
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 

 16062248000 : شناسه خدمت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقالم سالمت محور عنوان خدمت:

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

ارسال شده از طرف نهادهای یتهای واحدها ، کارکنان ، مدیران و همچنین شکا ،مردم )مراجعین(،پرسنلو کتبی از  شفاهی تهایریافت شکاید :شرح خدمت

رسیدگی  به شکایتهای مرتبط با اقالم سالمت محور ،پیگیری ، پاسخگویی و نظارتی به صورت کتبی یا پست الکترونیک )ضمن ارائه مستندات مربوطه(

جهت رسیدگی، پاسخگویی سریع ، دقیق و قوی به شاکی از طرف  راهنمایی ارباب رجوع به مسئوالن بالفصل شکایتهای ارجاع شده به مراجع قانونی،
 ریافت شکایات مردم )مراجعین(،دنمسئولی

پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای ،شکایت ها و پیگیری تا اخذ نتیجه به منظور پاسخگویی به شاکی بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع
در مقاطع سه ماهه و حتی المقدور تجزیه  تهاجمع بندی شکای، واصله به منظور رسیدگی و اعالم پاسخ به شاکیان تواحدهای تخصصی در ارتباط با شکای

، ارائه راهکار برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم، پاسخ ها و کارشناسی آنها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیانتحلیل علل بروز پیگیری های مستمر 
 تهابازنگری اثربخشی و کارآیی فرآنید رسیدگی به شکای

 مستندات مرتبط با موضوع شکایت مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 ماه2 متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 14الی 8شنبه تا چهارشنبه  ارائه خدمت:ساعات 

 یک بار حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

  

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

   (        با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی اینترنتی     

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

          33663834: تلفن گویا یا مرکز تماس    

   ارائه خدمت روی تلفن همراه()پیوند دریافت برنامه کاربردی  تلفن همراه    

        (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
  

 

 در صفحه بعد
 
 
 



 

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت / زیر خدمت 

 

 


