار معاونت راهبردي(» سامانه مديريت پرونده«ايجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعين در  )٢

  )مدت کوتاه ـ و فناوري اطالعات

  عات شهادت کذبافزايش تب: ٢راهبرد 

  :راهکارها
مرکز آمار و (منظور ثبت اطالعات هويتي شاهد، مطلع و موضوع شهادت به» ه شهود و مطلعينسامان« يجادا )١

  )مدت کوتاه ـ فناوري اطالعات



هاي اقتصادي و  سازي و افزايش بازدارندگي مجازات شهادت کذب در مراحل رسيدگي با افزودن محدوديتمتناسب )٢
معاونت حقوقي و امور (ازات قانوني شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصالح قوانين و مقررات مرتبط اجتماعي به مج

 )مدت  ـ ميانمجلس

  ها و فرايندهاي دادرسي متناسب با قضاي اسالميهايي از نظامروزآمدنبودن بخش: ٥عامل 

  نظران  ندان و صاحبافزايي ميان انديشم ها و تقويت تعامل و هم تجميع ظرفيت: ١راهبرد 

  :راهکارها
، ديوان عالي کشور، معاونت حقوقي و معاونت راهبردي(بازطراحي نظام دادرسي مبتني بر الگوي قضاي اسالمي  )١

  )بلندمدت ـ امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري
ون مجازات اسالمي و قانون آيين هاي جنايي اسالم و بازنگري در قوانين جزايي از جمله قان تدوين سياست )٢

، ديوان عالي کشور، معاونت راهبردي، پژوهشگاه، معاونت حقوقي و امور مجلس(ها دادرسي کيفري مبتني بر اين سياست
 )بلندمدت ـ دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري

  اطاله در فرايند رسيدگي: ۲چالش 

  قضائيههاي ورودي به قوه  کثرت و افزايش پرونده: ١عامل 

  هاي حل اختالفات جايگزين رسيدگي قضائي توسعه روش: ١راهبرد 

  :راهکارها
ترغيب طرفين اختالف به توافق با يکديگر بدون نياز به مداخله سايرين با طراحي سازوکارهاي اعتباري براي اشخاص  )١

 عنوان دعاوي و اختالفات ١٠ با تأکيد بر هاي حل اختالف منظور افزايش انتفاع طرفين از حصول توافق در مقايسه با ساير روشبه
 )مدت ، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمرکز توسعه حل اختالف(دار با اصالح قوانين و مقررات مرتبط اولويت

هاي جايگزين رسيدگي قضائي  اصالح مأموريت شوراي حل اختالف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش )٢
، معاونت مرکز توسعه حل اختالف(الفات و بدون حدنصاب ريالي با اصالح قوانين و مقررات مرتبط در تمامي دعاوي و اخت
 )مدت ميان ـ حقوقي و امور مجلس

گري با افزايش دامنه موضوعي، به رسميت شناختن فعاليت نهادهاي مردمي و تسهيل  ارتقاء نظام ميانجي )٣
، معاونت حقوقي و مرکز توسعه حل اختالف(نين و مقررات مرتبط ها به اطالعات طرفين از طريق اصالح قوا دسترسي آن

 )مدت ميان ـ امور مجلس، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم
ارتقاء و ساماندهي نظام داوري با تدوين آيين داوري، تعيين موارد عدم اعتبار راي داوري، محدودسازي مراجع قضايي  )٤

اي و سازماني  هاي تخصصي و تقويت و توسعه داوري حرفه  بت به راي داوري در هيئتدر امر داوري، رسيدگي به اعتراض نس
 يين بدون تعبا تعيين ضوابط الزم و ي و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتيا حرفهي،علمعمومي،  يسنجيتصالحمبتني بر 
قويت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات بندي و ت ي، ايجاد بيمه مسئوليت حرفه اي و استقرار نظام رتبه عدديتسقف ظرف

هاي متناسب با تخلفات با اصالح قوانين و مقررات  ها و محروميت هاي انتظامي و ايجاد محدوديت  داوري از جمله ايجاد  هيئت
 )مدت ، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمرکز توسعه حل اختالف(مرتبط 
سازي صالحيت  و شفاف منافع تعارض محدودکننده  قوانينتخصصي، دادرسي آيين تصويب تدوين و پيگيري )٥

 ١٠٠ ماده مراجع شبه قضائي اعم از مراجع اختصاصي اداري، شبه حقوقي، شبه کيفري، انتظامي و صنفي مانند کميسيون
هاي رسيدگي به تخلفات اداري و واگذاري رسيدگي به دعاوي پرتکرار فاقد ماهيت قضائي  ها و هيئتقانون شهرداري

، ديوان عدالت اداري، معاونت حقوقي و امور معاونت اول(محض از قبيل انحصار وراثت و دستور فروش به اين مراجع 
 )مدت مجلس، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح ـ ميان

   ي دادرسيرضروريکاستن از مراحل غ: ٢راهبرد 

  :راهکار
ويژه اعتراض به آراء در موضوعاتي که رسيدگي به اعتراض در بهحذف مراحل غيرضروري از فرايند رسيدگي  )١

 )مدت ميان ـ معاونت حقوقي و امور مجلس(ها فاقد اثربخشي است با اصالح قوانين و مقررات مرتبط  آن



  هاي خطا در فرايندهاي رسيدگي وجود زمينه: ٢عامل 

  يدگيرسهوشمندسازي حداکثري فرايندهاي : ١راهبرد 

  :راهکارها
ها و شعب قضائي به  هاي قضائي به مجتمع رش، تشکيل پرونده، پرداخت هزينه دادرسي، ارسال و ارجاع پروندهپذي )١

 )مدت ها ـ ميان ، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادگستري استانمعاونت راهبردي( هوشمند اي و صورت تخصصي، سامانه
استاندارد براي اقدامات و فرايندهاي مربوط به هاي برخط  شامل کاربرگ» پرونده الکترونيکي قضائي«تهيه  )٢

، معاونت حقوقي و امور مجلس، مرکز آمار و فناوري معاونت راهبردي(رسيدگي و اسکن اسناد کاغذي موجود در پرونده 
 )مدت ميان ـ اطالعات
هاي قضائي در  حذف تشريفات زائد و اعمال هوشمند اوقات رسيدگي، مواعد قانوني و قضائي، مبالغ قانوني و رويه )٣
 مرکز آمار و فناوري  ، معاونت راهبردي،معاونت حقوقي و امور مجلس(هاي مربوط با اصالح قوانين و مقررات مرتبط  سامانه

 )مدت اطالعات ـ ميان
منظور انجام بدون واسطه هاي اطالعاتي مراجع حاکميتي به سازي امکان دسترسي برخط قضات به پايگاه فراهم )٤

مدتبلند ـ ها ، معاونت راهبردي، دادگستري استانمرکز آمار و فناوري اطالعات(عمال دستورات قضائي استعالمات و ا( 

  حجم باالي ادعاهاي اعسار از هزينه دادرسي: ٣عامل 

  دادرسي هزينه از اعسار موضوع با پرونده تشکيل عدم: ١راهبرد 

  :راهکار
ايشان از طريق دسترسي  غيرمنقول و منقول اموال و اعتبارسنجي مالي اشخاص مدعي اعسار با بررسي دارايي )١

خاص که نشانگر توان مالي  اقتصادي هاي اطالعاتي مراجع حاکميتي، محدودسازي انجام برخي فعاليت هاي پايگاه مستقيم به
اي انهاست نظير ثبت شرکت، خريد مستغالت و خودرو، دريافت تسهيالت و فعاليت در بورس براي اشخاص معسر به صورت سام

تسويه هزينه دادرسي و درج وضعيت شخص مدعي اعسار در  زمان متناسب با هزينه دادرسي از زمان ثبت ادعاي اعسار تا
، معاونت حقوقي و امور مجلس(اصالح قوانين و مقررات مرتبط  از زمان ثبت ادعاي اعسار با» عامالتي اشخاصمسامانه اعتبار «

 )مدت ها ـ ميان ان ثبت اسناد و امالک کشور، دادگستري استانمرکز آمار و فناوري اطالعات، سازم

  تسهيل پرداخت هزينه دادرسي: ٢راهبرد 

  :راهکار
هاي حقوقي از طريق اصالح نظام تقويم، محاسبه هاي دادرسي در پروندهاصالح نظام تعيين و پرداخت هزينه )١

هاي حل اختالف جايگزين رسيدگي قضائي وسعه روشهاي مربوط به تنرخ هزينه دادرسي به صورت پلکاني و ايجاد مشوق
هاي جايگزين پرداخت نقدي هزينه دادرسي نظير تقسيط و ارائه ضمانت با اصالح قوانين و  و صلح و سازش و توسعه روش

، معاونت راهبردي، مرکز توسعه حل اختالف، معاونت مالي، پشتيباني و معاونت حقوقي و امور مجلس(مقررات مرتبط 
 )مدت ميان ـ يعمران

   ابالغشيوه ناشي از ضعف در يدگي رسيدتجد: ٤عامل 

  »نام الکترونيکي سامانه ثبت«اطمينان از دريافت ابالغ در : ١راهبرد 

  :راهکارها
ها از طريق اتصال به  با فراخواني اطالعات آن» نام الکترونيکي سامانه ثبت«تکميل اطالعات اشخاص در  )١
 )مدت  ـ ميانز آمار و فناوري اطالعاتمرک(هاي احراز هويت  سامانه

با اعمال محدوديت براي » نام الکترونيکي سامانه ثبت«ها در  الزام اشخاص به تأييد هويت خود و تأييد دريافت ابالغ )٢
تأييد بعد از دوره زماني مشخص با اصالح قوانين  ها در صورت عدم کارت هاي بانکي و سيم ايشان از جمله مسدودسازي حساب

 )، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدتمرکز آمار و فناوري اطالعات(مقررات مرتبط و 



سوادان، بيماران، معلوالن و اتباع خارجي  هاي خاص نظير زندانيان، سالمندان، کم اطمينان از ابالغ اوراق قضائي به گروه )٣
مرکز آمار و ( ايشان تأييديار مورد  ور ابالغ به اشخاص همرساني از صد هايي نظير ابالغ همزمان به سرپرست قانوني و اطالع با روش

 )مدت ها ـ کوتاه ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، دادگستري استان  سازمان زندانفناوري اطالعات،

   اطاله در فرايند کارشناسي  :۵عامل 

  استانداردسازي فرايند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسي: ١راهبرد 

  :راهکار
منظور ذکر داليل ضرورت ارجاع به» سامانه مديريت پرونده« کاربرگ استاندارد براي فرايند کارشناسي در ايجاد )١

به کارشناسي و موضوعات الزم براي اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسي توسط قضات و گواهي بر فقدان نقص، ابهام و 
، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوري ، مرکز امور وکالمعاونت راهبردي(اجمال در نظرات اخذشده 

 )مدت کوتاه ـ اطالعات

  ي کارشناسات به نظر اصحاب دعوا اعتراضتعيين محدوديت براي تعداد دفعات: ٢راهبرد 

  :راهکار
 ها بعد از مرحله محدودسازي مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هيئت کارشناسي پنج نفره و ارجاع پرونده )١

ها، مراکز علمي و دانشگاهي تأييد صالحيت شده و در صورت فقدان اين مراکز ارجاع به کارشناسي  نفره به انجمن سه
 )مدت ميان ـ معاونت حقوقي و امور مجلس(نفره با اصالح قوانين و مقررات مرتبط  پنج

  اجراي ناقص و ديرهنگام برخي از احکام:  ۳چالش 

 ناسايي دارايي و اموال محکومانطوالني بودن فرايند ش: ١عامل 

  کاهش مداخالت انساني در شناسايي دارايي و اموال محکومان: ١ راهبرد

  :راهکار
و  منقول اموال و منظور شناسايي داراييمراجع حاکميتي به اطالعاتي هاي پايگاه سازي دسترسي برخط به فراهم )١

 )دتم کوتاه ـ مرکز آمار و فناوري اطالعات(محکومان  غيرمنقول

 متواري بودن برخي از محکومان: ٢عامل 

  شدن محکوماني تبعات متواريشافزا: ١ راهبرد

  :راهکار
هاي بانکي، منع از انجام   و اجتماعي براي محکومان متواري نظير مسدودسازي حساب هاي اقتصادي اعمال محدوديت )١

و الزام استعالم از آن » ه اطالعاتي محکومان متواريسامان«معامالت، ممنوعيت فعاليت در بورس و منع از رانندگي با ايجاد 
سامانه «هاي درون و بيرون    قوه قضائيه و درج وضعيت محکوم متواري در  شرط ارائه خدمات در تمامي دستگاه عنوان پيش به

اوري اطالعات، سازمان ، مرکز آمار و فنمعاونت حقوقي و امور مجلس(با اصالح قوانين و مقررات مرتبط » عامالتي اشخاصماعتبار 
 )مدت ثبت اسناد و امالک کشور ـ ميان

  به دشواري احراز اعسار از محکوم: ٣عامل 

  به افزايش تبعات ادعاي غيرواقعي اعسار از محکوم: ١راهبرد 

  :راهکار
، اطالعاتي مراجع حاکميتي هاي پايگاه به برخط دسترسي محکومان با غيرمنقول و منقول اموال و دارايي بررسي )١

خاص که نشانگر توان مالي است نظير ثبت شرکت، خريد مستغالت و خودرو،  اقتصادي هاي محدودسازي انجام برخي فعاليت



به، درج  محکوم پرداخت زمان اي از زمان ثبت ادعاي اعسار تادريافت تسهيالت و فعاليت در بورس براي افراد معسر به صورت سامانه
از زمان ثبت ادعاي اعسار و اعمال جريمه متناسب براي افرادي » عامالتي اشخاصمه اعتبار سامان«وضعيت شخص مدعي اعسار در 
، مرکز معاونت حقوقي و امور مجلس(اصالح قوانين و مقررات مرتبط  ها در آينده اثبات گردد با به آن که کذب ادعاي اعسار از محکوم

ـ ميان  دادگستري استانآمار و فناوري اطالعات، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،  )مدت ها 
  »٣هاي مشروع احياء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي«ـ ۲مأموريت 

  فراواني مصاديق تضييع حقوق عامه: ١چالش 

  ها در حقوق عامه  تشتت نظرات و رويه: ١عامل 

  افزايي ميان نهادهاي مسئول ها و تقويت تعامل و هم تجميع ظرفيت: ١راهبرد 

  :راهکار
بندي آن، شناسايي دقيق و اعالم عمومي  هاي موضوعي و اولويت مفهوم احياء حقوق عامه، تعيين حوزهتعريف  )١

، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان دادستاني کل کشور(مصاديق حقوق عامه با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
 )بلندمدت ـ بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري

  اکافي و  کم اثر در صيانت از حقوق عامهضمانت اجراي ن: ٢عامل 

  افزايش تبعات عدم اجراي قوانين مرتبط با صيانت از حقوق عامه: ١راهبرد 

  :راهکار
انگاري، تعيين پيگيري ترک وظايف قانوني مديران و اهمال و سهل انگاري در صيانت از حقوق عامه، جرم )١

ي براي صيانت از حقوق عامه با اصالح دگيرس شعب تخصصي مجازات متناسب و تعيين ضمانت اجراهاي مناسب و ايجاد
، دادستاني کل کشور، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت معاونت حقوقي و امور مجلس(قوانين و مقررات مرتبط 

 )بلندمدت ـ اداري

بروز هاي اصلي  غلبه رسيدگي به مصاديق خرد و فاقد اولويت تضييع حقوق عامه بر رفع زمينه: ٣عامل 
  ها  آن

  هاي امر به معروف و نهي از منکر منظور تقويت زمينه ارتقاء شفافيت اطالعاتي به: ١راهبرد 

  :راهکارها
احياء حق عامه استفاده از منابع و امتيازهاي عمومي مطابق مصالح عامه با پيگيري انتشار عمومي و برخط  )١

ها براي  ي که دسترسي به آن دولتيا ي عموميها  بخشيامتيازها و منابع از منتفع اشخاص مشخصات ضوابط دسترسي و
 ارز دولتي، تسهيالت خاص، يابند نظيربندي مراجع مسئول اختصاص مي عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولويت

ررات مرتبط هاي قانوني مربوط با اصالح قوانين و مق در سامانه هاي خاص و مجوزها واگذاري اراضي و معادن، تغيير کاربري
 )مدت ميان ـ ، دادستاني کل کشور، وزارت دادگستريسازمان بازرسي کل کشور(

احياء حق عامه استفاده از منابع و امتيازهاي عمومي مطابق مصالح عامه با پيگيري تعيين سقف اعتباري براي اعطاء  )٢
 براي انواع اشخاص حقوقي بر اساس هرگونه مجوز و امتيازي نظير تخصيص تسهيالت، واگذاري اراضي و پرداخت يارانه

افزوده، حق بيمه کارکنان و  ها مبتني بر سوابق عملکرد اقتصادي مانند پرداخت ماليات مستقيم، ماليات بر ارزش اعتبارسنجي آن
، معاونت حقوقي و امور مجلس، وزارت سازمان بازرسي کل کشور(انجام تبادالت گمرکي با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 

 )مدت ادگستري ـ مياند

              
  قانون اساسي١٥٦ اصل ٢بند . ٣



ها با قابليت فراوري  هاي قانوني روزنامه رسمي و اطالعات شرکت هاي مرتبط با آگهي انتشار عمومي و آني تمامي داده )٣
هاي حجيم و ارائه خدمات پايه براي جستجو و استخراج داده و همچنين ايجاد دسترسي به اطالعات  هوشمند، به صورت داده

ـ ميانه رسمي کشورروزنام(هاي پيشين  سال  ) مدت ، مرکز آمار و فناوري اطالعات، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
ها و  هاي اجرايي نظير بودجه، قراردادها، مناقصه هاي دستگاه پيگيري انتشار عمومي و برخط اسناد و گزارش )٤
سازمان بازرسي کل ( و استخراج داده صورت جامع و قابل فراوري هوشمند و ارائه خدمات پايه براي جستجو ها به  مزايده
 )مدت، دادستاني کل کشور، وزارت دادگستري ـ ميانکشور

 ابالغ مقررات از  تدوين ودري  و وضع مقررات دفعيممانعت از مداخالت ناگهانبراي  ي قواعدپيگيري اعمال )٥
 با ات تا زمان ابالغ مقرريبان تصو مشخص از زمي ابالغ مقررات و لزوم وجود فاصله زماني مواعد مشخص برايينجمله تع

  ـ ، سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور، وزارت دادگستريديوان عدالت اداري(اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
 )مدتميان 

هاي ارائه خدمات، سازوکارهاي مشارکت مردم در پيگيري انتشار عمومي و برخط اختيارات و وظايف، روش )٦
 عملکرد و گيري، آراء تصميم سازوکارهاي شکايات مردم از تصميمات يا اقدامات و رسيدگي به آن، فراينداجراي وظايف، 

، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري(استثناء موارد ممنوع االنتشار به استناد قانون  به مختلف هاي بخش
 ) مدتنميا ـ ها دادستاني کل کشور، وزارت دادگستري، دادگستري استان

عنوان رئيس، مديرعامل يا عضو زمان مقامات، مسئوالن و کارمندان دولت به ممانعت هوشمند از اشتغال هم )٧
هاي خصوصي  هاي خصوصي در زمان ثبت يا تغييرات شرکت و اعمال محدوديت براي شرکت مديره در انواع شرکت هيئت

توسط رؤسا، مديران عامل و اعضاي ) ساسي قانون ا١٤١موضوع اصل (در صورت تصدي مشاغل مشمول قانون 
، دادستاني کل کشور، سازمان بازرسي کل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(مديره و اعالم جرم در موارد تخلف هيئت

 )مدت کوتاه ـ کشور، وزارت دادگستري
به قانون نحوه الحاق موادي « و »کارگزاران و مسئوالن مقامات، دارايي به رسيدگي«پيگيري اجراي قوانين  )٨

، دادستاني کل کشور، معاونت اول(» سامانه ثبت اموال و دارايي مسئوالن«از طريق ايجاد »  قانون اساسي۴۹اجراي اصل 
 )مدتميان ـ مرکز آمار و فناوري اطالعات، وزارت دادگستري

توسعه جمهوري ساله ششم  قانون برنامه پنج «٢٩موضوع ماده » سامانه ثبت حقوق و مزايا«پيگيري ايجاد  )٩
 )مدت کوتاه ـ ، دادستاني کل کشورسازمان بازرسي کل کشور(» اسالمي ايران

عمومي و اساسي و  خدمات و کاالها به مردم ايجاد فضاي رقابتي و رفع انحصار براي دسترسي: ٢راهبرد 
  عامه مباحات

  :راهکار
شناسايي  با عامه مباحات و سيعمومي و اسا خدمات و کاالها مردم به حداکثري حق عامه دسترسي احياء )١

 و پيشگيرانه متناسب عليه ناقضان اين حق و پيگيري اصالح  اقدامات مؤثر قضائي، اداري، نظارتي مصاديق تضييع اين حق،
کشور، وزارت  کل بازرسي ديوان عدالت اداري، سازمان ،کشور کل دادستاني(انحصاري  هاي رويه و مقررات قوانين، حذف يا

 )مدتميان ـ ها م، دادگستري استان از وقوع جريشگيري و پيعاونت اجتماعمدادگستري، 

   مديريت تعارض منافع :٣راهبرد 

  :راهکار
هاي تعارض منافع  احياء حق عامه استفاده از منابع و امتيازهاي عمومي مطابق مصالح عامه از طريق شناسايي موقعيت )١
 يا اصالح سازي، واردات و صادرات، سالمت و تأمين اجتماعي و پيگيري براي ي موضوعات پولي و بانکي، مالياتي، خصوص با اولويت
  ،سازمان بازرسي کل کشور(انحصاري براي مديريت تعارض منافع در موضوعات مربوطه  هاي رويه و مقررات قوانين، حذف

 )مدت دادستاني کل کشور، وزارت دادگستري، پژوهشگاه ـ بلند

  جرم ها براي اعالم ع انساني دادستانيمحدوديت ظرفيت مناب: ٤عامل 

   نسبت به تضييع حقوق عامه جرم  اعالمتوسعه مشارکت مردم در : ١راهبرد 

  :راهکارها



معاونت اجتماعي و (جرم توسط نهادهاي مردمي  ايجاد رويه واحد در فرايند دريافت و رسيدگي به اعالم  )١
 )مدت کوتاه ـ ها ستان، دادستاني کل کشور، دادگستري اپيشگيري از وقوع جرم

 مذهبي و هاي هيئت از جمله مساجد، مردمي داراي اساسنامه در موضوعات تخصصي نهادهاي افزودن ساير )٢
و معنوي،  مادي امنيت جرم و شرکت در فرايند دادرسي با تأمين براي اعالم  سازندگي به نهادهاي مجاز جهاد هاي گروه

دار تضييع  مصاديق اولويت موضوعي وم حفظ محرمانگي هويت ايشان و تسريطراحي نظام انگيزشي متناسب و در صورت لز
اولويت  با موضوعات ساير به)  آيين دادرسي کيفري۶۶موضوع ماده ( جرم براي اعالم  عنوان مصاديق مجازحقوق عامه به

معاونت اجتماعي و (» يدهي مردم سامانه گزارش«اقتصاد و سالمت با اصالح قوانين و مقررات مرتبط و ايجاد  موضوعات
 )مدت ، معاونت حقوقي و امور مجلس، مرکز آمار و فناوري اطالعات ـ ميانپيشگيري از وقوع جرم

سازي امکان اعالم گزارش اشخاص نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و اقدامات يا خودداري از انجام  فراهم )٣
در موضوعات حقوق عامه با حفظ » يوان عدالت اداريقانون تشکيالت و آيين دادرسي د«هاي موضوع  وظايف دستگاه

محرمانگي هويت، تأمين امنيت مادي و معنوي، طراحي نظام انگيزشي متناسب براي گزارشگران با اصالح قوانين و مقررات 
ديوان (دهي ، آموزش عمومي مردم و تعيين حدود مداخله براي گزارش»دهي مردمي سامانه گزارش«مرتبط، توسعه 

 )مدت ميان ـ ، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوري اطالعات، وزارت دادگستري اداريعدالت

  هاي مشروع  اي برخي از آزادي تحديد سليقه: ۲چالش 

  هاي مشروعضمانت ناکافي صيانت از آزادي: ۱عامل 

  هاي مشروعافزايش تبعات تحديد آزادي: ١راهبرد 

  :راهکارها
هاي مشروع به صورت دقيق و شفاف و اطالع رساني عمومي آن دار تحديد آزاديمصاديق اولويتاحصاء  )1

 )مدت يانم ـ دادستاني کل کشور(
هاي مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتي و قضائي با تعيين مجازات مناسب براي عوامل تحديدکننده آزادي )2

  )مدت يانم ـ ، معاونت حقوقي و امور مجلسردادستاني کل کشو(اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
جرم  براي اعالم  مصاديق مجاز شده بهسازي امکان اعالم جرم نهادهاي مردمي با افزودن مصاديق شناساييفراهم )3

، معاونت دادستاني کل کشور(» دهي مردمي سامانه گزارش«توسط نهادهاي مردمي با اصالح قوانين و مقررات مرتبط و توسعه 
 )مدت يانمو امور مجلس، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوري اطالعات ـ حقوقي 

   تفسيرپذيري قواعد حاکم بر برگزاري تجمعات: ٢عامل 

  سازي ضوابط برگزاري تجمعات شفاف: ١راهبرد 

  :راهکار
جمله ارائه حاکم بر تجمعات از سازي قواعد  منظور شفافپيگيري الزم از مراجع مسئول تقنيني و اجرايي به )١

تعريف تفسيرناپذير از مفاهيم مرتبط در قوانين، معيارهاي صدور مجوز، تعيين مصاديق رفتارهاي مجاز حين تجمعات، 
هاي مجاز براي تجمع و در صورت لزوم اصالح قوانين و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتي و  اماکن و زمان

 ، سازمان بازرسي کل کشوردادستاني کل کشور(ها  هاي قانوني و مشروع و داليل عدم تحقق آن  درخواستقضائي با بررسي
 )مدت ميانـ 

   حمايت ناکافي از آزادي مطبوعات: ٣عامل 

  نگاران ها و روزنامهايجاد رويه واحد رسيدگي به تخلفات رسانه: ١راهبرد 

  :راهکار
ويژه تبط در قوانين در چارچوب موازين شرع و قوانين و مقررات جاري بهارائه تعريف تفسيرناپذير از مفاهيم مر )١

ي و با اولويت رسيدگي به تخلف و خصوص  ي و احکام اسالم و حقوق عموميخالل به مبانقانون مطبوعات با تأکيد بر عدم ا



، دادستاني کل قوقي و امور مجلسمعاونت ح(ها با اصالح قوانين و مقررات مرتبط ها و روزنامهجاي تعطيلي رسانه افراد به
 ) مدت ميان ـ ها کشور، دادگستري استان

   حمايت از نقدهاي سازنده و منصفانه :٢راهبرد 

  :راهکارها
مساعدت و حمايت متناسب از منتقدين داراي نقد در چارچوب قانون از طريق تأمين امنيت مادي و معنوي  )١

، مرکز رسانه، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري اني کل کشوردادست(ايشان با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
 )مدت يانم ـ ها استان

اشخاص  اطالعات يبا حفظ محرمانگاي به اطالعات حوزه تخصصي مربوطه  تسهيل دسترسي خبرنگاران و فعاالن رسانه )٢
ـ کوتاه ، دادگستري استانمرکز رسانه(دخيل در پرونده   )مدت ها 

نظران، فعاالن اجتماعي و  برتر درباره قوه قضائيه مبتني بر نظرسنجي مستقيم از صاحبتقدير از نقدهاي  )٣
 ـ ها ، مرکز رسانه، دادگستري استانمعاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم(اي، مراکز علمي و نهادهاي مردمي  رسانه
 )مدت ميان

 تضييع حقوق برخي از متهمان: ٤عامل 

   ضابطانپيشگيري از تخلف: ١راهبرد 

  :راهکار
  استثناء جرائم منافي عفت از ورود و بازرسي منزل و اشياء به تصويربرداري مکاني محل بازرسي و داده پيگيري براي ثبت

خصوصي و حفظ محرمانگي اطالعات دوربين با دسترسي مراجع  حريم با حفظ لباس ضابطان روي بر شده دوربين نصب توسط
 )مدت ها ـ ميان فتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، دادگستري استان، ددادستاني کل کشور(نظارتي 

  ها تسهيل پذيرش وثايق و کفالت: ٢راهبرد 

  :راهکار
ها، لحاظ شخصيت جرائم و درجه مجازات جمله انواعمواردي از  ها با سازي وثايق و کفالتمتناسب و سازي متنوع )١

ها با اصالح قوانين و مقررات  مناسب براي قبول انواع وثايق و کفالتو وضعيت فردي و خانوادگي و استقرار سازوکارهاي 
 )مدت بلند ـ ، معاونت راهبردي، دادستاني کل کشورمعاونت حقوقي و امور مجلس(مرتبط 
هاي اطالعاتي  ها با اعتبارسنجي از طريق دسترسي برخط به پايگاه هوشمندسازي فرايند پذيرش وثايق و کفالت )٢

 )مدت ميان ـ ، مرکز آمار و فناوري اطالعاتادستاني کل کشورد(مراجع حاکميتي 

   يرضروري يا نامتناسب غپيشگيري از صدور قرارهاي :٣ راهبرد

  :راهکار
سازي امکان نظارت و بررسي هوشمند قرارهاي صادره منتهي به بازداشت از حيث ضرورت صدور، رعايت  فراهم )١

ر تأمين، وجود فرصت کافي براي معرفي کفيل يا توديع وثيقه و يا امکان مواعد قانوني، تمديد مدت بازداشت، تناسب قرا
هاي ارزيابي عملکرد قضات دادسراها عنوان   شاخصها بهپذيرش با توجه به تأمين معرفي شده از سوي متهم و لحاظ آن

کز آمار و فناوري ، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، مردادستاني کل کشور(» سامانه جامع عملکرد قضات«در 
 )مدت ميان ـ اطالعات

  هاي جديد استانداردسازي و توسعه فضاهاي بازداشتگاهي با استفاده از ظرفيت: ٤راهبرد 

  :راهکارها
 و مردمي نهادهاي مشارکت ها با طراحي سازوکارهاي انگيزشي متناسب براي جلب ايجاد و توسعه بازداشتگاه )١

جمله  از شدگان حقوق بازداشترعايت  فضاي فيزيکي و ،نظر موقعيت مکاني زا اه خيرين و استانداردسازي بازداشتگاه



، معاونت اجتماعي و ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان(دسترسي به ارتباطات و خدمات رفاهي مناسب 
 )مدت بلند ـ ها پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان

ها و اقدامات تأميني و  سازمان زندان«هاي اعالمي  ها متناسب با اولويت زداشتگاهتوسعه با ايجاد و افزودن وظيفه )٢
ها و  ، سازمان زندانزندانيان تعاون بنياد( با اصالح اساسنامه »زندانيان تعاون بنياد «وظايف عنوان يکي از به» تربيتي کشور

 ) مدت کوتاه ـ اقدامات تأميني و تربيتي کشور، معاونت راهبردي

  هانظرگاهها و تحتپيشگيري از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه: ٥رد راهب

  :راهکارها
ه يا تحت شد  بازداشت افرادحقوقمنظور رعايت ها بهنظرگاهها و تحتها بر رفتار مأموران بازداشتگاهتوسعه نظارت )١

ها و  بازداشتگاه تصوير و صدا يي نظير ضبطها هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي با روشنظر و اجراي قانون احترام به آزادي
سازي امکان  هاي موردي، فراهممراجع نظارتي، تقويت بازرسي براي دسترسي ايجاد ها وها با حفظ محرمانگي داده  نظرگاه تحت

دهي اشخاص به مراجع نظارتي قوه قضائيه با حفظ محرمانگي هويت و تسهيل شکايت به مراجع قضائي نسبت به  گزارش
ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، دفتر بازرسي ويژه و حقوق  ، سازمان زنداندادستاني کل کشور(رايط نگهداري ش

 )مدت ها ـ بلند شهروندي، دادگستري استان
زمان با پذيرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سيستمي مشخصات شده هممعاينه پزشکي افراد بازداشت )٢

دادستاني کل (شده به پرونده پزشکي صورت کامل در پرونده و امکان دسترسي فرد بازداشته پزشک و نتايج معاينه ب
 )مدت ميان ـ ها ، سازمان پزشکي قانوني کشور، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، دادگستري استانکشور

  کم توجهي به اجراي قانون جرم سياسي: ٥عامل 

  جرائم سياسيايجاد رويه واحد رسيدگي به : ١راهبرد 

  :راهکارها
ارائه تعريف تفسيرناپذير از مفاهيم مرتبط در قانون جرم سياسي و شناسايي دقيق و اعالم عمومي مصاديق آن  )١

 )مدت ميان ـ معاونت حقوقي و امور مجلس(
 و يصورت علن  به،منصفه هيئتبا حضور ي اسي مطابق با قانون جرم سياسي به جرائم سيدگي دادگاه رسليتشک )٢

 )مدت  کوتاه ـ ها ، دادگستري استانمعاونت اول(ي فري کي دادرسنييقانون آ ۳۵۲ و ۳۰۵ابر مقررات مواد بر

   ناکافي بودن اقدامات انجام شده در امور حسبيه :۳چالش 

  آميز از اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره تضييع حقوق برخي: ۱عامل 

  نوجوانان در معرض خطرتقويت شناسايي و حمايت از اطفال و : ١راهبرد 

  :راهکار
اجراي قانون حمايت از اطفال و نوجوانان با تقويت نظارت قضائي بر فرايند شناسايي، پذيرش، نگهداري، حمايت و  )١

دادستاني (هاي مرتبط و تشکيل دفاتر حمايت از اطفال و نوجوانان  با تعيين شاخصاطفال و نوجوانان در معرض خطرتوانمندسازي 
ـ ميان م، معاونت راهبردي، دادگستري استان از وقوع جريشگيري و پيعاونت اجتماعم، کل کشور  )مدتها 

  سرپرست يسرپرست و ببدهاي حمايتي از اطفال و نوجوانان  توسعه ظرفيت: ٢راهبرد 

  :راهکارها
سب از طريق منا جايگزين هاي خانواده سرپرست به يسرپرست و ب اطفال و نوجوانان بدي سرپرستيواگذارتسهيل  )١

هاي مالي، تقويت نقش مددکاران براي تشخيص واگذاري سرپرستي و تسريع فرايند سازي ضمانتتمهيد اقداماتي نظير متناسب
و سرپرستي  هاي موقتهاي سرپرستي مانند ارتقاء ظرفيت امين موقت، نگهداري سازي شيوه احراز صالحيت سرپرست و متنوع

، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور دادستاني کل کشور(ات مرتبط توافقي با اصالح قوانين و مقرر
 )مدتمجلس ـ بلند



سرپرست در مراکز نگهداري تا زمان  يسرپرست و ببدسازي امکان نگهداري دختران و پسران  پيگيري فراهم )٢
، معاونت اجتماعي و دادستاني کل کشور(ررات مرتبط هاي مسئول با اصالح قوانين و مقاشتغال يا ازدواج توسط دستگاه

 )مدتبلند ـ پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس
تعيين تکليف و اخذ تصميم مناسب در خصوص نگهداري يا واگذاري اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از  )٣

 ـ ها اونت پيشگيري و امور اجتماعي، دادگستري استان، معدادستاني کل کشور(شدن سرپرست خانواده بازداشت يا زنداني
 )مدتکوتاه

  افزايش تبعات رهاسازي فرزندان: ٣راهبرد 

  :راهکار
سرپرست از والدين برخوردار با برداشت مستقيم و استيفا از دارايي دريافت هزينه نگهداري اطفال و نوجوانان بد )١

، دادستاني کل کشور( ساير اشخاص با اصالح قوانين و مقررات مرتبط و اموال ايشان و تفکيک يارانه اطفال تحت سرپرستي
 )مدتبلند ـ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس

  المللي کثرت مصاديق تضييع حقوق ايران و ايرانيان در عرصه بين: ۴چالش 

 المللي ر عرصه بينمواجهه نامتناسب با مصاديق تضييع حقوق ايران د: ۱عامل 

  المللي استيفاي حقوق ايران در عرصه بين براي ها ظرفيت هدفمند هدايت و تجميع: ١راهبرد 

  :راهکارها
ها  تسهيل طرح شکايت توسط اشخاص ايراني مورد ظلم ساير کشورها با تأکيد بر کشورهاي نظام سلطه و پيروان آن )١

سازي سازوکارهاي   با تمهيد اقداماتي نظير تعيين محاکم رسيدگي ويژه و فراهمالمللي در محاکم قضائي ايران و مراجع قضائي بين
 )مدت الملل، مرکز رسانه ـ ميان ، ستاد حقوق بشر و امور بيندادستاني کل کشور(اجراي احکام صادره 

تان، با کننده توسط دادس اقامه دعوا در محاکم قضائي ايران در موارد تضييع حقوق ايران عليه کشورهاي تضييع )٢
، ستاد دادستاني کل کشور(المللي  هاي ملي و بين سازي سازوکارهاي اجراي احکام صادره و انتشار عمومي در رسانه فراهم

 )مدت ميان ـ الملل، معاونت حقوقي و امور مجلس، مرکز رسانه حقوق بشر و امور بين
جرم  براي اعالم  مصاديق مجاز ي بهالملل ين در عرصه بيران ا شده ييعحقوق تضافزودن موضوعات مرتبط با  )٣

ستاد حقوق (چندزبانه » دهي مردمي سامانه گزارش«توسط نهادهاي مردمي با اصالح قوانين و مقررات مرتبط و استقرار 
، معاونت حقوقي و امور مجلس، مرکز آمار و فناوري اطالعات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع الملل بشر و امور بين

 )مدت نميا ـ جرم
 منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق  شده ايران راجع به اموال، پيگيري و نظارت بر احقاق حقوق تضييع  )٤
هاي ظالمانه و سرقت ميراث  شده، تحريم هاي بلوکه نظير اموال و دارايي)  آيين دادرسي کيفري۲۹۰موضوع ماده (عمومي 

به رياست دادستان کل کشور و عضويت معاون امور » الملل  ايران در عرصه بينشوراي استيفاي حقوق«فرهنگي از طريق تشکيل 
، ستاد حقوق بشر و امور دادستاني کل کشور(الملل و حقوق بشر و مديران عالي مراجع مسئول در قواي مجريه و مقننه  بين
 )مدت الملل، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان بين

   ايرانيان خارج از کشور به خدمات حقوقيدشواري دسترسي برخي از: ۲عامل 

  ارائه مجازي خدمات حقوقي به ايرانيان خارج از کشور: ١راهبرد 

  :راهکار
تسهيل و تسريع دسترسي ايرانيان خارج از کشور به خدمات حقوقي، قضائي و ثبتي از جمله اعطاي وکالت، تصديق  )١

هاي نوين با همکاري مراجع  ازدواج و طالق با استفاده از فناوريگواهي امضاء، رسيدگي قضائي، انجام معامالت رسمي و ثبت 
، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان الملل ستاد حقوق بشر و امور بين(مسئول در قوه مجريه و اصالح قوانين و مقررات مرتبط 

 )مدت ثبت اسناد و امالک کشور، مرکز آمار و فناوري اطالعات ـ بلند



هراسي توسط کشورهاي  هراسي و ايران  ايران در حوزه حقوق بشر و ترويج اسالمتخريب چهره: ٣عامل 
  نظام سلطه

  المللي تبيين ناکافي دستاوردهاي حقوق بشري اسالم و ايران در عرصه بين: ١راهبرد 

  :راهکار
 ي برايساز ينهزم و دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران در حوزه حقوق بشر با  اسالمي حقوق بشرمباني يينتب )١

نهاد  هاي مردم المللي، سازمان هاي رايج، ارسال به مجامع بين ها به زبان ، ترجمه آن در حوزه و دانشگاهي فاخر علميداتتوسعه تول
شده، برگزاري  اي چندزبانه با اتکاء به محتواهاي علمي تهيه هاي برجسته حقوقي مستقل، توليد محصوالت چندرسانه و شخصيت

المللي و تعامل فعال با  ر مجامع علمي و دانشگاهي و حمايت از مؤلفان اين آثار براي شرکت در مجامع بينهاي تحليلي د نشست
 )، پژوهشگاه، مرکز رسانه ـ بلندمدتالملل ستاد حقوق بشر و امور بين(المللي  هاي عمومي و تخصصي و مراجع بين رسانه

  روغين حقوق بشراتخاذ رويکرد تهاجمي در مواجهه با مدعيان د: ٢راهبرد 

 :راهکارها
ها با  هاي فردي در کشورهاي محوري نظام سلطه و پيروان آن شناسايي موارد نقض حقوق بشر، تبعيض و آزادي )١

منظور  چندزبانه به» دهي مردمي سامانه گزارش«هاي اجتماعي و توسعه  ها و شبکه کاوي روزنامه سازوکارهايي نظير داده
، پژوهشگاه، مرکز آمار و الملل ستاد حقوق بشر و امور بين(حقوق بشر در اين کشورها تهيه گزارش ساالنه از وضعيت 

 )مدت ميان ـ فناوري اطالعات
نهاد و  هاي مردم ها به مجامع، سازمان انتشار گزارش وضعيت حقوق بشر در کشورهاي محوري نظام سلطه و پيروان آن )٢

هاي منتشره،  اي چندزبانه با اتکاء به گزارش رسانهحصوالت چندالمللي، توليد م هاي برجسته حقوقي مستقل بين شخصيت
دانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقي  هاي تحليلي در مجامع علمي و دانشگاهي و شناسايي قضات و حقوق برگزاري نشست

هاي  لي، حضور در شبکهالمل هاي بين منظور شرکت در گفتگوهاي تلويزيوني شبکههاي خارجي بهالملل و مسلط به زبان بين
ـ الملل ستاد حقوق بشر و امور بين(المللي  ها و مجالت تخصصي بين المللي و مصاحبه با روزنامه اجتماعي بين ، مرکز رسانه 

 )مدت بلند
هاي مستقل و اشخاصي که مورد ظلم و ستم ناقضان حقوق بشر  ها، رسانه حمايت حقوقي از جبهه مقاومت، کشورها، گروه )٣
بين المللي،  منظور طراحي اقدامات مقتضي نظير اقامه دعوا در مجامعاند با پيگيري تشکيل مجمع حقوقي ـ  قضائي مشترک به هقرارگرفت

ـ ميانالملل،  ستاد حقوق بشر و امور بين(تشکيل پرونده قضائي در کشورهاي مرتبط و صدور اعالميه   )مدت مرکز رسانه 
  »٥ و حسن جريان امور٤نيننظارت بر اجراي صحيح قوا«ـ ۳مأموريت 

 کل ي سازمان بازرسيلقانون تشک«موضوع هاي  اجراي ناقص برخي از قوانين مرتبط با دستگاه: ۱چالش 
 »کشور

  ضمانت ناکافي اجراي صحيح قوانين: ۱عامل 

  ها در اجراي قوانين ارتقاء شفافيت عملکرد دستگاه: ١راهبرد 

  :راهکار
هاي اصالحي ساختاري و فرايندي  ي، وضعيت اجراي هر يک از قوانين، پيشنهاد قانونفيلتکاانتشار عمومي، برخط و يکپارچه  )١

برخوردار از » سامانه جامع تکاليف قانوني« از طريق ايجاد » کل کشوري سازمان بازرسيلقانون تشک«موضوع هاي  و رتبه دستگاه
وکار،  سازي، بهبود محيط کسب اي پولي و بانکي، مالياتي، خصوصيه ها و قوانين مرتبط با نظام دسترسي سلسله مراتبي با اولويت دستگاه

، دادستاني کل کشور، سازمان بازرسي کل کشور(ريزي برمبناي عملکرد خانواده، زنان، سالمت، تأمين اجتماعي، قاچاق کاال و ارز و بودجه
ـ ميان دادگستري استان  )مدت ها 

              
 ن اساسي قانو۱۷۴ قانون اساسي و اصل ۱۶۱ قانون اساسي، اصل ١٥٦ اصل ٣بند . ٤
  قانون اساسي١٧٤اصل  .٥



  افزايش تبعات عدم اجراي قوانين: ٢راهبرد 

  :کارراه
دستورالعمل نحوه «پيگيري ترک وظايف قانوني مديران و اهمال و سهل انگاري در اجراي قوانين با تدوين  )١

هاي  مقابله با ترک وظايف قانوني مديران و کارمندان و پيشگيري از آن و تعيين مجازات مناسب براي مديران دستگاه
هاي پولي و بانکي، مالياتي،  پيگيري موضوعات مرتبط با نظامبا اولويت » قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور«موضوع 

ريزي برمبناي وکار، خانواده، زنان، سالمت، تأمين اجتماعي، قاچاق کاال و ارز و بودجه سازي، بهبود محيط کسب خصوصي
 ـ ها ستري استان، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگسازمان بازرسي کل کشور(عملکرد با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 

 )مدت ميان

 کل ي سازمان بازرسيلقانون تشک« موضوع يها دستگاه از توان نظارتي بر نهيبه ريغاستفاده : ۲چالش 
  »کشور

  هاي سنتي نظارت اکتفا به روش: ١عامل 

  هاي اصليهاي نوين براي تمرکز بر گلوگاه استفاده از روش: ١راهبرد 

  :راهکار
-هاي اطالعاتي مراجع حاکميتي و داده سازي دسترسي برخط به پايگاه  نظارتي با فراهمشناسايي نقاط گلوگاهي اصلي )١

هاي پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کاال و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتي، پيشگيرانه  ها با اولويت جريانکاوي اطالعات آن
، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع سازمان بازرسي کل کشور(افزايي نهادهاي مرتبط  هم و اين نقاط با هماهنگي و قضائي بر

 )مدت جرم، دادستاني کل کشور، مرکز آمار و فناوري اطالعات ـ ميان

  انجام بهينه وظايف بازرسان اثر براي سازوکارهاي انگيزشي کم: ٢عامل 

  گرا براي بازرسان استقرار نظام ارزيابي عملکرد نتيجه: ١راهبرد 

  :راهکار
اجرا،  در حال هاي بازرسي يت وضع، گذشتههاي بازرسي يج نتاهايي نظير يابي عملکرد بازرسان مبتني بر شاخصارز )١

هاي اجرايي، سرعت کشف تخلف، ميزان حضور در جلسات  هاي اصالحي ساختاري و فرايندي در دستگاه ميزان تحقق پيشنهاد
العاده و موردي مراجع  هاي پنهان، فوق ها و بازرسي و نتايج نظارتها  ها در دادسراها و دادگاه رسيدگي، ميزان پذيرش گزارش

ي سازماني، با قابليت مشاهده  سلسله مراتبيدسترسبرخوردار از » سامانه جامع عملکرد بازرسان«نظارتي قوه قضائيه با ايجاد 
هاي منابع انساني از جمله   افراد در نظامبرخط نتايج ارزيابي براي بازرسان و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت

 )مدت  ـ ميانسازمان بازرسي کل کشور(وانتقال و تمديد قرارداد  جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل

  تسهيل فرايند صدور مجوزهاي بازرسي و دسترسي بازرسان به اطالعات: ٢راهبرد 

  :راهکار
اطالعاتي برخط ايشان به  دسترسي  سازي و فراهم بازرسان  موردنيازيصدور مجوزها  فرايندهوشمندسازي )١

 )مدت ميان ـ ، مرکز آمار و فناوري اطالعاتسازمان بازرسي کل کشور(هاي اطالعاتي مراجع حاکميتي  پايگاه

 هاي نظارتي مندي از ساير ظرفيت توجهي به بهره کم: ۳عامل 

  هاي مردمي براي نظارت استفاده از ظرفيت: ١راهبرد 

  :راهکار
قانون تشکيل «هاي موضوع دهي از تخلفات، جرائم و سوء جريانات اداري و مالي دستگاه ب اشخاص به گزارشترغي )١

مادي و معنوي، حفظ محرمانگي هويت، طراحي نظام انگيزشي متناسب براي  امنيت از طريق تأمين »سازمان بازرسي کل کشور
و احصاء دقيق و شفاف مصاديق و تعيين حدود  »مردمي دهي گزارش نهساما «گزارشگران با اصالح قوانين و مقررات مرتبط و توسعه



، معاونت حقوقي و امور مجلس، مرکز آمار و فناوري اطالعات، معاونت اجتماعي و سازمان بازرسي کل کشور(دهي مداخله براي گزارش
ـ ميان  )مدت پيشگيري از وقوع جرم 

  ها استفاده غير بهينه از توان نظارتي بر دادسراها و دادگاه: ۳چالش 

 هاي سنتي نظارت  اکتفا به روش :۱عامل 

  هادادگاهدادسراها و هوشمندسازي فرايند نظارت بر : ١راهبرد 

  :راهکارها
ها در  اط قوت و ضعف آنها توسط قضات ديوان عالي کشور و تعيين نق ارزيابي و امتيازدهي به احکام صادره قضات دادگاه )١
هاي ارزيابي آراء مبتني بر  با امکان انطباق هوشمند آراء با شاخص» سامانه مديريت پرونده«هاي استاندارد برخط در  کاربرگ

ان ديو(دار  با تأکيد بر موضوعات اولويت» سامانه آراء متعارض«و » سامانه آراء قضائي«، »سامانه مديريت پرونده«کاوي اطالعات  داده
ـ ميانعالي کشور  )مدت ، مرکز آمار و فناوري اطالعات 

ها و دادستاني کل و تعيين نقاط قوت و  ارزيابي و امتيازدهي به تصميمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه )٢
از طريق امکان انطباق هوشمند تصميمات با » سامانه مديريت پرونده«هاي استاندارد برخط در  ها در کاربرگ ضعف آن

دار  با تأکيد بر موضوعات اولويت» سامانه مديريت پرونده«کاوي اطالعات  هاي ارزيابي تصميمات مبتني بر داده اخصش
 )مدت ميان ـ ، مرکز آمار و فناوري اطالعاتدادستاني کل کشور(

  استقرار نظام ارزيابي عملکرد قضات: ٢راهبرد 

  :راهکارها
بر اساس گزارش ديوان عالي (امتياز صدور احکام متناسب  هايي نظير اخصها مبتني بر ش ارزيابي عملکرد قضات دادگاه )١

ها و  مراجعان و نتايج نظارت برخط زمان رسيدگي، برگزاري علني و منظم جلسات دادگاه، نتايج اعالم نظر ، نرخ مصالحه، مدت)کشور
 سلسله يدسترسبرخوردار از » سامانه جامع عملکرد قضات« قضائيه با ايجاد  العاده و موردي مراجع نظارتي   قوه هاي پنهان، فوق بازرسي

ي سازماني، قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي قضات و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت قضات در مراتب
معاونت منابع انساني و امور (قضائي وانتقال و تعيين مفاخر دستگاه  هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل نظام

ـ بلند ، دادگاه عالي انتظامي قضات، معاونت راهبردي، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادگستري استانفرهنگي  )مدت ها 
هايي نظير امتياز تصميمات صادره، کشف حقيقت، نرخ مصالحه، ميزان  ارزيابي عملکرد قضات دادسراها مبتني بر شاخص )٢

ها، ميزان سرعت و کيفيت در اجراي  هاي تأمين، ميزان استفاده از نهادهاي ارفاقي، ميزان پذيرش تصميمات در دادگاهتناسب قرار
العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه در  هاي پنهان، فوق ها و بازرسي مراجعان و نتايج نظارت برخط احکام، نتايج اعالم نظر

ي سازماني، با قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي قضات و  سلسله مراتبيدسترسدار از برخور» سامانه جامع عملکرد قضات«
هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي،  محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت ايشان در نظام

دگاه عالي انتظامي قضات، معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني ، دادادستاني کل کشور(وانتقال و تعيين مفاخر دستگاه قضائي  نقل
ـ بلند و امور فرهنگي، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادگستري استان  )مدت ها 

کاوي  ها مبتني بر نتايج حاصل از داده بندي آن هاي فعال مراجع نظارتي قوه قضائيه و اولويت ها و نظارتتقويت بازرسي )٣
دهي اشخاص با حفظ محرمانگي هويت و تسهيل شکايت از  سازي امکان گزارش و فراهم» نه جامع عملکرد قضاتساما«اطالعات 

، دادگاه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي کشور، دادسراي انتظامي قضات(عملکرد قضات به مراجع نظارتي و انتظامي قوه قضائيه 
ـ بلند ي استاندادستاني کل کشور، مرکز حفاظت و اطالعات، دادگستر  )مدت ها 



 يي حدود و مقررات مدون جزاي و اجراين مجرمير تعز ومجازاتيب و  تعقم،کشف جر«ـ ۴مأموريت
  »٦اسالم

  دشواري کشف جرائم : ١چالش 

   از توان کشف جرمنهيبه ريغاستفاده : ١عامل 

  انجام تخصصي کشف جرم و تحصيل مشروع ادله: ١راهبرد 

  :راهکارها
براي تسهيل و تسريع در اجراي وظايف قوه قضائيه در زمينه کشف، دستگيري، حفظ آثار و داليل » ئيپليس قضا«تشکيل  )١

جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقيقات، ابالغ و اجراي سريع احکام و تصميمات قضائي و پيشگيري از وقوع 
ـ بلندولمعاونت ا(جرم با اصالح قوانين و مقررات مرتبط    )مدت ، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني کل کشور 

 ها مبتني بر آن عملکرد مجوزهاي دريافتي و ارزيابي برخط خاص، ثبت و ضابطان عام سنجي تخصصي صالحيت )٢
م در تداو و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه »عملکرد ضابطان جامع سامانه «با ايجاد انجام دستورات قضائي کيفيت

 ضابطان، شناسايي ضابطان برتر و نظارت فعاالنه مراجع انتظامي و نظارتي بر عملکرد فعاليت ضابطان، سطح دسترسي
، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مرکز آمار و فناوري دادستاني کل کشور(هاي مسئول  ضابطان با همکاري دستگاه
  )مدت ميان ـ ها اطالعات، دادگستري استان

کشف جرائم پرتکرار با اولويت موضوعات امنيت و اقتصاد کشور  سمت به ضابطان افزايي هم و يهماهنگ هدايت، )٣
 )مدت کوتاه ـ ها ، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگستري استاندادستاني کل کشور(هاي مسئول  با همکاري دستگاه

   آننوين در فرايند کشف جرم و هوشمندسازي هايگيري از فناوريبهره: ٢راهبرد

  :راهکارها
، اطالعات مربوط به »سامانه مديريت پرونده«کاوي اطالعات  گيري جرائم و تخلفات با استفاده از داده کشف الگوهاي شکل )١

تجربه  و توان مندي از منظور بهرهسپاري به هاي مراجع حاکميتي و ايجاد نظام جمع ديدگان و بزهکاران و اطالعات ساير سامانه بزه
، سازمان دادستاني کل کشور(هاي مسئول   و ضابطان با اولويت موضوعات امنيت و اقتصاد کشور با همکاري دستگاهبازرسان قضات،

ـ ميان  )مدت بازرسي کل کشور، مرکز آمار و فناوري اطالعات 
 گيري جرائم با اولويت جرائم کاوي اطالعات مجرمان و الگوهاي شکل تقويت توان شناسايي متهمان مبتني بر داده )٢
با دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه » سامانه شناسايي متهمان«شايع از طريق ايجاد  و يافته، مهم سازمان

 )مدت ، مرکز آمار و فناوري اطالعات ـ ميانکشور کل دادستاني(هاي مسئول  قضائيه با همکاري دستگاه
خط به مراجع قضايي، انتظامي، درماني و استفاده تشکيل بانک ژنتيک مجرمان و متهمان از طريق اتصال بر  )٣

 ـ ، دادستاني کل کشور، مرکز آمار و فناوري اطالعاتسازمان پزشکي قانوني کشور(ها  حداکثري از ظرفيت ساير دستگاه
 )مدت ميان

  تسهيل فرايند صدور مجوزها و دسترسي ضابطان به اطالعات: ٣راهبرد 

  :راهکار
 دستور با ايشان براي برخط اطالعاتي دسترسي  سازي فراهم قات و اقدامات ضابطان ومجوز تحقي هوشمندسازي صدور )١

، مرکز آمار و فناوري دادستاني کل کشور(هاي مسئول   با همکاري دستگاه»عملکرد ضابطان جامع سامانه «قضائي در الکترونيکي
ـ ميان  )مدت اطالعات 

   کشف جرم هاي مندي از ساير ظرفيت توجهي به بهره بي: ٢عامل 

  هاي مردمي براي کشف جرم استفاده از ظرفيت: ١راهبرد 

              
  قانون اساسي۱۵۶ اصل ٤بند . ٦



  :راهکارها
 امنيت  با ذکر داليل و ارائه مستندات توام با تأمين»مردمي دهيگزارش سامانه«تسهيل اعالم جرم توسط اشخاص در  )١

 قوانين و مقررات مرتبط و معنوي، حفظ محرمانگي هويت، طراحي نظام انگيزشي متناسب براي گزارشگران با اصالح و مادي
انجام اقداماتي نظير احصاء مصاديق شناسايي عاليم بروز جرم، آموزش عمومي مردم و تعيين حدود مداخله براي اعالم جرم 

، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادستاني کل کشور(
 )مدت ها ـ ميان تاندادگستري اس

  و تجميع»مردمي دهيگزارش سامانه«سازي امکان ثبت برخط در  ديدگان متعدد با فراهم کشف جرائم خُرد داراي بزه )٢
، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادستاني کل کشور(منظور احقاق حقوق تضييع شده شکايات و تعقيب متهمان توسط دادسرا به

ـ ميا دادگستري استان  )مدت نها 

  ضعف در کيفيت اجراي احکام کيفري: ٢چالش 

  ضمانت اجراي ناکافي قوانين و مقررات حاکم بر اجراي احکام کيفري: ۱عامل 

  با حقوق محکومان  مرتبط يها  و بخشنامه ها نامه نييآاعمال هوشمند، شفاف و برخط اجراي : ١راهبرد 

  :راهکار
 اسکان،هايي نظير   با شرايط زندانيان در حوزهها  و بخشنامه ها نامه ينيآرعايت حقوق زندانيان با انطباق هوشمند  )١
 با» ي زندانيريت مدسامانه«ارفاقي با ايجاد  دسترسي به خدمات قضائي، مرخصي و برخورداري از نهادهاي ،تيامن، بهداشت

،  اقدامات تأميني و تربيتي کشورها و سازمان زندان(قابليت دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه 
 )مدت ميان ـ ها دادستاني کل کشور، دادگستري استان

  پيشگيري از وقوع تخلفات مأموران اجراي احکام کيفري: ٢راهبرد 

  :راهکارها
» ي زندانيريت مدسامانه«ها در  ها و بخشنامه نامه سازي امکان اعتراض زندانيان نسبت به شيوه اجراي آيين فراهم )١

ها و اقدامات  سازمان زندان(مراجع نظارتي قوه قضائيه  فظ محرمانگي هويت آنان و دسترسي سلسله مراتبي سازماني وبا ح
 )مدت ميان ـ ها ، دادستاني کل کشور، دادگستري استانتأميني و تربيتي کشور

ايط زندانيان و تسهيل رساني متنوع و متناسب با شر هاي اطالع اعالم حقوق و تکاليف زندانيان در زندان با روش )٢
دهي تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتي قوه قضائيه ضمن تأکيد بر حفظ محرمانگي هويت، تأمين امنيت گزارش

، دادستاني ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان(مادي و معنوي و طراحي نظام انگيزشي متناسب گزارشگران 
 )مدت ميان ـ ها کل کشور، دادگستري استان

ها و استفاده ها و مراکز اجراي حدود از طريق استانداردسازي و هوشمندسازي دوربين زندان تصوير و صدا ضبط )٣
دسترسي سلسله مراتبي  ها و داده محکومان با حفظ محرمانگيحقوق منظور رعايت هاي نوين کنترل و پايش بهاز فناوري
، دادستاني کل کشور، دادگستري ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور ازمان زندانس(مراجع نظارتي قوه قضائيه  سازماني و

 )مدت بلند ـ ها استان
  »٧پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي« ـ ۵مأموريت 

  تزلزل در روابط حقوقي اشخاص: ۱چالش 

  کمبود سازوکارهاي پيشگيري از بروز اختالف در معامله: ۱عامل 

  طالعاتي براي طرفين معاملهايجاد تقارن ا: ١راهبرد 

  :راهکارها

              
  قانون اساسي١٥٦ اصل ٥بند . ٧



سازي دسترسي طرفين معامله با رضايت يکديگر به وضعيت اعتباري طرف معامله در مختصات معامله  فراهم )١
با فراخواني اطالعات الزم از » عامالتي اشخاصمسامانه اعتبار «موردنظر؛ از طريق پيگيري از مراجع مسئول براي ايجاد 

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع (جمله ثبت، ماليات، بانک و مديريت پرونده هاي مرتبط از  هطريق اتصال به سامان
 )مدت ميان ـ ، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشورجرم

»  مالييها  سامانه سجل محکوميت« مالي اشخاص با ايجاد يها ت امکان استعالم برخط محکومييساز  فراهم )٢
، مرکز آمار و فناوري اطالعات(» ن اسالمي ايرايساله ششم توسعه جمهور قانون برنامه پنج «١١٦ضوع بند پ ماده مو

 )مدتکوتاه ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

   هوشمند شروط قراردادياعمالاحراز و : ٢راهبرد 

  :راهکار
هاي مورد تأييد مشتمل بر متون قراردادي  هسازي امکان عقد قراردادهاي رسمي بر بستر سامان پيگيري فراهم )١

استاندارد، شروط معين ثابت و قابل تغيير، با قابليت احراز و اعمال غيرقضائي شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن 
ين با اصالح قوان» )هاي اماني حساب(هاي واسط وجوه  حساب«به طرف ديگر پس از احراز اجراي تعهدات مجري از طريق 

، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، معاونت حقوقي و امور معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم(و مقررات مرتبط 
 )مدت بلند ـ مجلس

  تقويت کيفيت خدمات دفاتر اسناد رسمي : ٣راهبرد 

  :راهکارها
امضاء اسناد توسط سردفتر تفهيم مفاد اسناد مربوطه و قوانين و مقررات مرتبط به طرف يا طرفين معامله حين  )١

ها در   صدا و تصوير و ايجاد مسئوليت تضامني براي آن و قيد انجام آن در اسناد تنظيمي و الزام دفاتر اسناد رسمي به ضبط
سازمان (قبال قصور يا تقصير صورت گرفته در فرايند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 

 )مدت ميان ـ ها، کانون سردفتران و دفترياران ، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استانامالک کشورثبت اسناد و 
حقوقي مشتمل بر ثبت تمامي اطالعات مؤثر در پيگيري دعاوي  اشخاص تجاري الکترونيکي و برخط دفاتر ثبت )٢

سازمان ثبت اسناد ( قوانين و مقررات مرتبط مثابه سند رسمي در محاکم قضائي با اصالح شدن آن بهو به رسميت شناخته
 )مدت ميان ـ ، معاونت قضائي، معاونت حقوقي و امور مجلسو امالک کشور

اي به صورت   عمومي، علمي و حرفهسنجي اعطاي مجوز تأسيس دفاتر اسناد رسمي به متقاضيان بر اساس صالحيت )٣
سازمان ثبت اسناد و ( با اصالح قوانين و مقررات مرتبط رقابتي با تعيين ضوابط الزم و بدون تعيين سقف ظرفيت عددي

 )مدت ميان ـ ، کانون سردفتران و دفتريارانامالک کشور

  ي به خدمات حقوقي عمومي دسترسدشواري: ۲عامل 

  تسهيل و تقويت خدمات حقوقي: ١راهبرد 

  :راهکارها
وقي نظير مشاوره در تنظيم منظور تسهيل دسترسي عمومي به خدمات حقافزارهاي حقوقي به توسعه نرم )١

کاوي اطالعات  بيني حکم احتمالي صادره در موارد اختالف با توجه به داده قرارداد، تنظيم اسناد ثبتي و قضائي و پيش
ي الزم براي هاي اطالعات  دسترسيسازي هاي نوين و هوش مصنوعي از طريق فراهم هاي مشابه مبتني بر فناوري پرونده
، مرکز آمار و فناوري مرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده(بنيان داراي صالحيت  نشهاي فناور و دا شرکت

  )مدت ميان ـ اطالعات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس
دي وکال و مؤسسات بنسامانه رتبه«دهندگان خدمات وکالت با ايجاد  سازي عمومي و برخط عملکرد ارائه شفاف )٢
ها و لوايح صحيح، نظم  ها و شکوائيه ها، طرح دادخواست هايي نظير تعداد و موضوعات پرونده مشتمل بر شاخص» حقوقي

، مرکز آمار و معاونت حقوقي و امور مجلس(حضور در جلسات رسيدگي، اعالم وضعيت قراردادها و ميزان رضايت موکل 
 ـ ا، کانون وکالي دادگستري، مرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانوادهه فناوري اطالعات، دادگستري استان

 )مدت ميان
 هايي از  بر اساس شاخصو مؤسسات حقوقي وكال ي ارتقايده و ساماني بند رجه، د يت حدود صالحيينتع )٣
، کانون وکالي ور مجلسمعاونت حقوقي و ام(با اصالح قوانين و مقررات مرتبط  سوابق خدمات يفيت و کيزانجمله م

 )مدت ميان ـ دادگستري، مرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده



سازي امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقي در مراجع قضائي با اصالح قوانين و مقررات فراهم )٤
 )مدت ميان ـ معاونت حقوقي و امور مجلس(مرتبط 
با تعيين  ي به صورت رقابتيا و حرفهيعلمعمومي،  يسنجيت براساس صالحوقيوکال و مؤسسات حق يرشپذ )٥

-با نيازسنجي حوزهمتناسب  پذيرشتعيين حداقل ظرفيت الزم براي با  و ي عدديت سقف ظرفيين بدون تعضوابط الزم و
عاونت حقوقي و امور م(ئي با اصالح قوانين و مقررات مرتبط  حوزه قضايتها و جمع براساس تعداد پروندهئي قضايها

 )مدت ميان ـ ها، کانون وکالي دادگستري، مرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ، دادگستري استانمجلس

  گيري جرائم و دعاوي ضعف در حذف عوامل اصلي شکل: ۲چالش 

  گيري جرائم و دعاوي عدم شناسايي کامل عوامل اصلي شکل: ١عامل 

  گيري جرائم و دعاوي ازي فرايند شناسايي عوامل اصلي شکلهوشمندس: ١راهبرد 

  :راهکارها
هاي  هاي قضائي، انتظامي و نظارتي با طراحي کاربرگ هاي ورودي به دستگاه ثبت هوشمند، برخط و آني داده )١

 ـ ي اطالعات، مرکز آمار و فناورمعاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم(استاندارد براي اقدامات و فرايندهاي مرتبط 
 )مدت کوتاه

دار جرائم و  دار جرائم و دعاوي در سطح کشور و يک عنوان اولويت  عنوان اولويت١٠شناسايي عوامل اصلي بروز  )٢
هاي  و اطالعات ورودي به ساير دستگاه» سامانه مديريت پرونده«کاوي اطالعات موجود در  دعاوي در سطح استان با داده

با حفظ محرمانگي هويت اشخاص براي جلب مشارکت مراکز علمي و  اطالعات عمومي انتظامي و نظارتي و انتشار
، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادگستري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم(بنيان در تحليل اطالعات  دانش
 )مدت کوتاه ـ ها استان

قضائيه براي حذف عوامل اصلي  ني قوههاي دروني و بيرو توجهي به ظرفيت اقدامات پراکنده و کم: ۲عامل 
  گيري جرائم و دعاوي شکل

گيري جرائم و  ها براي حذف عوامل اصلي شکل بخشي و هدايت هدفمند تمامي ظرفيت انسجام: ١راهبرد 
  دعاوي

  :راهکارها
ح دار جرائم و دعاوي در سط  عنوان اولويت١٠تعيين راهکارهاي رفع عوامل اصلي بروز جرائم و دعاوي براي  )١

هاي اجرايي متناسب با  هاي قانوني دستگاه ها، احصاء ظرفيت دار جرائم و دعاوي در سطح استان کشور و يک عنوان اولويت
و تمهيد » سامانه جامع جرائم و دعاوي«شده با ايجاد  ها به انضمام عوامل اصلي شناسايي هر راهکار و بارگذاري يکپارچه آن

گيري تحقق راهکارها و اعالم  با قابليت گزارش» ي عالي پيشگيري از وقوع جرمشورا«هاي مسئول در  دسترسي دستگاه
 ـ ها ، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادگستري استانمعاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم(ها  رتبه دستگاه

 )مدت ميان
به انجام وظايف قانوني با » سامانه جامع جرائم و دعاوي«هاي داراي رتبه عملکردي نامناسب در  الزام دستگاه )٢

، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان بازرسي کل کشور(قوه قضائيه  استفاده از اختيارات قضائي و نظارتي
 ) مدت ميان ـ ها دادستاني کل کشور، دادگستري استان

راهکارهاي اصالحي مندرج در شناسايي و پيگيري اصالح قوانين و مقررات، فرايندها و ساختارهاي مانع اجراي  )٣
، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري  از وقوع جرميشگيري و پيمعاونت اجتماع(» سامانه جامع جرائم و دعاوي«

 )مدت ميان ـ ها استان
 جهاد هاي گروه مذهبي و هاي نهاد، هيئتهاي مردمسازمان جمله مساجد،سازي مشارکت نهادهاي مردمي از  زمينه )٤
هاي الزم و  با ارائه اطالعات مرتبط، ايجاد دسترسي» سامانه جامع جرائم و دعاوي«ي در اجراي راهکارهاي اصالحي مندرج در سازندگ

ـ ميان ، دادگستري استان از وقوع جرميشگيري و پيمعاونت اجتماع(هاي انگيزشي متناسب  طراحي نظام  )مدت ها 



  پايين بودن تبعات ارتکاب جرم: ٣چالش 

  هاعدم کفايت بازدارندگي مجازات: ١عامل 

  ها متناسب با نوع جرائممجازاتمؤثر و متنوع نمودن : ١راهبرد 

  :راهکارها
هايي نظير ثبت شرکت، فعاليت در بورس، دريافت  دار در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي مدت اعمال محدوديت )١

عنوان مجازات اصلي و تبعي متناسب با نوع  ي بهت دوليا ي عموميها  بخشامتيازهاي و تسهيالت، برخورداري از منابع
، معاونت  از وقوع جرميشگيري و پيمعاونت اجتماع(جرائم با اولويت موضوعات اقتصادي با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 

 )مدت ميان ـ حقوقي و امور مجلس
تناسب نرخ تورم اعالمي  ز شونده بهروزرساني مبالغ قانوني مربوط به جرائم نقدي و تخلفات با تعيين فرمول برو به )٢

، وزارت دادگستري(با اصالح قوانين و مقررات مرتبط  »هوشمند قضائي ياردست«مرکز آمار ايران و اعمال آن در سامانه 
 )مدت ميان ـ معاونت حقوقي و امور مجلس، مرکز آمار و فناوري اطالعات

 مجازات متناسب با اولويت موضوعات امنيت و اقتصاد کشور با ها و رفتارهاي مجرمانه نوظهور و تعيين شناسايي پديده )٣
، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني کل کشور(اصالح قوانين و مقررات مرتبط 

ـ ميان  )مدت پژوهشگاه 

  اطع و سريع با مجرمانتقويت باور عمومي نسبت به باال بودن توان کشف جرم و برخورد ق: ٢راهبرد 

    :راهکار
دار جرائم و تخلفات از طريق استفاده از  عنوان اولويت١٠ و تخلفات با تمرکز بر  جرائمهاي عمومي در زمينهارتقاء آموزش )١

م  و تخلفات، فرايند رسيدگي و گزارش اجراي احکاجرائمرساني کشف  اي روز با تأکيد بر رسانه ملي براي اطالع ابزارهاي رسانه
اي و حمايت از  اي با ايجاد دسترسي اطالعاتي براي پديدآورندگان محصوالت رسانه صادره و تسهيل توليد محصوالت رسانه

، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري مرکز رسانه(هاي تحليل نخبگاني محصوالت فاخر و برگزاري نشست
 )مدت ها ـ ميان استان

  »٨مجرماناصالح « ـ ۶مأموريت 

  صدور برخي تصميمات قضائي غيرمؤثر بر اصالح مجرمان: ۱چالش 

  تصميمات قضائي مؤثر بر اصالح مجرمان فرايندهاي صدور نقص در: ١عامل 

  تسهيل صدور تصميمات قضائي مؤثر بر اصالح مجرمان: ١راهبرد 

  :راهکارها
هاي اطالعاتي مراجع حاکميتي،  خط به پايگاهسازي دسترسي بر تکميل پرونده شخصيت متهمان با استفاده از فراهم )١
ها به مراکز مورد تأييد و  سپاري اجراي آزمون شناسي برخط، برون هاي شخصيت  هاي نوين تشخيص شخصيت، آزمون فناوري

از ، معاونت اجتماعي و پيشگيري دادستاني کل کشور(» دستيار هوشمند قضائي«پيشنهاد حکم مؤثر بر اصالح مجرمان در سامانه 
ـ ميان وقوع جرم، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادگستري استان  )مدت ها 

هاي  هاي ترميمي در دادرسي و استفاده اثربخش از نهادهاي ارفاقي از جمله مجازات طراحي و پيگيري اعمال شيوه )٢
هاي غيركيفري   اجرا  ضمانت وجايگزين حبس، تعويق صدور حکم، تعليق تعقيب و اجراي مجازات و آزادي تحت نظارت الکترونيک

ها و سازوکارهاي الزم از جمله تعريف فرايند اعمال  مردمي، ايجاد زيرساخت نهادهاي آفريني سازي امکان نقش با فراهممؤثر و روزآمد 
العات سامانه اط«پذير ارزيابي نتايج آن، ايجاد ساختار سازماني متناسب و ايجاد  هاي سنجش نهادهاي ارفاقي، طراحي شاخص

مشتمل بر مواردي از جمله اطالعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقي صادره و نتيجه اقدامات انجام شده به منظور » نهادهاي ارفاقي

              
  قانون اساسي١٥٦ اصل ٥بند . ٨



، معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني کل کشور، مرکز آمار و فناوري معاونت اول(رصد مستمر وضعيت افراد 
ـ مياناطالعات، معاونت اج  )مدت تماعي و پيشگيري از وقوع جرم 

 ترغيب قضات به صدور تصميمات قضائي مؤثر بر اصالح مجرمان: ٢راهبرد 
هاي ارزيابي عنوان يکي از شاخصزدايي به هاي نشانگر اصالح مجرمان توام با رويکردهاي حبس افزودن شاخص )١

،  دادستاني کل کشور، معاونت منابع انساني و امور يمعاونت راهبرد(» سامانه جامع عملکرد قضات«عملکرد قضات در 
 )مدت ميان ـ فرهنگي، دادگاه عالي انتظامي قضات

  اثربخشي محدود اقدامات اصالحي در زندان: ٢چالش 

  هاي اصالح و تربيت در زندان با فرايند اصالح مجرماننامتناسب بودن برخي برنامه: ١عامل 

  تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصاديهاي جديد  استقرار نظام: ١راهبرد 

  :راهکارها
سازي  هاي ديني و فراهم هاي اصالح و تربيت مبتني بر آموزه کردن مجرمان با طراحي برنامه اصالح رفتار و بازاجتماعي )١

ي زندانيان به ضوابط،  خدمات و استفاده از ارفاقات قانوني مبتني بر ميزان پايبندافتيدراز جمله  در زندان يزندگ تيفيک ءارتقا امکان
و بدون » ي زندانيريت مدسامانه« بر اساس نتايج اعتبارسنجي در زندان در رفتار نحوههاي اصالح و تربيت و  ميزان مشارکت در برنامه

، دادستاني کل کشور، ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان(وضعيت ايشان قبل از ورود به زندان  در نظر گرفتن
ـ ميان ادگستري استاند  )مدتها 

بندي زندانيان مبتني بر منشأ جرم و شخصيت زندانيان از طريق تکميل پرونده بازطراحي و اجراي طرح طبقه )٢
هاي شخصيت  هاي نوين تشخيص شخصيت، آزمون شخصيت زندانيان با استفاده از نتايج پرونده شخصيت متهمان، فناوري

، ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان(ها به مراکز مورد تأييد   آزمونسپاري اجراي شناسي برخط و برون 
 )مدت ميان ـ ها دادگستري استان

سازي و بازمهندسي معماري فضاهاي زندان با تأکيد بر طراحي فضاهاي اصالح پذير براي اجراي  اصالح، بهينه )٣
ها و طراحي ريزي بر مبناي عملکرد در زندانيق اجراي بودجهبندي زندانيان و تأمين منابع مالي آن از طر طرح طبقه

ها و  سازمان زندان(سازوکارهاي انگيزشي براي ترغيب مسئوالن زندان به جلب مشارکت نهادهاي مردمي و حاکميتي 
 )بلندمدت ـ ، بنياد تعاون زندانياناقدامات تأميني و تربيتي کشور

هايي نظير محدودسازي سقف دريافت پول از بيرون زندان،  در زندان مبتني بر مؤلفهاستقرار نظام مالي جديد براي زندانيان  )٤
ها به   تخصيص برخي از هزينه افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، کسب درآمد زندانيان از کسب و کار و خلق ارزش

 اساس سوابق عملکردي و ايجاد دسترسي به خدمات تکميلي بر صورت يارانه مستقيم به زندانيان و اعتبارسنجي مستمر زندانيان بر
ـ ميانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان(اساس نتايج اعتبارسنجي   )مدت  

کارهاي خرد و خانگي مبتني بر آموزي و اشتغال زندانيان با محوريت توسعه کسب و بازنگري در نظام حرفه )٥
سازمان (زندان  از خارج کاربازار تقاضاي با هاآن فعاليت ميان حرفه حداکثري ارتباط رقراريهاي فردي ايشان و بقابليت
 )مدت ميان ـ ها زندانيان، دادگستري استان تعاون ، بنيادها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور زندان
بخش براي زندانيان و  انگيزه و عادالنه خدمات جبران آموزي و اشتغال زندانيان با استقرار نظام توسعه نظام حرفه )٦

افزوده فعاليت اقتصادي در  ترغيب مأموران اجرا به مشارکت فعال در اشتغال زندانيان با تخصيص بخشي از افزايش ارزش
 )مدت ميان ـ زندانيان تعاون ، بنيادها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان(زندان به ايشان 

تعاوني،  هاي نهادهاي مردمي، شرکت فعاليت امکان سازي  اشتغال زندانيان با فراهمآموزي و توسعه نظام حرفه )٧
زندان  از خارج و داخل در خدماتي و اقتصادي  توليدي، مؤسسات اداره و ايجاد در خصوصي، دولتي و کارآفرينان اجتماعي

 )مدت ميان ـ ها ادگستري استان، بنياد تعاون زندانيان، دها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان(
عنوان شاخص  بر ايجاد اشتغال زندانيان، تعيين ميزان درآمد زندانيان از اشتغال به» بنياد تعاون زندانيان«تمرکز  )٨

آموزي و  موضوع حرفه آينده به و حال در آن درآمدهاي مازاد و عايدات منافع، تمامي نهايي ارزيابي عملکرد بنياد، تخصيص
، سازمان زندانيان تعاون بنياد(انيان و کسب درآمد اين بنياد منحصراً از طريق ايجاد اشتغال براي زندانيان اشتغال زند

 )مدت ميان ـ ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور زندان
هاي فرهنگي موفق براي اصالح مجرمان و ترميم روابط  سازي مشارکت نهادهاي مردمي و مجموعه زمينه )٩

هاي انگيزشي متناسب نظير ايجاد رقابت، شناسايي و ترويج الگوهاي اثربخش و  ندانيان با طراحي نظاماجتماعي سالم ز



، معاونت ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان(برگزاري جشنواره ساالنه ارزشيابي و تقدير از الگوهاي برتر 
 )مدت ميان ـ اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم

کيفري براي مشارکت در فرايند اصالح  گيزه کم برخي مسئوالن و مأموران اجراي احکامان: ۲عامل 
  مجرمان

  کيفري استقرار نظام ارزيابي عملکرد مبتني بر نتيجه براي مسئوالن و مأموران اجراي احکام: ١راهبرد 

  :راهکار
نظير کميت و کيفيت اجراي حکم، هايي  ارزيابي عملکرد مسئوالن و مأموران اجراي احکام کيفري مبتني بر شاخص )١

جلب مشارکت نهادهاي مردمي در فرايند  بندي زندانيان، آموزي و اشتغال مجرمان، اجراي طرح طبقه ميزان اثربخشي در حرفه
 اصالح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهاي فرهنگي براي اصالح باورها، انجام اقدامات تربيتي، نتايج اعالم نظر

سامانه جامع «العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه با ايجاد  هاي پنهان، فوق ها و بازرسي دانيان و نتايج نظارتزن برخط
ي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه، با  سلسله مراتبيدسترسبرخوردار از » عملکرد مسئوالن و مأموران اجراي احکام کيفري

هاي منابع  براي مأموران و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت افراد در نظامقابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي 
 ،ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان( وانتقال و تمديد قرارداد انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل

 )مدت ميان ـ دادستاني کل کشور

  از محکومان پس از اتمام دوره حبسعدم حمايت مؤثر : ٣چالش 

  دشواري بازگشت محکومان به جامعه: ١عامل 

  ارتقاء نظام حمايت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان: ١راهبرد 

  :راهکارها
م هاي الزم به زندانيان در شرف آزادي، توسعه ارتباط با خانواده زندانيان، شناسايي موانع اصلي فعاليت سال آموزشارائه )١

ها و نوع جرائم با شناختي آن ها در جامعه، پيگيري تعيين حامي براي ايشان با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و روان آن
ين براي رفع اين موانع و رصد مستمر ريخخصوصي، نهادهاي مردمي و  هاي مسئول، بخش هايي نظير دستگاه سازي ظرفيت فعال

 و مراقبت پس از  سامانه حمايت« از بازگشت محکومان به زندگي شرافتمندانه با ايجاد منظور اطمينانوضعيت اين افراد به
ها و اقدامات تأميني و تربيتي  سازمان زندان(برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه » خروج
 )مدت ـ بلندها  ، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استانکشور

 به حمايت از زندانيان و کمک به بازگشت محکومان نيريخنهادهاي مردمي و   بخش خصوصي،مشارکت جلب )٢
هاي حاکميتي با اصالح قوانين و مقررات  به زندگي شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طريق تمهيد ابزارها و مشوق

، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و ي کشورها و اقدامات تأميني و تربيت سازمان زندان(مرتبط 
 )مدت ميان ـ ها امور مجلس، دادگستري استان

هاي تعاوني،  ها و نهادهاي حمايتي و جلب مشارکت نهادهاي مردمي، خيرين، شرکت پيگيري از دستگاه )٣
انواده زندانيان داراي ضعف در تأمين معيشت دهي به ايجاد اشتغال براي خ خصوصي و کارآفرينان اجتماعي براي اولويت

 )مدت ميان ـ هاي حمايت زندانيان ها، انجمن ، دادگستري استانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان(

  اي پس از اتمام دوره حبسي و نظارت بر مجرمان حرفهريگ رهضعف در : ٢عامل 

  س از اتمام دوره حبساي پنظارت موقت بر مجرمان حرفه: ١راهبرد 

  :راهکار
هاي نظير تغيير محل سکونت، تغيير محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معامالت   در حوزه تيمحدود  موقتاعمال )١

هاي حمايتي و کاهش   متناسب با نوع جرائم توأم با نظامحبس اتمام از پساي و مرتکبان جرائم مهم براي مجرمان حرفه



ها و اقدامات  ، سازمان زنداندادستاني کل کشور(ب با اصالح رفتار با اصالح قوانين و مقررات مرتبط ها متناس تدريجي محدوديت
 )مدت  معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلند تأميني و تربيتي کشور،

  »٩حمايت از حقوق مالکيت اشخاص«ـ ۷مأموريت

  تزلزل مالکيت اموال غيرمنقول: ۱چالش 

  اعتبار معامالت عادي: ۱عامل 

  ترغيب اشخاص به تبديل معامالت عادي به اسناد رسمي: ١راهبرد 

  :راهکارها
 يسترسايجاد د و» يثبت آنسامانه «تسهيل فرايند ثبت رسمي معامالت امالک با استانداردسازي قراردادها در  )١
 مهم يعمال حقوق اَيبعضانجام  يرساخت زيجاد اينو همچن قرارداد  انعقادي سامانه براين امالک و عموم مردم به اانمشاور
سازمان ثبت اسناد و (اصالح قوانين و مقررات مرتبط با  ساخت در اين سامانه  مشارکت درساختمان و فروش يش پنظير

 )مدت ميان ـ ، معاونت حقوقي و امور مجلسامالک کشور
تعيين موعد با يک ک الکترونتر امالا در دفنشده ثبتعمال حقوقي اَ مرتبط با ي به دعاوقضائي و ثبتيعدم ارائه خدمات  )٢

دوره (قبلي ادعاهاي عادي با تعيين دوره زماني مشخص نشده  ثبت حقوق مکتسبه و تعيين تكليف و  شده اعالمش مقرر از پي
 )، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدتسازمان ثبت اسناد و امالک کشور(با اصالح قوانين و مقررات مرتبط ) گذار

صندوق جبران  «يل تشکسازي زمينه فراهم بارران ناشي از خطا در عمليات ثبتي امالکجبران خسارت متض )٣
، معاونت حقوقي و امور سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(اصالح قوانين و مقررات مرتبط با توسط دفاتر اسناد رسمي » خسارات

 )مدت مجلس ـ ميان

  ضعف در دقت تعيين حدود در اسناد مالکيت: ٢عامل 

  ي شدهحدنگار افزايش صدور اسناد  :١برد راه

  :راهکارها
هاي معتبر تخصصي صاحب  سپاري حداکثري و خريد خدمات از شرکت برداري اراضي کشور با برون نقشه )١

 )مدت ميان ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(صالحيت داراي مسئوليت تضامني 
نگار در بازه زماني مشخص هاي موضوع قانون حد ههاي داراي نقص اطالعات مالکيت از دستگا استعالم نقشه )٢

 )مدت ميان ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(منظور تعيين تکليف اراضي تحت مالکيت يا توليت خود  به
سازمان ثبت اسناد (دهي به تعيين حدود و صدور اسناد حدنگاري شده براي اراضي ملي و منابع طبيعي  اولويت )٣

 )مدت کوتاه ـ و امالک کشور
هاي طرح تفصيلي شهرها، حدنصاب فني اراضي  مبنا نظير محدوديت هاي قانوني مکان اعمال هوشمند محدوديت )٤

 )مدتميان ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(» سامانه مديريت حدنگاري«کشاورزي و نوع کاربري هر پهنه در 
سازمان (ها و نهادها  اي ساير دستگاه بت ماهوارههاي ثا برداري با استفاده از ظرفيت گيرنده توسعه پوشش نقشه )٥

 )مدت کوتاه ـ ثبت اسناد و امالک کشور
 به ها اين دستگاه اجرايي و الزام هاي ها و اطالعات امالک متعلق و تحت نظارت دستگاهپيگيري اخذ نقشه )٦

سازمان ثبت اسناد و امالک ( مرتبطبا اصالح قوانين و مقررات » سامانه مديريت حدنگاري« از اراضي مکاني داده فراخواني
 )مدت ميان ـ ، سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور، معاونت حقوقي و امور مجلسکشور

              
 هاي کلي برنامه ششم توسعه  سياست٦٧ و ۶۶بندهاي . ٩



  امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکيت: ٣عامل 

  نمودن اسناد مالکيتيکيالکترون  :١راهبرد 

  :راهکار
هاي دروني قوه قضائيه و همچنين خريد  ثري از ظرفيتايجاد نسخه الکترونيک اسناد کاغذي با استفاده حداک )١

سازمان ثبت اسناد و (دار با ايجاد مسئوليت تضامني و رعايت مالحظات امنيتي  هاي فناور صالحيت خدمات از شرکت
 )بلندمدت ـ ، مرکز آمار و فناوري اطالعاتامالک کشور

  ضعف در صيانت از حقوق در اجراي ثبت: ٢چالش 

  اجراي ثبت يندهاي خطا و اطاله در فراهاي ينهموجود ز: ۱عامل 

  حذف حداکثري مداخالت انساني در فرايند اجراي ثبت: ١راهبرد 

  :راهکارها
هاي اجرايي و استعالمات  نمودن فرايند درخواست اجراي ثبت، هوشمندسازي ارجاعات، انجام نيابتالکترونيکي )١

سازمان (» سامانه اجراي ثبت«ميتي و اعمال هوشمند مواعد با ايجاد هاي اطالعاتي مراجع حاک با دسترسي برخط به پايگاه
 )مدت ميان ـ ، مرکز آمار و فناوري اطالعاتثبت اسناد و امالک کشور

 هاي پايگاه اشخاص با دسترسي برخط مأموران اجراي ثبت به غيرمنقول و منقول اموال و شناسايي دارايي )٢
 )مدت کوتاه ـ ، مرکز آمار و فناوري اطالعاتناد و امالک کشورسازمان ثبت اس(اطالعاتي مراجع حاکميتي 

جاي ارجاع به کارشناس و در موارد  منظور ارائه نظرات کارشناسي بههاي روز و هوش مصنوعي به استفاده حداکثري از فناوري )٣
ارشناسان و دريافت نظرات از همين اي، هوشمند و بدون مداخله عامل انساني به ک جايگزيني با هوش مصنوعي، ارجاع سامانه غيرقابل

، مرکز امور وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، مرکز سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(طريق با اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
ـ بلند  )مدت آمار و فناوري اطالعات، معاونت حقوقي و امور مجلس 

سازمان ثبت اسناد و (ها  ر سامانه رسمي برگزاري متمرکز مزايدهشده محکومان د فروش دارايي و اموال شناسايي )٤
 )مدت کوتاه ـ امالک کشور

سازمان ثبت (» نام الکترونيکي سامانه ثبت«اجراي آن با استفاده از بستر  تسريع در فرايند ابالغ اجراييه ثبت و افزايش ضمانت )٥
ـ کوتاه اطالعاتيمرکز آمار و فناور، اسناد و امالک کشور  )دتم  

  گرا براي مأموران اجراي ثبتايجاد نظام ارزيابي عملکرد نتيجه: ٢راهبرد 

  :راهکار
هايي نظير وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول  ارزيابي عملکرد مأموران اجراي ثبت مبتني بر شاخص )١

عاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه با ال هاي پنهان، فوق ها و بازرسي مراجعان و نتايج نظارت برخط مطالبات، نتايج اعالم نظر
ي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه، با  سلسله مراتبيدسترسبرخوردار از » سامانه جامع عملکرد مأموران اجراي ثبت«ايجاد 

هاي منابع  در نظامقابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي مأموران و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت افراد 
 )مدت ميان ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(وانتقال و تمديد قرارداد  انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل

  
  نظام مديريتي اجراي برنامه تحول: فصل سوم

اصلي مرتبط با موضوعات . هاي مديريتي موجود قوه قضائيه استتحقق سند تحول مستلزم بازطراحي برخي از نظام
منابع فيزيکي و تجهيزات، ) ٥منابع مالي، ) ٤منابع انساني، ) ٣دهي،  سازمان) ٢ريزي، برنامه) ١: اند ازنظام مديريتي عبارت

رعايت کرامت ) ١١ارتباطات مردمي و ) ١٠سازي، گفتمان) ٩نوآوري و پيشنهادها، ) ٨فناوري، ) ٧قوانين و مقررات، ) ٦
  .رجوع ارباب

همچنين براي هر اقدام، واحد يا واحدهاي . ن فصل ذيل هر يک از موضوعات فوق، اقدامات تحولي آمده است در اي
تا (» مدت کوتاه«بندي اجرا شامل   ـ واحد يا واحدهاي سازماني همکار و زمانمشخص شده با خط زيرينسازماني مسئول  ـ 

  .شده است مشخص ) ١٤٠۲تا پايان سال (» لندمدتب«و  )١٤٠١تا تيرماه سال (» مدت ميان«، )١٤٠٠تيرماه سال 



  ريزي برنامه ـ مبحث اول
بر ) هاي تابعه قوه قضائيه طرح تحول دادگستري و طرح تحول سازمان(نظر به اينکه دفاتر اول و دوم تحول  )١

يک از راهکارها منظور بازنگري در اين دفاتر، برنامه عملياتي هر اساس اولين نسخه سند تحول تهيه شده، ضروري است به
يافته سند تحول در تعامل با واحد يا واحدهاي سازماني مسئول مشتمل بر موارد زير و اقدامات ذکر شده در نسخه ارتقاء

مدت مدت و بلندمدت، ميانهاي زماني کوتاه حداکثر طي مدت يک، دو و سه ماه پس از ابالغ سند تحول متناسب با دوره
  )مدتکوتاه ـ ، واحدهاي سازماني مسئوليمعاونت راهبرد: (تدوين شود

 نتايج مورد انتظار از اجراي راهکار و اقدام •
 هاي الزم براي تحقق راهکار و اقدام فعاليت •
 ها واحدهاي سازماني مسئول هر يک از فعاليت •
، ١٤٠٠سال مدت تا تيرماه  درصد راهکارها و اقدامات ميان٤٠ها با مالحظه انجام حداقل  بندي اجراي فعاليت زمان •
مدت تا پايان  درصد راهکارها و اقدامات بلند٦٠ و حداقل ١٤٠١مدت تا تيرماه سال  درصد راهکارها و اقدامات بلند٣٠ حداقل
 ١٤٠١سال 

 )نظير اختيارات سازماني، ساختار، منابع انساني و منابع مالي(الزامات اجرايي  •
توفيق  ميزان ضعيت اجراي سند تحول و سنجشمنظور ارزيابي وهاي زير به شاخص و کمي اهداف تدوين )٢

 )مدت ـ کوتاهمعاونت راهبردي(تحقق تحول قوه قضائيه  دستگاه قضائي در
 قوه هايو ظرفيت هاموجود، توانمندي وضع لحاظ با ها چالش و عوامل از يک هر براي کمي اهداف تعيين •
 بلندمدت و مدت ميان مدت، کوتاه زماني مقاطع در قضائيه
 تعيين شده کمي اهداف با متناظر هايشاخص تعيين •
  قضائيه قوه کارکرد از انتظار مورد پيامدهاي با متناظر هاي شاخص تعيين •

  دهي سازمان ـ مبحث دوم

 ساختار سازماني قوه قضائيه ـ گفتار اول
معاونت  (:هاي سازماني قوه قضائيه با رعايت مالحظات زير و شرح وظايف واحدها و پست اصالح ساختار سازماني )١

 )مدت کوتاه ـ هاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان، راهبردي
 سازي ساختار و تشکيالت قوه قضائيه با اقتضائات اجراي سند تحول متناسب •
 ها و وظايفنگري، همسوسازي و هماهنگي ميان سطوح مختلف سازماني و حذف تداخل مأموريت جامع •
مندي واگذاري و بهره سپاري امور قابل  متجانس، برونکاهش حجم ساختار با تجميع واحدهاي سازماني •

 هاي مردميحداکثري از ظرفيت
 مراتبي کاهش سطوح سلسله  •
تمرکززدايي حداکثري و تفويض اختيارات الزم به معاون اول، ساير معاونان و واحدهاي استاني توأم با نظارت و  •

 ارزيابي عملکرد 

  ي خارج از قوه قضائيه نهادها مندي از ظرفيت بهره ـ گفتار دوم

 نهادهاي حاکميتيـ ١ ـ ب
: اي با تحقق اقدامات زير گير ملي و منطقه افزايش اثربخشي حضور مقامات قوه قضائيه در شوراهاي تصميم )١

 )مدتکوتاه ـ ها ، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادگستري استانهاي تابعهسازمان، حوزه رياست(
تي و کارشناسي با حضور واحدهاي سازماني مرتبط قوه قضائيه متناظر با هاي تخصصي مديري تشکيل کميته •

هاي قانوني در وظايف شوراهاي مذکور براي تحقق راهکارهاي ذکر شده  منظور؛ احصاء فرصتوظايف هر يک از شوراها به
 هاي تخصصي متناسب با دستورکارهاي جلسات شوراهاي مذکور در سند تحول و پيشنهاد نظريه

 هاي تخصصي  دگاه رئيس قوه قضائيه در موارد خاص نسبت به نظريهاخذ دي •
کار متناسب با الزامات تحقق راهکارهاي سند تحول به دبيرخانه شوراهاي مربوط و پيگيري قرار پيشنهاد دستور •

 کارها در دستور گرفتن آن
تورکارهاي جلسات شوراها و  دس با قابليت ثبت پيشنهادها، نظرات کارشناسي،» سامانه مديريت جلسات«ايجاد  •

منظور سنجش ميزان اثربخشي حضور مقامات قوه قضائيه در شوراهاي مذکور ها و رعايت هوشمند مواعد مقرر به مصوبات آن
کارهاي پيشنهادي با الزامات مربوط به تحقق کار جلسات، ميزان انطباق دستور ميزان پيشنهاد دستور هايي نظير مبتني بر شاخص



، ميزان انطباق مصوبات شوراها با پيشنهادهاي قوه  کار قرار گرفتن پيشنهادهاي قوه قضائيهي ذکر شده، ميزان در دستورراهکارها
 حداقل دو مرتبه در سال» شوراي عالي قوه قضائيه«قضائيه و ارائه گزارش کارنامه اثربخشي حضور در جلسات در 

ي شامل دولت، مجلس شوراي اسالمي، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازي مؤثر و تعامل سازنده با ارکان حاکميت همراه )٢
پيشگيري از وقوع جرم «هاي ويژه در اجراي مأموريت ها در اجراي سند تحول بهنهادهاي عمومي غيردولتي و شوراها و کميسيون

با » ن و حسن جريان امورنظارت بر اجراي صحيح قواني«و » هاي مشروعاحياء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي«، »و دعاوي
هاي تابعه، دادگستري  ، سازمانمعاونت راهبردي(ها سازي اين ظرفيتهاي موجود و تهيه الگوي فعالاحصاء فهرست ظرفيت

 ) مدت ها ـ کوتاه استان
منظور رعايت قانون و حقوق مردم در نهادها،  ساماندهي و ارتقاء اثربخشي حضور نمايندگان قوه قضائيه به )٣
مشتمل بر » دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضائيه«ها و مراجع شبه قضائي با تدوين و اجراي  ، کميسيونشوراها

 )مدتميان ـ ها ، دادگستري استانمعاونت اول(ها  نحوه انتخاب، شرح وظايف و شيوه نظارت بر آن

  نهادهاي علمي و فناوريـ ٢ ـ ب
 بنيان  دانشيهاشرکت و هايشکده اند،هاهشکدهپژوها، ميه، دانشگاههاي علمندي حداکثري از ظرفيت حوزهبهره )٤

 يدتمهتأکيد بر با مشترک  هاينامه همکاريبري و  موضوعيهاينهزمدر اجراي سند تحول از طريق شناسايي 
، ي تابعههاسازمان، معاونت راهبردي (»يقضائهاي حقوقي و ي نوآوررديسپ«اندازي  يژه و راه ويهاي اطالعات دسترسي

 ) مدت کوتاه ـ ها ، مرکز آمار و فناوري اطالعات، دادگستري استانواحدهاي تابعه

  نهادهاي مردميـ ٣ ـ ب
گري، جلب مشارکت نهادهاي مردمي در ارائه خدمات نظير صيانت از حقوق عامه، پيشگيري و مقابله با فساد، ميانجي )٥

مندي از  ي بهره موضوعيهاينهزمسازي و فعال ن مجرمان با شناسايي شدديدگان و بازاجتماعيصلح و سازش، حمايت از بزه
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهاي «هاي مردمي متناسب با اقتضائات سند تحول از طريق تدوين و اجراي  ظرفيت

، واحدهاي تابعه،  تابعههايسازمان، دادستاني کل کشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم(» مردمي با قوه قضائيه
 )مدتها ـ ميان دادگستري استان

  بخش خصوصيـ ٤ ـ ب
واگذاري به بخش خصوصي در چارچوب قوانين و مقررات موجود و خريد خدمات  سپاري خدمات قابل برون )٦

-ميان ـ ها ن، دادگستري استاهاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان، معاونت راهبردي(نظر با تدوين سازوکارهاي الزم مورد
 )مدت

منظور احصاء فهرست ساير خدمات قابل واگذاري به بخش خصوصي و اصالح قوانين و مقررات مرتبط به )٧
 ـ هاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي(نظر واگذاري و خريد خدمات مورد

 )بلندمدت
  منابع انساني ـ مبحث سوم

  جذبـ  گفتار اول
بازنگري در نظام جذب منابع انساني قوه قضائيه به تفکيک مديران، قضات و کارکنان و استقرار آن با اصالح قوانين و  )١

هاي سازمان، دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري، فرهنگي معاونت منابع انساني و امور: (مقررات مرتبط و رعايت مالحظات زير
ـ ميانهاي تابعهواحد، تابعه  )مدت  

هاي شايستگي مشتمل بر شخصيت، ايمان، تخصص و مهارت متناسب با نوع شغل و  تعريف عملياتي شاخص •
 هاي روز و هوش مصنوعي ها با استفاده از فناوري هاي سنجش اين شاخص توسعه شيوه

ابتي با تأکيد بر نيازسنجي تعداد منابع انساني موردنياز به تفکيک واحدهاي سازماني قوه قضائيه و جذب در فضاي رق •
 شده سنجي انجامترين افراد در چارچوب نياز انتخاب شايسته

-پذيرش دانشگاه علوم قضائي صرفاً از ميان داوطلبان داراي سطح دو حوزه يا مدرک کارشناسي مرتبط در رشته •
 شخصيتي، ايماني و هايمنظور احراز شايستگيهاي سنجش هوشمند، سيستمي و رقابتي بههاي مورد نياز با ايجاد نظام

دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه،  ارشد تربيت قاضي تخصصي در موضوعات اولويتهاي کارشناسيعلمي و برگزاري دوره
 هاي نوين و تدوين محتواهاي آموزشي و تربيتي علمي و عملي الزم متناسب با نيازهاي شغلي اداري، نظامي و فناوري

ارشد و دکتري وطلبان داراي مدارک سطح سه و سطح چهار حوزه يا کارشناسيجذب قضات صرفاً از ميان دا •
هاي تخصصي از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداري، نظامي و پس از اخذ مدارک کارشناسي ارشد تربيت قاضي در گرايش



اسب، در فضاي رقابتي و هاي شخصيتي، ايماني، علمي و مهارتي متنهاي نوين تخصصي با در نظرگرفتن شايستگي فناوري
دهي به جذب افراد داراي گواهي تخصصي سالمت فرد و خانواده ايشان و اولويت  سال تمام با تأکيد بر٢٥با حداقل سني 

 و پژوهشي داراي صالحيت و مورد تأييد قوه قضائيه هاي تخصصي از مراکز آموزشيدر موضوعات متناظر با گرايش
 »سامانه ثبت اموال و دارايي مسئوالن«اعالم اموال و دارايي خود در الزام منتخبان منصب قضاوت به  •
  ساله از منتخبان منصب قضاوت۱۰اخذ تعهد خدمت  •
تخصصي دستياري قاضي براي منتخبان منصب قضاوت و انتصاب قضات جديدالورود بر  ـ برگزاري دوره مهارتي •

آفريني قضات نظام انگيزشي مناسب براي ترغيب نقشهاي حاصله از دوره دستياري و طراحي مبناي نتايج ارزشيابي
 باتجربه در فرايند تربيت قضات جديدالورود

، معاونت حقوقي و امور معاونت منابع انساني و امور فرهنگي(پيگيري تصويب اليحه جامع استخدامي قوه قضائيه  )٢
 )مدت ميان ـ مجلس

  نگهداشت، آموزش و ارتقاء ـ گفتار دوم
 شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات با ابالغ و اجراي دستورالعمل مصوب رئيس  قوه قضائيه صيانت از استقالل، )١

معاونت : (منظور تضمين عزت و استقالل قاضي و در ابعاد مديريتي، اداري، رفاهي و فرهنگي با رعايت مالحظات زيربه
معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، ، معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، حقوقي و امور مجلس

 ) مدتميان ـ ها دادگستري استان
 منع هرگونه اقدام مغاير استقالل قضات •
 وانتقال و جبران خدمات قضات بازنگري در فرايند ارتقاء شغلي، نقل •
 تسهيل ارتباط قضات با رئيس، مسئوالن عالي و ساير مديران قوه قضائيه •
 ها و پاسخگويي به آنان  به منظور پيگيري درخواستايجاد واحد صيانت از کرامت قضات •
  هاي باالتر هاي شغلي کمتر از هشت و کاهش فاصله درآمدي آنان با گروه توجه ويژه به قضات گروه •
وانتقال  هاي مديريت منابع انساني از قبيل ارتقاء شغلي و نقل محور در زيرنظام هاي کيفي و نتيجه تقويت شاخص )٢

معاونت : (منظور رعايت کرامت منابع انساني و ارتقاء سالمت اداري با مالحظات زيرات و کارکنان بهبه تفکيک مديران، قض
 )مدت ميان ـ هاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان، منابع انساني و امور فرهنگي

 »جذب«شده در گفتار  هاي شايستگي اشاره لزوم استمرار شاخص •
 هاي جامع عملکرد نتايج سامانه •
 رجوع ربابرضايت ا •
منظور رعايت عدالت و کرامت به» وانتقال منابع انساني سامانه نقل«ها با ايجاد وانتقال بازنگري در نظام نقل )٣

 ـ هاي تابعه سازمان، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي: (منابع انساني و ارتقاء سالمت اداري و رعايت مالحظات زير
 )مدت ميان

 ها و اعالم شفاف آن تقالوان نامه نقل تدوين شيوه •
 بار در سال يک هاي هر فرد به وانتقال خصوص نقلگيري در تصميم محدودسازي دفعات •
 هاي قضات به انضمام مدارک الزم وانتقال ثبت نقل •
 »سامانه ثبت اموال و دارايي مسئوالن«الزام متقاضيان هرگونه نقل و انتقال به اعالم اموال و دارايي خود در  •
بندي مشاغل و ترسيم مسير ارتقاء شغلي متناسب با هر شغل به تفکيک مديران،  زنگري طرح طبقهاصالح و با )٤

 )مدت ميان ـ هاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي(قضات و کارکنان 
داکثري از ظرفيت آنان در مندي حطراحي نظام ارتقاء شغلي ويژه زنان شاغل در قوه قضائيه با تأکيد بر بهره )٥
هاي  سازمان، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي(هايي نظير خانواده، زنان و کودکان ها و مشاغل مرتبط با حوزهفعاليت

 )مدت ميان ـ تابعه
تدوين و اجراي نظام آموزش و توانمندسازي به تفکيک مديران، قضات و کارکنان قوه قضائيه با رعايت  )٦

 )مدت ميان ـ ها ، دادگستري استانهاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي: (مالحظات زير
هايي از  هاي آموزشي با استقرار نظام جاي ارائه صرف برنامه تمرکز بر ايجاد انگيزه براي يادگيري و ارتقاء عملکرد به •

 جمله نظام جبران خدمات عملکرد محور
هاي  دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداري، نظامي و فناوري  تخصصي در موضوعات اولويتتربيت قضات •

 نوين و تدوين محتواهاي آموزشي و تربيتي علمي و عملي الزم متناسب با نيازهاي شغلي
 هاي مرتبط با پزشکي قانوني و کارشناسي رسميهاي کاربردي از قبيل دانشتوسعه دانش •



از مراکز » خريد خدمات«منابع انساني به خدمات آموزشي به صورت رقابتي و غيرانحصاري و با رويکرد تسهيل دسترسي  •
 » گري تصدي«جاي  و پژوهشي داراي صالحيت به آموزشي
 هاي نوين آموزشياستفاده از روش •
منظور تقويت بنيه هاي ايشان بههاي فرهنگي منابع انساني قوه قضائيه و خانوادهتدوين و استقرار نظام فعاليت )٧

هاي ايشان با استفاده از  فرهنگ ديني، اخالق اسالمي، بصيرت و روحيه انقالبي مديران، قضات، کارکنان و خانواده
، هاي تابعهسازمان، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي(هاي مؤثر تربيتي و متناسب با شرايط کار در قوه قضائيه  روش
 )مدت ميان ـ ها استان، دادگستري هاي تابعه واحد

  انتصاب مديران ـ گفتار سوم
هاي سازمان، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي: (تدوين و استقرار نظام انتصاب مديران قوه قضائيه با رعايت مالحظات زير )١

ـ ميان ، دادگستري استانهاي تابعه واحد، تابعه  )مدت ها 
صيت، ايمان، تخصص و مهارت با تأکيد بر فاضل، صالح، ها مشتمل بر شختعريف عملياتي شاخص شايستگي •

 انقالبي، مردمي، نوآور، سالم و ضد فساد بودن
 هاي روز و هوش مصنوعي هاي شايستگي با استفاده از فناوري هاي سنجش شاخص توسعه شيوه •
ستعدادها و منظور شناسايي اپروري و تربيت مديران به ايجاد بانک اطالعاتي مناسب و طراحي نظام جانشين •

 هاي مديريتي ويژه جوانان براي انتصاب در پست هاي منابع انساني شايسته به توانمندي
 رساني فرايند انتصابات مديران و شيوه انطباق آن با مصاديق براي منابع انساني سازي و اطالع شفاف •
 »اموال و دارايي مسئوالنسامانه ثبت «هاي مديريتي به اعالم اموال و دارايي خود در  الزام متقاضيان پست •
سنجش متناسب با سند تحول و وظايف محوله و تعيين دوره زماني  هاي عيني و قابل تعيين و تصريح کارويژه •

 انتصاب براي هر يک از مديران در احکام مسئوليت

 نظام جبران خدمات ـ گفتار  چهارم
 پاداش و خدمات رفاهي به تفکيک مديران، وري، کاري، بهره ها نظير اضافه بازنگري در نظام برخي از پرداخت )١

: منظور رعايت عدالت و کرامت منابع انساني و ارتقاء سالمت اداري با رعايت مالحظات زيرقضات و کارکنان قوه قضائيه به
هاي  واحد، هاي تابعهسازمان، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي معاونت راهبردي،(

 )مدت ميان ـ ها ، دادگستري استانتابعه
هاي شغل و شاغل با تأمين حداقل معيشت بنا به شرايط  رعايت عدالت با تأکيد بر عملکرد، جايگاه و ويژگي •

سازي زمينه اعطاي تسهيالت براي اجتماعي و اقتصادي و رفع نيازهاي اساسي با اولويت تأمين مسکن متناسب از طريق فراهم
 خت مسکن در طول دوره خدمت خريد و سا

بهبود توان ارائه خدمات رفاهي و درماني و افزايش عدالت توزيعي در سراسر کشور با تغيير رويکرد از  •
 با استفاده از عوايد حاصل از واگذاري مراکز رفاهي و درماني فعال و در حال ساخت» خريد خدمت«به » گري تصدي«

 عاوني منابع انساني قوه قضائيههاي ت ساماندهي و شفافيت عملکرد شرکت •

  تکاليف و تعهدات ـ گفتار پنجم
: صيانت از کرامت منابع انساني و ارتقاء سالمت اداري با اصالح قوانين و مقررات مرتبط براي اقدامات زير )١

قوقي و ، معاونت حدفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، مرکز حفاظت و اطالعات، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي(
 )مدت ميان ـ امور مجلس

ها بر اساس احتمال وقوع  بندي آن هاي فعاالنه مراجع نظارتي قوه قضائيه با اولويت هاي و نظارتتقويت بازرسي •
دهي اشخاص با حفظ محرمانگي  سازي امکان گزارش ها و فراهمکاوي اطالعات سامانه تخلف مبتني بر نتايج حاصل از داده

  از عملکرد منابع انساني به مراجع نظارتي و انتظامي قوه قضائيههويت و تسهيل شکايت
در مؤسسات دولتي و عمومي و نيز رياست،  يه قضائزمان مديران، قضات و کارکنان قوه ممنوعيت حضور هم •

 ها و مؤسسات خصوصي، مؤسسات حقوقي و کارشناس رسمي مديره انواع شرکت مديريت عامل يا عضويت در هيئت
طاي مجوز هرگونه فعاليت مرتبط حقوقي، ثبتي و قضائي از قبيل وکالت، دفاتر اسناد رسمي و کارشناس رسمي به ممنوعيت اع •

 مديران، قضات و کارکنان سلب صالحيت شده از قوه قضائيه



  ارزيابي عملکرد ـ گفتار ششم
ها،  وانتقال اني، آموزش، نقل جمله جبران خدمات، ارتقاء و تنزل جايگاه سازمهاي منابع انساني از اثرپذيري نظام )١

و » ارزيابي عملکرد مديران، قضات و کارکنان در تحقق سند تحول«انتصابات و تعيين مفاخر دستگاه قضائي از نتايج 
معاونت منابع انساني و امور ، معاونت راهبردي(» ارزشيابي ميزان موفقيت واحدهاي سازماني در تحقق سند تحول«

 )مدت کوتاه ـ ، دادگاه عالي انتظامي قضاتهاي تابعه واحد، ههاي تابعسازمان، فرهنگي
شده در احکام  هاي اشاره براي سطوح مديريتي پايه، مياني و عالي شامل ميزان تحقق کارويژه» سامانه عملکرد مديران«ايجاد  )٢

 ١٠ي و ايجاد سازوکاري براي عزل اي و مل بندي، انتشار عمومي رتبه افراد در مقياس منطقه مسئوليت، سوابق عملکردي، نظام رتبه
ـ ميانهاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان، معاونت راهبردي(ترين سطح عملکرد  درصد از مديران داراي ضعيف  )مدت  

 منابع مالي ـ مبحث چهارم
وبودجه کشور با اصالح  طراحي سازوکارهاي تأمين استقالل مالي قوه قضائيه توأم با حفظ يکپارچگي برنامه )١

 )مدت ميان ـ ، معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلسمعاونت مالي، پشتيباني و عمراني(وانين و مقررات مرتبط ق
ريزي بر مبناي عملکرد، اجراي حسابداري  ريزي و مالي قوه قضائيه با استقرار نظام بودجه بازنگري در نظام بودجه )٢

 ،معاونت راهبردي، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني(جراي سند تحول دهي به تخصيص منابع مالي براي ا تعهدي و اولويت
 )مدت ميان ـ ديوان عدالت اداري، هاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان
انتظام بخشي به حساب خاص، اولويت تخصيص منابع آن به اجراي سند تحول و اعالم شفاف عملکرد ساليانه  )٣

 )مدت کوتاه ـ  دي معاونت راهبر،حوزه رياست(آن به مردم 
-مزايده و هامناقصه ها، حاکم بر صدور مجوزقواعد و  ضوابط و برخطسازي عمومي افزايش سالمت مالي و اداري با شفاف )٤
، هاي تابعهسازمان، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني(هاي مرتبط قانوني  منتفع در سامانه مشخصات اشخاص و يه قضائهاي قوه

ـ کوهاي تابعه واحد  )مدت تاه 
  منابع فيزيکي و تجهيزات ـ مبحث پنجم

، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني: (برداري بهينه از فضا و تجهيزات قوه قضائيه با رعايت مالحظات زيرتدوين و استقرار نظام بهره )٥
ـ ميانواحدهاي تابعه، هاي تابعه سازمان،معاونت راهبردي  )مدت  

 ع کاربري فضاها و تجهيزات اداري و قضائيتدوين استاندارد متناسب با انوا •
رجوع با  ها با نوع کاربري و افزايش رفاه ارباب سازي آن هاي قوه قضائيه با هدف متناسببازطراحي معماري ساختمان •

 خواه و سالمندانهاي خاص نظير افراد توان مالحظه گروه
بندي ارائه خدمات و تغيير معماري  انوري فضاهاي موجود اداري و قضائي از طريق تغيير زم افزايش بهره •

هاي موجود و محدودسازي ساخت يا خريد ساختمان جديد به موارد ضروري و صرفاً بر مبناي دستورالعمل  ساختمان
 مصوب رئيس قوه قضائيه

 ها دهي به افزايش ايمني آن ريسک و اولويت هاي پر ها، شناسايي ساختمان ارزيابي مستمر ايمني ساختمان •
 کد پرسنلي افراد با کد تجهيزات در اختيار ايشاناتصال  •

  قوانين و مقررات ـ مبحث ششم
ها در تعامل  ها و فرايندهاي جاري با سند تحول و اصالح آن ها، رويه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل نامه انطباق آيين )١

 ـ واحدهاي تابعه، هاي تابعهسازمان، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي(با واحدهاي سازماني مسئول 
 )مدت ميان

ها  قوانين و مقررات قضائي با رويکرد تحکيم و تعالي نظام خانواده، توسعه مشارکتاصالح و رفع خألهايتنقيح،  )٢
زدايي؛ به هاي حقوقي روز و حبس مندي حداکثري از فناوري ، بهرهپيشگيري از وقوع جرم و اختالفهاي مردمي، و نظارت

 )مدت ميان ـ ، معاونت راهبرديمعاونت حقوقي و امور مجلس(فهم و واضح براي مردم صورت قابل 
شده مندرج در راهکارها و اقدامات، با اصالح  تسريع و تسهيل در فرايند اجراي سند تحول، بر اساس موارد تصريح )٣

و استفاده از » اي از قوانين قوه قضائيهاليحه اصالح پاره«قوانين موجود و تصويب قوانين جديد از طريق تدوين و پيگيري تصويب 
هاي  نامه ظرفيت ارائه طرح در تعامل با کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي و پيگيري اصالح موارد معارض در آئين

 )مدت  ـ ميانمعاونت حقوقي و امور مجلس(دولتي در تعامل با قوه مجريه 
ها و ارائه پيشنهادهاي اصالحي توسط  ها و بخشنامه ها، دستورالعمل مهنا نويس لوايح، آيينتحليل و ارزيابي پيش )٤

-سامانه جمع«نظران حوزه و دانشگاه و نهادهاي علمي و فناوري و نهادهاي مردمي با ايجاد افراد خبره قوه قضائيه، صاحب
معاونت ، ت راهبرديمعاون(ها و طراحي نظام انگيزشي مناسب براي ترغيب اشخاص به مشارکت در ارزيابي» سپاري

 )مدت کوتاه ـ هاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان، حقوقي و امور مجلس



هاي مجلس شوراي  ويژه کميسيون قضائي و حقوقي و مرکز پژوهش ها به تقويت تعامل قوه قضائيه با کميسيون )٥
 ـ ونت حقوقي و امور مجلسمعا(افزايي در فرايند اصالح و تصويب قوانين  سازي امکان هم منظور فراهماسالمي به

 )مدت کوتاه
  فناوري ـ مبحث هفتم

مرکز آمار و فناوري : (با رعايت مالحظات زير» برنامه توسعه و ارتقاء نظام فناوري قوه قضائيه«تدوين و استقرار  )١
 )مدت  ـ ميانهاي تابعه سازمان، معاونت راهبردي، اطالعات
 وش مصنوعي هاي جديد نظير هگيري حداکثري از فناوريبهره •
 کار يکپارچه قوه قضائيه  ها با ايجاد ميز سازي حداکثري سامانه تجميع و يکپارچه •
 و افراد يشان ايار در اختيه شخص و استعالم از قوه قضائتأييد که با ي امکان استعالم برخط اطالعاتيساز فراهم  •
 يت مالکيتدن، ممنوع المعامله بودن و وضع ممنوع الخروج بويشينه، سوء پي گواهير نظگيرد ي قرار متأييدشانمورد 
  يرمنقول اموال غيرسم

سازي دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي  هاي الکترونيکي در قوه قضائيه با فراهم تقويت نظارت •
 هاي مرتبط قوه قضائيه به مشاهده سامانه

مديريتي سند  داشبورد« با ايجاد هاي تحقق سند تحول ايجاد زيرساخت اطالعاتي الزم براي پايش شاخص •
 اجراي سند با قابليت دسترسي سلسله مراتبي سازماني وضعيت برخط و مستمر ارزيابي منظور به» تحول

 گري  جاي تصدي بنيان به هاي فناور و دانش سازي براي فعاليت شرکت استفاده از رويکرد خريد خدمات و زمينه •
  نوآوري و پيشنهادها ـ مبحث هشتم

هاي فکري مديران،  مندي از ظرفيت براي تحقق مديريت مشارکتي و بهره» قضائيه  نظام پيشنهادهاي قوه «ن و استقرار تدوي )١
هاي  بنيان، تشکلها، مؤسسات دانش ها، پژوهشکده ها، انديشکده هاي علميه، دانشگاهقضائيه، نخبگان، حوزه  قضات و کارکنان قوه

در شناسايي و حل مسائل،  نگاران و فعاالن فضاي مجازي اهالي فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامهدانشجويي، نهادهاي مردمي، اصناف، 
هاي  ، پژوهشگاه، سازمانمعاونت راهبردي: (با مالحظات زير» سامانه نظام پيشنهادها«ها از طريق ايجاد  بهبود فرايندها و ارزيابي برنامه

ـ کوتاه  )مدت تابعه، مرکز آمار و فناوري اطالعات 
 ها اي بروز چالش ها بر عوامل ريشه محور بودن و تمرکز نظام پيشنهاد مسئله  •
ارائه توضيحات تفصيلي پيرامون ابعاد مسائل با استفاده از ابزارهاي روز و امکان دسترسي اطالعاتي الزم براي  •

 صاحبان پيشنهاد
نامه پيشنهادها،  حقق پيشنهاد با صدور گواهيطراحي سازوکارهاي انگيزشي مشارکت فعال صاحبان پيشنهاد و مجريان ت •

وري به صاحبان و مجريان تحقق پيشنهاد، برگزاري جشنواره براي تقدير از  تخصيص بخشي از منابع حاصل از افزايش بهره
مديد قرارداد براي وانتقال و ت پروري، نقل  منابع انساني از جمله ارتقاء شغلي، جانشين هايکنندگان برتر و اتصال آن به نظام مشارکت

 صاحبان پيشنهاد درون قوه قضائيه و مجريان تحقق پيشنهاد 
 مندي از ظرفيت نخبگان و مراکز علميصورت شفاف و برخط و با بهره طراحي سازوکار ارزيابي جمعي پيشنهادها به  •
 طراحي سازوکار بازخورد براي صاحبان پيشنهاد و مديران مرتبط •

  يسازگفتمان ـ مبحث نهم
سيم چهره حقيقي نظام حقوقي  ـ قضائي جمهوري اسالمي ايران، تبيين عزم قوه قضائيه براي اجراي عدالت و تر )١

با رعايت » سازيبرنامه گفتمان«سازي اثرات عمليات رواني جريانات معاند خارجي و داخلي از طريق تدوين و اجراي  خنثي
 )مدتها ـ ميان ، دادگستري استانهاي تابعه سازمان،  پژوهشگاه، الملل ستاد حقوق بشر و امور بين، مرکز رسانه: (مالحظات زير

هاي مشروع، جلب  تبيين نقاط برجسته عملکرد قوه قضائيه در موضوعاتي نظير احياء حقوق عامه، صيانت از آزادي •
ي و شرور با ترويج در ا تأمين حقوق متهمان، نهادهاي ارفاقي، اصالح و تربيت مجرمان و کيفر مجرمان حرفه مشارکت مردم،

 هاي داخلي و خارجي رسانه
عنوان فردي مستقل، عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان، ترسيم چهره قاضي بهترسيم چهره قوه قضائيه به •

جو و معرفي قضات،  عنوان فردي شجاع، جسور و عدالتطرف، نفوذناپذير و داراي طمأنينه، ترسيم چهره دادستان به بي
  هاي ماندگار قوه قضائيه ها و کارکنان ساعي و خدوم، مفاخر و چهره ستانداد

جمله روندهاي ها به اقدامات قوه قضائيه با اتکاء به تحليل منابع مرتبط از  بيني بازخوردهاي احتمالي رسانه پيش •
نگرانه محتواي  سازي آينده اي، آماده ها، طراحي سناريوي مناسب رسانه هاي اجتماعي و نتايج افکارسنجي اصلي در رسانه

 دستانه اي پيش هاي رسانه گيري کنش سازي شکل متناسب و زمينه
گويي سريع و به موقع به شبهات و  اي جريانات معاند و افزايش توان براي پاسخ هاي رسانه رصد دائمي کنش •

 اتهامات ناروا



هاي علمي  جمله نشستالمللي از لي و بينهاي داخ مندي حداکثري از ظرفيت سازي با بهره هاي گفتمان توسعه روش •
هاي اجتماعي، برگزاري رويدادهاي خالقانه و نوآورانه، حمايت از  و تحليلي در مجامع علمي و دانشگاهي، نهادهاي مردمي و رسانه

خواه و برجسته  ديهاي آزا المللي، ارتباط مؤثر با شخصيت توليد فيلم، سريال و کارهاي نمايشي کوتاه، حضور فعال در مجامع بين
 المللي مستقل هاي بين علمي کشورها و حضور در رسانه

  ارتباطات مردمي  ـ مبحث دهم
هاي مردمي، تجميع  به پنجره واحد سامانه» سامانه ارتباطات مردمي«تقويت ارتباط مردم با قوه قضائيه از طريق ارتقاء  )١

امه، تماس تلفني و مراجعه حضوري در آن، تعيين موعد مقرر براي جمله ارسال ناطالعات حاصل از تمامي مسيرهاي ارتباطي از 
ارجاع و گزارش عملکرد ساالنه سامانه به هاي پر منظور شناسايي شعب، اشخاص و رويهکاوي اطالعات سامانه به گويي، داده پاسخ

ها ـ   فناوري اطالعات، دادگستري استان، مرکز آمار وواحدهاي تابعه، هاي تابعهسازمان، حوزه رياست(» شوراي عالي قوه قضائيه«
  )مدت ميان

  رجوع رعايت کرامت ارباب ـ مبحث يازدهم
معاونت منابع انساني و : (با مالحظات زير» رجوع برنامه کرامت ارباب«افزايش رعايت حقوق مراجعان با تدوين و اجراي  )١

ي اطالعات، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، دادگستري ، مرکز آمار و فناورهاي تابعه واحد، هاي تابعهسازمان، امور فرهنگي
 )مدت ها ـ ميان استان

 قضائي و ي، ثبتيحقوق  خدماتي حداکثري نمودنغيرحضور •
ثبتي و حقوقي و نصب تمامي  قضائي، دريافت خدمات هاي رويه و اعالم عمومي و برخط تمامي فرايندها •
  مراجعاندريافت خدمات در معرض ديد هاي رويه و فرايندها
کارکنان و  قضات، حضور هر يک از زمان هاي متنوع، شفافيتاطالع رساني حقوق و تکاليف مراجعان با روش •

 خدمات محل ارائه خدمات رفاهي مناسب در بيني دهي و پيش نوبت سامانه مديران، استقرار
 آن از مراجعان و استفاده تهوي محرمانگي حفظ با دريافتي خدمات پيرامون برخط اعالم نظر امکان سازي فراهم •

 هاي ارزيابي عملکرد منابع انساني عنوان يکي از شاخص به
 استفاده از تجهيزات بازرسي الکترونيک و حذف موارد غيرضروري بازرسي در ورودي اماکن قضائي و اداري •

  
  نظام راهبري و پايش: فصل چهارم

هاي الزم، رفع  اين مهم در گرو ايجاد زيرساخت. تحقق سند تحول مستلزم اجراي صحيح راهکارهاي تحولي است
سويه نيست و هر تغييري  از آنجا که اجراي سند تحول مسيري خطي و يک. موانع در مسير اجرا و پيگيري مستمر است

 بنابراين ضروري است با استقرار نظام بازخورد و  خود عاملي براي تغييرات متعدد در درون و بيرون قوه قضائيه است،
پذيري و ارتقاء آن فراهم  ح، عالوه بر سنجش دقيق ميزان موفقيت در اجراي اين سند، زمينه حفظ پويايي، انعطافاصال
  .شود

بيني ساختاري مناسب در درون قوه قضائيه است که در اين فصل،  راهبري و پيگيري تحقق موارد فوق مستلزم پيش
  .شرح ارکان آن آمده است

  ي سند تحول قضائيستاد راهبري اجرا ـ مبحث اول
به رياست رئيس قوه قضائيه » ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي«منظور راهبري و هدايت کالن اجراي سند تحول، به

با عضويت معاون اول، رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، معاون حقوقي و امور مجلس، رئيس حوزه رياست، معاون 
  :شود نظران با حکم رئيس قوه قضائيه با وظايف زير تشکيل مي ر از صاحبو سه نف) دبير ستاد(راهبردي 
 تصويب برنامه عملياتي راهکارها و اقدامات) ١
 ها تصويب اهداف کمي و شاخص) ٢
 اي اجراي آن هاي دوره هاي مقتضي براي رفع موانع اجراي سند تحول به استناد گزارش گيري تصميم) ٣
 از اجراي سند تحول قضائيه ناشي درون و بيرون قوه  با تغييراتمتناسب اخذ تصميمات مقتضي) ٤
 نظر واحدهاي سازماني عالوه بر تکاليف محوله در سند تحولتصويب ساير راهکارها و اقدامات تحولي مد) ٥
 هاي ارتقاءيافته سند تحولتصويب نسخه) ٦

 .گرددمسئوالن مرتبط دعوت ميدر جلسات ستاد راهبري، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از ساير 
  دبيرخانه ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي ـ مبحث دوم

ستاد دبيرخانه «منظور پشتيباني محتوايي ستاد راهبري و پيگيري تحقق مصوبات آن در ساختار قوه قضائيه، به
  :شود با شرح وظايف زير تشکيل مي» ي سند تحول قضائي اجرايراهبر

  ستاد و تهيه و تدوين دستور جلساتبرگزاري جلسات) ١
 تحقق مصوبات مستمر از ميزان ها و ارائه گزارش آن ابالغ مصوبات ستادراهبري، پيگيري اجراي) ٢
 بررسي و تأييد برنامه عملياتي راهکارها و اقدامات سند تحول براي طرح در ستاد راهبري) ٣



  طرح در ستاد راهبريهاي سند تحول براي بررسي و تأييد اهداف کمي و شاخص) ٤
 پيگيري مستمر اجراي راهکارها و اقدامات سند تحول از واحدهاي سازماني مسئول) ٥
هاي تخصصي به واحدهاي سازماني مسئول براي اجراي صحيح راهکارها، اقدامات و مصوبات ستاد ارائه مشورت) ٦
 راهبري
سازي سند  برنامه عمومي«ول با تدوين و اجراي افزايش مشارکت منابع انساني قوه قضائيه در اجراي سند تح) ٧

  :با رعايت مالحظات زير» تحول در درون قوه قضائيه
  هاي تبييني و تحليلي براي مديران، قضات و کارکنان برگزاري نشست •
  هاي اثرگذار بر منابع انساني قوه قضائيه شناسايي و استفاده حداکثري از رسانه •
-با مديران، قضات و کارکنان به» شوراي عالي قوه قضائيه«قضائيه و اعضاي اي رئيس قوه برگزاري جلسات دوره •

  منظور دريافت بازخوردها
 اي منابع انساني از اجراي اقدامات الگويي و نتايج آن تمهيد بازديدهاي دوره •
 هاي غيررسمي قوه قضائيه مندي از ظرفيت گروهبهره •
سازي سند  برنامه عمومي«اجراي آن با تدوين و اجراي ايجاد آگاهي عمومي نسبت به سند تحول و وضعيت ) ٨

 : با رعايت مالحظات زير» تحول در جامعه
 اي سازي با استفاده از ابزارهاي متنوع رسانهمنظور ترويج و گفتمان تبيين تفصيلي سند تحول به •
ماعي با حضور دبير هاي اجت ملي و شبکههاي نقد و بررسي در مجامع علمي و دانشگاهي، رسانه برگزاري نشست •

 ستاد راهبري و مسئوالن واحدهاي سازماني مسئول 
اي، ايجاد سامانه روزشمار براي  گزارش پيشرفت تحقق سند تحول به مردم با استفاده از ابزارهاي متنوع رسانه •

اد راهبري و هاي زماني شش ماهه توسط دبير ست راهکارها و اقدامات با دسترسي عمومي، گزارش در رسانه ملي در دوره
 هاي زماني ساالنهمسئوالن واحدهاي سازماني و انتشار گزارش مکتوب در بازه

 :هاي فصلي مشتمل بر موارد زير نظارت و ارزيابي وضعيت تحقق سند تحول با تهيه گزارش) ٩
 ميزان اجراي هر يک از راهکارها و اقدامات •
 اصلي اجراي سند تحولموانع  •
ها و  بندي آن و رتبه» مديريتي سند تحول داشبورد«اجراي سند تحول مبتني بر نتايج عملکرد واحدهاي سازماني در  •

 منظور تقدير توسط رئيس قوه قضائيهتعيين واحدهاي موفق و نمونه به صورت ساالنه و به
هاي مرتبط و تعيين منابع انساني موفق و نمونه در عملکرد مديران، قضات و کارکنان مبتني بر نتايج سامانه •

 منظور تقدير توسط رئيس قوه قضائيهاجراي سند تحول به صورت ساالنه و به
 ها متأثر از اجراي سند تحول تغييرات ايجاد شده در نظام مديريتي از قبيل ساختار، منابع انساني و فناوري •
 تغييرات محيطي در ابعاد حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي متأثر از اجراي سند تحول •

هاي واصله، گزارشات، مستندات و پيشنهادهاي واحدهاي سازماني و تكميل  ت و بررسي تخصصي درخواستدرياف) ١٠
 منظور ارائه در ستاد راهبرياطالعات اوليه به

نظران حوزه و دانشگاه و تهيه و ارائه هاي اصالحي مديران، قضات و کارکنان قوه قضائيه و صاحب گردآوري پيشنهاد) ١١
  به صورت ساالنه به ستاد راهبري گزارش تجميعي آن

هاي فصلي و   ارتقاءيافته سند تحول با استفاده از نتايج گزارشنويس نسخه روزرساني و تدوين پيشبه) ١٢
 پيشنهادهاي اصالحي

 سند تحول اجراي هاي مديريتي آموخته درسمستندسازي تجربيات و ) ١٣
  يهاي راهبري اجراي سند تحول قضائ کميته ـ مبحث سوم

هاي تابعه و در صورت نياز در ساير واحدهاي سازماني منظور راهبري و هدايت اجراي سند تحول در سازمانبه
به رياست رئيس سازمان يا باالترين مقام واحد »  راهبري اجراي سند تحول قضائي کميته«ها  مسئول، در هر يک از آن

ري، دو نفر از معاونان سازمان يا واحد سازماني مسئول و يک نفر سازماني مسئول و با عضويت نماينده دبيرخانه ستاد راهب
نظران مرتبط با حوزه تخصصي با پيشنهاد رئيس سازمان يا باالترين مقام واحد سازماني مسئول و تأييد ستاد  از صاحب

  .شود راهبري تشکيل مي
 تصويب رئيس قوه قضائيه  به٣٠/٠٩/١٣٩٩اين سند مشتمل بر يک ديباچه، يک مقدمه و چهار فصل در مورخ 

  .باشدرسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجرا مي
  سيد ابراهيم رئيسيرئيس قوه قضائيه ـ 

  
  
 


