
 

 

 مهارتی یادداشت

  کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان در مالی فساد های گلوگاه شناسایی: موضوع

 البرز استان ای حرفه و فنی آموزش کل مدیر غفاری بهزاد قلم به

 شناسایی گلوگاه های فساد مالی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 

 چکیده

آورنده  جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبرو می سازد .عوامل به وجود فساد اداری از

ای دارد. فساد  است، آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز تبعات منفی بسیارگستردهفساد در جامعه از طیف گسترده باالیی برخوردار 

مالی آسیب های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتقادات و اعتماد مردم نسبت به حکومت، ممانعت از  -اداری

مالی نیازمند  شناسایی گلوگاه های فساد. می شود و توسعه اقتصادی کشور ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از رشد

در سازمان آموزش فنی و حرفه  گلو گاه های فساد مالیشناسایی بومی  مدلارائه بنابراین مطالعه حاضر با هدف  مدل مدون می باشد.

به ناکارآمدی مدل های قبلی و ضرورت توجه به  1386با توجه به گفتمان رهبر معظم انقالب اسالمی در سال  .انجام گرفته است ای

یک مطالعه از نظر هدف  نیا رویکردهای اسالمی و ایرانی در طراحی مدل های توسعه، طراحی مدل بومی مبارزه با فساد ضروری است.

استفاده  یفیو ک یکم یهاوشچون هم از ر نی. همچناست انجام شده یمقطع شیامیپ با رویکردیاست و  توسعه ای-کاربردی پژوهش

. برای است (کارشناسانو ، رؤسای مراکز رؤسای ادارات مدیر،خبرگان تجربی )شامل  یجامعه آمار است. ختهیپژوهش آم کیشده است 

 یبرا نفر از خبرگان استفاده شد. شانزدهدر نهایت از دیدگاه  .تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت وگیری از روش هدفمند استفاده نمونه



-نیز از روش ساختاری مدلارائه  جهتاستفاده شد.  کتابخانه ای،  میدانیتحلیل از روش  مالی -فساد اداری ییربنایز یهامقوله ییشناسا

صیانت از حقوق سازمان، شفاف سازی مالی،کوچک سازی بررسی شاخص های  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی. گردیداستفاده  تفسیری

، الگوی مصرف و بهره وری و دستورالعمل اجرایی مواد نظارت و کنترل داخلی، شایسته ساالری، انظباط اداری مالی، مردم، قانون گرایی

گذارند. در نهایت اثر می مالی-یبهبود سیستم ادارو  فساد مالیکنترل دارند. این عوامل نیز بر شناسایی گلو گاه های فساد تاثیر  بر 92و91

 شوند.منجر می سالمت ادارینیز به 

 میدانیکتابخانه ای و پژوهش ، آموزش فنی و حرفه ای، فساد مالیواژگان کلیدی: 

 

  



 مقدمه
فساد اداری معضل بزرگ در سازمان های دولتی بسیاری از کشورهای جهان بشمار می آید. در کشورهای در حال توسعه که کشور ایران نیز 

 از جمله آنان است، دولت ها مسئولیت و وظایف گسترده ای بر عهده دارند و دامنه فعالیت های دولت به مراتب گسترده تر از کشورهای صنعتی

عبیر امروزی حجم دولت بسیار زیاد است. این امر با تفاوت های موجود در نظام سیاسی، دو دلیل اصلی رواج بیشتر فساد اداری و فاصله است و به ت

از سوی دیگر، به طور کلی تمامی شواهد ذهنی و عینی موجود، حاکی از  (1384در کشورهای روبه رشد است.)قلی پور،گرفتن از سالمت اداری 

ال نشان داده شده است که ساالنه دو تا پنج درصد از یاسی و اجتماعی است. به عنوان مثمنفی فساد و نرخ رشد و توسعه اقتصادی، سوجود رابطه 

  (.1383کل تولیدات جهان به صورت رشوه رد و بدل می گردد)معصومی نیا و دادگر 

 
انجام شده است. با  فساد در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورشناسایی گلوگاه های  مدل با این توضیحات، پژوهش حاضر با هدف ارائه

مدلی کاربردی در این زمینه از ارائه کشور،  ر افزایش توان رقابتی سازمان آموزش فنی و حرفه ایدشناسایی گلو گاه های فساد توجه به اهمیت 

)با توجه به  های فساد در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور شناسایی گلوگاه مدلبومی  مدلارایه یک اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

با در نظر گرفتن شاخص های  در حال توسعه بودن ایران و غیر قابل مقایسه بودن با کشورهای توسعه یافته که اقتصادی مبتنی بر دولت ندارند(

. در این راستا، تاثیر بسیار زیادی در اجرای آن خواهد داشت املعوشناخت و درک اهمیت این که  فساد مالیاصلی: عوامل دولتی؛ عوامل فرآیندی؛ 

مطالعه در  راستا نیدر اکشور انجام شده است.  شناسایی گلو گاه های فساد در سازمان آموزش فنی و حرفه ای مدلارائه پژوهش حاضر با هدف 

کشور شناسایی گلوگاه های فساد مالی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای  های زیربناییمقولهداده خواهد شد:  پاسخ ریز یاساس سواالتبه 

 چگونه است؟کشور شناسایی گلوگاه های فساد مالی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای  یهاشاخصروابط علی  مدلکدامند؟ 

 

 پیشینه تحقیق
سوء استفاده از قدرت اعطا شده برای »( به اختصار فساد را: TIاست. سازمان شفافیت بین الملل ) Corruptionمعادل فارسی واژه فساد 

مجمع 1390( در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب هفت آبان ماه سال 1998تعریف کرده است)النگست، « انتفاع شخصی

فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا فساد عبارت است از هرگونه »تشخیص مصلحت نظام، فساد را اینگونه تعریف نموده است.

انین حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، با نقص قو

عمومی و یا جمعی از مردم وارد نمایدنظیر رشاء، انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و منیت و مقررات کشوری 

ع عمومی ارتشاء، اختالس، تبانیف سوئ استغاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداخت های غیر قانونی از مناب

 و سوابق اداری و مالی. و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جعل و تخریب یا اختفاء اسناد

  

 مسئله تحقیق



رو داشت. با ز موانع پیشادر نخستین گام باید درک درستی  شناسایی گلوگاه های فساد مالی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورجهت 

م مه عواملاز جمله  کنند.عمل می عوامل ایجاد فساد مالی در این سازمانان توان مشاهده نمود که عوامل متعددی بعنوبررسی ادبیات پژوهش می

ز دولت با هرچه بزرگتر شدن ابزرگ شدن دولت ها می باشد، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز به عنوان بخشی ، فساد مالیدر رابطه با 

اعم در بخش هایی قاط آسیب پذیر تر نبا توجه به تمام دولتی بودن این سازمان . ایجاد خواهد نمودزمینه دریافت رشوه و رانت در محیط اداری، را 

دستورالعمل ، ه آموزشگاههای آزاددستورالعمل اجرایی تاسیس و ادار 57سامانه تدارکات دولت جهت تهیه تجهیزات و مواد مصرفی، قانون ماده »از 

شاخص به عنوان شاخص  9ده شباشد. در راستای جلوگیری از فساد در موارد ذکر می « و دستورالعمل های برگزاری آزمون های آموزش در صنایع

 های اصلی باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و سپس مدلی ارائه شود.

 دیگر، عبارت به و سوق می دهد غیررسمی هایفعالیتسوی  بهرا بیشتر  مدیران و رؤسای صاحب اختیار از سوی دیگر شفاف نبودن امور مالی

رانت  بستر مناسبی جهت ،ایران یفعل قانون نواقص در وجود میدهند نشان گزارشها. را فراهم می آوردزمینه دریافت رشوه و رانت در محیط ادارت 

  .عده ای سودجو را ایجاد نموده استخواری و فساد گرایی مالی 

 

 مبانی نظری تحقیق

. ش آموزش های مهارتی کشور نیز قابل مشاهده می باشدرانت و فساد مالی در بختوان استنباط نمود که با بررسی شواهد موجود به راحتی می

رانت و ماهیت رشوه خواری  شود کهاما در عمل مشاهده می ستابودهمبارزه با فساد مالی در حالی که در یک دهه اخیر، اغلب شعارهای سال 

در رشد و شکوفایی و اقتصادی  اراج رفتهسرمایه های به تشود که نقش زمانی بیشتر می مسئلهاهمیت این در کشور نمایان می باشد.  همچنان

گیری بسیاری شود که جهتترین ارکان توسعه کشور قلمداد مییکی از کلیدی سالمت اداریمقاومتی را در نظر بگیریم. با عنایت به این مساله که 

از اهمیت  شناسایی گلوگاههای فساد مالیشود، لذا پرداختن به مبحث تعریف می سالمت اداریهای اقتصادی در همراستایی با اهداف مشی از خط

 جلوگیری از فسادهایی برای گیرندگان ارشد کشور برنامهبسیار باالیی برخوردار است. در عین حال در حالی که بسیاری از صاحب نظران و تصمیم

 .ردوجود دا دولت هاروی ، غلبه بر موانع متعددی است که پیش جلوگیری از فساد مالیرسد نخستین گام جهت اند، به نظر میرا اعالم نموده مالی

با اتکاء به شواهد بدست آمده از کشورهای موفق و توسعه  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور شناسایی گلوگاه های فساد مالی درجهت 

شناسایی و مالی ها دهد که رابطه مستقیمی بین شفاف و واضح بودن خط مشیها نشان میهایی را استخراج نمود. بررسیتوان شاخصیافته می

ای های گستردهاقتصادهای نوظهور مانند هند و چین، برنامهوجود دارد. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی  گلوگاه های فساد

و  1برای مقابله با فساد اداری و اجتناب از تخلفات مختلف به اجرا در آمده است و ماحصل چنین اقداماتی بهبود وضعیت بخش تولید است )ناهر

 (. 2020همکاران، 

                                                           
1 Naher 



درسطح ی و مطالعات قاتیباشد. تحقکشور می آموزش فنی و حرفه ایسازمان در  گلوگاه های فساد مالی  نییو تع ییشناسا قیتحق نیهدف ا

فساد ابعاد شناسایی رسد که بنابراین به نظر می. صورت گرفته است دولتیسازمان های در  شناسایی گلوگاه های فساد مالیجهان درخصوص 

با  به طور خاص، هنوز آن طور که باید تببین نشده است. لذا در این پژوهش کشور اداری سازمان هایرفع آن در به طور عام، و  مالی ادارات

 .کشور پرداخته خواهد شد آموزش فنی و حرفه ایسازمان در  شناسایی گلو گاه های فساد مالیسازی  مدلرویکردی اکتشافی به 

 

 پژوهش شناسیروش

به طور کلی روش های جمع آوری اطالعات به دو بخش کتابخانه ای برای استخراج مدل از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. 

نامه  و میدانی قابل تقسیم است. در بخش کتابخانه ای اطالعات مربوط به پیشینه ادبیات و مبانی نظری تحقیق با مطالعه کتاب ها، مجالت، پایان

 با روش تحلیل مضمون به مدل پیشنهادی تبدیل گردید. شاخص بود 10ها و اطالعات اینترنتی جمع آوری شده است و نتایج تحقیق که 

 در بخش میدانی تحقیق برای شناسایی گلوگاه های فساد مالی از روش پرسشنامه استفاده شده است.

و مصاحبه  یفیکه با روش ک یدر مطالعاتحجم نمونه  هستند. (خبرگان تجربی )مدیر، رؤسا و کارشناسانشامل پژوهش  ی اینجامعه آمار

 کندیم دایادامه پ یبه اشباع نظر دنیتا رس یفیک لیمصاحبه در تحل ندیفرا یشده است. بطور کل هینفر توص 25تا  5 نیمعموالً ب شوندیانجام م

 هیهدفمند توص و یراحتمالیغ یهاخبرگان از روش یریگنمونه یبرا نی(. همچن1391 ،ییو بودال ی؛ الوان1391 ،ی؛ جالل1391 ،)رنجبر و همکاران

 یا بوده سازمان آموزش فنی و حرفه ای حوزه در  سال سابقه 10حداقل  ،نظری مالک انتخاب خبرگان(. 1396و همکاران،  فریشده است )نادر

به انتخاب  یبرفمطالعه به صورت هدفمند و با روش گلوله نیا یفیدر بخش ک باشند.در قالب کتاب و مقاله  یعلم فاتیدارای تأل نهیزم نیدر ااینکه 

 اند.نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کرده 16براین اساس  .افتیادامه  یبه اشباع نظر دنیتا رس یریگنمونه ندیفرا نمونه پرداخته شد.

از آنجا که برای مطالعات کیفی که با هدف اکتشافی و طراحی  است. شدهاستفاده  و پرسشنامه پژوهش از مصاحبه هایداده یگردآور یبرا

ساختارمند با در این تحقیق نیز از مصاحبه نیم (.1393فرد و همکاران، تر هستند )داناییساختاریافته مناسبهای نیمشوند مصاحبهانجام می مدل

 استفاده شده است. ای برای طراحی الگوی پژوهشسپس از پرسشنامهخبرگان استفاده شده است. 

 

 های پژوهشیافته

 زینفر ن 6نفر مرد هستند و 10 تیاز نظر جنسنفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه انجام شده است.  16 دگاهیمطالعه براساس د نیا یفیبخش ک

سال هستند. از نظر  45 یباال زینفر ن 9سال سن دارند و  45تا  35 نینفر ب 6سال سن دارند،  35نفر کمتر از  1 ی. از نظر سنباشندیزن م



داشته و  یکارسال سابقه 20تا  10 نینفر ب 2 تیدارند. در نها کارشناسینفر  10ارشد داشته و  یکارشناس التینفر از خبرگان تحص 6 التیتحص

 .دارند یسال سال تجربه کار 20 یباال زینفر ن 14

 خبرگان شناختیهای جمعیتویژگی-1-4جدول 

 درصد فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 جنسیت
 %62.5 10 مرد

 %37.5 6 زن

 سن

 %6.25 2 سال 35کمتر از 

 %37.5 6 سال 45تا   35

 %43.75 10 سال و بیشتر 45

 تحصیالت
 %37.5 6 کارشناسی ارشد

 %62.5 10 کارشناسی

 کاریسابقه

 %12.5 8 سال 20تا  10

 %87.5 9 سال 20باالی 

 %100 16 کل

 
یافته با خبرگان صورت ساختهای تخصصی نیممصاحبه ،کشور مدل شناسایی گلوگاه فساد مالی در سازمان آموزش فنی و حرفه ایارائه  برای

بینی در نظر گرفته باز در نظر گرفته شده است و در طول فرایند مصاحبه این پیش پرسش پنجگرفته است. در این مرحله پیش از شروع مصاحبه 

ها و مکرر داده یبه بازخوان اقدامها آشنا شود داده ییبا عمق و گستره محتوا پژوهشگر نکهیا یبرارح شود. طشده است که سواالت جدیدی نیز م

شناسایی گلوگاه فساد مالی در سازمان آموزش فنی و  سواالت مصاحبه گردیده است.( مدل هاو  یمعان یها به صورت فعال )جستجوخواندن داده

 .ارائه شده است 2جدول در  کشور حرفه ای

 

 )تِم( مضمونتحلیل  سواالت مصاحبه -2جدول 

 پرسش ردیف

 کنید؟کشور را چه میزان ارزیابی می فساد مالی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای های شناسایی گلوگاهاهمیت  1
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ها چندین بار مطالعه و مرور شد. وتحلیل قرار گرفت. برای این منظور متن مصاحبهمورد تجزیه)تِم(  مضمونتحلیل ها با روش نتایج مصاحبه

های مرتبط با معنای اصلی شکسته شد. واحدهای معنایی نیز چندین بار مرور و ها به واحدهای معنایی در قالب جمالت و پاراگرافسپس داده

وتحلیل با اضافه شدن هر مصاحبه به بندی شد. جریان تجزیهراساس تشابه معنایی طبقهسپس کدهای مناسب هر واحد معنایی نوشته و کدها ب

ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مالک دستیابی به اشباع نظری رسیدن به تکرار در کدهای استخراجی همین ترتیب تکرار شد. مصاحبه

در  .صورت گرفت ریدهنده و فراگ، سازمانهیپا نیمضام شامل (2001) نگیاسترل دیرات مبتنی بر روش پیشنهادی)تِم(  مضمونتحلیل بوده است. 

شناسایی گلوگاه های فساد مالی سازمان ی هاشاخصدست پیدا شد.  مضمون پایه 29و دهنده مقوله سازمان 9فراگیر، مقوله  2نهایت از طریق 

 در )تِم(  مضمونتحلیل ها به روش مستخرج از مصاحبه کشور آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه شده است. 3جدول 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شاخص -3جدول 

 کشور مدل شناسایی گلوگاه های فساد مالی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

 مضامین پایه دهندهسازمان فراگیر

        عوامل

 دولتی

 حاکمیتی امور تقویت

 واگذاری و دستگاه

 بخش به دولتی تصدیهای

 دولتی غیر های

 ؛«متحد بودن تمامی مدیران سطح عالی جهت واگذاری»

اجرای دستورالعمل اجرایی 
قانون خدمات  91،92مواد

 مدیریت خدمات کشوری

بازرسی  »؛«بازرسی دوره ای گلوگاه های فساد خیز و نقاط آسیب پذیر دستگاههای اجرایی»

و اخذ گزارش تحلیلی و آسیب شناسی  های اعالمی از سوی باالترین مقام دستگاه اجراییاولویت

نقاطی که بر اساس نظرسنجی های سالیانه یا گزارش های مردمی بازرسی »؛ «ماهه 6در مقاطع 

انتخاب و »؛ «( قانون در آنجا گزارش شده باشد91بیشترین موارد وقوع تخلفات موضوع ماده )

اجرای قانون رسیدگی » «ناظر ارشد و بازرسان مطابق دستورالعمل اجرایی به صورت گردشی انتصاب
 «به تخلفات اداری در دستگاه

 صیانت از حقوق مردم

» ؛ «اطالع رسانی و نحوه ارائه خدمات به مردم» ؛ «نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم»
» ؛ «ارائه کلیه خدمات به روز شده دستگاه در پورتال مربوطه» ؛ «بروزرسانی و تهیه منشور اخالقی

 «استقرار و راه اندازی سامانه تلفن گویا

 قانون گرایی
؛ «گرحذف نهادهای موازی و شرایط مداخله»؛ «گیریتعیین مراجع رسمی و مشخص برای تصمیم»

 «اداراتسیستم رسیدگی و پیگیری شکایات »؛ «بررسی، ارزیابی و کنترل مستمر فرایندها»

 شفافیت  
درج کلیه موارد مالی اعم از قراردادها در »؛ « تهیه برنامه شفاف مالی»؛ «مستند سازی کلیه قراردادها»

 « پرتال سازمان

عوامل 

 فرایندی

 الگوی مصرف و بهره وری
از سوی ادارات جهت شرکت تعیین کف و سقف قیمت » ؛«از سامانه تدارکات دولت واسطه ها حذف»

  ؛« در مزایده

 نظارت و کنترل داخلی
جابجایی منابع »  ؛«تهیه گزارش های نظارتی دوره ای»  ؛«تجدید نظر در دستورالعمل های آزمون» 

 ؛«نظارت بر عملکرد آموزشگاه های آزاد»  ؛«انسانی مرتبط با صنایع به صورت دوره ای

 شایسته ساالری
شناسایی افراد واجد »  ؛«ارتقاء شغلی کارمندان بر اساس مدرک تحصیلی و عملکرد موفقانتصاب و » 

  ؛«گردش شغلی در شغل های آسیب پذیر دارای گلوگاه فساد مالی» ؛«شرایط

 باط اداری مالیضان 
اشتغال » ؛«تطبیق هزینه کرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و جاری با قوانین و مقررات»

 ؛«کارکنان در پست های مربوطه

 



دهنده های سههازمانشههامل مقولههه مههدیریتیمقولههه فراگیههر  اند.بندی شههدهدسههتهفراینههدی  و عوامههل دولتههیهای فراگیههر در قالههب مقولههه

قهانون  91،92دولتهی، اجهرای دسهتورالعمل اجرایهی مهواد غیهر ههای بخهش بهه دولتهی واگهذاری تصهدیهای و دسهتگاه حاکمیتی امور تقویت

خههدمات مههدیریت خههدمات کشههوری، اجههرای قههانون رسههیدگی بههه تخلفههات اداری در دسههتگاه، صههیانت از حقههوق مههردم، قههانون گرایههی، 

 .تاکید شودشفافیت، الگوی مصرف و بهره وری، نظارت و کنترل داخلی، شایسته ساالری، انظباط اداری مالی 

 

 

 کشورگلوگاه های فساد در سازمان آموزش فنی و حرفه ای  مدل شناساییطراحی 

 کشور گلوگاه های فساد در سازمان آموزش فنی و حرفه ای مدل شناسایی -1شکل 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 بحث گیری و نتیجه
براساس نتایج انجام شده است.  کشور مدل شناسایی گلو گاه های فساد مالی در سازمان آموزش فنی و حرفه ایارائه پژوهش حاضر با هدف 

 قانون گرایی، شایسته ساالری و صیانت از حقوق مردم تاثیر دارند. های بر سیاست شفاف سازی مالیو  کوچک شدن سازمانمشخص گردید 

، نظارت و کنترل داخلی، انظباط اداری مالی و الگوی مصرف و بهره 92و 91دستورالعمل اجرایی مواد همچنین مشخص شد، عوامل مذکور 

  شوند.میفساد در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  شناسایی گلوگاه های به  مشخص گردید عوامل مذکور گذارند. در نهایت نیزاثر میوری 

 

 قانون گرایی

 شفاف سازی مالی

صیانت از حقوق 
 مردم

 

 شایسته ساالری

نظارت و کنترل 
 داخلی

 باط اداری مالیضان

 کوچک شدن سازمان 

شناسایی عوامل فساد 
 مالی 

الگوی مصرف و بهره 
 وری

دستورالعمل اجرایی 
 91و92مواد 

 



تمامی  با اتحاد افزایش بهره وری ،جلوگیری از فساد مالیچشم انداز متمرکز بر  جادیابا شود، پیشنهاد می کوچک شدن سازماندر خصوص 

مقدمات امر آموزش، بتوان به عنوان متولی  (واحد آموزشگاه های آزاد)بخش هایی از سازمان به بخش خصوصی  مدیران سطح عالی جهت واگذاری

 را فراهم آورد.  رانیمد یتماممتعهد بودن 

 

تهیه برنامه شفاف  سازی کلیه قراردادها،مستند در راستای می توان ارشد  تیریمد تیحما و رانیتوسط مدشفاف سازی مالی در خصوص 

توسط  تیفیبه ارائه خدمات با کرا حذف نمود و سودجویان از سیستم اداری ، حضور درج کلیه موارد مالی اعم از قراردادها در پرتال سازمان، مالی

 .پرداختمهم در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان یک مولفه متعهد شناسایی شده  رانیمد

 

نظارت بر  و یابیارزکشور نسبت به  سازمان آموزش فنی و حرفه ایربط در مدیران ذی شود،پیشنهاد می صیانت از حقوق مرد در خصوص

، اطالع رسانی و نحوه ارائه خدمات به مردم، بروزرسانی و تهیه منشور اخالقی، ارائه کلیه خدمات به روز شده استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم

 ندیاهداف بلند مدت به عنوان فرا نییتعکار گرفته و با تمهیدات خاص خود را بهدستگاه در پورتال مربوطه و استقرار و راه اندازی سامانه تلفن گویا 

 ، اقدامات خود را عملی سازند. جلوگیری از فساد مالی کیتژاسترا یزیربرنامه

 

انتصاب  کشور نسبت به سازمان آموزش فنی و حرفه ای پیش از هر اقدامی، مدیران نظام اداریشود، پیشنهاد می شایسته ساالری در خصوص

گردش شغلی در شغل های آسیب پذیر دارای  شرایط وو ارتقاء شغلی کارمندان بر اساس مدرک تحصیلی و عملکرد موفق،شناسایی افراد واجد 

ارشد به  رانیدادن مد تیاهمدهنده  کارگیرند. این مهم نشانهای مدون خود را در این باره بهاستراتژی داشته و قیدق یبررس گلوگاه فساد مالی

 کشورآموزش فنی و حرفه ای نظام  از فساد مالی درجلوگیری در  گرتسهیلاست که به نوبه خود به عنوان یک رکن  انتصاب شایسته یهااستیس

 های محیطی و مشکالت مربوط به آن تا حدودی فائق آیند.توانند بر چالشمذکور میهمچنین مدیران شود. تلقی می

 یمشخص براو  یمراجع رسم نییتعکشور با  سازمان آموزش فنی و حرفه ای مدیران نظام اداریشود، پیشنهاد می قانون گرایی در خصوص

بپردازند. عالوه بر موارد مذکور، با  ندهایو کنترل مستمر فرا یابیارز ،یبررسبه  گرمداخله طیو شرا یمواز یحذف نهادهاو  قانونی یریگمیتصم

شناسایی و فساد های مالی را پیش به تاراج رفتن سرمایه های ملی قادر خواهند بود به  ادارات اتیشکا یریگیو پ یدگیرس ستمیسایجاد یک 

کننده در این راستا بسیار کمک شرویپ یکشورها نیاقتباس قوانبه همراه  باهم نیقوان رتیعدم مغا ی وگذاروحدت مراجع قانونوجود  .پیگیری نمایند

 خواهد بود

 

های دوره ای گلوگاه بازرسی  یسازوکارهاربط نسبت به اتخاذ مدیران ذیشود، پیشنهاد می 91و 92دستورالعمل اجرایی مواد  در خصوص

و اخذ گزارش تحلیلی و آسیب های اعالمی از سوی باالترین مقام دستگاه اجرایی اولویت های فساد خیز و نقاط آسیب پذیر دستگاههای اجرایی،



( 91ماده ) نقاطی که بر اساس نظرسنجی های سالیانه یا گزارش های مردمی بیشترین موارد وقوع تخلفات موضوعماهه،  6شناسی در مقاطع 

، انتخاب و انتصاب ناظر ارشد و بازرسان مطابق دستورالعمل اجرایی به صورت گردشی و اجرای قانون رسیدگی به قانون در آنجا گزارش شده باشد

 پذیر خواهد شد.امکاننظارت مستمر کارگیرند. این مهم با تمامی تالش و تمهیدات خود را به تخلفات اداری در دستگاه

 

جابجایی  شود، تجدید نظری در دستورالعمل های آزمون، نظارت بر عملکرد آموزشگاه های آزاد،نظارت و کنترل داخلی پیشنهاد می در خصوص

 تهیه گزارش های نظارتی دوره ای صورت گیرد  و منابع انسانی مرتبط با صنایع به صورت دوره ای

 

تطبیق هزینه کرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و جاری با قوانین وطه با مدیران مرب شود، پیشنهاد می انظباط اداری مالی در خصوص

 کشور سازمان آموزش فنی و حرفه ای نظام اداریدر فساد مالی  های تاثیرگذارعنوان مولفه و مقررات، اشتغال کارکنان در پست های مربوطه به

 انعت بعمل آورند.مم

 

ضمن حذف واسطه ها از سامانه تدارکات دولت، تعیین کف و سقف قیمت از سوی  شود،پیشنهاد می الگوی مصرف و بهره وری در خصوص

افراد تامین کننده در سامانه و فراخوان عمومی جهت شرکت کلیه فروشندگان در سامانه تدارکات دولت ضمن  ادارات جهت شرکت در مزایده

گاهی اصالح و بازبینی قوانین است وجود  را فراهم آورد نیقوان یاجرا یریپذامکان قدماتم مشارکت در سامانه نیقوان یریپذانعطاف و یسازساده

  شود.که در نهایت منجر به افزایش کارایی می

. 
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