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  استان بوشهرتعاون روستايي مديريت  راهبرد مشاركت مصوب 

  

مديريت تعاون روستايي استان بوشهر در راستاي انجام ماموريت سازماني خود تالش ميكند با برنامه محوري نگاه سيستمي و توان 

)) 9((نمايد و با اجراي مفاد ماده ئه كارشناسان وقتي خدمات با كيفيتي را به طرز شايسته و درچارچوب وظايف قانوني خود به مخاطبين ارا

شوراي عالي اداري موضوع حقوق شهروندي در نظام اداري بعنوان حق اظهار نظر ازاد وو  28/12/95مورخ  112128ه تصويب نامه شمار

ذيل  ت و فرآيندهاي اداري سازمان را بشرحشهروندان درتصميما تارائه  پيشنهاد درمورد تصميمات و فرايندهاي اداري راهبردي مشارك

  0فراهم نمايد 

مل ها و ضوابط اجرايي را به مدت يك هفته از طريق علوايح خود را اعم از آيين نامه هاي دستور ال پيش نويس كليه مقررات و -1

نظر جوامع عمومي و تخصصي قرار داده و پس ازدريافت نظرات و انتقادات نسبت به   رمركز الكترونيك سازمان در معرض اظها

 0بررسي و اصالح و سپس تصويب و ابالغ اقدام نمايد 

ديگر كاناهاي  booshehr@corc.irالكترونيكي  پست rc.ir https//boosheehr.coاطالع رساني سامان به نشاني پايگاه  -2

طي بستر تعاملي الزم جهت دريافت نظرات ، پيشنهادات و شكايات شهروندان فراهم شده و اين نظرات توسط حوزه ارتبا

 0كايات ، روابط عمومي وساير بخش هاي مربوطه مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد رياست بازرسي و ش

واحدهاي ارائه دهنده خدمات مكلفند پس از دريافت پيشنهادات يا شكايات دركوتاهترين زمان ممكن نسبت به ارسال پاسخ  -3

 10پاسخگويي به شكايات نبايد بيش از اقدام نموده و پاسخ را به شهروند مورد نظر منعكس نمايند درمجموع روند رسيدگي و 

 0روز كاري به طول بيانجامد 

عموم شهروندان امكان مشاهده اظهار نظر و پيگيري خدمات مديريت تعاون روستايي استان بوشهر را از طريق تارنماي  -4

 0سازمان خواهند داشت 

سازمان و شماره تلفنهاي  07733324193ن سترهاي الكترونيكي از طريق شماره تلفبشهروندان محترم ميتوانند عالوه بر  -5

مديريت شهرستان ها و يا از طريق مديريت بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان هرگونه اظهار نظر ، انتقاد و يا پيشنهاد 

 0خود را اعالم و پيگيري نمايند 

م ميداند همواره نظرات پيشنهادات و انتقادات و شكايات آحاد مردم به زبرخود الاستان بوشهر استان تعاون روستايي مديريت  -6

، صاحب نظران ، ذينفعان مديران و كارشناسان را گرد آوري و راهكارهاي افزايش كيفيت خدمات ويژه نخبگان متخصصين 

  0رساني را تدوين و بروز رساني نمايد 
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