دستورالعمل اجرايي امر به معروف و نهي از منكر توسط معتمدين در ادارات
)1به جاي برخورد با شخص به عمل توجه كنيد و به جاي انزجار از فاعل منكر از فعل منكر
ناحشنودي كنيد يعني به جاي آنكه بگوييد تو كارمند بي انضباطي يا  ...هستي بگوييد تو
كارمند با انضباط مي باشي ولي اين خالف نظم و انضباط است
)2سعي كنيد تذكر شما به طور خصوصي و انفرادي باشد و از تذكر دادن در مالء عام و نزد
ساير همكاران جداً بپرهيزيد
 )3حد شما تذكر لساني است و چنانچه مخاطب (همكار يا مراجعه كننده) تذكر شما را
نپذيرفت وآن را عملي نساخت شما فقط مي توانيد مراتب را عيناً و در اسرع وقت به مراجع
ذيصالح مانند هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ،حراست و ادارات كل بازرسي و رسيدگي به
شكايات منعكس نماييد هرگز بر تذكر خود پافشاري و اصرار نورزيد.
 )4به معروفها و منكرهايي بسنده كنيد كه قطعي و مسلم است و از موارد اختالفي (فقهي و
عرفي) بپرهيزيد
 )5آمر به معروف و ناهي از منكر حق هيچگونه تحقيق و تعرض به حريم خصوصي ديگران را
ندارد و فقط به مواردي مي پردازد كه آشكار و علني و مشهود شده باشد
 )6رفتار و كرداركاركنان در محيط كار مشمول اين دستورالعمل است و معتمدين در اجراي
اين دستورالعمل نبايد رفتار خارج از محيط اداره را مورد توجه قرار دهند مگر در مواردي كه
در ارتباط با وظيفه اداري باشد.
 )7معتمدين بايد به گونه اي رفتار نمايند كه مورد اعتماد همكاران قرار گيرند بنابراين چنانچه
فردي را تذكر داده و از منكري نهي كرديد نبايد موضوع را به ديگران منتقل يا گزارش نماييد
مگر در مواردي كه فرد اصرار بر ارتكاب منكر داشته و تذكرهاي متعدد شما اثري نبخشيده
باشد در اينصورت فقط مي توانيد مراتب را به مراجع ذيصالح مذكور در بند  3اين دستورالعمل
گزارش نمايند.
)8برخورد شما بايد كامالً منطبق بر موازين شرعي و قانوني بوده و با احترام ،ادب و متانت
همراه باشد

در ادامه به معتمدين محترم مجري طرح كه اجراي اين وظيفه خطير را برعهده گرفته اند
توصيه مي شود:
)1از سرزنش ديگران نسبت به عمل مقدسي كه انجام مي دهيد هرگز ترس و خوف به خود راه
ندهيد و بدانيد در راهي كه گام برداشته ايد بايد صبر و استقامت داشته باشيد
 ) 2سعي كنيد در صورت امكان مخاطب را اقناع كنيد به همين منظور بهتر است در هنگام امر
به معروف و نهي از منكر به داليل و آثار انجام معروف يا ترك منكر اشاره كنيد
 ) 3شخصيت و كرامت مخاطبين را هميشه مورد توجه قرار داده و مراقبت كنيد كه عزت و
كرامت انسانها خدشه دار نشود
 )4عمل خود را صرفاً از روي خيرخواهي و اصالح امور انجام دهيد مواظبت كنيد تا اين اقدام
الهي شما تحت تاثير هواي نفس  ،غرور و  ...قرار نگيرد
 )5منكر قبلي را به فرد يادآوري نكنيد و فقط رفتار حال را مد نظر قرار دهيد
 )6هرگز از چند نمونه فعل منكري كه ممكن است فردي مرتكب آن شود به جمع بندي راجع
به شخصيت آن نرسيد.
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