
 شهروند/ همکار گرامي

 با سالم و ادب

هاي  زمينهدر درمانی  -بهداشتیمراکز ، درمانی  -چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات یکی از مراکز آموزشی

شكايتي داشته و ، نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات 

شخصا ذينفع آن بوده و از اين اداره خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشيد و يا به عنوان يك شهروند آگاه با 

حس مسووليت اجتماعي از سوء جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي ، وجود فساد و جرم و يا ديگر 

ايت و يا اطالعات خود از اين گونه سوء جريانات را با توجه و رعايت نكات توانيد شك تخلفات اداري اطالعاتي داريد، مي

و پاسخگویی به شکایات ارسال نماييد تا وفق مقررات   رسيدگي به شكايات و اعالمات اداره بازرسی زير به سامانه 

 به آن رسيدگي شود. 

 :زير توجه فرماييد به نكات پيش از تنظيم و ارسال شكايت و يا گزارش از سو جريان اداري

مراکز آموزشی درمانی و هاي  بازرسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در ، دستگاهاداره وظيفه 

هاي مذكور و موضوعات زير در صالحيت  است. بنابراين رسيدگي به شكايات، خارج از حوزهمراکز بهداشتی درمانی 

 اين سازمان نيست نظير؛

دعاوي بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي احقاق حقوق آنان مرجع دادگستري تعيين شده  رسيدگي به :الف

 است مگر موضوعاتي كه بيانگر نقض قانون يا سوء جريان اداري باشد؛

 ؛ييب: بررسي و تجديدنظر نسبت به آرا مراجع قضا

يل سازمان بازرسي كل كشور و تبصره قانون تشك 2هاي دادگستري ) برابر ماده  شكايت از قضات دادسرا و دادگاه :ج

آيين نامه اجرايي آن رسيدگي به عملكرد حوزه هاي ستادي قوه قضاييه در صالحيت سازمان بازرسي كل  8ماده  3

  ).كشور نمي باشد

 



 چند توصيه

 ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است و يا گزارشي  در صورتي كه قباًل شكايتي به بازرسي ارسال نموده

 از سو جريان اداري ارايه نموده ايد، از ارسال مجدد شكايت يا گزارش خودداري نماييد. 

 شود ،  يبازرسي ارسال شده است و مجددًا از اين طريق ارسال ماداره هايي كه قباًل به  به شكايت

 .رسيدگي نخواهد شد

 هايي كه داراي اطالعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز  شكايت

 .نشود، رسيدگي نخواهد شد

 به عبارتي ديگر در  .گردد شكايت خود در چند موضوع را در يك شكايت نامه ارسال نكنيد اكيدًا درخواست مي

دستگاه و يا چند دستگاه در يك موضوع و يا در چند موضوع شكايت داريد؛ براي هر يك از صورتي كه از يك 

 .دستگاهها و براي هر يك از موضوعات يك فرم شكايت تنظيم و ارسال نماييد

 مسووليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود. 

  دار اجباري است براي فيلدهاي ستارهدر سامانه پورتال تكميل اطالعات. 

 روش تنظيم و ارسال شكايت  

   شاكي همراه با داليل باشدشماره تلفن شكايت بايد متضمن هويت كامل، نشاني، 

  


