برنامهعملیاتیجهتاجرایدستورالعملحقوقوشهروندی_ادارهکلاموراقتصادیوداراییاستانخوزستان
ردیف

برنامهها

1

اقدامات
حفظ ًظبفت فضبی اداسی

زماناجرا
ثِعَس هذاٍم

کمیتهناظر
کویتِ هٌبثغ اًسبًی

پیصثیٌی هحل هٌبست جْت استمشاس
2

ٍ تأهیي اهکبًبت سفبّی هٌبست ثشای

97/04/01

کویتِ سبختبس دٍلت

حفظ کرامت اوساوی ي اسثبةسجَع
رفتار محترماوٍ ي

3

اسالمی

4

سػبیت حشهت هشاجؼیي

ثِعَس هذاٍم

سػبیت ادة ٍ ًضاکت دس گفتبس ٍ سفتبس ثِعَس هذاٍم

مجری
اداسُ اهَس اداسی ٍ
تذاسکبت
اداسُ اهَس اداسی ٍ

ثشسسی اهکبًبت هَجَد ٍ دس صَست ًیبص

تذاسکبت

پیطٌْبد ثشای سفغ ًمیصِ

کمیته سالمت اداری
کلیِ کبسکٌبى
وصیانت از حقىق
شهروندی  -روسای ادارات
کمیته سالمت اداری
وصیانت از حقىق
شهروندی  -روسای ادارات

5

دستَسالؼولّب ٍ هکبتجبت اداسی ٍ
اعمال بیطرفاوٍ
لًاویه ي ممررات

6

دس صَست هطبّذُ ٍ یب دسیبفت ضکبیت
(دس صَست صحت) تأثیش دس اهتیبص
اسصیبثی ػولکشد فشد
دس صَست هطبّذُ ٍ یب دسیبفت ضکبیت

کلیِ کبسکٌبى

لبثلدستشس ثَدى ثخطٌبهِّب،
97/04/01

توضیحات

کویتِ دٍلت الکتشًٍیک سٍسبی اداسات

پشّیض اص تجؼیض دس اثالؽ ٍ اجشا

(دس صَست صحت) تأثیش دس اهتیبص
اسصیبثی ػولکشد فشد
استؼالم اص کویتِ هزکَس ٍ سٍسبی اداسات
دس ایي خصَظ
اعالع سسبًی ثِ هشاجؼیي _دس صَست

اًجبم ٍظبیف دس هذتصهبى لبًًَی ٍ
اعالعسسبًی آى ثِ هشاجؼیي

ثِعَس هذاٍم

کویتِ هذیشیت ػولکشد سٍسبی اداسات

هطبّذُ ٍ یب دسیبفت ضکبیت (دس صَست
صحت) تأثیش دس اهتیبص اسصیبثی ػولکشد
فشد

7

پشّیض اص اػوبل سلیمِ دس اجشای
عذم تبعیض در
وظامَا ،فرآیىذَا ي

8

تصمیمات اداری

لَاًیي تَسظ هذیشاى ٍ کبسکٌبى

کویتِ سالهت اداسی
ثِعَس هذاٍم

ٍصیبًت اص حمَق
ضْشًٍذی

ایجبد ثستشّبی دستشسی آسبى ٍ

کویتِ دٍلت

سشیغ ثشای هشاجؼیي اص عشیك پَستبل 97/04/01

کویتِ سبختبس دٍلت

ٍ هشاجؼِ حضَسی
ًصت تبثلَّبی ساٌّوب دس داخل

9

سبختوبى اداسی
سػبیت دلیك سبػت کبس اداسی ٍ اسائِ

10

خذهبت دس توبم سبػت کبس اداسی
تذٍیي ٍ اسائِ فشمّبی هتٌبست ثب

11

خذهبت دستگبُ اجشایی

کلیِ کبسکٌبى

الکتشًٍیک ٍ-احذ ثشػْذُ کویتِ دٍلت الکتشًٍیک ٍ ثستش
اسصیبثی ػولکشد

96/12/15

کویتِ هٌبثغ اًسبًی

ثِعَس هذاٍم

کویتِ هٌبثغ اًسبًی

97/04/01

کویتِ دٍلت الکتشًٍیک
-کویتِ هذیشیت

اداسُ اهَس اداسی ٍ
تذاسکبت
اداسُ اهَس اداسی ٍ
تذاسکبت
سٍسبی اداسات

ثشسسی ٍ ثبصًگشی ٍ اصالح هستوش
فشایٌذّبی اداسی ٍ حزف سٍیِّبی

12

صائذ دس جْت خذهتسسبًی هغلَة ٍ

97/04/01

کویتِ دٍلت الکتشًٍیک

کویتِ هذیشیت
ػولکشد

دسترسی سریع ي آسان سٍاى
بٍ خذمات اداری

13

اسائِ خذهبت ثِعَس پیَستِ ٍ ثب
حضَس هستوش همبم تصوین گیش (اهضبء ثِعَس هذاٍم

کویتِ هذیشیت ػولکشد

کٌٌذُ یب همبم هجبص اص سَی ایطبى)
14

اسائِ ساٌّوبییّبی هٌبست ثِ هشاجؼیي ثِعَس هذاٍم

کلیِ کبسکٌبى

اجبد ثستش هٌبست اص عشیك پشتبل

سغَح هذیشیت
هیبًی ٍ پبیِ
حشاست ٍ ًوبیٌذُ
هیض خذهت

حضَسی ثش ػْذُ ٍاحذ اسصیبثی ػولکشد

اجتٌبة اص اًجبم اهَس ضخصی دس هٌظش
هشاجؼیي ٍ ثِعَسکلی دس سبػبت

15

اداسی ًظیش صحجت ضخصی ثب تلفي

16

ثِعَس هذاٍم

جوغ آٍسی ،اصالح ٍ سٍصآهذ کشدى

کویتِ سالهت اداسی
دس عَل سبل

ٍسبیل لبًًَی ٍ ضفبف
پشّیض اص دس اختیبس گزاضتي اعالػبت

کویتِ سالهت اداسی
دس عَل سبل

اتخبر تذاثیش الصم جْت پیطگیشی اص
هفمَد یب افطبء اعالػبت ضخصی افشاد

دس عَل سبل

اعالعسسبًی ٍ اػالم ّطذاس هکتَة
ثِ هشاجؼیي دس صَست استفبدُ اص
اهکبًبت ًظبست الکتشًٍیکی ٍ دٍسثیي

96/12/15

20

عشق هختلف هبًٌذ اصحبة سسبًِ

21

ساُاًذاصی تلفي کَیب
آگاَی بٍمًلع از
تصمیمات ي فرآیىذَای
اداری

(دس صَست صحت) تأثیش دس اهتیبص
اسصیبثی ػولکشد فشد

کلیِ کبسکٌبى
دس صَست هطبّذُ ٍ یب دسیبفت ضکبیت
کلیِ کبسکٌبى

(دس صَست صحت) تأثیش دس اهتیبص
اسصیبثی ػولکشد فشد

کویتِ سالهت اداسی

حشاست ٍ اداسُ

دس صَست هطبّذُ ٍ یب دسیبفت ضکبیت

ٍصیبًت اص حمَق

اهَس اداسی ٍ

(دس صَست صحت) تأثیش دس اهتیبص

ضْشًٍذی

تذاسکبت

اسصیبثی ػولکشد فشد

کویتِ سالهت اداسی
ٍصیبًت اص حمَق

حشاست

ضْشًٍذی

دس هحیظ کبس
اسائِ گضاسش سبالًِ ثِ ػوَم هشدم اص

ٍصیبًت اص حمَق

کلیِ کبسکٌبى

ضْشًٍذی

حفظ ي رعایت حریم

19

ٍصیبًت اص حمَق
ضْشًٍذی

دیگش
18

ضْشًٍذی_سٍسبی

ّوشاُ ٍ ًظبیش آى

ضخصی افشاد ثِ دستگبُ ٍ یب افشاد

خصًصی َمٍ افراد

ٍصیبًت اص حمَق
اداسات

اعالػبت ضخصی افشاد اص عشیك

17

کویتِ سالهت اداسی

دس صَست هطبّذُ ٍ یب دسیبفت ضکبیت

اعالعسسبًی تَسظ کویتِ هزکَس ثب
توْیذات هتخزُ

ثشگضاسی جلسبت هذیشیت ثب حضَس
96/12/15

کویتِ هذیشیت ػولکشد سٍاثظ ػوَهی

اصحبة سسبًِ ٍ گضاسضبت هکتَة ثِ
جشایذ

96/12/15

کویتِ هٌبثغ اًسبًی

اداسُ اهَس اداسی ٍ
تذاسکبت

سفغ ایشاد تلفي گَیبی فؼلی

آگاَی بٍمًلع از

22

تصمیمات ي فرآیىذَای ًصت ًبم ،پست سبصهبًی ٍ سئَس
اداری

ٍظبیف هتصذیبى دس هحل استمشاس آًبى

کویتِ سالهت اداسی
ٍ 1996/12/15صیبًت اص حمَق
ضْشًٍذی

اعالعسسبًی هشحلِ ایی فشآیٌذ اًجبم
کبس ثِ هشاجؼیي (حضَسی ٍ

23

غیشحضَسی) اص عشق همتضی هبًٌذ

97/04/01

کویتِ هذیشیت ػولکشد الکتشًٍیک_سٍسبی
اداسات

ایجبد ثستشّبی هٌبست جْت دسیبفت
24
اظُاروظر آزاد ي ارائٍ
پیشىُاد در مًرد
تصمیمات ي فرآیىذَا

25

صٌذٍقّبی فیضیکی ،الکتشًٍیکی ٍ

اداسُ اهَس اداسی ٍ
97/04/01

اسصیبثی ػولکشد

ًظشسٌجی هستوش اص هشاجؼیي دس
اداسی ٍ اػوبل ًتبیج آى دس اصالح

کویتِ سالهت
دس عَل سبل

دستگبُ اجشایی خَد سا حتی دس
صَست استکبة تمصیش اص هسئَلیت

کویتِ سالهت اداسی
دس عَل سبل

27

مصًن بًدن از شريط
اجحافآمیس در
تًافكَای اداری

ثذٍى پشداخت ثْبی ػبدالًِ ثِ
دستگبُ اجشایی هٌتمل ضَد.

ٍصیبًت اص حمَق

حَصُ هذیشیت

ضْشًٍذی

هؼبف سبصد
پشّیض اص ضشٍعی کِ ثِهَجت آى
حمَق هؼٌَی ًبضی اص هبلکیت فکشی،

کویتِ هذیشیت ػولکشد اداسی ٍصیبًت اص
حمَق ضْشًٍذی

فشآیٌذ ٍ تطَیك ٍ تٌجیِ
پشّیض اص ضشٍعی کِ ثِهَجت آى
26

کویتِ دٍلت الکتشًٍیک تذاسکبت_ٍاحذ

پست صَتی
خصَظ ػولکشد کبسکٌبى ٍ ٍاحذّبی

تذاسکبت

گضاسش ثِ هذیشیت

کویتِ دٍلت

اسسبل کذ سّگیشی
پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات هبًٌذ

اداسُ اهَس اداسی ٍ

سصذ تَسظ کویتِ سالهت اداسی ٍ

کویتِ سالهت اداسی
دس عَل سبل

ٍصیبًت اص حمَق
ضْشًٍذی

حَصُ هذیشیت

ثشسسی اهکبًبت هَجَد ٍ سد صَست ًیبص
پیطٌْبد ثشای سفغ ًمیصِ

ثشسسی اهکبًبت هَجَد ٍ دسصَست ًیبص
پیطٌْبد جْت سفغ ًمیصِ
ًظشسٌجی اص عشیك حضَسی ٍ جوغآٍسی
هکبتجبت دسیبفتی اص صٌذٍق پیطٌْبدات
(فیضیکی ٍ الکتشًٍیکی) ٍ دس صَست
اهکبى اصالح ًمیصِ
سصذ تَسظ کویتِ سالهت اداسی ٍ
گضاسش ثِ هذیشیت

سصذ تَسظ کویتِ سالهت اداسی ٍ
گضاسش ثِ هذیشیت

مصًن بًدن از شريط
اجحافآمیس در
تًافكَای اداری

28

پشّیض اص ضشٍط ًبهؼمَل کِ استفبدُ
عشف لشاسداد اص تضویي یب ثیوِ سا

کویتِ سالهت اداسی
دس عَل سبل

ثشای اٍ دضَاس یب غیشهوکي هیکٌذ
ثبصثیٌی ٍ اصالح فشمّب ٍ اسٌبد

29

هؼبهالت ٍ لشاسدادّبی دستگبُ اجشایی

ضْشًٍذی
کویتِ سبختبس دٍلت -
97/04/01

30

رعایت اشخاص
تًانخًاٌ در

31

برخًرداری کامل ي
سریع از امتیازات

32

خاص لاوًوی

96/12/15

استفبدُ اص ػالئن ٍ اضکبل لبثلفْن
اسائِ آهَصش ًحَُ ثشخَسد ثب اضخبظ

هؤثش ،هٌصفبًِ ٍ سشیغ ثِ ضکبیت ٍ

مىصفاوٍ بٍ شکایات ي

34

اعتراضات

کویتِ سبختبس دٍلت

96/12/15

کویتِ هٌبثغ اًسبًی

96/12/15

کویتِ هٌبثغ اًسبًی

ایجبد ثستش هٌبست جْت سسیذگی

رسیذگی بٍمًلع ي

ٍصیبًت اص حمَق

هشاجؼیي هذًظش

تَاىخَاُ ثِ هذیشاى ٍ کبسکٌبى

33

کویتِ سالهت اداسی

96/12/15

اًتمبدات هشدم

ٍ همشسات

گضاسش ثِ هذیشیت

دس عَل سبل

تذاسکبت
داسُ اهَس اداسی ٍ
تذاسکبت
داسُ اهَس اداسی ٍ

ثشگضاسی دٍسُ ٍ یب کبسگشٍُ دس ایي

تذاسکبت

خصَظ

کویتِ سالهت اداسی
ٍصیبًت اص حمَق

ػولکشد ٍ

ضْشًٍذی

سسیذگی ثِ

کویتِ سالهت اداسی

اختالفبت هیبى هشاجؼیي ٍ هتصذیبى
ٍاحذّبی ریسثظ دس چبسچَة لَاًیي

سصذ تَسظ کویتِ سالهت اداسی ٍ

داسُ اهَس اداسی ٍ

ٍاحذ اسصیبثی

سسیذگی ثِهَلغ ٍ حل ٍ فصل
اسائِ خذهت تَسظ هسئَلیي

ٍاحذ حمَلی

گضاسش ثِ هذیشیت

ضْشًٍذی

ایجبد ثستشّبی هٌبست جْت
خذهتدّی آسبى ٍ سشیغ ثشای

ٍصیبًت اص حمَق

حَصُ هذیشیت

سصذ تَسظ کویتِ سالهت اداسی ٍ

ٍصیبًت اص حمَق
ضْشًٍذی

سصذ تَسظ کویتِ سالهت اداسی ٍ
گضاسش ثِ هذیشیت

ٍاحذ اسصیبثی
ػولکشد ٍ

سصذ تَسظ کویتِ سالهت اداسی ٍ

سسیذگی ثِ

گضاسش ثِ هذیشیت

ضکبیبت

خبران خسارات يارد

35

در اثر لصًر یا تمصیر
دستگاٌ اجرایی ي
کارکىان آوُا

ایجبد ثستش هٌبست جْت حفبظت اص
اضیبء ٍ اهبًبت دسیبفتی اص هشدم ثب

ایجاد ي استمرار ي
فعالیت مؤثر خذمت

37

دس عَل سبل

سػبیت الضاهبت ٍ احتیبطّبی هتؼبسف
ایجبد هیض خذهت ثب سػبیت الضاهبت

36

کویتِ سالهت اداسی

هٌذسج دس دستَسالؼول

ٍصیبًت اص حمَق
ضْشًٍذی

96/12/15

کویتِ هذیشیت ػولکشد ػولکشد ٍ

سِهبِّ

کویتِ هذیشیت ػولکشد

38

کارکىان

ػولکشد ٍ
سسیذگی ثِ

اسائِ گضاسش سِهبِّ

ضکبیبت

آمًزش حمًق
شُريدی بٍ مذیران ي

اسائِ ثشًبهِ صهبىثٌذیضذُ

سسیذگی ثِ
ٍاحذ اسصیبثی

هشاجؼیي ٍ اسائِ گضاسش

ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی

ٍاحذّبی هشتجظ

گضاسش ثِ هذیشیت

ٍاحذ اسصیبثی

سصذ هستوش اثشثخص ثَدى ػولکشد
هیض خذهت ٍ جلت سضبیتوٌذی

حشاست ٍ

سصذ تَسظ کویتِ سالهت اداسی ٍ

96/12/15

کویتِ هٌبثغ اًسبًی

داسُ اهَس اداسی ٍ
تذاسکبت

ثشگضاسی دٍسُ حمَق ضْشًٍذی ثْوي هبُ

