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 ماوات و االرضر الس  و هللا
 ارزه با فساد ـمب نقش آن در سالمت اداری و وافیت ـای شفـایش ارتقـهم

 

 1(مقام معظم رهبری) ...است فسادستیزي اصلی شرط سازي،شفاف

 

  و مبارزه با فسادمبانی شفافیت  ؛مباحث نظري: محور اول

 ، تعاریف، اهمیت، جایگاه و حدود؛ چیستیفسادستیزیسالمت اداری و  ،شفافیت .1

 با رویکرد فسادستیزی ارتقای سالمت اداریهای شفافیت در  نظریه .2

 و الزامات قانونی مبارزه با فسادمبانی حقوقی شفافیت  .3

 و نقش آن در مبارزه با فسادسنادی و حق دسترسی آزاد به اطالعات شفافیت اَ .4

 آفرینو اشتغال  انیبن دانششفافیت و نقش آن در تولید  .5

 و مبارزه با فساد شفافیت مالی ،انیبن دانشاقتصاد  .6

 نقش شفافیت در کنترل خلق پول و فساد ناشی از اعطای تسهیالت کالن .7

 شفافیت و تأثیر آن بر جلوگیری از تعارض منافع  .8

 فسادستیزینقش جامعه مدنی در ایجاد شفافیت و  .9

 های اجراییهسازی جریان امور در دستگا نقش نظارت الکترونیک در شفاف .11

 وکار کسبشفافیت و نقش آن در رفع موانع  .11

 و سالمت اداریپاسخگویی  ،شفافیتجایگاه افکار عمومی در گسترش  .12

 و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی  ، فسادستیزیشفافیت .13

  اداری نظام و ارتقای سالمتدولت الکترونیک و تأثیر آن بر شفافیت  .14

 و فسادستیزیسازی  اجتماعی در شفاف های های جمعی و شبکه کارکردهای رسانه .15

 مبارزه با فساداعالم دارایی و اموال مسئوالن؛ ابزاری مهم در تحقق شفافیت و  .16

 

 هاي اسالمی  هاز منظر آموز مبارزه با فساد ارتقاي سالمت اداري و و جایگاه آن درشفافیت : محور دوم

  و فسادستیزی های اسالمی شفافیت مبانی و پشتوانه .1

 قرآن کریم از منظر فسادستیزیت و شفافی .2

                                                 
 .1392912921و نظارتی،  یا رسانه و علمی مراکز مدیران و اقتصادی، فعاالن مختلف، یها دستگاه مسئوالن دیدار در بیانات.  1
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 (ص)در عصر نبی اکرم  و سازوکارهای اعمال آن در فرایند اداره جامعه اسالمیشفافیت  .3

  (ع)امام علی  از منظر و فسادستیزی شفافیت .4

 السالم  همیعلاز منظر سنت و سیره معصومین  و مبارزه با فساد شفافیت .5

 قش آن در سالمت اداریو ن اقتصادی در اقتصاد اسالمی امور شفافیت .6

 سازی نظارت الکترونیک و حدود شرعی شفافیت و شفاف .7

 

  سازي و فسادستیزي شفافتجربه کشورهاي موفق در زمینه : محور سوم

 شفافیت  موردالمللی و قوانین کشورهای موفق در اسناد، معاهدات بین .1

  رزه با فسادو مبا درخصوص شفافیت ی موفقنقد و ارزیابی قوانین و مقررات کشورها .2

 و نقش آن در سالمت اداریدرباره شفافیت کشورهای موفق ایران با قوانین  قوانینای میان  مقایسه پژوهش .3

  و فسادستیزی سازی و تحقق شفافیت در پیادهکشورهای موفق های  بهترین اقدامات و گام .4

 کشورهای موفقشناسی چگونگی اجرای قوانین مربوط به شفافیت در  آسیب .5

  و فسادستیزی شفافیت یگر مطالبهدر  ی موفقکارهای کشورهاسازو .6

 ها و راهکارهای کشورهای موفق در بکارگیری نظارت الکترونیک به منظور تحقق شفافیت در نظام اداری چالش .7

 ستیزیو فساد( گری شفافیت مطالبه)خواهی  ها در راستای شفافیتدر جلب مشارکت جامعه مدنی و رسانهکشورهای موفق سازوکار  .8

 

 مبارزه با فسادشفافیت در  اِعمال ها و راهبردهاي سیاست: محور چهارم

 در کشور و مبارزه با فساد شفافیت ها و راهبردهای موجود درخصوص سیاستبررسی  .1

 کارنامه شفافیت در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد .2

 یتتکالیف قانونی خاص شفافی و گذار قانونشناسی  آسیب .3

 شفافیت عامی و تکالیف قانونی گذار نقانوشناسی  آسیب .4

 های اِعمال شفافیت در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد ظرفیت .5

 اداری نظام در راستای ارتقای سالمتهای شفاف  و وضع سیاست یگذار استیسالزامات  .6

  و فسادستیزی های منبعث از شفافیت ها و فرصت چالش .7

 سیاسی کشور -سازی در نظام اداری ای شفافه چالش .8

 موانع تحقق شفافیت در قلمرو سالمت اداری .9

 ازی جریان امور و اجرای شفاف قوانینس ها و راهبردهای نظارت الکترونیک در شفاف نقش سیاست .11

 نقش و جایگاه شفافیت در حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین .11

 (بودجه باز)ریزی در بودجهها و راهبردهای اِعمال شفافیت  سیاست .12

 سازی در بخش دولتی  گیری و تصمیم نقش شفافیت در اصالح فرآیندهای تصمیم .13

 اداری  نظام و ارتقای سالمت های اجرایی تسهیلگری شفافیت در نظارت بر دستگاه .14

 اجرایی یها دستگاههای فسادزا در  تأثیر شفافیت در انسداد گلوگاه .15

 سالمت اداری های دولتی و تأثیر آن بر  ستشفافیت در انتصابات و تصدی پ .16

 جایگاه سیاست جنایی مشارکتی، تقنینی، اجرایی، قضایی در تبیین فساد اداری و استقرار شفافیت .17
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(تجویزي و مورد پژوهیکاربردي، هاي  پژوهش)با رویکرد فسادستیزي سازي و کاربست شفافیت  پیاده: محور پنجم  

 های اجرایی در دستگاهسازی شفافیت  سازوکارهای پیاده .1

 قوه قضائیه مردم مدار، شفافیت و فساد اداری .2

 در کشور و فسادستیزی خواهی شفافیت، نهادهای متولی در ترویج فرهنگ شفافیت( Best Practices)بهترین اقدامات  .3

 مبارزه با فساد باهدفی شفافیت ساز در پیاده (نهاد های مردم های نظارتی، اجرایی و تشکل دستگاه) کنشگران شفافیت تعامالت چگونگی .4

 و ارتقای سالمت اداریسازی شفافیت  پیاده درجهتها  های ضروری برای تعامل با رسانه گام .5

 و ارتقای سالمت اداریفساد در ایجاد شفافیت  دهندگان  گزارشو حمایت از افشاگران و  یریگ بهرهسازوکارهای  .6

 راهکارهای اجرایی شفافیت اقتصادی در کشور .7

 جامعه مدنی و ارتقای نظارت همگانی و فسادستیزی خواهی کارهای ممکن و الزم برای افزایش شفافیتسازو .8

 های اجرایی ها و سازوکارهای الزم برای ایجاد نظارت الکترونیکی و شفاف بر دستگاه زیرساخت .9

 های اجرایی هشفافیت و فسادستیزی در دستگا سازی پیادههای گزارشگران فساد و نقش آن در  ایجاد سامانه .11

 

 و ارتقاي سالمت اداريگري شفافیت  مطالبه ؛سازمان بازرسی کل کشور: محور ششم

 و تضهمین کیفهری، اداری، انضهباطی و مهدنی     گهری  های ممکن و الزم برای مطالبهه  ها، ابزارها، مراحل و گام بهترین اقدامات، روش .1

 کشوربازرسی کل سازمان  شفافیت ازسوی

و سهالمت نظهام اداری   گیری و ارزیابی میهزان شهفافیت   های سازمان بازرسی کل کشور در اندازه زارها و روشها، اب ها، سنجه شاخص .2

 کشور

تضهمین کیفهری، اداری، انضهباطی و     در راسهتای های نظهارتی   گیری سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت دستگاهسازوکارهای بهره .3

 های اجرایی تگاهاز دس گری فسادستیزی خواهی و مطالبه شفافیت مدنی

بر  مستمر نهاد در راستای نظارتهای مردم ها، الزامات و نحوه تعامل سازنده میان سازمان بازرسی کل کشور با تشکل فرایندها، برنامه .4

 های اجرایی   دستگاهدر  و مبارزه با فسادشفافیت 

و تضهمین کیفهری،    ها در راستای استمرار  یت رسانهگیری سازمان بازرسی کل کشور از ظرف بهترین اقدامات ممکن و الزم برای بهره .5

 های اجرایی در دستگاه و فسادستیزی شفافیتاداری، انضباطی و مدنی 

 و فسادستیزی گری شفافیت گیری حداکثری سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت شکایات و اعالمات مردمی در مطالبه سازوکار بهره .6

در  هها  آفهرین های اجرایهی، مسهئولین و سهایر نقهش     سازی فعل و ترک فعل دستگاه شفاف سازوکارهای سازمان بازرسی کل کشور در .7

 اداری و مبارزه با فساد نظام ارتقای سالمت

 های موجود شفافیت و نقش سازمان بازرسی کل کشور در رفع آن شناسی رویه آسیب .8

 سازمان بازرسی کل کشور و قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد .9

 پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور در ارتقای شفافیت در قراردادهای مالی عمومی نقش .11

 سازمان بازرسی کل کشورگری  ها و تسهیل مطالبه سازی عملکرد دستگاه نظارت الکترونیک، شفاف .11

 

 دبیرخانه همایش
 های سالمت اداری و مبارزه با فسادمرکز آموزش و پژوهش

 سازمان بازرسی کل کشور
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