
 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران
تعاون روستایي       مدیریت

 استان قزوین

 30/11 ساعت پایان: 30/7      ساعت شروع: 29/06/1399   تاریخ برگزاري :

 تعاون روستائي استان قزوین  مدیریتسالن جلسات        مكان برگزاری جلسه:

 ورتجلسه کارگروه توسعه مدیریت تعاون روستائی استان قزوینص         : موضوع جلسه

 دستورجلسه:

بروز رسانی راهبرد مشارکت مصوب سازمان با رویکرد مشارکت الکترونیکی شهروندان، اخذ نظارت مردمی وتحلیل نظرات در راستای  

 بهبود فراینید های ارائه خدمات

 

 مصوبات جلسه :

مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در  : ر توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازیمحو

 1127128تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری شماره  9ماده  2اجرای بند 

همین منظور سازمان در ارائه خدمات  ،زمینه مشارکت الکترونیکی مردم را فراهم نماید. لذا به 28/12/95مورخ 

سازمانی تالش می نماید با دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات و جلب مشارکت مردمی از طرق ذیل نسبت به 

 .اصالح، بروزرسانی و بهبود خدمات در راستای ماموریت خود و نیز ارتقاء سطح رضایتمندی ارباب رجوع اقدام نماید

تالش می نماید با امکان مشارکت و تصمیم گیری الکترونیک شهروندان در تصمیماتی که در در این راستا سازمان 

 کارگروهها و شوراها در راستای بهبود ارائه خدمات و توسعه دولت الکترونیک گرفته می شود، اثرگذار باشد

 

 

 



 

 نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شكایات اعالمترهای تعاملی شهروندان جهت سب

  :ghazvin.corc.ir  \\https سازمان به نشانی رسانی اطالعه  گادر -1

  ندر تارنمای سازما در میز خدمت الکترونیکیدرج شده  شماره تماس و پست الكترونیكی مسئولین ارائه دهنده خدمت -2

 ()جهت درج طرح و ایده و پیشنهاد ،گزارش، انتقادات، شکایت ارتباط الكترونیكی با رئیس سازمان-3

فرم هاای نظرسان ی الکترونیکای باا هاد         : و تحلیل نظرات اخذ شده  ، نظر سنجی میز خدمت  های سازمان نظرسنجی  -4

قازوین ای ااد گردیاده اسات. بار ایان       تعاون روستائی استان مدیریت در امر بهبود ارائه خدمات الکترونیک  مشارکت هر چه بیشتر مردم

 نظرات مردمی گام مثبتی در حوزه افزایش رضایتمندی ارباب رجاوع، کاارایی و بهاره وری ساازمانی برخاواهیم      تحلیل اساس با دریافت و

 داشت.

 

 
ذینفعان از طریق آدرس الکترونیکی ذیل، می  ابطه با بهبود ارائه خدمات :دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم در ر-5 

توانند پیشنهادات خود را در خصوص کلیه امور ارایه نمایند. پس از بررسی مورد ذکر شده توسط کارشناسان پاسخ مناسب 

  .داده می شود

 

عموم ذینفعان می توانند با استفاده از سامانه شکایات نسبت به ثبت و پیگیری شکایات خود  سامانه رسیدگی به شكایات : -6

   . اقدام نمایند

  

 

https://ghazvin.corc.ir/
https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&codel=26831&referrer=link
https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?code=21&lang=1&sub=6&page_=adveform&tempname=ghazvin1&pageId=3566
https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?code=21&lang=1&sub=6&page_=adveform&tempname=ghazvin1&pageId=3566
https://ghazvin.corc.ir/index.aspx?page_=complain&order=list&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&PageIdF=-1&PageId=3716&OValue=DESC
https://ghazvin.corc.ir/index.aspx?page_=complain&order=list&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&PageIdF=-1&PageId=3716&OValue=DESC
http://arzyabi.corc.ir/
http://arzyabi.corc.ir/


 

 

واحدهای سازمانی مکلفند پس از دریافت پیشنهادات و شکایات در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تهیه پاسخ و ارسال -7

روز  7آن از طریق سامانه جامع میز خدمت اقدام نمایند. م موع زمان پاسخگویی و ارسال آن به ارباب رجوع نباید بیش از 

  .کاری به طول بیان امد

 میز خدمت تارنمای سازمانسال نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت از نحوه دریافت خدمت بنحو مقتضی در امکان مشاهده، ار-8

 د.اطالع رسانی گردبه شهروندان 

                                                     دی یتال سکوی رایزنیخط و  رأی گیری بر -9 

  : سایر کانالهای ارتباطی -10

 .نمایند اعالماز این طریق می توانند نظرات خود را در خصوص کیفیت تارنمای سازمان  نظرسن ی تارنمای سازمان :-1        

  30007013007007   ارسال پیامک به شماره  -2       

 .ghazvin@corc.ir:       الکترونیکی سازمان به آدرس تپس-3       

 

 

 

 

 

https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&codel=26831&referrer=link
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