
    

  معرفی مسئول ورسیدگی بھ شکایات*

  مسئول رسیدگی به شکایات

  مسئول بسیج شبکه بهداشت ودرمان مالردوکیلی حسام  جناب آقاي                                 

  برقراری تماس با واحد بازرسی*

 ارباب رجوع گرامی

 با سالم و احترام

مالرد .مالرد   در صورت داشتن شکایت،خواهشمند است به دفتر بازرسی و پاسخ گویی به شکایات ستاد شبکه بهداشت و درمان 

واحد بازرسی و پاسخ گویی به شکایات مراجعه   ،  مالرد،شبکه بهداشت و درمان عسل ماه  جنب شیرینی ) ص(اکرم بلوار رسول 

   .تماس حاصل بفرمایید  65414274شماره تلفن  نموده و یا با

  در فرآیند رسیدگی بھ شکایات مدیر شرح وظایف

  مدیریت و هدایت مستمر بر فرآیند رسیدگی به شکایات

  هدایت کمیته راهبردي رسیدگی به شکایات

  نظارت بر حسن اجراي مراحل رسیدگی به شکایات

  ارزیابی اثربخشی اقدامات و اصالحات انجام شده مرتبط با شکایات واصله

  بهره گیري بهینه از نتایج حاصله از آنالیز شاخص ها و اطالعات مربوط به حوزه رضایت ارباب رجوع

  ارائه پسخوراند مستمر به ریاست محترم دانشگاه

  در فرآیند رسیدگی بھ شکایات  شرح وظایف اعضای کمیتھ راھبردی 

  سیاست گذاري اقتضایی در روند اجرایی فرآیند رسیدگی به شکایات

  ري در استقرار فرآیندهاي رسیدگی به شکایات تا حصول نتیجه نهاییهمکا

  نظارت بر حسن اجراي عملیاتی بخش هاي مختلف واحد هاي تابعه در فرآیند رسیدگی به شکایات

  ارزیابی اثربخشی در اقدامات و فرآیندهاي اصالحی

  بررسی و احصاء نقاط ضعف و قوت حوزه هاي مختلف

  یدگی به شکایات بر اساس شرح وظایف مربوطهارزیابی عملکرد واحد رس

  ارزیابی عملکرد مسؤولین دفاتر و واحد هاي دریافت کننده شکایات بر اساس شرح وظایف مربوطه

  آنالیز و تحلیل شاخص هاي فرآیند رسیدگی به شکایات

  بررسی و شناسایی افراد کارآمد و شایسته در فرآیند رسیدگی به شکایات

  اس رسیدگی بھ شکایاتشرح وظایف کارشن    

  ...)حضوري،تلفنی و مکاتبه اي و(ثبت شکایات 



  پذیرش شاکیان در مراجعات حضوري

  ...مستندسازي سوابق ، مدارك ،اقدامات و

  به حوزه مربوطه ارزیابی اولیه شکایت ، تعیین حوزه مرتبط و ارجاع شکایت

  پیگیري پسخوراند نتیجه شکایت

  در خصوص شکایت به شاکیاعالم نتیجه اقدامات انجام شده 

  اعالم نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص شکایت به مدیر مجموعه

  جمع بندي و آنالیز اطالعات و شاخص هاي مربوطه و ارائه به مدیر مجموعه

  )...فرمانداري و(انعکاس نتایج اقدامات انجام شده به دانشگاه متبوع و سازمانهاي نظارتی 

                                                                                                                                                     

    معاونین حوزه ھا در فرآیند رسیدگی بھ شکایات شرح وظایف 

  دریافت و ارجاع شکایات واصله به واحد هاي مرتبط تحت پوشش

  ا موضوع مورد شکایتپیگیري اقدام به هنگام و متناسب ب

  ارزیابی پاسخ ارائه شده توسط واحد گیرنده شکایت

  تنظیم پاسخ نهایی جهت ارجاع به واحد رسیدگی به شکایت و مدیریت مجموعه

  تدوین راھکار اصالحی فرآیند مرتبط با شکایت وارده

  ارزیابی اثربخشی و کارآیی فرآیندهاي اصالح شده

      ترسیدگی به شکایات بر اساس خط مشی شبکه بهداشت و درمان در رسیدگی به شکایانظارت جامع بر حسن اجراي مراحل 

  در فرآیند رسیدگی بھ شکایات  شرح وظایف مسؤولین دفاتر مدیریت و معاونین شبکھ 

  راهنمایی و ارجاع شاکیان به واحد رسیدگی به شکایات و در صورت نیاز و ضرورت به مسؤولین مربوطه

  در فرم مربوطه و تحویل به کارشناس رسیدگی به شکایات ثبت شکایات تلفنی

  راهنمایی و ارجاع پیگیري کنندگان شکایات به واحد رسیدگی به شکایات

  ارجاع فوري و به هنگام فرم هاي ثبت شکایات به مسؤولین مربوطه

  شکایاتارجاع فوري و مستقیم فرم هاي ارجاع تکمیل شده توسط مسؤولین مربوطه به واحد رسیدگی به 

  رعایت حفظ کامل امانت و رازداري در فرآیند رسیدگی به شکایات حوزه مربوطه

   پایبندي و رعایت کیفی مفاد خط مشی شبکه بهداشت و درمان در رسیدگی به شکایات
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