
 اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات علوم پزشکی شاهرود

 فرم بسته اطالعاتی خدمت

 رسیدگی به شکایت :1خدمتزیرخدمت/عنوان  خدمت:زیرخدمت/ 2شناسه

 همه موارد :3خدمتنوع  
( خدمت به شهروندانG2C((خدمت به کسب و کارG2B(یهای دولتخدمت به دیگر دستگاه(G2G( 

 حضوری و الکترونیکی :4خدمت ی دسترسی بهنحوه
در میزخدمت حضوریحضوری با مراجعه به اداره بازرسی  الکترونیکی )نیمه الکترونیکی )ترکیبی از حضوری و الکترونیکی 

 روز 30تا  1متناسب با درخواست  )در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(: 5ی خدمتمدت زمان ارائه
 

  :6انجام خدمت جهتمدارک مورد نیاز 

 اصل درخواست -1

 مستندات ذکر شده در درخواست -2

 

 7و موضوع پرداخت)ریال( مبلغ 8بانکی شماره حساب /پرداختی نحوه
 هزینه)های(
 ارائه خدمت 

 رایگان 

  

 با توجه به درخواست استعالم از واحدهای ذیربط تحت پوشش توسط اداره بازرسی انجام می شود :9هااستعالم

 رئیس اداره بازرسی :10ی خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه 32390426 :مستقیم شماره تماس

 اداره رسیدگی به شکایات –دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  :11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

 : 12خدمتمرتبط باسامانه)های(و آدرس  نام

غیر حضوری : ثبت شکایت در سایت اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات       حضوری : ثبت شکایت در  شکایات: یی ارائهرویه

 دبیرخانه مرکز دانشگاه طبقه همکف سایت مرکزی دانشگاه

 کلیه قوانین خدمات کشوری و قوانین و ضوابط صادره از وزارت بهداشت :13مرتبط با خدمتهای نامهو آیین راتقوانین و مقرّ

  - :14االت متداولسؤبه  پاسخ

 صفحه بعد :15)فلوچارت( ی خدمتفرایند ارائه 
 

 

 فرم:                   ینام و نام خانوادگی تکمیل کننده
 شماره تماس: 

 
 )مدیر/ معاون( فرم: ینام و نام خانوادگی تأیید کننده

 شماره تماس:

 

 

 



  



 

 

 دریافت و بررسی شکایت توسط رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

 ثبت شکایت در سامانه یا دبیرخانه

 دارد  ندارد نیاز بر استعالم و بررسی اسناد

 تماس با متقاضی و ارائه پاسخ 
 ارجاع به کارشناس جهت بررسی مستندات و تهیه پاسخ 

 بررسی درخواست توسط کارشناس

 انجام استعالم مورد نیاز و تهیه مواد قانونی جهت پاسخ

 شکایت وارد است 

 شکایت وارد نیست 

تماس با متقاضی و ارائه 

 پاسخ مستند

 مکاتبه با واحد مربوطه و  

 احقاق حق متقاضی  

مکاتبه با مسئول واحد مربوطه 

 روند اجرا اصالح و درخواست

 پایان رسیدگی

 پایان رسیدگی

 پایان رسیدگی

مراجعهههه  اهههه   هههه    

اداره ا زر هههههه   ههههههه  

حضهههههههههههه ر در اداره 

ا زر ههه    ر ههه د   

 ا  شک     دانشگ ه

 تماس با متقاضی و تکمیل مدارک 

 بله خیر 

 انجام روند پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی 

 ارائه مدارک توسط متقاضی در مهلت قانونی 

 عدم ارائه مدارک توسط متقاضی در مهلت قانونی 

 پایان رسیدگی 


