بسمٍ تعبلی
فرایىذ پبسخگًیی بٍ شکبیبت
خذمت دَىذگبن :رئیس ٍ کبرشٌبس رسیذگی بِ شکبیبت  ،رئیس دستگبُ یب سبیر همبهبت خبرج از دستگبُ
(استبًذار ٍ ) ...
خذمت گیروذگبن  :افراد جبهؼِ ٍ کبرکٌبى داًشگبُ
مذارک ي اطالعبت مًرد ویبز  :بستِ بِ ًَع شکبیت ٍ فرد شبکی ( کبرکٌبى یب هراجؼیي خبرج از دستگبُ) هتفبٍت
است در هجوَع داشتي اطالػبت بْذاشتی  ،درهبًی ٍ آشٌبیی بب لَاًیي ٍ همررات اداری الزم است .
فرم َبی مًرد استفبدٌ  :فرم خبطی هَرد استفبدُ لرار ًوی گیرد.
شرح مراحل اوجبم کبر  :پس از دریبفت شکبیت از شبکی یب از هراجغ ریربط (هستمین یب غیر هستمین) در دفتر یب از
طریك اتَهبسیَى ثبت هی گردد ٍ تحَیل رئیس ادارُ هی شَد .در طَرتی کِ شکبیت ًیبز بِ پیگیری بؼذی
ًذاشتِ ببشذ(هردٍد ببشذ) پس از ارائِ گسارش بِ رئیس ادارُ ،پبسخ شبکی ٍ هراجغ دیگر بب دالیل ٍ هستٌذات
لبًًَی ارسبل هی گردد .در طَرتی کِ شکبیت هٌطبك بب همررات ٍ در حَزُ ٍظبیف ٍ اختیبرات ببشذ هسئَل
پیگیری ،هْلت اًجبم کبر ٍ هراحل پیشٌْبدی ًحَُ پیگیری هشخض هی گردد .پس از بررسی ،گسارش الذاهبت
اًجبم شذُ ٍ ًتیجِ بررسی بِ اطالع رئیس ادارُ رسبًذُ هی شَد .در طَرتی کِ پس از بررسی هشخض شَد
شبکی ریحك ًبَدُ گسارش ًْبیی بِ رئیس ادارُ اػالم ٍ در ًْبیت بب دالیل لبًًَی ٍ هستٌذات بِ شبکی یب هراجغ
ریربط پبسخ دادُ هی شَد .در طَرتی کِ شبکی ریحك ببشذ ٍ لظَری طَرت گرفتِ ببشذ بب هتشبکی در خظَص
ببزگرداًذى حك شبکی هکبتبِ هی گردد ٍ در طَرتی کِ تخلف طَرت گرفتِ ببشذ هَضَع بِ ّیأت رسیذگی بِ
تخلفبت اداری ارجبع هی گردد .در ًْبیت در خظَص احمبق حك شبکی پیگیری بِ ػول آهذُ ٍ در طَرت ػذم
تحمك  ،هَضَع بِ رئیس دستگبُ ٍ ّیأت رسیذگی بِ تخلفبت گسارش هی گردد .
در طَرتی کِ شکبیت خبرج از اختی برات ادارُ ببشذ پس از ارائِ گسارش بِ رئیس ادارُ ،پبسخ شبکی ٍ هراجغ دیگر
بب دالیل ٍ هستٌذات لبًًَی ارسبل هی گردد ٍ در طَرتی کِ درخَاست شبکی هرتبط بب ٍاحذ ّبی دیگر ببشذ بِ
ٍاحذ ریربط ارجبع هی گردد .
مسئًلیت َب ي اختیبرات َریک از عًامل

رئیس دستگبُ  :طذٍر دستَر بررسی ٍ رسیذگی بِ شکبیبت
رئیس ادارُ  :تؼییي کبرشٌبس جْت بررسی هَضَع ٍ تؼییي هراحل پیشٌْبدی
کبرشٌبس رسیذگی بِ شکبیبت  :پیگیری شکبیت ٍ تْیِ گسارش جْت رئیس ادارُ ٍ سبیر همبهبت ،تْیِ جَابیِ
جْت شبکی در طَرت لسٍم
قًاویه ي مقررات  :لبًَى هذیریت خذهبت کشَری  ،هجوَػِ لَاًیي ٍ همررات اداری استخذاهی  ،لَاًیي ٍ همررات
تخلفبت اداری  ،آئیي ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی ٍ  ...بستِ بِ ًَع شکبیت ٍ فرد شبکی آشٌبیی بب بسیبری از لَاًیي ٍ
همررات جْت پیگیری شکبیت الزم است .
وًع فه آيری مًرد استفبدٌ در اجرای ريش  :فٌبٍری خبطی هَرد استفبدُ لرار ًوی گیرد .
مذت زمبن اوجبم کبر  :طبك هبدُ  52لبًَى ارتمبء سالهت ًظبم اداری هظَة آببى هبُ  09هجوغ تشخیض هظلحت
ًظبم هذت زهبى پبسخگَئی بِ شکبیبت حذاکثر  1هبُ هی ببشذ .

فلًچبرت فرآیىذ پبسخگًئی بٍ شکبیبت

تحَیل شکَائیِ تَسط فرد

ارسبل شکَائیِ از هراجغ ریربط

شبکی (شکبیبت هستمین)

(شکبیبت غیرهستمین)

زفتر ارزیببی عولکرز ٍ پبسرگَئی بِ شکبیبت ٍزارت
هتبَع ،ارگبًْب ٍ ًْبزّبی ذبرج از سیستن زاًشگبُ
(از لبیل سبزهبى ببزرسی  ،زفتر ببزرسی استبًساری ،
ًوبیٌسگبى هجلس ٍ )...

دریبفت شکًائیٍ

ثبت شکبیت در اتَهبسیَى ٍ ارجبع بِ رئیس ادارُ

ارزیببی اٍلیِ ًبهِ تَسط رئیس ادارُ

خیر
شکبیت هرزٍز

آیب ًیبز بِ پیگیری
بعسی زارز

1

بلِ
هشرص کرزى هسئَل پیگیری ًبهِ ،تعییي هراحل پیشٌْبزی جْت ًحَُ
پیگیری ٍ هْلت اًجبم کبر

سبیر زرذَاست ّبی هوکي

ذبرج از اذتیبرات ازارُ

ارجبع بِ ٍاحس شیربط

ارجبع بِ ٍاحس شیربط

1

1

1

1

هراحل پیشٌْبزی اًجبم کبر از لبیل :
هصبحبِ حضَری بب شبکی،،هصبحبِ حضَری بب
هتشبکی ،هشبٍرُ( زرصَرت ًیبز) بب کبرشٌبس
هَضَعی هَرز ٍثَق ازارُ ببزرسی ،استعالم از
هسیریت ّبی هربَطِ ٍ جوع بٌسی ًْبیی

توبهی زرذَاست ّبی شبکی هٌطبك بب همررات ٍ حَزُ
ٍظبیف ٍ اذتیبرات هی ببشس

بلِ

ذیر

آیب شبکی شیحك
هی ببشس

1

بلِ

بلِ
ارجبع هَضَع بِ ّیأت رسیسگی بِ ترلفبت

ذیر

آیب زر تضییع حك شبکی
ترلف ازاری یب جسایی رخ
زازُ است

ذیر
هکبتبِ بب هتشبکی جْت رعبیت لبًَى ٍ ببزگرزاًسى حك شبکی

بله

آیب احمبق حك شبکی
تحمك یبفتِ است

بلِ

1

ارجبع ترلف هتشبکی بِ ّیبت رسیسگی بِ ترلفبت

ذیر
ارجبع بِ رئیس زاًشگبُ

 1ذیر

تْیِ گسارش

1

تْیِ گسارش ًْبیی تَسط هسئَل پیگیری
ٍ اعالم بِ رئیس ازارُ

ارسبل پبسد بِ شبکی بب زالیل
لبًًَی ٍ هستٌس ٍ ارسبل
رًٍَشت ّب زر صَرت ًیبز

