صورتجلسه "جلسه
سوم"
عنوان :شوراي راهبري توسعه مشارکت

تاریخ برگزاري٩٨/02/01:

محل برگزاري :ساختمان ستاد مرکزی (سالن جلسه -طبقه سوم)

ساعت شروع٩:00:

ساعت پایان11:30:

دستور جلسه:
 تصویب راهبرد مشاركت مصوب دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور (اجراي ماده ٩تصویب نامه شماره 112٧12٨مورخ  ٩٥/12/2٨شوراي عالي اداري موضوع حقوق شهروندي در نظام
اداري)
اعضاي حاضر:
آقاي جواد مسیح آبادی معاون توسعه منابع و پشتیباني و رئیس شورا آقاي مهندس امین رضا فاضل  ،مدیر فناوری اطالعات و دبیر شورا خانم خدیجه احمدی  -سرپرست محترم مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی و عضو شورا خانم زهرا دهنویی -کارشناس محترم تحول اداری و عضو شورا خانم آزاده تقوی -کارشناس امور اداری و عضو شورااعضاي غائب:
تصمیمهاي جلسه:
دانشکده علوم پزشکی نیشایور به منظور اجراي ماموریت سازماني خود تالش میكند در اجراي ماده  ٩تصویب
نامه شماره  112٧12٨مورخ  ٩٥/12/2٨شوراي عالي اداري موضوع حقوق شهروندي در نظام اداري با عنوان
" حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهاي اداري" راهبردهاي مشاركت شهروندان
در تصمیمات و فرآیندهاي اداري سازمان را به شرح ذیل فراهم نماید:
 -1بسترهاي تعاملي شهروندان براي اعالم نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و شكایات عبارتند از:
-

پایگاه اطالع رساني سازمان به نشاني www.nums.ac.ir

-

پست الكترونیكي به آدرس info@nums.ac.ir

-

شماره تماس و ایمیل مسئولین درج شده در تارنماي سازمان
صندوق های دریافت پیشنهادات مستقر در ستاد ،معاونت ها و مراکز درمانی

-

سامانه  1٩0در حوزه بهداشت و دارو
شماره پیامک روابط عمومی به شماره 3000612121
شماره پیامک اداره بازرسی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به شماره ٥0002236121

نظرات شهروندان توسط حوزه ریاست ،روابط عمومي و امور بین الملل و اداره بازرسی دریافت و با همكاري سایر
بخشهاي مرتبط و مسئول ،بررسي ،پیگیري و در صورت لزوم پاسخ داده شود.

 -2واحدهاي سازمان مكلفند پس از دریافت پیشنهادات یا شكایات در كوتاهترین زمان ممكن نسبت به تهیه پاسخ و
ارسال آن به حوزه ریاست ،روابط عمومي و امور بین الملل اقدام نماین د .مجموع زمان پاسخگویي و ارسال آن به
شهروندان نباید بیش از  10روز كاري به طول بیانجامد .
 -3مركز هوشمندسازي و فناوري اطالعات موظف است امكانات فني الزم براي ایجاد و بهره برداري از بسترهاي
الكترونیكي را فراهم نماید.

