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  :هدف دوره

افزایش سطح آگاهی ،تعهد و مسئولیت کارکنان و مدیران دستگاه هاي اجرایی و التزام آنان نسبت به رعایت حقوق شهروندي مردم در نظام 
  اداري بعنوان مسئوالن اجرایی و کارگزاران دولت 

  

  نظريساعت  8 :مدت دوره

  

  توضیحات  سرفصل

  :حق برخورداري از  -1

  محترمانه و اسالمیکرامت انسانی و رفتار -

  و بدون تعارض منافع امور ادارياعمال بیطرفانه قوانین و انجام قانونمند -

  دولت الکترونیک و دسترسی به مراجع اداري و نظارتی-

  آموزش هاي شغلی و شایسته ساالریو مصونیت از تبعیض-

  حق اداره شایسته امور کشور -2

  ند ها و تصمیمات اداريحق مصون بودن از تبعیض در نظام ها ،فرای -3
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  اداري
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