
1 

 

  قضائیسند تحول 

  

  1» ِإنَّ الَلّهَ یَْأمُرُ ِباْلَعْدلِ َواْلإِْحسَانِ «

  دیباچه

قضائی  مبنی بر انجام تحول العالی)(مدظلهاسالمی رهبر معظم انقالب صریحمطالبه ، »انقالب گام دوم«بیانیه  صدور

قضائی حول تو  آوردهمردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید انتظارات روزافزون  نیزو آورده دوره جدید  عنوانبه

 .است نمودهل یتبد قوه قضائیه اولویت انکارناپذیربه ، در همترازي با گام دوم انقالبرا 

و کارکنان خدوم است.  شریف قضاتمرهون تالش طیف گسترده و گمنامی از  دستگاه قضائیجایگاه امروز 

فري خود، سعی وا مسئولیتکه در طول دوره  قوه قضائیه ي پیشینرؤسا ویژهبهاز همه این عزیزان  استالزم  لذا

اهللا بهشتی، مرحوم شهید بزرگوار آیت ها،از آنبراي درگذشتگان و  نمودیاد ، اندبهبود امور معمول داشته براي

آملی  اهللاآیتاهللا هاشمی شاهرودي طلب غفران و براي و مرحوم آیت اهللا یزديآیت، مرحوم اهللا موسوي اردبیلیآیت

  نمایم.ق توفیآرزوي  از خداوند متعال الریجانی

ود مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادي وج وضع و علیرغم تالش همه دلسوزان، میان وضع موجود و همهاین با

مردم عزیزمان االمکان هیچ حقی از باشد که حتی نحوي بهباید  ایران دارد. استقرار عدالت در جمهوري اسالمی

 ه باهمرا و عت، سردقت طرفی و در کمالاقتدار، استقالل و بیبا  قوه قضائیهو در موارد خاص نیز تضییع نشود 

 عنوانبه» یقضائ سند تحول« ،دیدگاهبا این نماید.  احقاق حقو  وفصلحلرا  ات، موضوعرجوعاربابحفظ کرامت 

، یشانا تأییدو  )العالیمدظله( اسالمی رهبر معظم انقالب محضر به پس از تقدیمو  دوینتساله قوه قضائیه  5برنامه 

 از ابتداي دوره جدید در دستورکار قرار گرفت.اجراي آن 

هاي و سازمانهاي اجرائی به دادگستري و ابالغ برنامه جراي سندآغاز ااز و نیم  سال یک ، پس از گذشتامروز

 ،»1404سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق «، »قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران«محوریت  با، تابعه
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بیانات حضرت «، »هاي کلی قضائیسیاست«و  »قضائیامنیت هاي کلی سیاست«ویژه به »هاي کلی نظامیاستس«

شده در زمینه تحوالت راهبردي قوه اسناد و مطالعات انجام ،»العالی)(مدظلهاسالمی و رهبر معظم انقالب (ره)امام خمینی

و نتایج حاصل از اجراي  بازخوردهابا توجه به نظران درون و بیرون قوه قضائیه و نظرات صاحب اخذقضائیه، 

  شد. دوینت »سند تحول قضائی ارتقاءیافته نسخه«، آن

اجراي  ،اندهنمود »ارتقاءیافته سند تحول قضائی نسخه«امر به ابالغ العالی) (مدظلهاسالمی حال که رهبر معظم انقالب

و  ، قضاتمدیران ویژهبه ن؛ملت عزیز ایرااز  آن انتشارابالغ و  این سند را با همتی مضاعف پیگیري نموده و با

هاي تشکل بنیان،دانش مؤسسات ها،ها، پژوهشکدهها، اندیشکدههاي علمیه، دانشگاهحوزهکارکنان قوه قضائیه، 

فعاالن فضاي  ،نگاران، خبرنگاران، روزنامههنرمردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و  ، نهادهايدانشجویی

و با  مشارکت فعال نماینداین مسیر د با تمام توان خود در شودعوت می و همه دلسوزان انقالب اسالمی مجازي

 .امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کننداستفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبناي اصل 

اصالحی  هايپایان است، قوه قضائیه همواره پذیراي پیشنهادتوجه به اینکه ارتقاء فرایندي دائمی و بی همچنین با

 براي ارتقاء سند تحول خواهد بود.

     نظران باتجربه حوزه و دانشگاه درقوه قضائیه و صاحب همکاراناین سند گروهی مرکب از  دوینتدر 

کنار نخبگان جوان  در شناسی و تربیتیقضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی، روان هايعرصه

 تشکرهمه این عزیزان  ازاند؛ اي و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نمودهرشتهانقالبی، متخصص در علوم بین

خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوري اسالمی  در راهات روزافزون ایشان و دوام توفیق نمایممی

  ایران را از خداوند منان خواستارم.

، حاکمیتی نهادهاي و دیگر مجریه، براي همکاري با قواي محترم مقننهآمادگی کامل  قوه قضائیه ،در پایان

براي نیل  ورا اعالم  در جهت اجراي این سند هاکمیسیون و ي عالیهمچنین شوراهانهادهاي عمومی غیردولتی و 

 لعج(عصرولیاز پیشگاه حضرت به درگاه احدیت بلند کرده و  نیاز دستبه موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار، 

  .نمایممیاستمداد طلب دعا و  )اهللا تعالی فرجه الشریف

  اهللا العلِی العَظیمو ما توفیقی ِالّا بِ

 سید ابراهیم رئیسی                                                                                                             
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  مقدمه

د و دارتحقق اهداف عالیه جمهوري اسالمی ایران  یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی درعنوان به هقوه قضائی

آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این یکپارچه و همچنین نقشعمل در بستري منسجم و 

هاي قانونی سازي ظرفیتهاي نظام براي تحول در قوه قضائیه و فعالمسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیت

  مورد اهتمام این سند بوده است.  هاي کشور،چالشاین قوه براي کمک به حل مؤثر 

پشتیبان حقوق فردي «عنوان و شش قانون اساسی، قوه قضائیه به صد و پنجاهنه که بر اساس اصل یکهمانگو

معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام » و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت

ها، عالوه بر تحقق مأموریتهاي حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که هاي نظام اعم از ظرفیتظرفیت

کننده حقوق فردي و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثري عدالت در جامعه باشد. البته وظایف پشتیبانی

 راهکارها و اقدامات صرفاً این سند نیست؛ بلکه در این سند  تکالیفهاي مختلف دستگاه قضایی محدود به بخش

  بر اساس اصل اولویت بندي و محدودیت منابع، ارائه شده است. تحولی آن 

 قوه قضائیه تابعه واحدهايو سایر  هااستان دادگستري، هاي تابعهازمان، سملی قضائی ها، واحدهايمعاونت

هاي مصرح خود در قوانین و مقررات، در عالوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتاند موظف

سند نیز حداکثر همکاري و  راهکارها و اقداماتسند، در انجام سایر  این هاي محول شده درمسئولیت اجرايکنار 

  داشته باشند. قضائیه قوه هاي درون و بیرونهماهنگی را با دیگر بخش

عنوان دو اولویت ا فساد و تحقق کارآمدي بهمقابله ب بعالوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات

هاي قوه قضائیه، تالش کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریت

هاي قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول گردید از تمامی ظرفیت

  پیگیري شود.

ر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقالب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در شایان ذک

است. بر این اساس، سند تحول به نحوي تدوین شده » مندي مردمرضایت«و » عدالت«یابی به قوه قضائیه دست

  ، این دو پیامد محقق شود.است که بر اثر اجراي آن
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  کلیاتفصل اول: 

به » تعاریف و اختصارات«اول با عنوان  مبحثتشکیل شده است؛  مبحثسه از » کلیات«فصل نخست با عنوان 

و  ، مبانی محتوایی»شناسی و فرایند تدوینروش«دوم با عنوان  مبحث. در پردازدمی تبیین مفاهیم اصلی سند

ترین تغییرات در ، فهرست مهم»آفرینهاي تحولچرخش« سوم با عنوان مبحث. شودمیفرایند تدوین سند تبیین 

  گردد.نمودن تحول، ارائه میبا هدف جاريهاي کالن قوه قضائیه گیريجهت

  تعاریف -اول مبحث

  روند:کار میاصطالحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به

ها، مراکز و ها، واحدهاي قضائی، سازماناز معاونتنظر ریاست قوه قضائیه اعم  واحدهاي زیر قوه قضائیه: ) 1

 ؛واحدهاي تابعه

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان قضائی نیروهاي سازمان بازرسی کل کشور،  هاي تابعه:سازمان ) 2

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور؛سازمان زندانح، مسل

مرکز امور ، پژوهشگاه قوه قضائیه، روزنامه رسمیدانشگاه علوم قضائی و خدمات اداري،  واحدهاي تابعه: ) 3

 ؛سایر ساختارهاي وابسته به قوه قضائیهو وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 

نظام مدیریتی «، »برنامه تحول«، »کلیات«مشتمل بر چهار فصل  ارتقاءیافته سند تحول قضائی نسخه سند تحول: ) 4

  ؛»نظام راهبري و پایش«، و »اجراي برنامه تحول

 ؛کالن قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها گیريتغییر در جهت آفرین:چرخش تحول ) 5

 ؛هاي کلی نظامی جمهوري اسالمی ایران و سیاستانون اساسمبتنی بر قرسالت قوه قضائیه  :مأموریت ) 6

 ؛قضائیه قوههاي مأموریت کامل کلیدي نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق مسئله چالش: ) 7

 ؛آن دهندهیا استمرار چالش دآورندهیپددار اي اولویتریشه علّت عامل: ) 8

 ؛عاملمسیر اصلی اصالح یا رفع  راهبرد: ) 9

 ؛منظور اجراي راهبردهاحلی مشخص بهراه راهکار: ) 10

 ؛مدیریتی تحقق برنامه تحولهاي براي تأمین زیرساخت ضروريعمل  اقدام: ) 11

 ؛یا تحقق پیامد مورد انتظار اي یا چالشنشانگر میزان اصالح یا معیاري براي رفع عامل ریشه :شاخص ) 12
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ها، عوامل، راهبردها هاي قوه قضائیه مشتمل بر شناسایی چالشنظام تحولی اجراي مأموریت برنامه تحول: ) 13

 ؛و راهکارهاي تحولی براي رفع یا اصالح عوامل

هاي اقدامات الزم براي تأمین هر کدام از زیرساخت نظام مشتمل بر تعیین نظام مدیریتی اجراي برنامه تحول: ) 14

دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و ریزي، سازمانبرنامهاعم از مدیریتی 

 ؛جوعرت مردمی و رعایت کرامت اربابسازي، ارتباطامقررات، فناوري، نوآوري و پیشنهادها، گفتمان

ساختار و سازوکار الزم براي راهبري، پیگیري مستمر، بازخورد، اصالح و ارتقاء سند  نظام راهبري و پایش: ) 15

 ؛لتحو

    .ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائی ستاد راهبري: ) 16
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  شناسی و فرایند تدوینشرو -دوم مبحث

  :استبه شرح زیر مرحله چهار سند تحول مشتمل بر  دوینشناسی و فرایند تروش

 ئیاندیشه تحول قضا محتواییمبانی  تدوین -مرحله اول

و رهبـــر معظـــم  (ره)بیانـــات حضـــرت امـــام خمینـــی ی وباالدســـتاســـناد تحلیـــل محتـــواي  - 1گـــام 

  العالی)(مدظله اسالمی انقالب

انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  سند چشم«، »قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران«در گام نخست، 

و رهبر معظم  (ره)حضرت امام خمینی بیانات  ،»هاي کلی قضائیسیاست« ویژهبه نظامهاي کلی سیاست، »1404

ساله ششم توسعه اقتصادي، قانون برنامه پنج«، قوه قضائیهدر موضوعات مرتبط با  العالی)(مدظله اسالمی انقالب

 و سطح راهبردي دودر  »1404چشم انداز قوه قضائیه در افق «و » ي اسالمی ایراناجتماعی و فرهنگی جمهور

  عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.به از ماحصل آنو گردید تحلیل محتوا  عملیاتی

  آفرینهاي تحولاحصاء چرخش -2گام 

 آفرینیو نحوه نقشقوه قضائیه  يهامأموریتماهیت ارکان محتواساز، با توجه به  آفرینهاي تحولچرخش

ها در سطح راهبردي و با توجه به رویکردهاي نوین تعیین گردید. احصاء این چرخش هادر تحقق این ماموریت

  حکمرانی انجام پذیرفته است.

  تحول تدوین برنامه -مرحله دوم

  هاي نشانگر وضعیت مطلوبها و شناسایی مؤلفهاحصاء مأموریت -1گام 

 هاي کلیسیاست و »جمهوري اسالمی ایران قانون اساسی« ازقوه قضائیه  هايیتمأمورابتدا در این گام 

هاي توسعه، اسناد تحولی، برنامهو همچنین بررسی  اول مرحلهاحصاء شد. سپس مبتنی بر نتایج  نظام

، شده مرتبط با نظام قضائی مطلوبهاي انجامو پژوهش هاي قوه قضائیهها و بخشنامهها، دستورالعملنامهآیین

  شد. تعیینمطلوب  وضعیتر هاي نشانگمؤلفه
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  هاچالش تعیین -2گام 

ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع یتمأموردر تحقق  قضائیهبا شناخت وضع موجود قوه  دومدر گام 

 اصالح یا رفع شناسایی شد. »هاچالش«ها یا همان یتمأموراز  کامل برخیتحقق در مسیر کلیدي  موانعمطلوب، 

وضعیت  ،اول مرحلهاز نتایج ها این چالش شناساییمنظور به. استسند تحول کالن  کیفی اهداف ،هاچالش این

 يتعدادمردمی و نظرات  و ثبت انتقادات و شکایات ها، نتایج نظرسنجیقوه قضائیه عملکرد هاي ارزیابیشاخص

  شد. استفادهقوه قضائیه  خبرهافراد از 

  هابروز چالش املاحصاء عو -3گام 

است. در شناخت  هاآنآورنده  وجود بهها نیازمند شناخت عوامل بر رفع چالش مؤثرتجویز راهکارهاي 

در این گام  لذا اي دست یافت.ریشه هايعلّتروبنایی عبور کرده و به  هايعلّتتا حد امکان از باید عوامل نیز 

و بررسی  شدههاي انجامبا استفاده از نتایج پژوهش هابروز چالشعّلی ها، زنجیره یتمأمورمتناظر با هر یک از 

هاي تکمیل کاربرگ پس از و شد تدوین» شناسیکاربرگ مسئله« صورت به هاي پیشین قوه قضائیهاسناد برنامه

هاي قضائی، نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصهو صاحب قوه قضائیه افراد خبرهتعدادي از مذکور توسط 

 هايعّلت، آندقیق و جامع و تحلیل  و تربیتی شناسیحقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی، روان

  احصاء شد. ايریشه

   ملانتخاب عوا -4گام 

عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی  مجموعه ،در بروز یک چالش

ی تمرکز شود که بر عواملو و همسان به تمامی عوامل اجتناب  زمانهماز توجه نماید که قوه قضائیه ایجاب می

سایر عوامل را براي نقش اهرمی و محرك  ،این عوامل .ها دارندنقش اساسی در بروز و همچنین اصالح چالش

بنابراین  .به شکل معناداري بهبود یابد چالشوضعیت یک یا چند ، هاآنرفع اصالح یا با رود و انتظار می دارند

 گذاري(میزان اثر» يرگذاریتأث«)، متفاوت هايچالش بروز(اثرگذار در » تکرار«شاخص  سه با ملعوا ،گاماین در 

اصالح یا رفع این  (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند.» سهولت تغییر«چالش) و  بروزدر 

  آیند.به شمار میسند تحول  ُخرداهداف کیفی  ،عوامل
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  راهبردها تدوین -5گام 

 با توجه بهو  املبه فراخور براي رفع هر یک از عوهستند که  ملعوا عرفاصالح یا مسیر اصلی  راهبردها،

، مبانی نظري، اول مرحلهراهبردها بر اساس نتایج حاصل از  ،در این گام .گردید تدوینآفرین هاي تحولچرخش

  شد. دوینت نظرانصاحبو  قوه قضائیه افراد خبرهتعدادي از مطالعات تطبیقی و نظرات 

  اتدوین راهکاره -6گام 

 ،ماهیت تحولیعالوه بر دارا بودن که  انتخاب شدمنظور تحقق راهبردهاي تحولی، راهکارهایی به گامدر این 

بتواند سازگار با  راهکارهاي منتخب بایدصورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصالح نماید. به  را ملبتواند عوا

نظر مدرا در مناسبات افراد و نهادها برآمده از اجرا احتمالی تغییرات  و ، بازخوردهاي محیطیمندنظامنگرشی 

منظور به .شود املناپذیري عودر جامعه به وجود آورد که موجب برگشت يوضعیت تعادلی جدید و دهدقرار 

هاي تفصیلی و مصاحبهقوه قضائیه، مطالعات تطبیقی،  پیشین هايبررسی اسناد برنامهراهکارها از  دوینت

  نظران استفاده شد.صاحبو  قوه قضائیه افراد خبرهتعدادي از اندیشی و طوفان فکري با جلسات هم

 بندي اجرانگاشت نهادي و تعیین زمان -7گام 

است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی  بندي اجراتحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان

، واحد مسئولمدیران ارشد قوه قضائیه، براي هر یک از راهکارها، واحد سازمانی برخی از و مصاحبه با 

 تیرماه(تا » مدتمیان«)، 1400 سال تیرماه(تا » مدتکوتاه« زمانیه دور سه در بندي اجرازمانسازمانی همکار و 

  ) تعیین شد.1402(تا پایان سال » بلندمدت«و  )1401 سال

  تدوین نظام مدیریتی اجراي برنامه تحول -مرحله سوم

  رنامه تحولبالزم براي تحقق  مدیریتی هايشناسایی زیرساخت -1گام 

ـــه باتوجـــه بـــه  در ایـــن گـــام، ها، نامـــههـــاي توســـعه، اســـناد تحـــولی، آیینبرنامـــه، اولنتـــایج مرحل

ــراد خبــرهو نظــرات تعــدادي از هاي قــوه قضــائیه ها و بخشــنامهدســتورالعمل ــن  اف  ؛نظرانقــوه و صــاحبای

ــه تناســب، تــأمین مــدیریتیهــاي فهرســت زیرســاخت ــراي اجــراي راهکارهــايهــا آن کــه ب برنامــه تحــول  ب

ــه بنــدي شــد  مبحــث 11در  تهیــه و  الزم اســت، ــد از: کــه عبارتطبق ــ) برنامــه1ان ) 3دهی، ) ســازمان2 زي،ری

) 8) فنـــاوري، 7) قـــوانین و مقـــررات، 6) منـــابع فیزیکـــی و تجهیـــزات، 5) منـــابع مـــالی، 4منـــابع انســـانی، 
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رجوع، ) رعایـــت کرامـــت اربـــاب11) ارتباطـــات مردمـــی و 10  ســـازي،) گفتمـــان9نـــوآوري و پیشـــنهادها، 

  بندي گردید.طبقه

سازي براي اجراي تمامی گفتمان و تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزي

راهکارها ضروري است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از جمله منابع انسانی، منابع مالی و 

  باشد.اجراي برخی از راهکارها الزم میبراي صرفًا  قوانین و مقررات

  موجود  مدیریتی هايبررسی و تحلیل زیرساخت -2گام 

              مدیران ارشد و  افراد خبرهو نظرات تعدادي از  شدههاي انجامدر گام دوم با استفاده از نتایج پژوهش

عدم تأمین یا چرایی سپس و شناسایی گردید هاي مدیریتی قوه قضائیه زیرساخت وضع موجود، قوه قضائیه

  .کنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتها تاتأمین نامناسب و نامتناسب این زیرساخت

  هاي مدیریتیالزم براي تأمین زیرساخت اقداماتتدوین  -3گام 

اندیشی با تعدادي از هاي تفصیلی و جلسات همبا استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، مصاحبهدر این گام 

هاي قضائی، حقوقی، مدیریتی ویژه در عرصهنظران باتجربه حوزه و دانشگاه بهصاحبقوه قضائیه و  افراد خبره

زیرساختی هاي استفاده کامل از ظرفیتبا اقداماتی انتخاب شد که عالوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، ، و اقتصادي

  نماید.هاي مدیریتی الزم را تأمین با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساخت صرفاًموجود و 

  بندي اجرانگاشت نهادي و تعیین زمان -4گام 

، اقداماتدر این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، براي هر یک از 

» مدتکوتاه«بندي اجرا در سه دوره زمانی زمانواحد یا واحدهاي سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و 

  ) تعیین شد.1402(تا پایان سال » مدتبلند«و  )1401(تا تیرماه سال » مدتمیان«)، 1400(تا تیرماه سال 

  تدوین نظام راهبري و پایش -مرحله چهارم

 ،و مدیران ارشد قوه قضائیه افراد خبرهاندیشی با تعدادي از در این مرحله با استفاده از جلسات هم

استفاده از با قرار گرفت. سپس تحلیل  سازوکارهاي موجود قوه قضائیه براي راهبري و پایش اسناد فعلی مورد

هاي قضائی، مدیریتی ویژه در عرصهنظران باتجربه حوزه و دانشگاه بهنتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب

   .شد تعیینارتقاء سند تحول و  سازوکاري الزم براي راهبري، پیگیري مستمر، بازخورد؛ ساختار و و اجتماعی
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  آفرینهاي تحولچرخش -سوم مبحث

چارچوب اصلی تعیین راهبردها  است کهکالن قوه قضائیه  هايگیريتغییرات در جهتآفرین، هاي تحولچرخش

 :اند ازها عبارتاین چرخش .ددهنرا تشکیل می

    دستیابی به ثر با سایر قوا براي ؤافزایی سازنده و مبه همکاري و هم قوه قضائیهبخشی به  نگاهِاز  ) 1

 ایرانی -تمدن اسالمی گیريعدالت براي شکل تحققو  نظام جمهوري اسالمی ایران هاي متعالیآرمان

 و ایجابی فعالاز مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه  ) 2

 هاي قوه قضائیه وظایف به استفاده حداکثري از تمامی ظرفیتحداقلی انجام  اکتفا بهاز  ) 3

هاي و آزادي حقوق عمومیعدل و حامی  دهندهگسترشبه غلبه رویکرد  محوردادخواست رویکردغلبه از  ) 4

 مشروع

 پاسخگو و شفافهوشمند،  گرششفاف به نپاسخگو و غیرغیر ،قدیمی گرشاز ن ) 5

 و مردم محور  جومشارکت مدیریتبه  سازمانیدرون  هايتمرکز و اکتفا به ظرفیتمدیریت ماز  ) 6

 به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقالبیاندیشی کاري و مصلحتاز غلبه محافظه ) 7

 بدیع برخوردار از عقالنیت هاينگرش گیري ازبهرههاي ذهنی رایج به فرضاز اکتفا به مشهورات و پیش ) 8

 به فرصتی براي صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاءقضائیه درون قوه  فساد مبارزه با تهدیدنگري از ) 9

  اجتماعی سرمایه

 فسادزابسترهاي  حذفو  شناساییمفسدین به  بامقابله از اکتفا به  ) 10

 هوشمند و همگانیجانبه، همه، مستمر هايپایه و متمرکز به نظارتانسانموردي، نگر، هاي گذشتهاز نظارت ) 11

 محور جانبه و مأموریتهاي همههاي عملکرد محور به نظارتاز اکتفا به نظارت ) 12

 و تهاجمی پیشرواز رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد  ) 13

 اي و تجارب جدید بشريرشتههاي نو، بیندانش مندي ازبهرهاز اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به  ) 14



 

11 

 
 

  برنامه تحول :دوم فصل

اي عوامل ریشهروي تحقق آن، هاي پیشهاي قوه قضائیه، چالشیتمأمورذیل هر یک از  فصلدر این 

است. همچنین براي هر یک از راهکارها، شده  ها، راهبردها و راهکارهاي تحولی ارائهدار در بروز چالشاولویت

شامل اجرا  بنديسازمانی همکار و زمان واحدهايیا  واحد -مشخص شده با خط زیرین -مسئول سازمانی  واحد

 مشخص) 1402(تا پایان سال » بلندمدت«و  )1401(تا تیرماه سال  »مدتمیان«)، 1400(تا تیرماه سال » مدتکوتاه«

   شده است.

انتخاب شد. » چالش 20«احصاء شده، » چالش 48«از میان  ،»کلیات«شناسی مندرج در فصل مبتنی بر روش

احصاء » ايعامل ریشه 120«اي، ها و شناسایی عوامل ریشههمچنین پس از تدوین زنجیره عّلی هر یک از چالش

 برنامه تحولفرایند تدوین  چهارمکه در گام  -» سهولت تغییر«و » يرگذاریتأث« ،»تکرار«اساس سه شاخص  و بر

  شد.تمرکز » داراي اولویتعامل ریشه 47«بر  -به آن اشاره شده است 

رو متناظر با ایناست. از » داراي اولویتعامل ریشه 47«تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین 

ها بتواند عامل مذکور را رفع و اي از راهکارها به نحوي تدوین شده است که اجراي توأمان آنهر عامل، مجموعه

هاي توان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بستهیا اصالح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی می

 اجرا شوند. ارتباط موضوعی با هم،جامع و در گانه به صورت  47راهکاري 

هاي قوه قضائیه در عین برخورداري از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و مأموریت شایان ذکر است،

 ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها عالوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شدهمیان آن

 اجراي صحیحعنوان نمونه اگر راهکاري به هاي دیگر نیز مؤثر هستند. بهیتبرخی از مأمور اجراياست، در 

هاي ورودي به قوه قضائیه و بار اجرایی منجر شود، حجم پرونده» پیشگیري از وقوع جرائم و دعاوي«مأموریت 

 يدعاو وفصلحل ،اتیشکا ،اتی، تعدتظلماترسیدگی به «یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت  محاکم کاهش

، تظلماترسیدگی به «مأموریت  اجراي صحیحبهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاري به » و رفع خصومات

منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از » و رفع خصومات يدعاو وفصلحل ،اتیشکا ،اتیتعد

وجود  ارتقاء خواهد یافت. با این» از وقوع جرائم و دعاويپیشگیري «این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت 

ها، منظور جلوگیري از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره عّلی بروز چالشبه

    بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.
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  »1و رفع خصومات يوفصل دعاوحل ات،یشکا ات،یبه تظلمات، تعد یدگیرس« -1 یتمأمور

  و تصمیمات قضائی آراء  غیرمتقن بودن برخی از: 1چالش 

  و مقررات قوانینتعارض، ابهام و نقص  :1 عامل

  مبهم و ناقص متعارض، و مقررات و قوانین آراء متعارضهوشمند : شناسایی 1 راهبرد

  :هاراهکار

افزایش  منظوربه »مدیریت پروندهسامانه «کاوي اطالعات متعارض و داده سپاري ثبت مصادیق آراءجمع ) 1

ز مرکدادستانی کل کشور،  ،دیوان عالی کشور( »سامانه آراء متعارض«با ایجاد  صدور آراء وحدت رویه

 مدت)میان -آمار و فناوري اطالعات

با » آراء متعارض نهساما«کاوي اطالعات با داده مبهم و ناقص قوانین و مقررات متعارض، شناسایی ) 2

قوانین  تنقیح و اصالح پیگیري از طریقجرائم و دعاوي  داراولویتعنوان  10 انین مرتبط باقو تمرکز بر

 )دمدتبلن -دادستانی کل کشور دیوان عالی کشور،، معاونت حقوقی و امور مجلس( مرتبط

  متقن  تصمیمات آراء و صدور براي مؤثر هايزیرساخت در نقص: 2ل عام

  نمودن فرایندهاي رسیدگی  : تخصصی1راهبرد 

  راهکارها:

و آیین دادرسی  دادرسی تجاري آیین هاي دادرسی تخصصی با اولویتتدوین و پیگیري تصویب آیین ) 1

، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع مرکز توسعه حل اختالف، معاونت حقوقی و امور مجلس( خانواده

 مدت)بلند -جرم

دعاوي تجاري  دعاوي خانواده و با اولویت ساختارهاي متناسببا ی دگیرس تخصصی شعب جادیا ) 2

معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، ، مرکز توسعه حل اختالف معاونت راهبردي،، معاونت اول(

  مدت)میان -هادادگستري استان، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی

                                                 

 

 قانون اساسی 156اصل  1. بند 1
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  گیري از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن: بهره2راهبرد 

  راهکار:

ایجاد ي و ضوابط انتخاب اصلح، احرفه ،یعلمعمومی،  یسنجیتصالحشناسایی متخصصان مبتنی بر  ) 1

هاي تخصصی مشاوره در پرونده هاي مهم با تشکیل هیئت متخصصانامکان اخذ مشاوره تخصصی از 

 مربوطاقتصادي و خانواده با اصالح قوانین و مقررات موضوعات  امرتبط ب و خاص با اولویت دعاوي

 مدت)بلند -ها، دادگستري استانمعاونت حقوقی و امور مجلس(

  قضائی یماتصدور آراء و تصمهاي هوشمند در فرایند استفاده از فناوري: 3 راهبرد

  راهکار:

به اطالعات مورد  در فرایند رسیدگیقضات  ی یکپارچهدسترس منظوربه »قضائی هوشمند یاردست« یجادا ) 1

 شخصیت پرونده ،مشابه يهاپروندهی، مشورت هايیهنظر ي،اصرار یه،آراء وحدت رو ین،قوان نیاز نظیر

مرکز آمار و فناوري (» سامانه مدیریت پرونده«اتصال به  قابلیت با دادنامه نویسیشپ ارائهو  متهم

 -رنیروهاي مسلح، دادستانی کل کشوقضائی داري، سازمان دیوان عدالت ا ، دیوان عالی کشور،اطالعات

 )مدتمیان

 یقضائ آرايصدور  رسیدگی و : ایجاد شفافیت در فرایند4 راهبرد

  راهکارها:

اعالم دالیل عدم برگزاري علنی دادگاه در  ضرورت اعالم عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ) 1

 )مدتمیان -هادادگستري استان ،معاونت حقوقی و امور مجلس( مرتبطمقررات اصالح قوانین و  با دادنامه

ایجاد  از طریقدخیل در پرونده  اشخاصاطالعات  یبا حفظ محرمانگقضائی  يآرا و برخط انتشار عمومی ) 2

نخبگان و نهادهاي  جمله ازترغیب اشخاص و  با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی» آراء قضائیسامانه «

مرکز آمار و فناوري (طراحی نظام انگیزشی مناسب تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک 

 )مدتمیان -، دیوان عدالت اداريردیوان عالی کشو، اطالعات

 ،هادادگاه برخط سازي دسترسیفراهم و هاو دادگاه هایر مراحل رسیدگی در دادسراو تصو داص ضبط ) 3

دادسراي انتظامی ، مرکز آمار و فناوري اطالعات( به آن قضائیهمراجع نظارتی قوه دیوان عالی کشور و 

دیوان عدالت اداري، سازمان دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، قضات، 

 )دتبلندم -هادادگستري استان ،مرکز حفاظت اطالعاتنیروهاي مسلح،  قضائی



 

14 

 
 

  ات کارشناسینظر خطاي برخی از: 3 عامل

   کارشناسی اتنظر ارائهارجاع و  در مداخالت انسانی فحذ: 1 راهبرد

  :هاراهکار

و دریافت  به کارشناسان و بدون مداخله عامل انسانی هوشمندو  تخصصیکارشناسی به صورت ارجاع  ) 1

، کانون کارشناسان رسمی ،مجلس، معاونت حقوقی و امور مرکز آمار و فناوري اطالعات( نظرات سیستمی

 )مدتمیان -مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

کارشناسی  اتنظر برخی از ارائهمنظور به و هوش مصنوعی نوینهاي فناورياستفاده حداکثري از  ) 2

رسمی و مرکز امور وکال، کارشناسان ( مقررات مرتبطاصالح قوانین و با  ارجاع به کارشناس جايبه

معاونت حقوقی و امور  مرکز آمار و فناوري اطالعات، ،کانون کارشناسان رسمی ،مشاوران خانواده

 )مدتبلند -مجلس

  نادرستنظرات کارشناسی  از صدور پیشگیري: 2 راهبرد

  :هاراهکار

تبادل براي » سامانه مدیریت پرونده«هاي استاندارد با قابلیت اتصال به ایجاد سامانه برخط و کاربرگ ) 1

 مدت)میان -، معاونت راهبرديسازمان پزشکی قانونی کشوراطالعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (

بیشترین با  رشته و صالحیت 10با اولویت  ناسینظرات کارش ارائه استاندارد براي هايایجاد کاربرگ ) 2

 س،حقوقی و امور مجلمعاونت ، مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهارجاع (تعداد 

 مدت)کوتاه -معاونت راهبردي

سازي براي ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی داراي مسئولیت تضامنی با ایجاد زمینه ) 3

 مقررات مرتبطاصالح قوانین و  اب هاي الزم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقیمشوق

مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و ، رسمیکانون کارشناسان ، معاونت حقوقی و امور مجلس(

 بلندمدت) -مشاوران خانواده

هاي ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله احصاء شاخص ) 4

و  هاایجاد محدودیت در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و هاي انتظامیافزایش کارآمدي هیئت

، هادادگستري استانمعاونت راهبردي، ، معاونت حقوقی و امور مجلس(هاي متناسب با تخلفات محرومیت

 )مدتمیان -ارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهامور وکال، ک مرکز، کانون کارشناسان رسمی
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 توسط مؤسسات و کارشناسان» ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی صندوق« ایجاد سازي زمینهفراهم ) 5

مرکز ، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس( مقررات مرتبطاصالح قوانین و  با رسمی

 مدت)بلند -امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

بندي و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان داراي رتبه ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه ) 6

کانون ، هادادگستري استان، سمعاونت حقوقی و امور مجل( مقررات مرتبطاصالح قوانین و  با باالتر

 مدت)میان -مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کارشناسان رسمی

  رسمی یکارشناس خدماتارائه  : تقویت فضاي رقابتی در3 راهبرد

  راهکار:

به صورت رقابتی با تعیین  ايحرفه و علمی عمومی، سنجیصالحیتکارشناس رسمی بر اساس پذیرش  ) 1

معاونت حقوقی و ( تبطمرمقررات اصالح قوانین و با  ظرفیت عددي سقف تعیینو بدون  ضوابط الزم

 -مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ،کانون کارشناسان رسمی ،امور مجلس

  )دتممیان

  و مطلعین شهود برخی از خالف واقع اظهارات: 4عامل 

  : افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین1 راهبرد

  راهکارها:

اعتبارسنجی  منظوربه هاي اطالعاتی مراجع حاکمیتیبه پایگاه برخط قضاتدسترسی  سازي امکانفراهم ) 1

 مدت)میان -هادادگستري استان ،مرکز آمار و فناوري اطالعاتشهادت شهود و مطلعین (

، راهبرديمعاونت (» سامانه مدیریت پرونده«ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در  ) 2

  مدت)کوتاه -مرکز آمار و فناوري اطالعات

  کذبشهادت  تبعات: افزایش 2 راهبرد

  :هاراهکار

مرکز آمار ( و موضوع شهادت مطلع ،دثبت اطالعات هویتی شاه منظوربه» ه شهود و مطلعینسامان« یجادا ) 1

  )مدتکوتاه -و فناوري اطالعات
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هاي محدودیت افزودن با مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی بازدارندگیافزایش سازي و متناسب ) 2

اصالح قوانین و با متناسب با موضوع شهادت  به مجازات قانونی شهادت کذب اقتصادي و اجتماعی

 )مدتمیان -امور مجلسمعاونت حقوقی و ( مرتبطمقررات 

  ها و فرایندهاي دادرسی متناسب با قضاي اسالمیهایی از نظامروزآمدنبودن بخش: 5 عامل

  نظران افزایی میان اندیشمندان و صاحبها و تقویت تعامل و هم: تجمیع ظرفیت1راهبرد 

  راهکارها:

ونت ، دیوان عالی کشور، معامعاونت راهبردياسالمی ( يبازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوي قضا ) 1

  بلندمدت) -، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداريحقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه

و قانون آیین  یهاي جنایی اسالم و بازنگري در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسالمتدوین سیاست ) 2

کشور، معاونت  یوان عالی، دمعاونت حقوقی و امور مجلس(ها مبتنی بر این سیاستدادرسی کیفري 

 بلندمدت) -، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداريراهبردي، پژوهشگاه

  رسیدگی فرایند: اطاله در 2چالش 

  به قوه قضائیه هاي وروديپرونده کثرت و افزایش: 1عامل 

  قضائیرسیدگی جایگزین حل اختالفات هاي توسعه روش :1 راهبرد

  :هاراهکار

به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهاي اعتباري ترغیب طرفین اختالف  ) 1

هاي حل اختالف منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشبه براي اشخاص

حل توسعه مرکز ( مرتبطمقررات اصالح قوانین و دار با عنوان دعاوي و اختالفات اولویت 10با تأکید بر 

 مدت)بلند -، معاونت حقوقی و امور مجلساختالف

هاي جایگزین استفاده از روش صلح و سازش و تمرکز بر باشوراي حل اختالف  یتمأمور اصالح ) 2

 مرتبطمقررات اصالح قوانین و با  ریالی بدون حدنصاب و در تمامی دعاوي و اختالفات رسیدگی قضائی

 )مدتمیان -امور مجلس ، معاونت حقوقی ومرکز توسعه حل اختالف(
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تسهیل  و گري با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهاي مردمیارتقاء نظام میانجی ) 3

، حل اختالف توسعهمرکز ( مرتبطمقررات اصالح قوانین و از طریق  به اطالعات طرفین هاآن دسترسی

 )مدتمیان -وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیري از معاونت حقوقی و امور مجلس،

راي داوري، محدودسازي  عدم اعتبارتعیین موارد  ،تدوین آیین داورينظام داوري با و ساماندهی ارتقاء  ) 4

تقویت تخصصی و هاي هیئتراي داوري در  اعتراض نسبت به، رسیدگی به مراجع قضایی در امر داوري

و ضوابط انتخاب  ياحرفه ،یعلمعمومی،  یسنجیتصالح مبتنی برو سازمانی اي حرفه داوريو توسعه 

مسئولیت بیمه ایجاد ، يعدد یتسقف ظرف یینبدون تع با تعیین ضوابط الزم و به صورت رقابتی اصلح

  ایجادو تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوري از جمله  بندينظام رتبه استقرار و حرفه اي

با اصالح قوانین و مقررات  هاي متناسب با تخلفاتها و محرومیتهاي انتظامی و ایجاد محدودیتهیئت

 مدت)بلند -، معاونت حقوقی و امور مجلسمرکز توسعه حل اختالفمرتبط (

سازي و شفاف منافع تعارض محدودکننده ، قوانینتخصصی دادرسی آیین تصویب تدوین و پیگیري ) 5

به قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداري، شبه حقوقی، شبه کیفري، انتظامی و صنفی ش صالحیت مراجع

و واگذاري رسیدگی  هاي رسیدگی به تخلفات اداريها و هیئتقانون شهرداري 100 ماده مانند کمیسیون

 به این مراجع از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به دعاوي پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض

سازمان ، سازمان بازرسی کل کشور ،معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداري،، معاونت اول(

 مدت)میان -قضائی نیروهاي مسلح

   یدادرس یرضروريغکاستن از مراحل : 2 هبردرا

  راهکار:

 رسیدگی به ی کهموضوعاتاعتراض به آراء در ویژه رسیدگی بهحذف مراحل غیرضروري از فرایند  ) 1

 -معاونت حقوقی و امور مجلس( مرتبطمقررات اصالح قوانین و  بافاقد اثربخشی است ها اعتراض در آن

 )مدتمیان
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  رسیدگیي هافراینددر  خطاهاي زمینهوجود : 2عامل 

  یدگیرسهوشمندسازي حداکثري فرایندهاي : 1 راهبرد

  :هاراهکار

ها و شعب هاي قضائی به مجتمعارجاع پروندهارسال و پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی،  ) 1

 ،، مرکز آمار و فناوري اطالعاتمعاونت راهبردي( ندهوشم و ايقضائی به صورت تخصصی، سامانه

 مدت)میان -هادادگستري استان

هاي مربوط فرایندبرخط استاندارد براي اقدامات و  هايکاربرگشامل » پرونده الکترونیکی قضائی«تهیه  ) 2

 معاونت حقوقی و امور مجلس،، معاونت راهبرديگی و اسکن اسناد کاغذي موجود در پرونده (به رسید

 )مدتمیان -مرکز آمار و فناوري اطالعات

هاي مبالغ قانونی و رویه ،قانونی و قضائی مواعد، اوقات رسیدگیهوشمند  اِعمالحذف تشریفات زائد و  ) 3

معاونت ، معاونت حقوقی و امور مجلس( مقررات مرتبطبا اصالح قوانین و  ربوطمهاي سامانه در قضائی

 )مدتمیان -مرکز آمار و فناوري اطالعات ،راهبردي

انجام بدون  منظوربههاي اطالعاتی مراجع حاکمیتی دسترسی برخط قضات به پایگاهامکان سازي فراهم ) 4

 ،معاونت راهبردي، مرکز آمار و فناوري اطالعاتعمال دستورات قضائی (استعالمات و اِ  هواسط

 )مدتلندب -هادادگستري استان

  اعسار از هزینه دادرسیي هاادعا حجم باالي: 3عامل 

  دادرسی هزینه از اعسار موضوع با پرونده تشکیل عدم: 1 راهبرد

  راهکار:

 ایشان از طریق غیرمنقول و منقول اموال و دارایی ررسیمدعی اعسار با ب اشخاصاعتبارسنجی مالی  ) 1

 اقتصادي هايمحدودسازي انجام برخی فعالیت ،اطالعاتی مراجع حاکمیتی هايپایگاه دسترسی مستقیم به

خرید مستغالت و خودرو، دریافت تسهیالت و فعالیت ثبت شرکت، خاص که نشانگر توان مالی است نظیر 

بت ادعاي اعسار از زمان ث اي متناسب با هزینه دادرسیمعسر به صورت سامانه اشخاصدر بورس براي 

» عامالتی اشخاصمسامانه اعتبار «در  مدعی اعسار وضعیت شخصو درج  تسویه هزینه دادرسی زمان تا

، مرکز آمار معاونت حقوقی و امور مجلس( مرتبطمقررات صالح قوانین و ا بااز زمان ثبت ادعاي اعسار 

 مدت)میان -هااستاندادگستري سازمان ثبت اسناد و امالك کشور،  ،و فناوري اطالعات
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  : تسهیل پرداخت هزینه دادرسی2 راهبرد

  :راهکار

 ،هاي حقوقی از طریق اصالح نظام تقویمهاي دادرسی در پروندههزینه نظام تعیین و پرداختاصالح  ) 1

هاي حل اختالف هاي مربوط به توسعه روشو ایجاد مشوق به صورت پلکانی سیدرنرخ هزینه دامحاسبه 

هاي جایگزین پرداخت نقدي هزینه دادرسی روشو توسعه  قضائی و صلح و سازش جایگزین رسیدگی

معاونت ، معاونت حقوقی و امور مجلس( مرتبطمقررات اصالح قوانین و با  نظیر تقسیط و ارائه ضمانت

 مدت)میان -معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانیمرکز توسعه حل اختالف، راهبردي، 

  ابالغ شیوه ضعف در ناشی از یدگیرس یدتجد: 4عامل 

  »نام الکترونیکیسامانه ثبت«ابالغ در  دریافتاطمینان از  :1 راهبرد

  :هاراهکار

اتصال به  از طریق هاآنبا فراخوانی اطالعات » نام الکترونیکیسامانه ثبت«در  اشخاصتکمیل اطالعات  ) 1

 )مدتمیان -مرکز آمار و فناوري اطالعات( ویتاحراز ه هايسامانه

عمال اِ با» نام الکترونیکیسامانه ثبت«در ها دریافت ابالغ تأییدو هویت خود  تأییدبه  اشخاصالزام  ) 2

بعد از  تأییدعدمدر صورت  هاکارتهاي بانکی و سیممسدودسازي حساب جمله ازبراي ایشان  محدودیت

معاونت حقوقی و ، اطالعاتمرکز آمار و فناوري ( مرتبطمقررات اصالح قوانین و با  دوره زمانی مشخص

 )مدتبلند -امور مجلس

 معلوالن، سوادان، بیمارانزندانیان، سالمندان، کم نظیرهاي خاص گروه بهاوراق قضائی ابالغ اطمینان از  ) 3

ابالغ به  رسانی از صدورهایی نظیر ابالغ همزمان به سرپرست قانونی و اطالعروش با و اتباع خارجی

ها و اقدامات تأمینی و سازمان زندان ،مرکز آمار و فناوري اطالعات( ایشان دتأییمورد  یارهم اشخاص

 )مدتکوتاه -هادادگستري استان، تربیتی کشور

   کارشناسی فراینداطاله در  :5عامل 

  : استانداردسازي فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی1 راهبرد

  راهکار:

دالیل ذکر  منظوربه» سامانه مدیریت پرونده«کارشناسی در ایجاد کاربرگ استاندارد براي فرایند  ) 1

توسط  براي اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی موضوعات الزمضرورت ارجاع به کارشناسی و 
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رکز امور وکال، م ،معاونت راهبردي( شدهاخذنظرات در و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال  قضات

 مدت)کوتاه -مرکز آمار و فناوري اطالعات، خانوادهکارشناسان رسمی و مشاوران 

  یکارشناس اتبه نظر اصحاب دعوا اعتراض دفعاتتعداد : تعیین محدودیت براي 2 راهبرد

  راهکار:

ها بعد از ارجاع پروندهو نفره  پنجی کارشناسمحدودسازي مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت  ) 1

و در صورت فقدان این مراکز صالحیت شده  تأییدها، مراکز علمی و دانشگاهی انجمن به نفرهسهمرحله 

 )مدتمیان -معاونت حقوقی و امور مجلس( مرتبطمقررات اصالح قوانین و با  نفرهپنج ارجاع به کارشناسی

  ماحکا برخی از ناقص و دیرهنگام اجراي : 3چالش 

 محکوماناموال دارایی و شناسایی  طوالنی بودن فرایند: 1عامل 

  محکومان و اموال دارایی کاهش مداخالت انسانی در شناسایی: 1 راهبرد

  راهکار:

 اموال و شناسایی دارایی منظوربهی مراجع حاکمیت اطالعاتی هايپایگاه به برخطسازي دسترسی فراهم ) 1

 )مدتکوتاه -مرکز آمار و فناوري اطالعات( محکومان و غیرمنقول منقول

 بودن برخی از محکومان : متواري2 عامل

  شدن محکومانيمتوار تبعات یش: افزا1 راهبرد

  راهکار:

بانکی،  هايحساب مسدودسازيمحکومان متواري نظیر و اجتماعی براي  هاي اقتصاديعمال محدودیتاِ ) 1

اطالعاتی محکومان سامانه «ایجاد با  و منع از رانندگی ممنوعیت فعالیت در بورس، منع از انجام معامالت

    هاي درون و بیرونشرط ارائه خدمات در تمامی دستگاهپیش عنوانبهو الزام استعالم از آن  »متواري

اصالح قوانین و با » عامالتی اشخاصمسامانه اعتبار «در  محکوم متواريو درج وضعیت  قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالك  ،ري اطالعات، مرکز آمار و فناومعاونت حقوقی و امور مجلس( مقررات مرتبط

 )مدتمیان -کشور
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  بهاعسار از محکوماحراز  دشواري: 3عامل 

  بهمحکوماعسار از  غیرواقعیادعاي  تبعات: افزایش 1 راهبرد

  راهکار:

اطالعاتی مراجع  هايپایگاه به برخط دسترسی با محکومان غیرمنقول و منقول اموال و دارایی بررسی ) 1

ثبت خاص که نشانگر توان مالی است نظیر  اقتصادي هايانجام برخی فعالیت محدودسازي ،حاکمیتی

خرید مستغالت و خودرو، دریافت تسهیالت و فعالیت در بورس براي افراد معسر به صورت شرکت، 

در مدعی اعسار درج وضعیت شخص ، بهمحکوم پرداخت زمان اي از زمان ثبت ادعاي اعسار تاسامانه

ي که افراد براي متناسب جریمهاِعمال و  از زمان ثبت ادعاي اعسار» عامالتی اشخاصماعتبار سامانه «

معاونت ( مرتبطمقررات اصالح قوانین و  با گردداثبات در آینده  هاآن بهمحکومکذب ادعاي اعسار از 

دادگستري سازمان ثبت اسناد و امالك کشور،  ،، مرکز آمار و فناوري اطالعاتحقوقی و امور مجلس

 )مدتمیان -هااستان
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  »2هاي مشروعاحیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي« -2 یتمأمور

  حقوق عامه یعتضی مصادیق راوانیف :1چالش 

  حقوق عامه  در هاتشتت نظرات و رویه: 1 عامل

  افزایی میان نهادهاي مسئولها و تقویت تعامل و هم: تجمیع ظرفیت1د راهبر

  :راهکار

قیق و اعالم دشناسایی آن،  بنديو اولویت هاي موضوعیحقوق عامه، تعیین حوزه احیاء تعریف مفهوم ) 1

، معاونت حقوقی و دادستانی کل کشورعمومی مصادیق حقوق عامه با اصالح قوانین و مقررات مرتبط (

 )بلندمدت -امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداري

  در صیانت از حقوق عامهکم اثر  ناکافی و  اجرايضمانت : 2عامل 

  افزایش تبعات عدم اجراي قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه :1 راهبرد

  راهکار:

ن انگاري، تعییپیگیري ترك وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاري در صیانت از حقوق عامه، جرم ) 1

ی براي صیانت از دگیرسایجاد شعب تخصصی  و مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهاي مناسب

، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلسبا اصالح قوانین و مقررات مرتبط ( حقوق عامه

 لندمدت)ب -سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداري

   هابروز آن ي اصلیهازمینه رفع برغلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه : 3 عامل

  هاي امر به معروف و نهی از منکرتقویت زمینه منظوربه : ارتقاء شفافیت اطالعاتی1 راهبرد

  راهکارها:

با پیگیري انتشار عمومی و برخط  امهمصالح عمطابق  عمومیو امتیازهاي منابع استفاده از  هعام احیاء حق ) 1

ی که دولت یا یعموم يهابخش امتیازهاي و منابع از منتفع اشخاص مشخصات ضوابط دسترسی و

اختصاص مراجع مسئول بندي ها براي عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویتدسترسی به آن

                                                 

 

 قانون اساسی 156اصل  2. بند 2
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 مجوزها و ي خاصهاتغییر کاربريواگذاري اراضی و معادن،  تسهیالت خاص، ارز دولتی، نظیریابند می

دادستانی ، سازمان بازرسی کل کشور( مرتبط مقرراتنین و اصالح قوابا  بوطمرقانونی هاي در سامانه

 مدت)میان -وزارت دادگستري، کل کشور

با پیگیري تعیین سقف اعتباري  استفاده از منابع و امتیازهاي عمومی مطابق مصالح عامه هاحیاء حق عام ) 2

تخصیص تسهیالت، واگذاري اراضی و پرداخت یارانه براي  اعطاء هرگونه مجوز و امتیازي نظیر براي

پرداخت مالیات  مانندها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادي بر اساس اعتبارسنجی آناشخاص حقوقی انواع 

مقررات اصالح قوانین و ، حق بیمه کارکنان و انجام تبادالت گمرکی با افزودهارزشمستقیم، مالیات بر 

 مدت)میان -وزارت دادگستريمجلس، معاونت حقوقی و امور ، سی کل کشورسازمان بازر( مرتبط

 باها و اطالعات شرکت هاي قانونی روزنامه رسمیهاي مرتبط با آگهیتمامی دادهو آنی انتشار عمومی  ) 3

و  جستجو و استخراج داده برايو ارائه خدمات پایه  هاي حجیمبه صورت داده ،فراوري هوشمند قابلیت

مرکز آمار و فناوري ، روزنامه رسمی کشورهاي پیشین (همچنین ایجاد دسترسی به اطالعات سال

  )مدتمیان -سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اطالعات،

ها هاي اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصههاي دستگاهپیگیري انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش ) 4

 جستجو و استخراج داده برايو ارائه خدمات پایه  امع و قابل فراوري هوشمندصورت ج بهها و مزایده

 مدت)میان -وزارت دادگستري، ، دادستانی کل کشورسازمان بازرسی کل کشور(

ابالغ مقررات  تدوین و دری و وضع مقررات دفع یممانعت از مداخالت ناگهانبراي  يقواعد اِعمالپیگیري  ) 5

 یبمشخص از زمان تصو یابالغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمان يمواعد مشخص برا ییناز جمله تع

، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداري( مرتبطاصالح قوانین و مقررات با  اتتا زمان ابالغ مقرر

 مدت)میان   -، وزارت دادگستريدادستانی کل کشور

مشارکت مردم  هاي ارائه خدمات، سازوکارهايوظایف، روشاختیارات و پیگیري انتشار عمومی و برخط  ) 6

 فرایند ،و رسیدگی به آن ت مردم از تصمیمات یا اقداماتاشکای، سازوکارهاي در اجراي وظایف

دیوان (قانون  موارد ممنوع االنتشار به استناداستثناء به مختلف هايبخش عملکرد و گیري، آراءتصمیم

 -هادادگستري استان، وزارت دادگستري، دادستانی کل کشورسازمان بازرسی کل کشور،  ،عدالت اداري

  )مدتمیان

عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو زمان مقامات، مسئوالن و کارمندان دولت بهممانعت هوشمند از اشتغال هم ) 7

هاي خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِعمال محدودیت براي انواع شرکتمدیره در هیئت

قانون اساسی) توسط  141هاي خصوصی در صورت تصدي مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل شرکت
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سازمان ثبت اسناد و امالك (و اعالم جرم در موارد تخلفمدیره رؤسا، مدیران عامل و اعضاي هیئت

 مدت)کوتاه -سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستري ،کشوردادستانی کل ، کشور

الحاق موادي به قانون نحوه «و  »کارگزاران و مسئوالن مقامات، دارایی به رسیدگی«اجراي قوانین  پیگیري ) 8

، معاونت اول(» سامانه ثبت اموال و دارایی مسئوالن« از طریق ایجاد» قانون اساسی 49اجراي اصل 

 مدت)میان -ر، مرکز آمار و فناوري اطالعات، وزارت دادگستريدادستانی کل کشو

ساله ششم توسعه جمهوري قانون برنامه پنج« 29موضوع ماده » سامانه ثبت حقوق و مزایا« ایجادپیگیري  ) 9

 مدت)کوتاه –، دادستانی کل کشورسازمان بازرسی کل کشور(» اسالمی ایران

و اساسی  عمومی خدمات و کاالها به مردم دسترسی براي انحصارو رفع  : ایجاد فضاي رقابتی2 راهبرد

  عامه مباحات و

  :راهکار

شناسایی  با عامه مباحات و و اساسی عمومی خدمات و هاکاال بهمردم  حداکثري دسترسی هعام حق احیاء ) 1

این حق ناقضان متناسب علیه و پیشگیرانه  نظارتی ، اداري،مؤثر قضائی اتاقدام مصادیق تضییع این حق،

دیوان عدالت اداري،  ،کشور کل دادستانی( انحصاري هايرویه و مقررات قوانین، حذف یا اصالحپیگیري  و

دادگستري  ،ماز وقوع جر یشگیريو پ یمعاونت اجتماع وزارت دادگستري،، کشور کل بازرسی سازمان

 )مدتمیان -هااستان

  مدیریت تعارض منافع :3راهبرد 

  :راهکار

هاي استفاده از منابع و امتیازهاي عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیت هعاماحیاء حق  ) 1

سازي، واردات و صادرات، سالمت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی تعارض منافع با اولویت

مدیریت انحصاري براي  هايرویه و مقررات قوانین، حذف یا اصالح و تأمین اجتماعی و پیگیري براي

وزارت دادستانی کل کشور،  ،سازمان بازرسی کل کشورتعارض منافع در موضوعات مربوطه (

 مدت)بلند -، پژوهشگاهدادگستري
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  جرم اعالمبراي ها دادستانیمنابع انسانی ظرفیت  محدودیت: 4ل عام

   امهنسبت به تضییع حقوق ع جرم اعالمدر  مردمتوسعه مشارکت  :1 راهبرد

  :هاراهکار

معاونت اجتماعی و اي مردمی (جرم توسط نهادهرسیدگی به اعالم  دریافت وایجاد رویه واحد در فرایند  ) 1

 مدت)کوتاه -هادادگستري استان ،، دادستانی کل کشورپیشگیري از وقوع جرم

مذهبی  هايهیئت مساجد، جمله از داراي اساسنامه در موضوعات تخصصی مردمی نهادهاي افزودن سایر ) 2

 امنیت تأمین با دادرسی فرایندشرکت در  و جرم اعالمبراي  سازندگی به نهادهاي مجاز جهاد هايگروه و

 تسري و و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان طراحی نظام انگیزشی متناسب ،و معنوي مادي

(موضوع ماده  جرم اعالمبراي  مجاز عنوان مصادیقدار تضییع حقوق عامه بهاولویتمصادیق  موضوعی

اصالح قوانین و با  و سالمت اقتصاد موضوعات اولویت با موضوعات سایر بهآیین دادرسی کیفري)  66

، معاونت معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم(» دهی مردمیسامانه گزارش«ایجاد و  مرتبطمقررات 

 )مدتمیان -، مرکز آمار و فناوري اطالعاتحقوقی و امور مجلس

نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداري از  اشخاصسازي امکان اعالم گزارش فراهم ) 3

در موضوعات  »قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري«هاي موضوع انجام وظایف دستگاه

طراحی نظام انگیزشی متناسب براي  ،امنیت مادي و معنوي تأمین ،حفظ محرمانگی هویت باحقوق عامه 

آموزش عمومی ، »دهی مردمیسامانه گزارش« توسعهط، مرتبمقررات اصالح قوانین و با گزارشگران 

، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع دیوان عدالت اداري( دهیگزارشو تعیین حدود مداخله براي مردم 

 )مدتمیان -دادگستريوزارت ، مرکز آمار و فناوري اطالعات ،جرم

  هاي مشروع آزادي برخی از ايسلیقه تحدید: 2چالش 

  هاي مشروعصیانت از آزادي ناکافی ضمانت: 1عامل 

  هاي مشروعتحدید آزادي: افزایش تبعات 1راهبرد 

  :هاراهکار

به صورت دقیق و شفاف و اطالع رسانی عمومی هاي مشروع دار تحدید آزادياحصاء مصادیق اولویت ) 1

 )مدتیانم -دادستانی کل کشور( آن
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هاي مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و تعیین مجازات مناسب براي عوامل تحدیدکننده آزادي ) 2

  )مدتیانم -، معاونت حقوقی و امور مجلسدادستانی کل کشور(قضائی با اصالح قوانین و مقررات مرتبط 

براي  مصادیق مجاز بهشده شناساییافزودن مصادیق  اسازي امکان اعالم جرم نهادهاي مردمی بفراهم ) 3

دهی سامانه گزارش« با اصالح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه جرم توسط نهادهاي مردمیاعالم 

، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، دادستانی کل کشور( »مردمی

 )مدتیانم -مرکز آمار و فناوري اطالعات

   : تفسیرپذیري قواعد حاکم بر برگزاري تجمعات2عامل 

  سازي ضوابط برگزاري تجمعات: شفاف1 راهبرد

  ار:راهک

 جمله زاسازي قواعد حاکم بر تجمعات منظور شفافپیگیري الزم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی به ) 1

تعیین مصادیق رفتارهاي معیارهاي صدور مجوز،  ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین،

 مرتبطمقررات اصالح قوانین و در صورت لزوم و هاي مجاز براي تجمع مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان

هاي قانونی و مشروع و دالیل عدم تحقق بررسی درخواست اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی باو 

 مدت)میان -سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور(ها آن

   از آزادي مطبوعات ناکافی حمایت: 3عامل 

  نگارانها و روزنامه: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه1 راهبرد

  راهکار:

در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاري  در قوانینارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط  ) 1

 با وی و خصوص یو احکام اسالم و حقوق عموم یخالل به مبانبر عدم ا ا تأکیدب مطبوعات ویژه قانونبه

 مرتبطمقررات اصالح قوانین و ها با ها و روزنامهجاي تعطیلی رسانهاولویت رسیدگی به تخلف افراد به

  مدت)میان -هااستاندادگستري  دادستانی کل کشور، ،معاونت حقوقی و امور مجلس(
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  حمایت از نقدهاي سازنده و منصفانه :2 راهبرد

  راهکارها:

ي تأمین امنیت مادي و معنو قانون از طریقمنتقدین داراي نقد در چارچوب از و حمایت متناسب  مساعدت ) 1

 ،لس، مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجدادستانی کل کشور( مرتبطمقررات قوانین و  اصالحایشان با 

 مدت)یانم -هادادگستري استان

 یبا حفظ محرمانگاي به اطالعات حوزه تخصصی مربوطه تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعاالن رسانه ) 2

 )مدتکوتاه -هادادگستري استان ،مرکز رسانه( دخیل در پرونده اشخاصاطالعات 

 و نظران، فعاالن اجتماعیصاحبمبتنی بر نظرسنجی مستقیم از  قوه قضائیهدرباره نقدهاي برتر از تقدیر  ) 3

 ،مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم( ، مراکز علمی و نهادهاي مردمیايرسانه

 مدت)میان -هادادگستري استان

 متهمانحقوق برخی از  تضییع: 4عامل 

  تخلف ضابطان پیشگیري از: 1راهبرد 

  راهکار:

استثناء  از ورود و بازرسی منزل و اشیاء به تصویربرداري بازرسی ومکانی محل  داده ثبت براي پیگیري ) 1

خصوصی و حفظ  حریم با حفظ لباس ضابطان روي بر شدهدوربین نصب توسط جرائم منافی عفت

، دفتر بازرسی ویژه و حقوق دادستانی کل کشور( رتیمحرمانگی اطالعات دوربین با دسترسی مراجع نظا

 مدت)میان -هادادگستري استان ،شهروندي

  هاتسهیل پذیرش وثایق و کفالت: 2راهبرد 

  راهکار:

ها، لحاظ جرائم و درجه مجازات جمله انواعمواردي از  باها وثایق و کفالتسازي متناسب و سازيمتنوع ) 1

ها شخصیت و وضعیت فردي و خانوادگی و استقرار سازوکارهاي مناسب براي قبول انواع وثایق و کفالت

 -دادستانی کل کشورمعاونت راهبردي، ، معاونت حقوقی و امور مجلس( قوانین و مقررات مرتبطبا اصالح 

 مدت)بلند

هاي به پایگاه برخطدسترسی  از طریق اعتبارسنجی با هاوثایق و کفالتفرایند پذیرش  هوشمندسازي ) 2

 مدت)میان -، مرکز آمار و فناوري اطالعاتدادستانی کل کشوراطالعاتی مراجع حاکمیتی (
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   یرضروري یا نامتناسبغ صدور قرارهاي پیشگیري از :3 راهبرد

  راهکار:

، سازي امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهاي صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدورفراهم ) 1

کفیل یا  معرفیتمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی براي  ،مواعد قانونی رعایت

  عنوان ها بهو یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوي متهم و لحاظ آنوثیقه تودیع 

، دادستانی کل کشور(» سامانه جامع عملکرد قضات«هاي ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در شاخص

 مدت)میان -دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندي، مرکز آمار و فناوري اطالعات

  هاي جدیداستفاده از ظرفیت با توسعه فضاهاي بازداشتگاهیاستانداردسازي و : 4راهبرد 

  راهکارها:

 نهادهاي مشارکت ها با طراحی سازوکارهاي انگیزشی متناسب براي جلبایجاد و توسعه بازداشتگاه )1

حقوق رعایت فضاي فیزیکی و  ،نظر موقعیت مکانی زها اخیرین و استانداردسازي بازداشتگاه و مردمی

ها و اقدامات سازمان زندانجمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب ( از شدگانبازداشت

 مدت)بلند -هادادگستري استان ،، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرمتأمینی و تربیتی کشور

ها و اقدامات مان زندانساز«هاي اعالمی ها متناسب با اولویتتوسعه بازداشتگاه ایجاد و افزودن وظیفه )2

 تعاون بنیادبا اصالح اساسنامه ( »زندانیان تعاون بنیاد« وظایف عنوان یکی ازبه» تأمینی و تربیتی کشور

 مدت) کوتاه -معاونت راهبردي ،ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورسازمان زندان، زندانیان

  هانظرگاهها و تحتبازداشتگاهمأموران  اتتخلف پیشگیري از وقوع :5 راهبرد

  :هاراهکار

 افراد حقوقمنظور رعایت بهها نظرگاهها و تحتها بر رفتار مأموران بازداشتگاهوسعه نظارتت ) 1

با هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و اجراي قانون احترام به آزاديه یا تحت نظر دشبازداشت

 ایجاد ها ومحرمانگی داده با حفظها نظرگاهو تحت هابازداشتگاه تصویر و داص ضبط هایی نظیرروش

به  اشخاصدهی سازي امکان گزارشفراهم هاي موردي،تقویت بازرسی، مراجع نظارتی براي دسترسی

مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط 

دفتر بازرسی ویژه و ، ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورسازمان زندان، دادستانی کل کشور( نگهداري

 مدت)بلند -هادادگستري استان ،حقوق شهروندي
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هوشمند و سیستمی زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت شده هممعاینه پزشکی افراد بازداشت ) 2

شده به دسترسی فرد بازداشتامکان صورت کامل در پرونده و  هپزشک و نتایج معاینه ب مشخصات

دفتر بازرسی ویژه و حقوق ، کشور سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور( پرونده پزشکی

 مدت)میان -هادادگستري استان ،شهروندي

  جرم سیاسی اجراي قانون کم توجهی به: 5عامل 

  سیاسی جرائم: ایجاد رویه واحد رسیدگی به 1 راهبرد

  :هاراهکار

تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون جرم سیاسی و شناسایی دقیق و اعالم عمومی ارائه  ) 1

 مدت)میان -معاونت حقوقی و امور مجلس( آن مصادیق

صورت  به ،منصفه هیئتبا حضور  یاسیمطابق با قانون جرم س یاسیبه جرائم س یدگیدادگاه رس لیتشک ) 2

  -هادادگستري استان، اولمعاونت ( يفریک یدادرس نییقانون آ 352و  305و برابر مقررات مواد  یعلن

 )مدتکوتاه

  هدر امور حسبی انجام شدهاقدامات  ناکافی بودن :3چالش 

  آمیزوضعیت مخاطرهاز اطفال و نوجوانان در  تضییع حقوق برخی: 1عامل 

  در معرض خطر اطفال و نوجوانان و حمایت از : تقویت شناسایی1 راهبرد

  راهکار:

 ، پذیرش، نگهداري،شناساییبر فرایند  تقویت نظارت قضائی با اجراي قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) 1

تر تشکیل دفا و مرتبطهاي تعیین شاخص با اطفال و نوجوانان در معرض خطر حمایت و توانمندسازي

معاونت  ،ماز وقوع جر یشگیريو پ یمعاونت اجتماع، دادستانی کل کشور(حمایت از اطفال و نوجوانان 

 مدت)میان -هادادگستري استان ،راهبردي

  سرپرستیسرپرست و ببدهاي حمایتی از اطفال و نوجوانان توسعه ظرفیت :2 راهبرد

  راهکارها:

 مناسب جایگزین هايخانواده سرپرست بهیسرپرست و باطفال و نوجوانان بد یسرپرست يواگذارتسهیل  ) 1

، تقویت نقش مددکاران براي تشخیص هاي مالیسازي ضمانتمتناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر
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 مانندهاي سرپرستی سازي شیوهواگذاري سرپرستی و تسریع فرایند احراز صالحیت سرپرست و متنوع

 مرتبطمقررات اصالح قوانین و و سرپرستی توافقی با  هاي موقتارتقاء ظرفیت امین موقت، نگهداري

 مدت)بلند -، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلسدادستانی کل کشور(

سرپرست در مراکز نگهداري تا یسرپرست و ببدسازي امکان نگهداري دختران و پسران فراهم پیگیري ) 2

، دادستانی کل کشور( مرتبطمقررات  اصالح قوانین وبا  هاي مسئولتوسط دستگاهزمان اشتغال یا ازدواج 

 مدت)بلند -معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس

تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداري یا واگذاري اطفال و نوجوانان در معرض خطر  ) 3

معاونت پیشگیري و امور ، دادستانی کل کشور(شدن سرپرست خانواده قبل از بازداشت یا زندانی

 مدت)کوتاه -هادادگستري استان، اجتماعی

  افزایش تبعات رهاسازي فرزندان :3 راهبرد

  راهکار:

از والدین برخوردار با برداشت مستقیم و استیفا از  سرپرستبد دریافت هزینه نگهداري اطفال و نوجوانان ) 1

مقررات اصالح قوانین و ی سایر اشخاص با دارایی و اموال ایشان و تفکیک یارانه اطفال تحت سرپرست

 -، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلسدادستانی کل کشور( مرتبط

 مدت)بلند

  المللیبین در عرصه نیانایرا ایران و حقوقمصادیق تضییع  کثرت: 4چالش 

 المللیدر عرصه بینایران  حقوق تضییع مواجهه نامتناسب با مصادیق: 1عامل 

  المللیدر عرصه بین ایران استیفاي حقوق براي هاظرفیت هدفمند هدایت و تجمیع :1 راهبرد

  راهکارها:

کشورهاي نظام سلطه و  بر تأکیدمورد ظلم سایر کشورها با رح شکایت توسط اشخاص ایرانی تسهیل ط ) 1

تعیین محاکم  اقداماتی نظیرتمهید با  المللیبینو مراجع قضائی  در محاکم قضائی ایرانها پیروان آن

ستاد حقوق بشر ، دادستانی کل کشور( سازي سازوکارهاي اجراي احکام صادرهو فراهم رسیدگی ویژه

 مدت)میان -، مرکز رسانهالمللامور بین و

توسط  تضییع کنندهکشورهاي  علیه ایرانحقوق موارد تضییع محاکم قضائی ایران در  اقامه دعوا در ) 2

ملی و هاي انتشار عمومی در رسانهسازي سازوکارهاي اجراي احکام صادره و فراهمبا  ،دادستان



 

31 

 
 

مرکز معاونت حقوقی و امور مجلس، ، المللستاد حقوق بشر و امور بین ،دادستانی کل کشور( للیالمبین

 مدت)میان -رسانه

 اعالمبراي  مصادیق مجاز المللی بهیندر عرصه ب یرانا شده ییعحقوق تضافزودن موضوعات مرتبط با  ) 3

» دهی مردمیسامانه گزارش«استقرار و  مرتبطمقررات اصالح قوانین و توسط نهادهاي مردمی با  جرم

، مرکز آمار و فناوري اطالعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ،المللستاد حقوق بشر و امور بین( چندزبانه

 مدت)میان -جرممعاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع 

مصالح ملی و خسارت وارده  ومنافع  ،اموال راجع بهایران  شده تضییعاحقاق حقوق پیگیري و نظارت بر  ) 4

هاي ، تحریمشدهبلوکههاي داراییآیین دادرسی کیفري) نظیر اموال و  290به حقوق عمومی (موضوع ماده 

به » المللبینحقوق ایران در عرصه  استیفايشوراي « تشکیلاز طریق  سرقت میراث فرهنگی ظالمانه و

الملل و حقوق بشر و مدیران عالی مراجع مسئول معاون امور بین و عضویت دادستان کل کشور ریاست

، معاونت حقوقی و امور المللستاد حقوق بشر و امور بین، دادستانی کل کشور( در قواي مجریه و مقننه

 مدت)میان -مجلس

  رسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقیدست يدشوار: 2عامل 

  به ایرانیان خارج از کشور حقوقیخدمات مجازي : ارائه 1 راهبرد

  راهکار:

 اعطاي وکالت، جمله از و ثبتیقضائی حقوقی، تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات  ) 1

استفاده از با  و ثبت ازدواج و طالق رسمی، انجام معامالت تصدیق گواهی امضاء، رسیدگی قضائی

ستاد حقوق ( اصالح قوانین و مقررات مرتبط و همکاري مراجع مسئول در قوه مجریه با نوینهاي فناوري

مرکز آمار و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، ، معاونت حقوقی و امور مجلس، المللبشر و امور بین

 )مدتبلند -فناوري اطالعات

  

  هراسی توسط کشورهاي نظام سلطهایرانهراسی و اسالمتخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج  :3عامل 

  المللیدر عرصه بین ایراناسالم و ي بشر ي حقوقدستاوردها تبیین ناکافی: 1راهبرد 

  :راهکار

با و دستاوردهاي جمهوري اسالمی ایران در حوزه حقوق بشر  اسالم يحقوق بشر مبانی یینتب ) 1

هاي رایج، ارسال ها به زبان، ترجمه آندر حوزه و دانشگاه ی فاخرعلم یداتتوسعه تول يبرا سازيینهزم



 

32 

 
 

هاي برجسته حقوقی مستقل، تولید محصوالت نهاد و شخصیتمردم هايالمللی، سازمانبه مجامع بین

هاي تحلیلی در مجامع علمی ، برگزاري نشستشدهتهیهبه محتواهاي علمی  ءبا اتکا چندزبانه ايچندرسانه

هاي المللی و تعامل فعال با رسانهشرکت در مجامع بینلفان این آثار براي ؤو دانشگاهی و حمایت از م

 -مرکز رسانه، پژوهشگاه، المللستاد حقوق بشر و امور بینالمللی (بینمراجع  و عمومی و تخصصی

 مدت)بلند

  اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر :2راهبرد 

 راهکارها:

هاي فردي در کشورهاي محوري نظام سلطه و پیروان شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادي ) 1

دهی سامانه گزارش« توسعه و هاي اجتماعیها و شبکهکاوي روزنامهنظیر دادهبا سازوکارهایی  هاآن

ستاد حقوق بشر ( تهیه گزارش ساالنه از وضعیت حقوق بشر در این کشورها منظوربهزبانه چند »مردمی

 مدت)میان -مرکز آمار و فناوري اطالعاتپژوهشگاه، ، المللو امور بین

به مجامع،  هاکشورهاي محوري نظام سلطه و پیروان آنگزارش وضعیت حقوق بشر در  انتشار ) 2

اي رسانهالمللی، تولید محصوالت چندهاي برجسته حقوقی مستقل بیننهاد و شخصیتهاي مردمسازمان

هاي تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و هاي منتشره، برگزاري نشستبه گزارش ءبا اتکا چندزبانه

خارجی  هايزبانمسلط به ملل و الدانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقی بینو حقوق قضاتشناسایی 

المللی و هاي اجتماعی بینالمللی، حضور در شبکههاي بینمنظور شرکت در گفتگوهاي تلویزیونی شبکهبه

 -، مرکز رسانهالمللستاد حقوق بشر و امور بین(المللی ها و مجالت تخصصی بینمصاحبه با روزنامه

 مدت)بلند

که مورد ظلم و ستم  اشخاصیهاي مستقل و ها، رسانهرها، گروهحمایت حقوقی از جبهه مقاومت، کشو ) 3

منظور طراحی مشترك به قضائی - با پیگیري تشکیل مجمع حقوقی اندقرارگرفتهناقضان حقوق بشر 

بین المللی، تشکیل پرونده قضائی در کشورهاي مرتبط و  اقامه دعوا در مجامع نظیر مقتضیاقدامات 

 مدت)میان -مرکز رسانه، لالملبشر و امور بینستاد حقوق ( صدور اعالمیه
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  »4جریان امورحسن و  3قوانین صحیح نظارت بر اجراي« -3 ریتمأمو

 یسازمان بازرس یلقانون تشک«موضوع هاي دستگاه با مرتبط قوانین برخی ازناقص اجراي : 1 چالش

 »کل کشور

  صحیح قوانین ياجرا ناکافی ضمانت: 1عامل 

  ها در اجراي قوانینارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه: 1 راهبرد

  راهکار:

هاي اصالحی ی، وضعیت اجراي هر یک از قوانین، پیشنهادقانون فیتکالبرخط و یکپارچه  ،انتشار عمومی ) 1

از طریق  »کل کشور یسازمان بازرس یلقانون تشک«موضوع هاي ساختاري و فرایندي و رتبه دستگاه

ها و قوانین با اولویت دستگاهبرخوردار از دسترسی سلسله مراتبی » سامانه جامع تکالیف قانونی«ایجاد 

 زنان، ،خانواده وکار،سازي، بهبود محیط کسبوصیمالیاتی، خص هاي پولی و بانکی،مرتبط با نظام

، ورسازمان بازرسی کل کش( ردریزي برمبناي عملکبودجهو  قاچاق کاال و ارز ،تأمین اجتماعی ،سالمت

 مدت)میان -هادادگستري استان ،کشور دادستانی کل

  قوانین ياجرا عدم تبعاتافزایش  :2 راهبرد

  راهکار:

حوه دستورالعمل ن«پیگیري ترك وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاري در اجراي قوانین با تدوین  ) 1

ران تعیین مجازات مناسب براي مدیو  کارمندان و پیشگیري از آنمقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و 

مرتبط با موضوعات پیگیري اولویت با » ل کشورکقانون تشکیل سازمان بازرسی «هاي موضوع دستگاه

ان، سالمت، تأمین وکار، خانواده، زنسازي، بهبود محیط کسبهاي پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصینظام

ن سازما( اصالح قوانین و مقررات مرتبط باریزي برمبناي عملکرد  و ارز و بودجهاجتماعی، قاچاق کاال

 )مدتمیان -هادادگستري استان ،معاونت حقوقی و امور مجلس، بازرسی کل کشور
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 یسازمان بازرس یلقانون تشک«موضوع  يهادستگاهبر  از توان نظارتی نهیبه ریغ: استفاده 2 چالش

  »کل کشور

  نظارت سنتی هايبه روش : اکتفا1عامل 

  هاي اصلیگلوگاهر تمرکز بهاي نوین براي استفاده از روش :1 راهبرد

  راهکار:

مراجع هاي اطالعاتی به پایگاه برخطسازي دسترسی فراهماصلی نظارتی با  گلوگاهیشناسایی نقاط  ) 1

 و کاال و خدماتاسناد و مدارك  ،پول و اعتبار هايبا اولویت جریانها کاوي اطالعات آنو داده حاکمیتی

افزایی نهادهاي مرتبط هم و این نقاط با هماهنگی بر و قضائی پیشگیرانهنظارتی،  مؤثر اقدامات تمرکزو 

مرکز آمار  دادستانی کل کشور،معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، ، سازمان بازرسی کل کشور(

 )مدتمیان -و فناوري اطالعات

  بازرسان وظایفانجام بهینه  براي اثرکم سازوکارهاي انگیزشی: 2عامل 

  براي بازرسان گراعملکرد نتیجه یابیاستقرار نظام ارز :1 راهبرد

  راهکار:

 هايبازرسی یتوضع ،گذشته هايبازرسی یجنتا هایی نظیرعملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص یابیارز ) 1

سرعت هاي اجرایی، هاي اصالحی ساختاري و فرایندي در دستگاهاجرا، میزان تحقق پیشنهاددر حال 

نتایج و  هادادگاهدادسراها و ها در گزارش پذیرشمیزان  ان حضور در جلسات رسیدگی،میزکشف تخلف، 

مانه جامع سا«با ایجاد  العاده و موردي مراجع نظارتی قوه قضائیههاي پنهان، فوقها و بازرسینظارت

قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی ، با سازمانیی سلسله مراتب یدسترسبرخوردار از » عملکرد بازرسان

 ازهاي منابع انسانی و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام بازرسان براي

 مدت)میان -رسازمان بازرسی کل کشووانتقال و تمدید قرارداد (جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل جمله

  به اطالعات بازرسان و دسترسی یتسهیل فرایند صدور مجوزهاي بازرس :2 راهبرد

  راهکار:

 برخطاطالعاتی  دسترسی سازيبازرسان و فراهم موردنیاز يصدور مجوزها فرایند هوشمندسازي ) 1

 -، مرکز آمار و فناوري اطالعاتسازمان بازرسی کل کشور( یتیهاي اطالعاتی مراجع حاکمبه پایگاه ایشان

 مدت)میان
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 هاي نظارتیمندي از سایر ظرفیتتوجهی به بهرهکم: 3ل عام

  نظارتبراي  مردمیهاي استفاده از ظرفیت :1 راهبرد

  راهکار:

هاي موضوع تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداري و مالی دستگاهدهی از به گزارش اشخاصترغیب  ) 1

 ،حفظ محرمانگی هویت، مادي و معنوي امنیت تأمین از طریق »قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور«

 سامانه« و توسعه رتبطقوانین و مقررات م اصالحبا  براي گزارشگران طراحی نظام انگیزشی متناسب

سازمان ( دهیاحصاء دقیق و شفاف مصادیق و تعیین حدود مداخله براي گزارشو  »مردمی دهیگزارش

مرکز آمار و فناوري اطالعات، معاونت اجتماعی و ، معاونت حقوقی و امور مجلس، بازرسی کل کشور

 )مدتمیان -پیشگیري از وقوع جرم

  هادادگاهدادسراها و از توان نظارتی بر  غیر بهینهاستفاده  :3ش چال

 نظارت سنتی هاياکتفا به روش :1ل عام

  هادادگاهدادسراها و هوشمندسازي فرایند نظارت بر  :1 راهبرد

  :هاراهکار

توسط قضات دیوان عالی کشور و تعیین نقاط قوت  هاقضات دادگاه صادره احکامامتیازدهی به ارزیابی و  ) 1

انطباق هوشمند آراء  با امکان »سامانه مدیریت پرونده«در  هاي استاندارد برخطها در کاربرگو ضعف آن

» آراء قضائیسامانه «، »سامانه مدیریت پرونده«کاوي اطالعات دادهمبتنی بر آراء هاي ارزیابی شاخصبا 

، مرکز آمار و فناوري دیوان عالی کشوردار (بر موضوعات اولویت تأکیدا ب »سامانه آراء متعارض«و 

 مدت)میان -اطالعات

و تعیین نقاط  و دادستانی کل هاارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ) 2

امکان انطباق  از طریق »سامانه مدیریت پرونده«هاي استاندارد برخط در ها در کاربرگقوت و ضعف آن

مدیریت  سامانه«کاوي اطالعات هاي ارزیابی تصمیمات مبتنی بر دادههوشمند تصمیمات با شاخص

 مدت)میان -، مرکز آمار و فناوري اطالعاتدادستانی کل کشوردار (با تأکید بر موضوعات اولویت» پرونده
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  قضات ارزیابی عملکرد اماستقرار نظ :2 راهبرد

  راهکارها:

اساس  (بر احکام متناسبصدور  امتیاز هایی نظیرمبتنی بر شاخص هادادگاه قضاتارزیابی عملکرد  ) 1

نتایج  دادگاه، نظم جلساتو معلنی برگزاري رسیدگی،  زمانمدتنرخ مصالحه،  ،گزارش دیوان عالی کشور)

مراجع نظارتی    مورديالعاده و هاي پنهان، فوقها و بازرسینتایج نظارتو  نامراجع برخط اعالم نظر

قابلیت ، سازمانی یسلسله مراتب یدسترسبرخوردار از » قضاتسامانه جامع عملکرد «ایجاد با  قضائیه قوه

 قضاتنتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت  و محوریت مشاهده برخط نتایج ارزیابی براي قضات

 و تعیین مفاخر دستگاه قضائی وانتقالنقل ،جبران خدمات، ارتقاء شغلی جمله ازهاي منابع انسانی در نظام

مرکز آمار و فناوري معاونت راهبردي،  دادگاه عالی انتظامی قضات،، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی(

 )مدتبلند -هادادگستري استان ،اطالعات

نرخ  کشف حقیقت، امتیاز تصمیمات صادره، هایی نظیرمبتنی بر شاخص هادادسرا قضاتعملکرد  یابیارز ) 2

پذیرش تصمیمات در ، میزان نهادهاي ارفاقیمیزان تناسب قرارهاي تأمین، میزان استفاده از  مصالحه،

ها و نتایج نظارتو  نامراجع برخط نتایج اعالم نظر ،میزان سرعت و کیفیت در اجراي احکام ،هادادگاه

 »قضاتسامانه جامع عملکرد « در ردي مراجع نظارتی قوه قضائیهالعاده و موهاي پنهان، فوقبازرسی

و  قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی براي قضات، با ی سازمانیسلسله مراتب یدسترسبرخوردار از 

جبران  جمله ازهاي منابع انسانی در نظام ایشانمحوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت 

دادگاه عالی انتظامی ، دادستانی کل کشور( و تعیین مفاخر دستگاه قضائی وانتقالنقل ،خدمات، ارتقاء شغلی

دادگستري  ،معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوري اطالعاتمعاونت راهبردي،  قضات،

 مدت)بلند -هااستان

مبتنی بر نتایج حاصل  هاآنبندي اولویت ومراجع نظارتی قوه قضائیه  هاي فعالو نظارتها تقویت بازرسی ) 3

با حفظ  اشخاصدهی سازي امکان گزارشفراهمو  »سامانه جامع عملکرد قضات«العات کاوي اطدادهاز 

دادسراي (قوه قضائیه  و انتظامی به مراجع نظارتیاز عملکرد قضات ل شکایت یتسهو  محرمانگی هویت

مرکز حفاظت و دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، ، انتظامی قضات

 مدت)بلند -هادادگستري استان ،اطالعات
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حدود و مقررات مدون  يو اجرا ینمجرم یرتعز و مجازاتو  یبتعق م،کشف جر« -4 یتمأمور

  »5اسالم ییجزا

  جرائم  دشواري کشف :1چالش 

  از توان کشف جرم نهیبه ریغاستفاده : 1عامل 

  دلهتحصیل مشروع ا و انجام تخصصی کشف جرم :1 راهبرد

  :هاراهکار

کشف، دستگیري،  زمینهبراي تسهیل و تسریع در اجراي وظایف قوه قضائیه در » پلیس قضائی«تشکیل  ) 1

 جرايحفظ آثار و دالیل جرم، جلوگیري از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابالغ و ا

معاونت ( مرتبطمقررات اصالح قوانین و احکام و تصمیمات قضائی و پیشگیري از وقوع جرم با  سریع

  )مدتلندب -، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشوراول

ها آن عملکرد یابیارز و مجوزهاي دریافتی برخط ، ثبتخاص و ضابطان عام تخصصی سنجیصالحیت ) 2

یابی محوریت نتایج ارزو  »عملکرد ضابطان جامع سامانه« با ایجاد قضائیانجام دستورات  کیفیت مبتنی بر

نظارت فعاالنه و  شناسایی ضابطان برتر ،ضابطان سطح دسترسی ،ضابطان فعالیت تداومدر این سامانه 

سازمان ، ورکل کش دادستانی( هاي مسئولبا همکاري دستگاه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان

  )مدتمیان -هادادگستري استان، مرکز آمار و فناوري اطالعات نیروهاي مسلح،قضائی 

 قتصاداو  امنیتموضوعات اولویت با جرائم پرتکرار کشف  سمت به ضابطان افزاییهم و هماهنگی هدایت، ) 3

ستري دادگ سازمان قضائی نیروهاي مسلح، ،دادستانی کل کشور( هاي مسئولبا همکاري دستگاه کشور

 )مدتکوتاه -هااستان
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  و هوشمندسازي آن جرم کشف فرایندهاي نوین در گیري از فناوريبهره: 2 راهبرد

  :هاراهکار

، »سامانه مدیریت پرونده« کاوي اطالعاتگیري جرائم و تخلفات با استفاده از دادهکشف الگوهاي شکل ) 1

ایجاد نظام  و هاي مراجع حاکمیتیسامانهسایر اطالعات و  و بزهکاران گاندیدبزه اطالعات مربوط به

امنیت ت موضوعات اولویبازرسان و ضابطان با  تجربه قضات، و توان مندي ازبهره منظورسپاري بهجمع

، مرکز ، سازمان بازرسی کل کشوردادستانی کل کشور( هاي مسئولبا همکاري دستگاه کشور اقتصادو 

 )مدتمیان -آمار و فناوري اطالعات

گیري جرائم با اولویت کاوي اطالعات مجرمان و الگوهاي شکلتوان شناسایی متهمان مبتنی بر داده تقویت ) 2

با دسترسی سلسله مراتبی » سامانه شناسایی متهمان«شایع از طریق ایجاد  و یافته، مهمجرائم سازمان

، مرکز آمار و کشور کل دادستانی(هاي مسئول با همکاري دستگاهو مراجع نظارتی قوه قضائیه سازمانی 

 )مدتمیان -فناوري اطالعات

و استفاده درمانی  ،از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی تشکیل بانک ژنتیک مجرمان و متهمان ) 3

، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و پزشکی قانونی کشورسازمان ( هاحداکثري از ظرفیت سایر دستگاه

 مدت)میان -فناوري اطالعات

  : تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطالعات3 راهبرد

  راهکار:

 براي برخط اطالعاتی دسترسی سازيفراهم مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و صدورهوشمندسازي  ) 1

 هاي مسئولبا همکاري دستگاه »عملکرد ضابطان جامع سامانه« قضائی در الکترونیکی دستور با ایشان

 مدت)میان -، مرکز آمار و فناوري اطالعاتکل کشوردادستانی (

   جرم هاي کشفمندي از سایر ظرفیتتوجهی به بهرهبی: 2 عامل

  جرم مردمی براي کشفهاي استفاده از ظرفیت :1 راهبرد

  :هاراهکار

ذکر دالیل و ارائه مستندات توام با  با »مردمی دهیگزارش سامانه«در  اشخاصاعالم جرم توسط تسهیل  ) 1

با  طراحی نظام انگیزشی متناسب براي گزارشگران ،، حفظ محرمانگی هویتمعنوي و مادي امنیت تأمین

انجام اقداماتی نظیر احصاء مصادیق شناسایی عالیم بروز جرم، آموزش  و اصالح قوانین و مقررات مرتبط

تماعی و پیشگیري معاونت اج، دادستانی کل کشور( اعالم جرمعمومی مردم و تعیین حدود مداخله براي 
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 -هادادگستري استان ،مرکز آمار و فناوري اطالعاتمعاونت حقوقی و امور مجلس، از وقوع جرم، 

 مدت)میان

 دهیگزارش سامانه«در سازي امکان ثبت برخط دیدگان متعدد با فراهمرد داراي بزهکشف جرائم خُ  ) 2

دادستانی ( تضییع شدهمنظور احقاق حقوق به دسراتوسط دا انت و تعقیب متهماشکای و تجمیع »مردمی

 مدت)میان -هادادگستري استان ،ت، مرکز آمار و فناوري اطالعاکل کشور

  اجراي احکام کیفري کیفیت ضعف در :2 شچال

  احکام کیفريحاکم بر اجراي  و مقررات قوانین ناکافی ضمانت اجراي: 1 عامل

  محکومان با حقوق  مرتبط يهاو بخشنامه هانامهنییآ، شفاف و برخط اجراي هوشمند اِعمال :1 راهبرد

  راهکار:

هایی نظیر با شرایط زندانیان در حوزه هاو بخشنامه هانامهیینآانطباق هوشمند  با زندانیانرعایت حقوق  ) 1

ارفاقی با ایجاد  و برخورداري از نهادهاي مرخصی، دسترسی به خدمات قضائی ،تیامن، بهداشت اسکان،

قوه قضائیه رتی مراجع نظا وسازمانی سلسله مراتبی  دسترسی قابلیت با» یزندان یریتمد سامانه«

 )مدتمیان -هادادگستري استان ،رودادستانی کل کش، ی و تربیتی کشورتأمینها و اقدامات سازمان زندان(

  اجراي احکام کیفريان مأمور اتتخلفوقوع  پیشگیري از: 2 راهبرد

  :هاراهکار

 یریتمد سامانه«ها در ها و بخشنامهنامهسازي امکان اعتراض زندانیان نسبت به شیوه اجراي آیینفراهم ) 1

 مراجع نظارتی قوه قضائیه وسازمانی و دسترسی سلسله مراتبی  با حفظ محرمانگی هویت آنان» یزندان

 مدت)میان -هادادگستري استان ،کشوردادستانی کل ، ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورسازمان زندان(

رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانیان و هاي اطالعاعالم حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش ) 2

ضمن تأکید بر حفظ محرمانگی به مراجع نظارتی قوه قضائیه دهی تخلفات از درون زندان تسهیل گزارش

ها و سازمان زندانظام انگیزشی متناسب گزارشگران (هویت، تأمین امنیت مادي و معنوي و طراحی ن

 مدت)میان -هادادگستري استان ،ردادستانی کل کشو، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ها از طریق استانداردسازي و هوشمندسازي دوربین ها و مراکز اجراي حدودزندان تصویر و داص ضبط ) 3

ها داده با حفظ محرمانگی محکومانحقوق منظور رعایت به هاي نوین کنترل و پایشفناوري و استفاده از
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ها و اقدامات تأمینی و سازمان زندان( مراجع نظارتی قوه قضائیه و سازمانی سلسله مراتبی دسترسی و

 )مدتبلند -هادادگستري استان ،دادستانی کل کشور، تربیتی کشور

  »6پیشگیري از وقوع جرائم و دعاوي« -5 یتمأمور

  تزلزل در روابط حقوقی اشخاص: 1چالش 

  لهمعامپیشگیري از بروز اختالف در  کمبود سازوکارهاي: 1عامل 

  لهمعام: ایجاد تقارن اطالعاتی براي طرفین 1 راهبرد

  :هاراهکار

در مختصات معامله  وضعیت اعتباري طرفبه با رضایت یکدیگر  هسازي دسترسی طرفین معاملفراهم ) 1

با » اشخاص عامالتیم اعتبارسامانه «ایجاد  از مراجع مسئول براي پیگیري از طریق؛ موردنظرمعامله 

 و مدیریت پرونده انکب ،جمله ثبت، مالیات هاي مرتبط ازفراخوانی اطالعات الزم از طریق اتصال به سامانه

سازمان ثبت اسناد و امالك  سازمان بازرسی کل کشور،، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم(

 مدت)میان -رکشو

هاي سامانه سجل محکومیت«هاي مالی اشخاص با ایجاد سازي امکان استعالم برخط محکومیتفراهم ) 2

مرکز آمار ( »ساله ششم توسعه جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنج« 116موضوع بند پ ماده » مالی

 مدت)وتاهک -، سازمان ثبت اسناد و امالك کشورو فناوري اطالعات

  يهوشمند شروط قرارداد اِعمالاحراز و  :2 راهبرد

  راهکار:

تأیید مشتمل بر متون  مورد هايبر بستر سامانه ي رسمیهاسازي امکان عقد قراردادفراهم پیگیري ) 1

قابلیت احراز و ِاعمال غیرقضائی شروط و امکان  ، باتغییرو قابل  معین ثابتشروط  ،قراردادي استاندارد

هاي واسط حساب«اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجراي تعهدات مجري از طریق 
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، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم( مرتبطمقررات اصالح قوانین و با » هاي امانی)وجوه (حساب

 مدت)بلند -شور، معاونت حقوقی و امور مجلسسازمان ثبت اسناد و امالك ک

  : تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی 3 راهبرد

  راهکارها:

توسط  طرفین معامله حین امضاء اسناد یا طرفمفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به تفهیم  ) 1

و تصویر و ایجاد  داص الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبطو  آن در اسناد تنظیمیانجام و قید  سردفتر

ها در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضاء اسناد در صورت مسئولیت تضامنی براي آن

، معاونت حقوقی و امور سازمان ثبت اسناد و امالك کشور( مرتبطمقررات اصالح قوانین و با عدم ضبط 

 مدت)میان -کانون سردفتران و دفتریاران، هادادگستري استان ،مجلس

حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطالعات مؤثر در پیگیري  اشخاص تجاري الکترونیکی و برخط دفاتر ثبت ) 2

مقررات اصالح قوانین و مثابه سند رسمی در محاکم قضائی با شدن آن بهدعاوي و به رسمیت شناخته

 مدت)میان -معاونت حقوقی و امور مجلس، ونت قضائیمعا، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور( مرتبط

 ايعلمی و حرفهعمومی، سنجی به متقاضیان بر اساس صالحیتاعطاي مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی  ) 3

مقررات اصالح قوانین و با  ظرفیت عددي سقف و بدون تعیین با تعیین ضوابط الزم به صورت رقابتی

 مدت)میان -نکانون سردفتران و دفتریارا، کشورسازمان ثبت اسناد و امالك ( مرتبط

  یبه خدمات حقوق یعموم یدسترس دشواري :2عامل 

  حقوقیخدمات  تقویتتسهیل و : 1 راهبرد

  :هاراهکار

منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم افزارهاي حقوقی بهتوسعه نرم ) 1

بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختالف با توجه به و پیشقرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی 

 سازيهاي نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهمهاي مشابه مبتنی بر فناوريکاوي اطالعات پروندهداده

مرکز امور وکال، بنیان داراي صالحیت (هاي فناور و دانشی الزم براي شرکتهاي اطالعاتدسترسی

معاونت اجتماعی و پیشگیري از ، مرکز آمار و فناوري اطالعات، وران خانوادهکارشناسان رسمی و مشا

  )مدتمیان -معاونت حقوقی و امور مجلسوقوع جرم، 

وکال و  بنديرتبهسامانه «دهندگان خدمات وکالت با ایجاد سازي عمومی و برخط عملکرد ارائهشفاف ) 2

ها و ها، طرح دادخواستهایی نظیر تعداد و موضوعات پروندهمشتمل بر شاخص» مؤسسات حقوقی
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، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعالم وضعیت قراردادها و میزان رضایت صحیحها و لوایح شکوائیه

ي کانون وکال ،هادادگستري استان ،، مرکز آمار و فناوري اطالعاتمعاونت حقوقی و امور مجلس( موکل

 مدت)میان -مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهدادگستري، 

هایی بر اساس شاخص و مؤسسات حقوقیوکال  يارتقا یدهو ساماني بندرجه، دیتحدود صالح یینتع ) 3

 ،مجلسمعاونت حقوقی و امور (قوانین و مقررات مرتبط اصالح  باسوابق خدمات  یفیتو ک یزانجمله م از

 مدت)میان -مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکالي دادگستري

اصالح قوانین با  در مراجع قضائیمؤسسات حقوقی طرح دعوا و دفاع توسط  وکالت،سازي امکان فراهم ) 4

 مدت)میان -معاونت حقوقی و امور مجلس( مرتبطمقررات و 

با  به صورت رقابتی ياو حرفه یعلمعمومی،  یسنجیتبراساس صالح وکال و مؤسسات حقوقی یرشپذ ) 5

متناسب  پذیرشتعیین حداقل ظرفیت الزم براي با و  يعدد یتسقف ظرف یینبدون تع تعیین ضوابط الزم و

صالح قوانین و ابا  ئیحوزه قضا یتها و جمعبراساس تعداد پرونده ئیقضا يهابا نیازسنجی حوزه

مرکز امور ، کانون وکالي دادگستري، هادادگستري استان، معاونت حقوقی و امور مجلس(مقررات مرتبط 

 مدت)میان -وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

  گیري جرائم و دعاويشکل اصلی عوامل: ضعف در حذف 2چالش 

  و دعاوي جرائمگیري شکل اصلیعوامل  کامل شناساییعدم : 1عامل 

  و دعاوي جرائمگیري اصلی شکلعوامل شناسایی  فرایندهوشمندسازي  :1 راهبرد

  :هاراهکار

 هاي قضائی، انتظامی و نظارتی با طراحیورودي به دستگاههاي ثبت هوشمند، برخط و آنی داده ) 1

 ،معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرمهاي مرتبط (فراینداستاندارد براي اقدامات و  هايبرگکار

 )مدتکوتاه -مرکز آمار و فناوري اطالعات

دار اولویتعنوان  یک و در سطح کشور جرائم و دعاويدار اولویتعنوان  10اصلی بروز عوامل شناسایی  ) 2

اطالعات و  »سامانه مدیریت پرونده«کاوي اطالعات موجود در دادهبا  در سطح استانو دعاوي  جرائم

با حفظ محرمانگی هویت  اطالعات عمومی نظارتی و انتشار هاي انتظامی وسایر دستگاهورودي به 

معاونت اجتماعی و پیشگیري ( بنیان در تحلیل اطالعاتجلب مشارکت مراکز علمی و دانشبراي  اشخاص

 )مدتکوتاه -هادادگستري استان ،، مرکز آمار و فناوري اطالعاتاز وقوع جرم



 

43 

 
 

براي حذف عوامل اصلی  هقضائیهاي درونی و بیرونی قوه ظرفیت توجهی بهکمو اقدامات پراکنده  :2 عامل

  گیري جرائم و دعاويشکل

و  جرائمگیري اصلی شکل عواملها براي حذف و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت بخشیانسجام :1 راهبرد

  دعاوي

  :هاراهکار

در جرائم و دعاوي  داراولویتعنوان  10 براياصلی بروز جرائم و دعاوي  عواملتعیین راهکارهاي رفع  ) 1

هاي قانونی احصاء ظرفیت ،هادر سطح استانجرائم و دعاوي  داراولویتعنوان یک و  سطح کشور

 شدهشناساییاصلی  عواملها به انضمام یکپارچه آنبارگذاري راهکار و هاي اجرایی متناسب با هر دستگاه

شوراي عالی پیشگیري «در  مسئولهاي ترسی دستگاهدسو تمهید » سامانه جامع جرائم و دعاوي«ایجاد  اب

معاونت اجتماعی و پیشگیري (ها گیري تحقق راهکارها و اعالم رتبه دستگاهگزارش قابلیت با »از وقوع جرم

 )مدتمیان -هادادگستري استان ،، مرکز آمار و فناوري اطالعاتاز وقوع جرم

وظایف انجام به  »سامانه جامع جرائم و دعاوي«در هاي داراي رتبه عملکردي نامناسب الزام دستگاه ) 2

معاونت اجتماعی ، سازمان بازرسی کل کشور( قضائیه قوه اختیارات قضائی و نظارتیقانونی با استفاده از 

  )مدتمیان -هادادگستري استان ،، دادستانی کل کشورو پیشگیري از وقوع جرم

فرایندها و ساختارهاي مانع اجراي راهکارهاي اصالحی شناسایی و پیگیري اصالح قوانین و مقررات،  ) 3

، معاونت حقوقی و از وقوع جرم یشگیريو پ یمعاونت اجتماع(» جرائم و دعاوي سامانه جامع«مندرج در 

 )مدتمیان -هادادگستري استان ،امور مجلس

 و مذهبی هايهیئتنهاد، هاي مردمسازمان جمله مساجد، از مردمی هايسازي مشارکت نهادزمینه ) 4

 با» سامانه جامع جرائم و دعاوي«راهکارهاي اصالحی مندرج در  در اجراي سازندگی جهاد هايگروه

و  یمعاونت اجتماع(انگیزشی متناسب  هايطراحی نظام الزم و هايدسترسی، ایجاد اطالعات مرتبط ارائه

 )مدتمیان -هادادگستري استان ،از وقوع جرم یشگیريپ
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  ارتکاب جرم تبعاتپایین بودن  :3چالش 

  هاعدم کفایت بازدارندگی مجازات: 1عامل 

  جرائممتناسب با نوع  هامجازاتو متنوع نمودن  مؤثر: 1 راهبرد

  :هاراهکار

هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت در حوزه دارمدت هاي اقتصادي و اجتماعیعمال محدودیتاِ ) 1

متناسب و تبعی مجازات اصلی  عنوانبهی دولت یا یعموم يهابخش امتیازهاي و منابعتسهیالت، برخورداري از 

 یشگیريو پ یمعاونت اجتماع( مرتبطمقررات اصالح قوانین و با  موضوعات اقتصاديبا نوع جرائم با اولویت 

 )مدتمیان -، معاونت حقوقی و امور مجلساز وقوع جرم

نرخ تورم  تناسببهبالغ قانونی مربوط به جرائم نقدي و تخلفات با تعیین فرمول بروز شونده نی مروزرسابه ) 2

 مرتبطمقررات اصالح قوانین و با  »هوشمند قضائی یاردست« سامانهآن در  اِعمالاعالمی مرکز آمار ایران و 

 )مدتمیان -، مرکز آمار و فناوري اطالعات، معاونت حقوقی و امور مجلسوزارت دادگستري(

امنیت و  موضوعات با اولویت تعیین مجازات متناسبو ها و رفتارهاي مجرمانه نوظهور ی پدیدهشناسای ) 3

معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع ، دادستانی کل کشور( مرتبطمقررات قوانین و اصالح  با کشور اقتصاد

 )مدتمیان -، پژوهشگاهمعاونت حقوقی و امور مجلسجرم، 

  با مجرمانقاطع و سریع توان کشف جرم و برخورد  باال بودن باور عمومی نسبت به تقویت: 2 راهبرد

    راهکار:

از  جرائم و تخلفات دارعنوان اولویت 10و تخلفات با تمرکز بر  جرائم هاي عمومی در زمینهارتقاء آموزش ) 1

و تخلفات،  جرائمرسانی کشف اطالعبراي با تأکید بر رسانه ملی اي روز طریق استفاده از ابزارهاي رسانه

با ایجاد دسترسی اطالعاتی  ايمحصوالت رسانهتسهیل تولید  و فرایند رسیدگی و گزارش اجراي احکام صادره

 هاي تحلیل نخبگانیو برگزاري نشست فاخر محصوالتو حمایت از  ايگان محصوالت رسانهرندپدیدآوبراي 

 مدت)میان -هادادگستري استان ،پیشگیري از وقوع جرم، معاونت اجتماعی و مرکز رسانه(
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  »7اصالح مجرمان« -6 یتمأمور

  مؤثر بر اصالح مجرمانغیرتصمیمات قضائی  برخی : صدور1چالش 

  بر اصالح مجرمانتصمیمات قضائی مؤثر  صدورفرایندهاي  نقص در: 1عامل 

  بر اصالح مجرمان مؤثر قضائی تصمیماتصدور تسهیل : 1 راهبرد

  :هاراهکار

مراجع هاي اطالعاتی به پایگاه برخطسازي دسترسی تکمیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از فراهم ) 1

اجراي  سپاريبرونشناسی برخط، هاي شخصیت آزمونتشخیص شخصیت،  نوینهاي ، فناوريحاکمیتی

 هوشمنددستیار « سامانهدر  بر اصالح مجرمان پیشنهاد حکم مؤثر وتأیید به مراکز مورد  هاآزمون

 ،مرکز آمار و فناوري اطالعاتمعاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، ، دادستانی کل کشور( »ئیقضا

 )مدتمیان -هادادگستري استان

از جمله  هاي ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهاي ارفاقیعمال شیوهاِطراحی و پیگیري  ) 2

حت نظارت و آزادي ت ، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجراي مجازاتهاي جایگزین حبسمجازات

 نهادهاي آفرینیسازي امکان نقشفراهمبا هاي غیرکیفري مؤثر و روزآمد اجرا ضمانت و الکترونیک

هاي ارفاقی، طراحی عمال نهادله تعریف فرایند اِ ها و سازوکارهاي الزم از جمایجاد زیرساختمردمی، 

عات سامانه اطال«ایجاد  ایجاد ساختار سازمانی متناسب و پذیر ارزیابی نتایج آن،جشهاي سنشاخص

 مواردي از جمله اطالعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجهمشتمل بر  »نهادهاي ارفاقی

 معاونت حقوقیمعاونت راهبردي، ، معاونت اول( اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد

ع معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقومرکز آمار و فناوري اطالعات، دادستانی کل کشور، و امور مجلس، 

 )مدتمیان -جرم
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 : ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصالح مجرمان2راهبرد 

هاي یکی از شاخص عنوانزدایی بهوام با رویکردهاي حبستهاي نشانگر اصالح مجرمان افزودن شاخص ) 1

ت ،  دادستانی کل کشور، معاونمعاونت راهبردي(» سامانه جامع عملکرد قضات«ارزیابی عملکرد قضات در 

 )مدتمیان -منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات

  : اثربخشی محدود اقدامات اصالحی در زندان2 چالش

  اصالح و تربیت در زندان با فرایند اصالح مجرمان هاينامتناسب بودن برخی برنامه: 1عامل 

  هاي جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادياستقرار نظام: 1 راهبرد

  :هاراهکار

 هاي دینیهاي اصالح و تربیت مبتنی بر آموزهکردن مجرمان با طراحی برنامهاصالح رفتار و بازاجتماعی ) 1

خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی  افتیدر جمله ازدر زندان  یزندگ تیفیک ءارتقا امکانسازي فراهمو 

 رفتار نحوهو  و تربیت هاي اصالحمبتنی بر میزان پایبندي زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه

 ایشانوضعیت  بدون در نظر گرفتنو » یزندان یریتمد سامانه«بر اساس نتایج اعتبارسنجی در  زندان در

دادگستري  ،، دادستانی کل کشوری و تربیتی کشورتأمینها و اقدامات سازمان زندانود به زندان (قبل از ور

 )مدتمیان -هااستان

از طریق تکمیل  شخصیت زندانیان جرم ومنشأ  برمبتنی  بندي زندانیانطرح طبقه اجرايو بازطراحی  ) 2

هاي نوین تشخیص پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوري

 به مراکز مورد تأیید هااجراي آزمونسپاري برونو  شناسی برخطهاي شخصیت شخصیت، آزمون

 مدت)میان -هادادگستري استان ،ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورسازمان زندان(

براي کید بر طراحی فضاهاي اصالح پذیر أبا تسازي و بازمهندسی معماري فضاهاي زندان اصالح، بهینه ) 3

در  ریزي بر مبناي عملکرداجراي بودجهاز طریق  مین منابع مالی آنتأو  بندي زندانیاناجراي طرح طبقه

مسئوالن زندان به جلب مشارکت نهادهاي مردمی  براي ترغیبو طراحی سازوکارهاي انگیزشی ها زندان

 )مدتبلند -بنیاد تعاون زندانیان ،ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورسازمان زندانو حاکمیتی (

محدودسازي سقف دریافت هایی نظیر مؤلفه مبتنی بر در زندان زندانیان براي نظام مالی جدید استقرار ) 4

 امکان انتقال و افزوده در زندانخلق ارزشکسب و کار و  زندانیان ازکسب درآمد پول از بیرون زندان، 

اعتبارسنجی ها به صورت یارانه مستقیم به زندانیان و تخصیص برخی از هزینه ،به خانواده خود آن
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نتایج  اساسبر تکمیلی  خدماتایجاد دسترسی به  و سوابق عملکردي بر اساسمستمر زندانیان 

 )مدتمیان -ی و تربیتی کشورتأمینها و اقدامات ندانسازمان ز( اعتبارسنجی

کارهاي خرد و خانگی مبتنی با محوریت توسعه کسب وآموزي و اشتغال زندانیان بازنگري در نظام حرفه ) 5

 خارج کاربازار تقاضاي با هاآن فعالیت حرفهمیان  حداکثري ارتباط برقراريهاي فردي ایشان و بر قابلیت

 -هادادگستري استان ،زندانیان ونتعا ، بنیادی و تربیتی کشورتأمینها و اقدامات سازمان زندانزندان ( از

 )مدتمیان

بخش براي انگیزه و عادالنه خدمات جبران آموزي و اشتغال زندانیان با استقرار نظامتوسعه نظام حرفه ) 6

 افزایش از بخشیه مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص ب ان اجرامأمورترغیب زندانیان و 

، ی و تربیتی کشورتأمینها و اقدامات سازمان زندان(زندان به ایشان فعالیت اقتصادي در  افزودهارزش

 )مدتمیان -زندانیان ونتعا بنیاد

 هاينهادهاي مردمی، شرکت فعالیت امکان سازيآموزي و اشتغال زندانیان با فراهمتوسعه نظام حرفه ) 7

 خدماتی و اقتصادي تولیدي، مؤسسات اداره و ایجاد در و کارآفرینان اجتماعی دولتی، تعاونی، خصوصی

بنیاد تعاون زندانیان،  ،ی و تربیتی کشورتأمینها و اقدامات سازمان زندانزندان ( از خارج و داخل در

 )مدتمیان -هادادگستري استان

عنوان به تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال بر ایجاد اشتغال زندانیان،» تعاون زندانیانبنیاد «تمرکز  ) 8

آینده  و حال در آن درآمدهاي مازاد و عایدات منافع، تمامی ، تخصیصشاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد

ق ایجاد اشتغال براي و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریآموزي و اشتغال زندانیان موضوع حرفه به

 )مدتمیان -ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان زندانزندانیان تعاون بنیاد( زندانیان

و ترمیم روابط  براي اصالح مجرمانهاي فرهنگی موفق سازي مشارکت نهادهاي مردمی و مجموعهزمینه ) 9

انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج  هاينظامبا طراحی  اجتماعی سالم زندانیان

ها و سازمان زندان( و تقدیر از الگوهاي برتر ارزشیابیالگوهاي اثربخش و برگزاري جشنواره ساالنه 

 )مدتمیان -، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرمی و تربیتی کشورتأمیناقدامات 
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  اصالح مجرمان فرایندمشارکت در  براي کیفري ي احکامان اجراورمأممسئوالن و برخی  انگیزه کم: 2عامل 

  کیفري براي مسئوالن و مأموران اجراي احکام نتیجهعملکرد مبتنی بر  یابیارزنظام  استقرار :1 راهبرد

  راهکار:

کمیت و کیفیت  هایی نظیرمبتنی بر شاخصکیفري ان اجراي احکام مأمورعملکرد مسئوالن و  ارزیابی ) 1

جلب  بندي زندانیان،آموزي و اشتغال مجرمان، اجراي طرح طبقهمیزان اثربخشی در حرفه اجراي حکم،

و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهاي فرهنگی مجرمان اصالح  فرایندمشارکت نهادهاي مردمی در 

هاي ها و بازرسینتایج نظارت و انزندانی برخط نتایج اعالم نظر، انجام اقدامات تربیتی براي اصالح باورها،

ان مأمورسامانه جامع عملکرد مسئوالن و «با ایجاد  العاده و موردي مراجع نظارتی قوه قضائیهپنهان، فوق

، با مراجع نظارتی قوه قضائیه و سازمانی یسلسله مراتب یدسترسبرخوردار از » ي احکام کیفرياجرا

محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت و  مأموران برايقابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی 

سازمان ( وانتقال و تمدید قراردادجبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل جمله ازهاي منابع انسانی افراد در نظام

 )مدتمیان -ردادستانی کل کشو ،ی و تربیتی کشورتأمینها و اقدامات زندان

  محکومان پس از اتمام دوره حبس ثر ازؤعدم حمایت م: 3 چالش

  دشواري بازگشت محکومان به جامعه: 1عامل 

  از زندانمحکومان  نظام حمایت و مراقبت پس از خروجارتقاء : 1 راهبرد

  :هاراهکار

توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع  الزم به زندانیان در شرف آزادي،هاي آموزش ارائه ) 1

تعیین حامی براي ایشان با توجه به شرایط اقتصادي، اجتماعی  پیگیري ها در جامعه،اصلی فعالیت سالم آن

خصوصی،  هاي مسئول، بخشهایی نظیر دستگاهسازي ظرفیتفعال باها و نوع جرائم شناختی آنو روان

منظور اطمینان از رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به براي ینریخنهادهاي مردمی و 

برخوردار از » و مراقبت پس از خروج سامانه حمایت«بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد 

ها و اقدامات تأمینی و سازمان زنداندسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (

 مدت)بلند -هادادگستري استان ،، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرمی کشورتربیت

به حمایت از زندانیان و کمک به بازگشت  نیریخنهادهاي مردمی و  بخش خصوصی، مشارکت جلب ) 2

با هاي حاکمیتی محکومان به زندگی شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طریق تمهید ابزارها و مشوق
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، معاونت اجتماعی و ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورسازمان زندان( مرتبطمقررات قوانین و اصالح 

 مدت)میان -هادادگستري استان ،پیشگیري از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس

هاي تعاونی، ها و نهادهاي حمایتی و جلب مشارکت نهادهاي مردمی، خیرین، شرکتپیگیري از دستگاه ) 3

دهی به ایجاد اشتغال براي خانواده زندانیان داراي ضعف خصوصی و کارآفرینان اجتماعی براي اولویت

هاي انجمن ،هادادگستري استان ،ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورسازمان زندان( در تأمین معیشت

 مدت)میان -زندانیان حمایت

  پس از اتمام دوره حبس ايحرفه ي و نظارت بر مجرمانریگره: ضعف در 2عامل 

  پس از اتمام دوره حبساي حرفه: نظارت موقت بر مجرمان 1راهبرد 

  راهکار:

هاي نظیر تغییر محل سکونت، تغییر محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام در حوزه تیمحدود موقت اِعمال ) 1

متناسب با نوع جرائم توأم با  حبس اتمام از پساي و مرتکبان جرائم مهم معامالت براي مجرمان حرفه

ها متناسب با اصالح رفتار با اصالح قوانین و مقررات مرتبط هاي حمایتی و کاهش تدریجی محدودیتنظام

 -معاونت حقوقی و امور مجلس ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،، سازمان زنداندادستانی کل کشور(

 مدت)بلند
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  »8لکیت اشخاصحمایت از حقوق ما« -7 یتمأمور

  : تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول1 چالش

  : اعتبار معامالت عادي1 عامل

  تبدیل معامالت عادي به اسناد رسمی به شخاصاترغیب : 1 راهبرد

  :هاراهکار

 ایجاد و» یثبت آنسامانه «ثبت رسمی معامالت امالك با استانداردسازي قراردادها در  فرایندتسهیل  ) 1

 یرساختز یجادا ینو همچنقرارداد  انعقاد يسامانه برا ینامالك و عموم مردم به ا نامشاور یسترسد

ح اصالبا  در این سامانه ساخت مشارکت در ساختمان و فروشیشپ نظیرمهم  یعمال حقوقاَ یبعضانجام 

 )مدتیانم -، معاونت حقوقی و امور مجلسسازمان ثبت اسناد و امالك کشور( مرتبطمقررات قوانین و 

با یک ترونتر امالك الکادر دف نشدهثبتعمال حقوقی اَبه دعاوي مرتبط با  قضائی و ثبتیعدم ارائه خدمات  ) 2

ادي با قبلی ادعاهاي عنشده ثبتو تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و  شده اعالمتعیین موعد مقرر از پیش 

 ازمان ثبت اسناد و امالكس( مرتبطمقررات اصالح قوانین و تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار) با 

 بلندمدت) -، معاونت حقوقی و امور مجلسکشور

صندوق « یلتشک سازي زمینهفراهم با ثبتی امالك عملیاتجبران خسارت متضرران ناشی از خطا در  ) 3

ك سازمان ثبت اسناد و امال( مرتبطمقررات اصالح قوانین و با  توسط دفاتر اسناد رسمی» جبران خسارات

 )مدتنمیا -، معاونت حقوقی و امور مجلسکشور

  تعیین حدود در اسناد مالکیت دقتضعف در : 2عامل 

  ي شدهحدنگارصدور اسناد افزایش  :1 راهبرد

  :هاراهکار

تخصصی  معتبرهاي ترکخرید خدمات از ش وحداکثري سپاري برونبرداري اراضی کشور با نقشه ) 1

 )مدتمیان -سازمان ثبت اسناد و امالك کشور( نیتضام مسئولیت دارايصالحیت صاحب 
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نگار در بازه زمانی هاي موضوع قانون حدهاي داراي نقص اطالعات مالکیت از دستگاهاستعالم نقشه ) 2

 -سازمان ثبت اسناد و امالك کشورمنظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود (مشخص به

 )مدتمیان

سازمان ثبت بع طبیعی (براي اراضی ملی و منا ي شدهصدور اسناد حدنگاردهی به تعیین حدود و اولویت ) 3

 )مدتکوتاه-اسناد و امالك کشور

فنی  حدنصاب، اطرح تفصیلی شهره هايمحدودیتنظیر  مبنامکانهاي قانونی محدودیت هوشمند اِعمال ) 4

اسناد و امالك  سازمان ثبت( »يحدنگار مدیریت هسامان«در اراضی کشاورزي و نوع کاربري هر پهنه 

 )مدتمیان -کشور

 و نهادها هااي سایر دستگاههاي ثابت ماهوارهاستفاده از ظرفیت گیرندهبرداري با توسعه پوشش نقشه ) 5

 )مدتکوتاه -سازمان ثبت اسناد و امالك کشور(

 به هادستگاه این اجرایی و الزام هايها و اطالعات امالك متعلق و تحت نظارت دستگاهپیگیري اخذ نقشه ) 6

سازمان ( مرتبطمقررات اصالح قوانین و با  »سامانه مدیریت حدنگاري« از اراضی مکانی داده فراخوانی

معاونت حقوقی و امور  سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور،، ثبت اسناد و امالك کشور

 )مدتمیان -مجلس

  مفقود شدن اسناد مالکیت جعل و : امکان3عامل 

  مودن اسناد مالکیتنیکیالکترون :1 راهبرد

  راهکار:

هاي درونی قوه قضائیه و همچنین ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذي با استفاده حداکثري از ظرفیت ) 1

دار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت مالحظات امنیتی هاي فناور صالحیتخرید خدمات از شرکت

 بلندمدت) -ز آمار و فناوري اطالعات، مرکسازمان ثبت اسناد و امالك کشور(
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  ثبت اجراي: ضعف در صیانت از حقوق در 2چالش 

  اجراي ثبت یندهايخطا و اطاله در فرا هايینهوجود زم: 1 عامل
  حذف حداکثري مداخالت انسانی در فرایند اجراي ثبت :1 راهبرد

  راهکارها:

هاي اجرایی و ارجاعات، انجام نیابتهوشمندسازي درخواست اجراي ثبت، فرایند  نمودنالکترونیکی ) 1

با ایجاد  مواعدهوشمند  اِعمالو  هاي اطالعاتی مراجع حاکمیتیبه پایگاه برخطاستعالمات با دسترسی 

 )مدتمیان -مرکز آمار و فناوري اطالعات ،رسازمان ثبت اسناد و امالك کشو(» سامانه اجراي ثبت«

 بهمأموران اجراي ثبت  برخطبا دسترسی  شخاصا غیرمنقول و منقول اموال و شناسایی دارایی ) 2

 -، مرکز آمار و فناوري اطالعاتسازمان ثبت اسناد و امالك کشوراطالعاتی مراجع حاکمیتی ( هايپایگاه

 مدت)کوتاه

جاي ارجاع کارشناسی به اتنظر ارائهمنظور هاي روز و هوش مصنوعی بهاستفاده حداکثري از فناوري ) 3

اي، هوشمند و بدون مداخله جایگزینی با هوش مصنوعی، ارجاع سامانهبه کارشناس و در موارد غیرقابل

سازمان ( مرتبطمقررات اصالح قوانین و با  عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق

مرکز آمار و فناوري  ،مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ،ثبت اسناد و امالك کشور

 )مدتبلند -معاونت حقوقی و امور مجلساطالعات، 

سازمان ( هامزایده متمرکز برگزاري رسمی هدر سامانمحکومان  شدهشناسایی و اموال دارایی فروش ) 4

 )مدتکوتاه -ثبت اسناد و امالك کشور

نام سامانه ثبت«بستر الغ اجراییه ثبت و افزایش ضمانت اجراي آن با استفاده از تسریع در فرایند اب ) 5

 )مدتکوتاه -اطالعات يمرکز آمار و فناور، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور( »الکترونیکی

  براي مأموران اجراي ثبت گرا: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه2 راهبرد

  راهکار:

درصد  وصول مطالبات در موعد مقرر،هایی نظیر مأموران اجراي ثبت مبتنی بر شاخصعملکرد  ارزیابی ) 1

العاده و هاي پنهان، فوقها و بازرسینتایج نظارتو  مراجعان برخط نتایج اعالم نظر، وصول مطالبات

 برخوردار از» سامانه جامع عملکرد مأموران اجراي ثبت«با ایجاد  موردي مراجع نظارتی قوه قضائیه

قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی ، با مراجع نظارتی قوه قضائیه وسازمانی  یسلسله مراتب یدسترس

 زاهاي منابع انسانی ابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامیو محوریت نتایج ارز مأموران براي

 -رثبت اسناد و امالك کشوسازمان ( وانتقال و تمدید قراردادجبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل جمله

    مدت)میان
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  اجراي برنامه تحول نظام مدیریتی :سوم فصل

ــق ــند تحق ــازطراحی  س ــتلزم ب ــول مس ــی از تح ــامبرخ ــاينظ ــدیریتی ه ــود م ــائیه موج ــوه قض ــت.  ق اس

ــارت ــدیریتی عب ــام م ــا نظ ــرتبط ب ــلی م ــوعات اص ــدموض ــه) 1 :از ان ــزي، برنام ــازمان) 2ری ــابع ) 3، دهیس من

نــوآوري و ) 8 فنــاوري،) 7 قــوانین و مقــررات،) 6منــابع فیزیکــی و تجهیــزات، ) 5 منــابع مــالی،) 4انســانی، 

  .رجوعرعایت کرامت ارباب) 11 و ارتباطات مردمی) 10، سازيگفتمان) 9 پیشنهادها،

 یا واحد، اقدامهمچنین براي هر  تحولی آمده است. اقدامات ،فوق در این فصل ذیل هر یک از موضوعات 

بندي اجرا واحدهاي سازمانی همکار و زمان یا واحد -مشخص شده با خط زیرین -سازمانی مسئول  هايواحد

) 1402(تا پایان سال » بلندمدت«و  )1401(تا تیرماه سال » مدتمیان«)، 1400(تا تیرماه سال » مدتکوتاه«شامل 

  شده است. مشخص

  ریزيبرنامه -مبحث اول

قوه قضائیه) ي تابعه هادوم تحول (طرح تحول دادگستري و طرح تحول سازماندفاتر اول و اینکه نظر به  ) 1

عملیاتی  ، برنامهدفاترمنظور بازنگري در این ضروري است به تهیه شده، اولین نسخه سند تحول اساس بر

واحدهاي  یا در تعامل با واحد سند تحول یافتهارتقاء نسخهذکر شده در  و اقدامات یک از راهکارهاهر 

ماه پس از ابالغ سند تحول متناسب  سهو  دو، یک طی مدت سازمانی مسئول مشتمل بر موارد زیر حداکثر

 ، واحدهاي سازمانیمعاونت راهبردي( :مدت تدوین شودمدت و بلندمدت، میانهاي زمانی کوتاهبا دوره

  مدت)کوتاه -مسئول

 و اقدام نتایج مورد انتظار از اجراي راهکار 

 و اقدام هاي الزم براي تحقق راهکارفعالیت 

 هاواحدهاي سازمانی مسئول هر یک از فعالیت 

 مدت تا میان و اقدامات راهکارهادرصد  40ها با مالحظه انجام حداقل بندي اجراي فعالیتزمان

و حداقل  1401 تیرماه سالمدت تا بلند راهکارها و اقداماتدرصد  30 ، حداقل1400سال  تیرماه

 1401مدت تا پایان سال بلند راهکارها و اقداماتدرصد  60

  (نظیر اختیارات سازمانی، ساختار، منابع انسانی و منابع مالی) ییاجراالزامات 

توفیق  میزان سنجشمنظور ارزیابی وضعیت اجراي سند تحول و هاي زیر بهشاخص و کمی اهداف تدوین ) 2

 مدت)کوتاه -معاونت راهبرديتحول قوه قضائیه ( تحقق دستگاه قضائی در
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 ظرفیت و هاموجود، توانمندي وضع لحاظ با هاچالش و عوامل از یک هر براي کمی اهداف تعیین -

 بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه زمانی مقاطع در قضائیه قوه هاي

 تعیین شده کمی اهداف با متناظر هايشاخص عیینت 

 قضائیه قوه کارکرد از انتظار مورد پیامدهاي با متناظر هايشاخص تعیین  

  دهیسازمان -مبحث دوم

 ساختار سازمانی قوه قضائیه -گفتار اول

قوه قضائیه با رعایت مالحظات  هاي سازمانیو شرح وظایف واحدها و پست اصالح ساختار سازمانی ) 1

 )مدتکوتاه -هاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان، معاونت راهبردي(: زیر

 ساختار و تشکیالت قوه قضائیه با اقتضائات اجراي سند تحولسازي متناسب 

 ها و مأموریتحذف تداخل ، همسوسازي و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی و نگريجامع

 وظایف

  ،و  واگذاريقابلامور  سپاريبرونکاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهاي سازمانی متجانس

 هاي مردمیمندي حداکثري از ظرفیتبهره

 مراتبی کاهش سطوح سلسله 

  واحدهاي استانی تمرکززدایی حداکثري و تفویض اختیارات الزم به معاون اول، سایر معاونان و

 عملکرد  ارزیابیبا نظارت و  توأم

  قضائیه هنهادهاي خارج از قو مندي از ظرفیتبهره -گفتار دوم

 نهادهاي حاکمیتی -1-ب

اقدامات  تحقق اي باگیر ملی و منطقهقضائیه در شوراهاي تصمیمافزایش اثربخشی حضور مقامات قوه  ) 1

 مدت)کوتاه -هادادگستري استان ،مرکز آمار و فناوري اطالعات، هاي تابعهسازمان، حوزه ریاست( زیر:

 با حضور واحدهاي سازمانی مرتبط تخصصی مدیریتی و کارشناسی  هايکمیته تشکیل              

قانونی در وظایف هاي احصاء فرصت؛ منظوربههر یک از شوراها  با وظایفمتناظر قوه قضائیه 

هاي تخصصی نظریه و پیشنهاد تحقق راهکارهاي ذکر شده در سند تحولبراي  ي مذکورهاشورا

 هاي مذکورشورا دستورکارهاي جلسات متناسب با
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  هاي تخصصینظریهنسبت به  در موارد خاص قضائیهرئیس قوه دیدگاه اخذ  

 ربوطمي هابه دبیرخانه شورا سند تحولراهکارهاي الزامات تحقق  کار متناسب بانهاد دستورپیش 

 کاردر دستور هاآنگرفتن قرار ري یپیگو 

  کارهايدستور کارشناسی، اتثبت پیشنهادها، نظر قابلیت با» جلساتسامانه مدیریت «ایجاد 

اثربخشی  میزان منظور سنجشمقرر بهرعایت هوشمند مواعد و ها جلسات شوراها و مصوبات آن

پیشنهاد  میزان هایی نظیرشاخص مبتنی بر ي مذکورر شوراهاد قوه قضائیه مقاماتحضور 

الزامات مربوط به تحقق راهکارهاي  کارهاي پیشنهادي با، میزان انطباق دستوراتجلس کاردستور

، میزان انطباق مصوبات قضائیهکار قرار گرفتن پیشنهادهاي قوه ، میزان در دستورذکر شده

در  حضور در جلسات گزارش کارنامه اثربخشیارائه و  وه قضائیهق شوراها با پیشنهادهاي

 حداقل دو مرتبه در سال» هقضائیقوه شوراي عالی «

نیروهاي نظامی مجلس شوراي اسالمی، دولت، شامل  یارکان حاکمیت باسازنده تعامل ثر و ؤم سازيهمراه ) 2

در اجراي  ویژهبهدر اجراي سند تحول  هاشوراها و کمیسیون و ي عمومی غیردولتینهادها و انتظامی،

» هاي مشروعحقوق عامه و گسترش عدل و آزادي ءاحیا«، »پیشگیري از وقوع جرم و دعاوي«هاي مأموریت

 هیهي موجود و تهاظرفیتبا احصاء فهرست » جریان امورحسن قوانین و  صحیح نظارت بر اجراي«و 

  )مدتکوتاه -هادادگستري استان ،تابعه هايسازمان، معاونت راهبردي(ها سازي این ظرفیتالگوي فعال

 درمنظور رعایت قانون و حقوق مردم به قضائیه حضور نمایندگان قوه اثربخشیارتقاء ساماندهی و  ) 3

دستورالعمل جامع امور نمایندگان «و اجراي  دوینتها و مراجع شبه قضائی با نهادها، شوراها، کمیسیون

دادگستري  ،معاونت اولها (آن مشتمل بر نحوه انتخاب، شرح وظایف و شیوه نظارت بر» قوه قضائیه

 )مدتمیان -هااستان

  و فناوري ینهادهاي علم -2-ب

 يهاشرکتو  هایشکدهاند ،هاهشکدهپژوها، دانشگاه ،هاي علمیهحوزه مندي حداکثري از ظرفیتبهره ) 4

با مشترك  هاينامه همکاريبر ی وموضوع يهاینهزمشناسایی از طریق سند تحول  در اجراي بنیاندانش

معاونت ( »یقضائ هاي حقوقی وينوآور ردیسپ«اندازي یژه و راهو یهاي اطالعاتدسترسی یدتمهبر  تأکید

 -هادادگستري استان ،مرکز آمار و فناوري اطالعات، تابعه هايواحد ،هاي تابعهسازمان، راهبردي

  )مدتکوتاه
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  نهادهاي مردمی -3-ب

صیانت از حقوق عامه، پیشگیري و مقابله با فساد، مشارکت نهادهاي مردمی در ارائه خدمات نظیر جلب  ) 5

سازي و فعال شناساییبا  شدن مجرمان دیدگان و بازاجتماعیگري، صلح و سازش، حمایت از بزهمیانجی

و  تدوین از طریق سند تحول متناسب با اقتضائاتهاي مردمی مندي از ظرفیتی بهرهموضوع يهاینهزم

معاونت اجتماعی و (» قوه قضائیه امل نهادهاي مردمی بادستورالعمل نحوه مشارکت و تع«اجراي 

 -هادادگستري استان ،هاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان، دادستانی کل کشور، پیشگیري از وقوع جرم

 )مدتمیان

  بخش خصوصی -4-ب

خرید و  در چارچوب قوانین و مقررات موجود واگذاري به بخش خصوصیخدمات قابلسپاري برون ) 6

 ،ههاي تابعواحد ،هاي تابعهسازمان، معاونت راهبردي( با تدوین سازوکارهاي الزم نظرموردخدمات 

 مدت)میان -هادادگستري استان

منظور اصالح قوانین و مقررات مرتبط به و واگذاري به بخش خصوصیسایر خدمات قابل  احصاء فهرست ) 7

 ،هاي تابعهسازمان ،معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردي( نظرخرید خدمات موردو  واگذاري

 )مدتبلند -هاي تابعهواحد

  انسانی منابع -مبحث سوم

  جذب -گفتار اول

 با آنو استقرار  و کارکنان ، قضاتقضائیه به تفکیک مدیراننظام جذب منابع انسانی قوه بازنگري در  ) 1

دانشگاه  ،فرهنگی معاونت منابع انسانی و اموررعایت مالحظات زیر: ( واصالح قوانین و مقررات مرتبط 

 )مدتمیان -هاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان ،و خدمات اداري علوم قضائی

  متناسب با  بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارتمشتمل شایستگی  هايشاخصتعریف عملیاتی

هاي روز و هوش با استفاده از فناوري هاشاخص اینهاي سنجش توسعه شیوه و شغلنوع 

 مصنوعی

  در جذب  و به تفکیک واحدهاي سازمانی قوه قضائیه موردنیازنیازسنجی تعداد منابع انسانی

 شدهانجامسنجی در چارچوب نیاز ترین افرادبر انتخاب شایسته تأکیدبا رقابتی فضاي 
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  مدرك کارشناسیسطح دو حوزه یا داوطلبان داراي میان از  صرفاً پذیرش دانشگاه علوم قضائی 

 منظوربههاي سنجش هوشمند، سیستمی و رقابتی با ایجاد نظامهاي مورد نیاز در رشتهمرتبط 

ارشد تربیت کارشناسی هايدوره برگزاريو هاي شخصیتی، ایمانی و علمی شایستگی احراز

و  ، اداري، نظامیجمله خانواده، اقتصاد، رسانه دار ازقاضی تخصصی در موضوعات اولویت

و تدوین محتواهاي آموزشی و تربیتی علمی و عملی الزم متناسب با نیازهاي  هاي نوینفناوري

 شغلی

  کارشناسیسطح سه و سطح چهار حوزه یا  ركاداز میان داوطلبان داراي مصرفاً جذب قضات -

هاي تخصصی از در گرایشتربیت قاضی و دکتري پس از اخذ مدارك کارشناسی ارشد  ارشد

با در نظرگرفتن  تخصصیهاي نوین جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداري، نظامی و فناوري

 25با حداقل سنی و  در فضاي رقابتی ،هاي شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسبشایستگی

اد داراي گواهی دهی به جذب افراولویت و سالمت فرد و خانواده ایشان با تأکید بر تمام سال

و پژوهشی داراي  از مراکز آموزشی هاي تخصصیتخصصی در موضوعات متناظر با گرایش

 یید قوه قضائیهتأمورد و  صالحیت

  سامانه ثبت اموال و دارایی «دارایی خود در به اعالم اموال و منصب قضاوت  منتخبانالزام

 »مسئوالن

  ن منصب قضاوتاساله از منتخب 10اخذ تعهد خدمت 

  انتصابو منتخبان منصب قضاوت دستیاري قاضی براي تخصصی  -مهارتیدوره برگزاري 

طراحی نظام و هاي حاصله از دوره دستیاري ناي نتایج ارزشیابیببر م جدیدالورودقضات 

 جدیدالوروددر فرایند تربیت قضات  قضات باتجربهآفرینی نقشاسب براي ترغیب انگیزشی من

معاونت حقوقی ، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی(پیگیري تصویب الیحه جامع استخدامی قوه قضائیه  ) 2

 مدت)میان -و امور مجلس

  ارتقاءنگهداشت، آموزش و  -گفتار دوم

       رئیس  دستورالعمل مصوب و اجراي ابالغن، عزت، منزلت و کرامت قضات با أش ،از استقاللصیانت  ) 1

با رعایت و در ابعاد مدیریتی، اداري، رفاهی و فرهنگی  منظور تضمین عزت و استقالل قاضیبه قوه قضائیه

، و امور فرهنگی ، معاونت راهبردي، معاونت منابع انسانیحقوقی و امور مجلسمعاونت مالحظات زیر: (

  مدت)میان -هااستاندادگستري معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، 
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 منع هرگونه اقدام مغایر استقالل قضات 

 اتوانتقال و جبران خدمات قضبازنگري در فرایند ارتقاء شغلی، نقل 

 تسهیل ارتباط قضات با رئیس، مسئوالن عالی و سایر مدیران قوه قضائیه 

 ها و پاسخگویی به آنانقضات به منظور پیگیري درخواست کرامت ت ازایجاد واحد صیان 

 هاي هاي شغلی کمتر از هشت و کاهش فاصله درآمدي آنان با گروهتوجه ویژه به قضات گروه

  باالتر

از قبیل ارتقاء شغلی و  منابع انسانی مدیریت هاينظامزیر در محورهاي کیفی و نتیجهشاخص تقویت ) 2

 منظور رعایت کرامت منابع انسانی و ارتقاء سالمت اداريبه مدیران، قضات و کارکنانبه تفکیک  وانتقالنقل

 )مدتمیان -تابعه هايواحد ،هاي تابعهسازمان، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی(: با مالحظات زیر

  جذب« گفتاردر  شدهاشارههاي شایستگی شاخصاستمرار لزوم« 

 عملکردهاي جامع سامانه نتایج 

  رجوعاربابرضایت 

کرامت  عدالت و منظور رعایتبه» منابع انسانی وانتقالنقلسامانه «ایجاد ها با وانتقالنقلبازنگري در نظام  ) 3

، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگیرعایت مالحظات زیر: ( و منابع انسانی و ارتقاء سالمت اداري

 )مدتمیان -تابعه هايسازمان

 ها و اعالم شفاف آنوانتقالنقلنامه شیوه تدوین 

 بار در سالبه یک هر فرد يهاوانتقالنقلگیري در خصوص محدودسازي دفعات تصمیم 

  به انضمام مدارك الزمقضات  يهاوانتقالنقلثبت 

  سامانه ثبت اموال و دارایی «به اعالم اموال و دارایی خود در  هرگونه نقل و انتقالالزام متقاضیان

 »مسئوالن

متناسب با هر شغل به تفکیک  شغلی اءبندي مشاغل و ترسیم مسیر ارتقبازنگري طرح طبقه و اصالح ) 4

 -تابعه هايواحد ،هاي تابعهسازمان، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی(مدیران، قضات و کارکنان 

 )مدتمیان

مندي حداکثري از ظرفیت آنان بر بهره تأکیدشاغل در قوه قضائیه با  طراحی نظام ارتقاء شغلی ویژه زنان ) 5

معاونت منابع انسانی و امور خانواده، زنان و کودکان ( نظیر هاییبا حوزهها و مشاغل مرتبط در فعالیت

 مدت)میان -هاي تابعهسازمان، فرهنگی
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قوه قضائیه با رعایت مدیران، قضات و کارکنان نظام آموزش و توانمندسازي به تفکیک  اجرايو  تدوین ) 6

 دادگستري ،ههاي تابعواحد ،هاي تابعهسازمان ،معاونت منابع انسانی و امور فرهنگیمالحظات زیر: (

 )مدتمیان -هااستان

  هاي آموزشی با مهارائه صرف برنا جايبهتمرکز بر ایجاد انگیزه براي یادگیري و ارتقاء عملکرد

 نظام جبران خدمات عملکرد محور جمله از هاییاستقرار نظام

 اداري، نظامیجمله خانواده، اقتصاد، رسانه دار ازتربیت قضات تخصصی در موضوعات اولویت ، 

 هاي نوین و تدوین محتواهاي آموزشی و تربیتی علمی و عملی الزم متناسب با نیازهايو فناوري

 شغلی

 کارشناسی رسمیپزشکی قانونی و  مرتبط با هايدانشهاي کاربردي از قبیل توسعه دانش 

  غیرانحصاري و با رویکرد رقابتی و به خدمات آموزشی به صورت  منابع انسانیتسهیل دسترسی

  »گريتصدي« جايبه و پژوهشی داراي صالحیت از مراکز آموزشی »خرید خدمات«

 نوین آموزشیهاي استفاده از روش 

تقویت منظور هاي ایشان بهو خانوادهقوه قضائیه فرهنگی منابع انسانی  هايفعالیتنظام و استقرار  تدوین ) 7

هاي ایشان کارکنان و خانواده ت،مدیران، قضابنیه فرهنگ دینی، اخالق اسالمی، بصیرت و روحیه انقالبی 

معاونت منابع انسانی و متناسب با شرایط کار در قوه قضائیه ( و تربیتی مؤثرهاي با استفاده از روش

 مدت)میان -هااستان دادگستري ،تابعه هايواحد ،هاي تابعهسازمان، امور فرهنگی

  مدیران انتصاب -گفتار سوم

معاونت منابع انسانی و امور نظام انتصاب مدیران قوه قضائیه با رعایت مالحظات زیر: (و استقرار  تدوین ) 1

 )مدتمیان -هااستان دادگستري ،هاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان، فرهنگی

 بر  تأکیدبا ها مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت شایستگی تعریف عملیاتی شاخص

 فاضل، صالح، انقالبی، مردمی، نوآور، سالم و ضد فساد بودن

 هاي روز و هوش مصنوعیفناوريهاي شایستگی با استفاده از هاي سنجش شاخصتوسعه شیوه 

  منظور شناسایی به و تربیت مدیران پروريطراحی نظام جانشینایجاد بانک اطالعاتی مناسب و

هاي براي انتصاب در پستجوانان  ویژهبهشایسته  انسانی منابعهاي استعدادها و توانمندي

 مدیریتی
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 منابع مدیران و شیوه انطباق آن با مصادیق براي  اتانتصاب فرایند رسانیو اطالع سازيشفاف

 انسانی

 سامانه ثبت اموال و دارایی «هاي مدیریتی به اعالم اموال و دارایی خود در الزام متقاضیان پست

 »مسئوالن

 و تعیین  متناسب با سند تحول و وظایف محوله سنجشقابلهاي عینی و کارویژه و تصریح تعیین

 مسئولیتم احکادر مدیران  ي هر یک ازراب دوره زمانی انتصاب

 جبران خدمات نظام -گفتار  چهارم

به تفکیک  وري، پاداش و خدمات رفاهیکاري، بهرهها نظیر اضافهپرداختبرخی از  نظام بازنگري در ) 1

و ارتقاء سالمت  منابع انسانیکرامت عدالت و رعایت منظور به و کارکنان قوه قضائیه قضات، مدیران

معاونت مالی، ، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی معاونت راهبردي،رعایت مالحظات زیر: (با  اداري

 )مدتمیان -هااستان دادگستري ،هاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان ،پشتیبانی و عمرانی

  بناحداقل معیشت  تأمین باهاي شغل و شاغل بر عملکرد، جایگاه و ویژگی تأکیدرعایت عدالت با 

رفع نیازهاي اساسی با اولویت تأمین مسکن متناسب از طریق و  شرایط اجتماعی و اقتصاديبه 

  در طول دوره خدمتبراي خرید و ساخت مسکن  اعطاي تسهیالتسازي زمینه فراهم

 تغییر سراسر کشور با  درو افزایش عدالت توزیعی  درمانی بهبود توان ارائه خدمات رفاهی و

رفاهی و حاصل از واگذاري مراکز  وایدبا استفاده از ع »خرید خدمت«ه ب» گريتصدي«از  رویکرد

 ختدرمانی فعال و در حال سا

 هقوه قضائی منابع انسانیهاي تعاونی ساماندهی و شفافیت عملکرد شرکت 

  تکالیف و تعهدات -گفتار پنجم

براي اقدامات اصالح قوانین و مقررات مرتبط ارتقاء سالمت اداري با  کرامت منابع انسانی وصیانت از  ) 1

دفتر بازرسی ویژه و حقوق ، مرکز حفاظت و اطالعات، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگیزیر: (

 مدت)میان -معاونت حقوقی و امور مجلس ،شهروندي

 ر اساس ها ببندي آنهاي فعاالنه مراجع نظارتی قوه قضائیه با اولویتهاي و نظارتتقویت بازرسی

سازي امکان ها و فراهمکاوي اطالعات سامانهاحتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از داده
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دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد منابع انسانی به مراجع گزارش

 نظارتی و انتظامی قوه قضائیه

 در مؤسسات دولتی و عمومی و  یهقضائ قوه مدیران، قضات و کارکنان زمانهمحضور  ممنوعیت

ها و مؤسسات خصوصی، مدیره انواع شرکتنیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئت

 میکارشناس رس وی مؤسسات حقوق

 اعطاي مجوز هرگونه فعالیت مرتبط حقوقی، ثبتی و قضائی از قبیل وکالت، دفاتر اسناد  ممنوعیت

 سلب صالحیت شده از قوه قضائیهضات و کارکنان مدیران، قرسمی و کارشناس رسمی به 

  عملکرد ارزیابی -گفتار ششم

جبران خدمات، ارتقاء و تنزل جایگاه سازمانی، آموزش،  جمله ازمنابع انسانی  هاياثرپذیري نظام ) 1

 کارکنانمدیران، قضات و ارزیابی عملکرد «از نتایج  و تعیین مفاخر دستگاه قضائی انتصابات ،هاوانتقالنقل

معاونت (» ارزشیابی میزان موفقیت واحدهاي سازمانی در تحقق سند تحول«و » در تحقق سند تحول

انتظامی  دادگاه عالی، هاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ،راهبردي

 مدت)کوتاه -قضات

هاي براي سطوح مدیریتی پایه، میانی و عالی شامل میزان تحقق کارویژه» سامانه عملکرد مدیران«ایجاد  ) 2

انتشار عمومی رتبه افراد در مقیاس بندي، شده در احکام مسئولیت، سوابق عملکردي، نظام رتبهاشاره

ترین سطح عملکرد درصد از مدیران داراي ضعیف 10 اي و ملی و ایجاد سازوکاري براي عزلمنطقه

 )مدتمیان -ههاي تابعواحد ،هاي تابعهسازمان، راهبرديمعاونت (

 منابع مالی -مبحث چهارم

وبودجه کشور با با حفظ یکپارچگی برنامه توأمتأمین استقالل مالی قوه قضائیه طراحی سازوکارهاي  ) 1

معاونت حقوقی و ، معاونت راهبردي، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی(اصالح قوانین و مقررات مرتبط 

 )مدتمیان -امور مجلس

ریزي بر مبناي عملکرد، اجراي بودجه ر نظامریزي و مالی قوه قضائیه با استقرابازنگري در نظام بودجه ) 2

معاونت مالی، پشتیبانی دهی به تخصیص منابع مالی براي اجراي سند تحول (حسابداري تعهدي و اولویت

 )مدتمیان -دیوان عدالت اداري، هاي تابعهدواح ،هاي تابعهسازمان ،اهبرديمعاونت ر ،و عمرانی
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انتظام بخشی به حساب خاص، اولویت تخصیص منابع آن به اجراي سند تحول و اعالم شفاف عملکرد  ) 3

 )مدتکوتاه - معاونت راهبردي ،حوزه ریاست(م به مرد آن سالیانه

 ،هاحاکم بر صدور مجوز قواعد و ضوابط و برخط عمومیسازي افزایش سالمت مالی و اداري با شفاف ) 4

معاونت هاي مرتبط قانونی (منتفع در سامانهمشخصات اشخاص  و یهقضائ قوه هايمزایده و هامناقصه

 )مدتکوتاه -تابعه هايواحد ،هاي تابعهسازمان ،مالی، پشتیبانی و عمرانی

  منابع فیزیکی و تجهیزات -مبحث پنجم

معاونت برداري بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضائیه با رعایت مالحظات زیر: (نظام بهرهو استقرار  تدوین ) 5

 )مدتمیان -هاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان ،معاونت راهبردي ،مالی، پشتیبانی و عمرانی

 قضائیفضاها و تجهیزات اداري و  کاربري تدوین استاندارد متناسب با انواع 

 با نوع کاربري و افزایش  هاآنسازي متناسب هدف با قضائیه هاي قوهمعماري ساختمانطراحی باز

 خواه و سالمندانتوانافراد هاي خاص نظیر با مالحظه گروه رجوعاربابرفاه 

 بندي ارائه خدمات و تغییر از طریق تغییر زمان قضائیوري فضاهاي موجود اداري و افزایش بهره

موارد ضروري  به ساخت یا خرید ساختمان جدیدمحدودسازي هاي موجود و معماري ساختمان

 قوه قضائیه رئیس مبناي دستورالعمل مصوببر  صرفاً و

 دهی به افزایش اولویتو  ریسک پر يهاها، شناسایی ساختمانایمنی ساختمان مستمر ارزیابی

 هاآنیمنی ا

 پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان کد اتصال 

  قوانین و مقررات -مبحث ششم

ها ها و فرایندهاي جاري با سند تحول و اصالح آنها، رویهها، بخشنامهها، دستورالعملنامهانطباق آیین ) 1

هاي سازمان، امور مجلسمعاونت حقوقی و ، معاونت راهبردي( مسئولدر تعامل با واحدهاي سازمانی 

 )دتممیان -واحدهاي تابعه ،تابعه

تعالی نظام خانواده، توسعه تحکیم و رویکرد  با قضائی و مقررات قوانین اصالح و رفع خألهاي ،تنقیح ) 2

هاي مندي حداکثري از فناوريبهره ،پیشگیري از وقوع جرم و اختالف ،مردمی هايو نظارت هامشارکت

، معاونت حقوقی و امور مجلس(صورت قابل فهم و واضح براي مردم ه ب زدایی؛و حبس حقوقی روز

 )مدتمیان -معاونت راهبردي
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 ،و اقدامات مندرج در راهکارها شدهتصریحتسریع و تسهیل در فرایند اجراي سند تحول، بر اساس موارد  ) 3

اي پارهاصالح  الیحه«تصویب  و پیگیري تدوین از طریقبا اصالح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید 

و حقوقی مجلس  از ظرفیت ارائه طرح در تعامل با کمیسیون قضائی و استفاده »وانین قوه قضائیهاز ق

(معاونت  قوه مجریه هاي دولتی در تعامل بانامهو پیگیري اصالح موارد معارض در آئین شوراي اسالمی

 )مدتمیان -حقوقی و امور مجلس

و ارائه پیشنهادهاي اصالحی ها ها و بخشنامهها، دستورالعملنامهنویس لوایح، آیینپیشتحلیل و ارزیابی  ) 4

علمی و فناوري و نهادهاي و نهادهاي نظران حوزه و دانشگاه صاحبقوه قضائیه،  افراد خبرهتوسط 

مشارکت مناسب براي ترغیب اشخاص به  و طراحی نظام انگیزشی» سپاريسامانه جمع«با ایجاد  مردمی

 -هاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان ،معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبرديها (در ارزیابی

 مدت)کوتاه

هاي مجلس و مرکز پژوهش قضائی و حقوقیویژه کمیسیون ها بهبا کمیسیون تعامل قوه قضائیهتقویت  ) 5

معاونت حقوقی اصالح و تصویب قوانین ( در فرایند افزاییهم سازي امکانفراهممنظور به شوراي اسالمی

 )مدتکوتاه -و امور مجلس

  فناوري -مبحث هفتم

مرکز آمار با رعایت مالحظات زیر: ( »برنامه توسعه و ارتقاء نظام فناوري قوه قضائیه« و استقرار تدوین ) 1

 )مدتمیان -هاي تابعهسازمان ،معاونت راهبردي، و فناوري اطالعات

 هوش مصنوعیهاي جدید نظیر فناوري گیري حداکثري ازبهره  

 قضائیهیکپارچه قوه  کار میزبا ایجاد  هاسازي حداکثري سامانهتجمیع و یکپارچه  

  یاردر اخت یهشخص و استعالم از قوه قضائ تأییدکه با  یاطالعاتامکان استعالم برخط  يسازفراهم 

ممنوع الخروج بودن، ممنوع  یشینه،سوء پ یگواه یرنظ گیردیقرار م شانتأییدو افراد مورد  یشانا

  یرمنقولاموال غ یرسم یتمالک یتالمعامله بودن و وضع

  سازي دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و در قوه قضائیه با فراهم ي الکترونیکیهانظارتتقویت

 هاي مرتبطمراجع نظارتی قوه قضائیه به مشاهده سامانه

 داشبورد«د هاي تحقق سند تحول با ایجاپایش شاخص ایجاد زیرساخت اطالعاتی الزم براي 

قابلیت دسترسی  با اجراي سند وضعیت برخط و مستمر ارزیابی منظوربه »سند تحولمدیریتی 

 سازمانیسلسله مراتبی 
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 جاي به بنیانهاي فناور و دانشسازي براي فعالیت شرکتو زمینه از رویکرد خرید خدمات استفاده

 گري تصدي

  نوآوري و پیشنهادها -هشتممبحث 

هاي مندي از ظرفیتبراي تحقق مدیریت مشارکتی و بهره» قضائیه نظام پیشنهادهاي قوه« و استقرار نتدوی ) 1

ها، ها، اندیشکدههاي علمیه، دانشگاهقضائیه، نخبگان، حوزه قوه مدیران، قضات و کارکنانفکري 

، هنرمردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و  ، نهادهايهاي دانشجوییتشکل بنیان،دانش مؤسسات ها،پژوهشکده

در شناسایی و حل مسائل، بهبود فرایندها و ارزیابی  نگاران و فعاالن فضاي مجازيخبرنگاران، روزنامه

پژوهشگاه،  ،معاونت راهبرديبا مالحظات زیر: (» سامانه نظام پیشنهادها«ها از طریق ایجاد برنامه

 )مدتکوتاه -مرکز آمار و فناوري اطالعاتتابعه،  هايسازمان

  هااي بروز چالشبر عوامل ریشه هاپیشنهادمحور بودن و تمرکز نظام مسئله 

 توضیحات تفصیلی پیرامون ابعاد مسائل با استفاده از ابزارهاي روز و امکان دسترسی  ارائه

 اطالعاتی الزم براي صاحبان پیشنهاد

  انگیزشی مشارکت فعال صاحبان پیشنهاد و مجریان تحقق پیشنهاد با صدور طراحی سازوکارهاي

و مجریان  وري به صاحباننامه پیشنهادها، تخصیص بخشی از منابع حاصل از افزایش بهرهگواهی

 هايکنندگان برتر و اتصال آن به نظامپیشنهاد، برگزاري جشنواره براي تقدیر از مشارکت تحقق

براي صاحبان  وانتقال و تمدید قراردادپروري، نقلارتقاء شغلی، جانشین لهجم از منابع انسانی

 و مجریان تحقق پیشنهاد  قضائیهپیشنهاد درون قوه 

  مندي از ظرفیت شفاف و برخط و با بهره صورت بهارزیابی جمعی پیشنهادها  سازوکارطراحی

 نخبگان و مراکز علمی

  پیشنهاد و مدیران مرتبطبازخورد براي صاحبان سازوکار طراحی 

  يسازگفتمان -مبحث نهم

قضائی جمهوري اسالمی ایران، تبیین عزم قوه قضائیه براي اجراي  -ترسیم چهره حقیقی نظام حقوقی  ) 1

برنامه «و اجراي  تدوینسازي اثرات عملیات روانی جریانات معاند خارجی و داخلی از طریق عدالت و خنثی

 ، پژوهشگاه ،المللستاد حقوق بشر و امور بین، مرکز رسانهات زیر: (با رعایت مالحظ» سازيگفتمان

 مدت)میان -هااستان دادگستري ،هاي تابعهسازمان
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 احیاء حقوق عامه، صیانت از  تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی نظیر

اصالح و تربیت  ،ارفاقیتأمین حقوق متهمان، نهادهاي  هاي مشروع، جلب مشارکت مردم،آزادي

 هاي داخلی و خارجیبا ترویج در رسانه شروراي و حرفهو کیفر مجرمان مجرمان 

 عنوان مظلومان، ترسیم چهره قاضی به ءقابل اتکا عنوان ملجأ و پناهگاهترسیم چهره قوه قضائیه به

عنوان فردي شجاع، طرف، نفوذناپذیر و داراي طمأنینه، ترسیم چهره دادستان بهفردي مستقل، بی

هاي چهره و ، مفاخرها و کارکنان ساعی و خدومجو و معرفی قضات، دادستانجسور و عدالت

  ماندگار قوه قضائیه

 ازبه تحلیل منابع مرتبط  ءها به اقدامات قوه قضائیه با اتکابینی بازخوردهاي احتمالی رسانهپیش 

ها، طراحی سناریوي مناسب افکارسنجی هاي اجتماعی و نتایجروندهاي اصلی در رسانه جمله

اي هاي رسانهگیري کنشسازي شکلو زمینه متناسبنگرانه محتواي سازي آیندهاي، آمادهرسانه

 دستانهپیش

 گویی سریع و به موقع اي جریانات معاند و افزایش توان براي پاسخهاي رسانهرصد دائمی کنش

 به شبهات و اتهامات ناروا

 جمله از المللیهاي داخلی و بینمندي حداکثري از ظرفیتبا بهره سازيگفتمان هايتوسعه روش 

هاي اجتماعی، رسانه و مجامع علمی و دانشگاهی، نهادهاي مردمی هاي علمی و تحلیلی درنشست

، ، سریال و کارهاي نمایشی کوتاهحمایت از تولید فیلم برگزاري رویدادهاي خالقانه و نوآورانه،

خواه و برجسته علمی هاي آزاديالمللی، ارتباط مؤثر با شخصیتفعال در مجامع بین حضور

 مستقلالمللی هاي بینکشورها و حضور در رسانه

  ارتباطات مردمی  -مبحث دهم

هاي به پنجره واحد سامانه» سامانه ارتباطات مردمی«تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه از طریق ارتقاء  ) 1

ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه  جمله ازاطالعات حاصل از تمامی مسیرهاي ارتباطی مردمی، تجمیع 

منظور شناسایی شعب، کاوي اطالعات سامانه بهگویی، دادهحضوري در آن، تعیین موعد مقرر براي پاسخ

حوزه ( »هئیقضا قوه شوراي عالی«ارجاع و گزارش عملکرد ساالنه سامانه به هاي پراشخاص و رویه

  مدت)میان -هااستان دادگستري ،، مرکز آمار و فناوري اطالعاتهاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان، ریاست
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  رجوعاربابرعایت کرامت  -مبحث یازدهم

معاونت (: زیر مالحظات با »رجوعارباببرنامه کرامت «و اجراي  نتدویبا  نارعایت حقوق مراجعافزایش  ) 1

، معاونت تمرکز آمار و فناوري اطالعا، هاي تابعهواحد ،هاي تابعهسازمان، فرهنگیمنابع انسانی و امور 

 )مدتمیان -هااستان دادگستري ،مالی، پشتیبانی و عمرانی

 قضائیو  ی، ثبتیحقوق خدمات يحداکثر ي نمودنغیرحضور 

  نصب  و حقوقیثبتی و  قضائی، دریافت خدمات هايرویه و هافراینداعالم عمومی و برخط تمامی

 نادریافت خدمات در معرض دید مراجع هايرویه و هافرایندتمامی 

 قضات هر یک از حضور زمان شفافیت ،عهاي متنوبا روشن امراجع و تکالیف حقوق اطالع رسانی، 

 محل ارائه خدمات رفاهی مناسب در بینیدهی و پیشنوبت سامانه ، استقرارو مدیران کارکنان

 خدمات

 ن و امراجع هویت محرمانگی حفظ با دریافتی خدمات پیرامون برخط اعالم نظر امکان سازيفراهم

 سانیمنابع ان ارزیابی عملکرد هايشاخصیکی از  عنوانبه آن از استفاده

  استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف موارد غیرضروري بازرسی در ورودي اماکن

    و اداري قضائی
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  و پایش راهبري نظام :چهارمفصل 

 ،هاي الزمایجاد زیرساخت در گرو این مهم است. یتحول راهکارهايتحقق سند تحول مستلزم اجراي صحیح 

 و نیست سویهیکاجراي سند تحول مسیري خطی و  از آنجا که .استو پیگیري مستمر رفع موانع در مسیر اجرا 

ضروري است با استقرار بنابراین  ،است قضائیههر تغییري خود عاملی براي تغییرات متعدد در درون و بیرون قوه 

سند، زمینه حفظ پویایی،  این نظام بازخورد و اصالح، عالوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجراي

  آن فراهم شود. ارتقاءپذیري و انعطاف

این که در  استقضائیه در درون قوه  مناسبساختاري بینی پیش فوق مستلزمراهبري و پیگیري تحقق موارد 

  است. آمده آن ارکانشرح  ،فصل

  قضائی سند تحول راهبري اجرايستاد  -مبحث اول
بــه » ســتاد راهبــري اجــراي ســند تحــول قضــائی«منظــور راهبــري و هــدایت کــالن اجــراي ســند تحــول، بــه

ــل کشــور،  ــوان عــالی کشــور، دادســتان ک ــیس دی ــاون اول، رئ ــا عضــویت مع ــوه قضــائیه ب ــیس ق ریاســت رئ

نفــر از  ســهو  )دبیــر ســتاد(معــاون راهبــردي رئــیس حــوزه ریاســت،  معــاون حقــوقی و امــور مجلــس،

  :شودقوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می حکم رئیس ران بانظصاحب

 و اقدامات هاراهکارتصویب برنامه عملیاتی  ) 1

 هاشاخص و اهداف کمیتصویب  ) 2

 آناي اجراي هاي دورهگزارش سند تحول به استناد رفع موانع اجراي برايهاي مقتضی گیريتصمیم ) 3

 تحول ناشی از اجراي سند قضائیه تغییرات درون و بیرون قوهاخذ تصمیمات مقتضی متناسب با  ) 4

 نظر واحدهاي سازمانی عالوه بر تکالیف محوله در سند تحولاقدامات تحولی مد راهکارها وتصویب سایر  ) 5

 هاي ارتقاءیافته سند تحولتصویب نسخه ) 6

 گردد.حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئوالن مرتبط دعوت میراهبري، در جلسات ستاد 

  اجراي سند تحول قضائی ستاد راهبري دبیرخانه -دوممبحث 
دبیرخانه «، قضائیه مصوبات آن در ساختار قوهتحقق و پیگیري  راهبريمنظور پشتیبانی محتوایی ستاد به

  :شودوظایف زیر تشکیل می شرح با» یسند تحول قضائ ياجرا يستاد راهبر

 برگزاري جلسات ستاد و تهیه و تدوین دستور جلسات ) 1

 ها و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوباتآناجراي پیگیري  راهبري، ابالغ مصوبات ستاد ) 2
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 طرح در ستاد راهبريبراي  سند تحول و اقدامات راهکارهابرنامه عملیاتی  تأییدبررسی و  ) 3

 طرح در ستاد راهبريبراي ي سند تحول هااهداف کمی و شاخص تأییدبررسی و  )4

 مسئولسازمانی سند تحول از واحدهاي  راهکارها و اقداماتپیگیري مستمر اجراي  ) 5

و  راهکارها، اقداماتواحدهاي سازمانی مسئول براي اجراي صحیح  هاي تخصصی بهارائه مشورت ) 6

 راهبري مصوبات ستاد

سازي برنامه عمومی« و اجراي تدوینافزایش مشارکت منابع انسانی قوه قضائیه در اجراي سند تحول با  ) 7

  با رعایت مالحظات زیر:» قوه قضائیه در درونسند تحول 

  و کارکنان قضات مدیران، تبیینی و تحلیلی براي هاينشستبرگزاري  

  اثرگذار بر منابع انسانی قوه قضائیه هايرسانهشناسایی و استفاده حداکثري از  

 مدیران، با  »هقضائیقوه شوراي عالی «و اعضاي  قضائیه اي رئیس قوهبرگزاري جلسات دوره

  منظور دریافت بازخوردهابه قضات و کارکنان

  از اجراي اقدامات الگویی و نتایج آنمنابع انسانی  ايدورهتمهید بازدیدهاي 

 قوه قضائیهغیررسمی  هايگروهمندي از ظرفیت بهره 

سازي برنامه عمومی«و اجراي  تدوینبا  ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و وضعیت اجراي آن ) 8

 مالحظات زیر: رعایت با » در جامعه سند تحول

  ايبا استفاده از ابزارهاي متنوع رسانه سازيگفتمانمنظور ترویج و به سند تحولتبیین تفصیلی 

 هاي اجتماعی ملی و شبکه هاي نقد و بررسی در مجامع علمی و دانشگاهی، رسانهبرگزاري نشست

  مسئولو مسئوالن واحدهاي سازمانی  ستاد راهبري با حضور دبیر

  ایجاد سامانه ايبا استفاده از ابزارهاي متنوع رسانه به مردم سند تحولگزارش پیشرفت تحقق ،

هاي در دوره گزارش در رسانه ملی با دسترسی عمومی، اقداماتو  راهکارهاروزشمار براي 

و انتشار گزارش واحدهاي سازمانی مسئوالن  و ستاد راهبري دبیر توسط ماهه ششزمانی 

 هاي زمانی ساالنهمکتوب در بازه

 هاي فصلی مشتمل بر موارد زیر:گزارش نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق سند تحول با تهیه ) 9

  و اقداماتراهکارها میزان اجراي هر یک از 

  تحول اصلی اجراي سندموانع 
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  سند تحول مدیریتی داشبورد«مبتنی بر نتایج عملکرد واحدهاي سازمانی در اجراي سند تحول«  

منظور تقدیر توسط و به به صورت ساالنهو تعیین واحدهاي موفق و نمونه  هابندي آنو رتبه

 رئیس قوه قضائیه

 هاي مرتبط و تعیین منابع انسانی موفق مبتنی بر نتایج سامانه عملکرد مدیران، قضات و کارکنان

 قوه قضائیه منظور تقدیر توسط رئیسو به ساالنهو نمونه در اجراي سند تحول به صورت 

 از اجراي  متأثرها در نظام مدیریتی از قبیل ساختار، منابع انسانی و فناوري شده ایجادییرات غت

 سند تحول

  از اجراي سند تحول متأثردر ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي تغییرات محیطی 

هاي واصله، گزارشات، مستندات و پیشنهادهاي واحدهاي دریافت و بررسی تخصصی درخواست ) 10

 منظور ارائه در ستاد راهبريسازمانی و تکمیل اطالعات اولیه به

 حوزه و دانشگاه نظرانه قضائیه و صاحبکارکنان قوقضات و هاي اصالحی مدیران، گردآوري پیشنهاد ) 11

 گزارش تجمیعی آن به صورت ساالنه به ستاد راهبري  و ارائه و تهیه

هاي فصلی و سند تحول با استفاده از نتایج گزارش ارتقاءیافته نسخهنویس پیش تدوینو  روزرسانیبه ) 12

 پیشنهادهاي اصالحی

 سند تحولاجراي  هاي مدیریتیآموخته درسمستندسازي تجربیات و  ) 13

  قضائی راهبري اجراي سند تحول هايکمیته -مبحث سوم
هاي تابعه و در صورت نیاز در سایر واحدهاي سازمان در تحول منظور راهبري و هدایت اجراي سندبه

 یا سازمانبه ریاست رئیس » قضائی راهبري اجراي سند تحول کمیته«ها آن، در هر یک از سازمانی مسئول

 یا سازمانن انفر از معاون دو ،راهبريستاد  خانهدبیرنماینده و با عضویت باالترین مقام واحد سازمانی مسئول 

باالترین  یا سازمان رئیس پیشنهاد نظران مرتبط با حوزه تخصصی بانفر از صاحب یکو  واحد سازمانی مسئول

  .شودتشکیل می ستاد راهبري تأییدو  مقام واحد سازمانی مسئول
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