(( تسوِ تؼالی))
سالم ّوکاس هحتشم ;

دسدًیای کًٌَی سشػت تغییشات تِ حذی است کِ آًچِ تا دیشٍص اًجام هی ضذُ ً ،وی تَاًذ فشهَلی تشای هَفقیت دس آیٌذُ تِ حساب
آیذ .اهشٍصُ ٍظیفِ اصلی هذیشاى ،سٍضي کشدى ًیشٍی هحشکِ دسًٍی ّوکاساى هی تاضذ کِ اگش چٌیي اتفاقی تیفتذ ضَسی تش پاخَاّذ ضذ کِ تِ
سادگی خاهَش ضذًی ًیست .دسایي ساستا تایذ اصًَػی تَجِ ّذایت ضذُ ًسثت تِ کاسکٌاى خَداستفادُ کٌٌذٍاجاصُ دٌّذ کِ کاسکٌاى،
خَدضاى دس هَسد هطکالت فکش کٌٌذ،تصوین تگیشًذ ٍساُ حل اسائِ دٌّذ ٍ اص دیذگاُ ّا ٍپیطٌْادّای سّثشاى گوٌام سغَح پاییي ساصهاى
حوایت کٌٌذٍ .تجای تضؼیف آًاى تشتَاًایی ّا ًٍقاط قَتطاى اًگطت گزاسُ ٍتِ آًاى کوک کٌٌذ تا استؼذادّای ًْفتِ خَدسا تِ کاسگیشًذ.اصایي
سٍست کِ تسیاسی اص آیٌذُ تیٌاى ًاهذاس جْاى سذُ تیست ٍیک هیالدی سا "سده مشارکت" ًام ًْادُ اًذ.آًاى تشایي تاٍسًذ کِ دسایي سذُ
هیضاى داًص ،ضٌاخت ٍاعالػات هشدم تِ هیضاى صیادی افضایص یافتِ ٍاًساى هغلغ ٍداسای هؼشفت ٍفشّیختِ تیص اص ّشچیض ًیاص تِ آى داسد کِ
تِ ًظشّا ٍاًذیطِ ّایص احتشام گزاسًذٍاٍسا دس ّذایت اهَس صًذگی ضشیک ٍسْین گشداًٌذ.
فلزا تِ جْت تاال تشدى ساًذهاى کاسی ٍ تْثَد ٍضؼیت هَجَد قالثی عشاحی ٍهذٍى گشدیذُ کِ دس اختیاس کلیِ پشسٌل قشاس گیشد تا تا تَجِ تِ
تجشیثات اسصضوٌذ خَد دس سیستن اداسی ٍتٌا تِ صالحذیذ خَد ًسثت تِ تکویل آى اقذام الصم سااًجام دٌّذ.
* خَاّطوٌذ است جْت تکویل جذاٍل  ،هَاسد ریل سا دس ًظش داضتِ تاضیذ:
الف -دسصَستی کِ پیطٌْاد،اًتقاد یا تقذیشی جْت تْثَد ػولکشد تخص ّایی اص ساصهاى ٍحَصُ ّا داسیذ .لغفا جذٍل ّای ( )2(ٍ )1ساتکویل تفشهاییذ.
ب -دسصَست داضتي ضکایت اصتخص ّایی اصساصهاى یا حَصُ ّا ،جذٍل ّای ( )3(ٍ )1سا تکویل تفشهاییذ.
ج -تشای پیگیشی ٍپاسخ دّی هٌاسة دس هَسد هَضَع هغشٍحِ،تْتشاست جذٍل( )1تکویل ضَد.
دً-ظشات ضخصاٌ تَسظ هذیشاستاى قاتل سٍیت خَاّذ تَد.

جذٍل ( :)1هطخصات فشدی
ًام ًٍام خاًَادگی
ضْشستاى هحل خذهت
تلفي ّوشاُ

کذپشسٌلی
تلفي تواس
آدسس پستی
آدسس الکتشًٍیکی(ایویل)

جذٍل( : )2هحل دسج پیطٌْاد ،اًتقاد یا تقذیش
ًام فشد یا هَضَع ًقذ،پیطٌْاد ٍیا تقذیش
ضشح:

اصپطت صفحِ یا تشگِ الحاقی ًیض هی تَاًیذ استفادُ ًواییذ

جذٍل( :)3هحل دسج ضکایت
هَضَع:
ضشح:

اصپطت صفحِ یا تشگِ الحاقی ًیض هی تَاًیذ استفادُ ًواییذ

جذٍل( :)4هحل دسج دسخَاست ٍ سایش هَاسدهَسد ًظش
هَضَع
ضشح:

اصپطت صفحِ یا تشگِ الحاقی ًیض هی تَاًیذ استفادُ ًواییذ
دسصَست ًیاص تِ فضای تیطتش تشای دسج دسخَاست،اًتقاد،پیطٌْاد ،تقذیشیاضکایت اص صفحِ ًخست دسایي هحل اداهِ هغلة سا هشقَم تفشهاییذ.
همکار گرامی لطفا جدول زیر را تکمیل نفرمایید(.توسط مدیراستان تکمیل می شود).
ثبت نتایج بررسی موضوع جداول
جدول شماره :2

حَصُ ّای پیگیشی کٌٌذُ
جدول شماره :3

حَصُ ّای پیگیشی کٌٌذُ
جدول شماره :4

حَصُ ّای پیگیشی کٌٌذُ
با تشکر

