محورهای بازرسی
-1ثشسسی ًحَُ اعالع سسبًی ثِ هشاخؼبى دس خػَظ ًَع خذهبتی کِ دستگبُ اسائِ هی دّذ .
-2ثشسسی هيضاى سػبیت هٌطَس اخاللی کبسهٌذاى دس ثشخَسد ثب اسثبة سخَع
-3ثشسسی ًحَُ ثبصًگشی ٍ اغالح سٍضْبی اًدبم کبس
 -4ثشسسی ًحَُ ًظش خَاّی دستگبُ ّب ٍ اداسات اص هشاخؼبى دس خػَظ کيفيت خذهت دّی ٍ چگًَگی ثشخَسد کبسکٌبى
ثب هشاخؼبى
 -5ثشسسی تبثيش اخشای سبص ٍ کبسّبی تطَیك ٍ تٌجيِ کبسکٌبى دس ثشخَسد هٌبست ثب هشاخؼبى ٍ هيضاى اخشای آًْب
 -6ثشسسی ًحَُ ًظبست ثش حسي سفتبس کبسکٌبى دستگبُ ّبی اخشایی ثب هشدم
 -7ثشسسی ًحَُ پبسخگَیی ثِ ضکبیبت هشاخؼبى
محًر ايل – تررسی وحًٌ اطالع رساوی تٍ مراجعان در خصًص وًع خذماتی کٍ دستگاٌ ارائٍ می دَذ .
کذاهيک اص هَاسد صیش دس ساثغِ ثب اعالع سسبًی ًحَُ خذهبت ثِ اسثبة سخَع غَست پزیشفتِ است ؟
ً oػت اعالػبت هَسد ًيبص اسثبة سخَع دس تبثلَی ساٌّوب
ً oػت ًوَداس فشآیٌذ اًدبم کبس

 oتؼييي صهبى اًدبم کبس ٍ ًػت آى دس هکبى هٌبست ثِ هٌظَس اعالعسسبًی ضفبف ثِ اسثبة سخَع
 oاسائِ ثشٍضَس

 oساُ اًذاصی تلفي گَیب
 oتْيِ ٍ کتت ساٌّوب

 oاعالع سسبًی دس صهيٌِ ًحَُ استجبط ثب ستبد هشکضی عشح تکشین
ً oػت هطخػبت ٍ سئَس ٍظبیف کبسکٌبى دس هحل استمشاسضبى

ً oػت ضشح ٍظبیف کبسکٌبى دس هحل استمشاسضبى
 oایدبد سبیت ایٌتشًتی

 oغٌذٍق پست غَتی

 oاستمشاس گيطِ خذهبتی ٍ غٌذٍق پيطٌْبدّب
محًر ديم – تررسی میسان رعایت مىشًر اخالقی کارمىذان در ترخًرد تا ارتاب رجًع
 آیب هٌطَس اخاللی دس هؼشؼ دیذ هشاخؼيي ٍ کبسکٌبى لشاس گشفتِ است؟ فضب ٍ اهکبًبت اداسی ٍ سفتبس ضغلی کبسکٌبى سا خْت خذهتسسبًی ثِ هشاخؼبى چگًَگی اسصیبثی هیکٌيذ؟ آیب پَضص ظبّشی لجبس ٍ آساستگی آى ً ،ظن ٍ ٍلت ضٌبسی هطَْد است ؟ ( ثٌذ الف هبدُ  4تػَیت ًبهِ )آیب استمشاس ٍاحذّبی سبصهبًی دس خْت تسْيل اهَس هشاخؼيي است ؟ ( ثٌذ ٍ هبدُ  4تػَیت ًبهِ ) آیب فضبی اداسی هٌبست دس اختيبس اسثبة سخَع لشاس گشفتِ است ٍ ثشای سفبُ آًْب چِ الذاهبتی اًدبم ضذُ است ؟ ( ثٌذهبدُ  4تػَیت ًبهِ )
-آیب دس فضبی اداسی اصدحبم اسثبة سخَع هطَْد است ؟ ( ثٌذ ص هبدُ تػَیت ًبهِ ) 4

5

 آیب سفتبس کبسکٌبى ثب اسثبة سخَع هٌبست است ؟ ( ثٌذ ة هبدُ  4تػَیت ًبهِ )آیب پَضص ظبّشی کبسکٌبى هتٌبست ثب ضئَى اداسی است ؟ ( ثٌذ الف هبدُ  4تػَیت )آیب دس فضبی اداسی هَاسد هٌبسجی هبًٌذ استؼوبل دخبًيبت هطبّذُ هی ضَد ؟ ( ثٌذ ة هبدُ  4تػَیت ًبهِ )آیب اغالح ٌّذسی دسة ٍسٍدی دستگبُ ( سبصهبى ) ثِ هٌظَس تسْيل دس تشدد خبًجبصاى ٍ هؼلَليي غَست گشفتِ است ؟ آیب دس غَست هشخػی هذیشاى ٍ کبسکٌبى افشاد خبیگضیي هطخع هی ضًَذ ؟محًر سًم – تررسی وحًٌ تازوگری ي اصالح ريشُای اوجام کار ي اقذامات تٍ عمل آمذٌ
-1چِ تؼذادی اص سٍضْبی اسائِ خذهبت ثِ اسثبة سخَع احػبء ضذُ است ( هبدُ  7 ٍ 5تػَیت ًبهِ )
 -2چِ تؼذاد اص سٍضْب اغالح  ،ثبصًگشی ٍ هستٌذ ضذُ است ؟ ( اص ًظش ًَع خذهتْبی اسایِ  ،همشسات هَسد ػول  ،هذت صهبى
اًدبم کبس  ( ) ...هبدُ  5تػَیت ًبهِ )
 -3چِ تؼذاد اص سٍضْب هستٌذ سبصی ضذُ ٍ هدذداً هَسد اغالح ٍ ثبصًگشی لشاس گشفتِ است ؟ ( هبدُ  6تػَیت ًبهِ )
 -4چِ تؼذاد اص سٍضْب اغالح ضذُ دس دستگبُ ،اخشایی گشدیذُ است ؟ ( هبدُ  6تػَیت ًبهِ )
 -5آیب سؤسبی ّش یک اص ٍاحذّبی اخشایی آى دستگبُ  ،سٍش ّبی هَسد استفبدُ دس اسائِ خذهبت سا هغبثك ثب لَاًيي ٍ
همشسات هشثَعِ اًدبم دادُ اًذ ؟ ( هبدُ  6تػَیت ًبهِ )
 -6سٍضْبی اغالح ضذُ چِ ًَع تسْيالتی سا ثشای اسثبة سخَع فشاّن کشدُ است؟
-7آیب ثشای اغالح سٍضْب دٍسُ ّبی آهَصضی ثشگضاس ضذُ است ؟
-8آیب اص هتػذیبى اسائِ خذهبت ٍ خذهت گيشًذگبى ثِ هٌظَس اغالح سٍضْب  ،کست ًظش گشدیذُ است ؟ ( هبدُ

 5تػَیت

ًبهِ )
-9آیب تبکٌَى اص ًظشات ٍ پيطٌْبدات اسثبة سخَع دس اظالح سٍضْب استفبدُ ضذُ است ؟ هَاسدی رکش ضَد .
محًر چُارم  :تررسی وحًٌ وظر خًاَی دستگاٌ َا ي ادارات از مراجعان در خصًص کیفیت خذمت دَی ي چگًوگی
ترخًرد کارکىان تا مراجعان ي تررسی میسان رضایتمىذی مردم
 -1آیب ثشگِ ًظش سٌدی اص ًحَُ اسایِ خذهبت دس اختيبس اسثبة سخَع لشاس هی گيشد ؟
ً -2حَُ تَصیغ ثشگِ ّبی ًظش سٌدی دس هيبى اسثبة سخَع ثِ چِ تشتيت است ؟
ٍ-3احذّبی اخشایی ثشای اخز ًظش اسثبة سخَع ثِ غيش اص تَصیغ ثشگِ ّبی ًظش سٌدی  ،چِ الذاهبت دیگشی اًدبم هی دٌّذ
؟
-4آیب ًظشات خوغ ثٌذی ضذُ ثِ کبسکٌبى اػالم هی گشدد ؟
-5آیب ًظش سٌدی اخز ضذُ هَسد ثشسسی ٍ ًتيدِ گيشی لشاس هی گيشد ٍ ًتبیح آى استخشاج هی ضَد ؟
-6آیب ًظشات خوغ ثٌذی ضذُ ثِ سئيس یب هذیش ٍاحذ خْت الذاهبت ثؼذی اػالم هی ضَد ؟
محًر پىجم  :تررسی تاثیر اجرای ساز ي کارَای تشًیق ي تىثیٍ کارکىان در ترخًد مىاسة تا مراجعان ي میسان اجرای
آوُا
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-1آیب اص کبسکٌبى ٍاحذّبی اخشایی کِ دس اًدبم ٍظبیف هحَلِ ًسجت ثِ تکشین اسثبة سخَع الذاهبت هٌبست سا اًدبم دادُ اًذ
 ،لذسداًی ٍ تطَیك ثِ ػول آهذُ است ؟
 -2ثش اسبس ًتبیح ثشسسی ثشگّبی ًظشسٌدی چِ تؼذاد ٍ چِ ًَع تطَیمبتی ثِ ػول آهذُ است ؟
 -3ثشاسبس ًتبیح ثشسسی ثشگّبی ًظشسٌدی چِ تؼذاد ٍ چِ ًَع تٌجيْبتی اػوبل گشدیذُ است ؟
-4آیب اخشای سبص ٍ کبسّبی تطَیك ٍ تٌجيِ دس ثشخَدس کبسکٌبى ثب هشاخؼبى اثش ثخص ثَدُ است ؟
-5آیب خوغ ثٌذی ًظشات سبالًِ اسثبة سخَع تکويل فشم ضوبسُ ع )81-7(131 -سبصهبى هذیشیت غَست گشفتِ ٍ تدضیِ ٍ
تحليل هی گشدد ؟
محًر ششم – تررسی وحًٌ وظارت ترحسه رفتار کارکىان دستگاٌَای اجرایی تا مردم
-1آیب ثبصسس یب ثبصسسبى ٍیژُ دستگبُ خْت اًدبم ًظبست ٍ ثبصثيٌی اًتخبة ضذُاًذ؟
-2اص صهبى اثالؽ هػَثِ چِ تؼذاد گضاسش تَسظ ثبصسسبى ٍیژُ ٍ یب سبیش ثبصسسيي اسائِ ضذُ است؟
-3دس ساثغِ ثب گضاسضْبی ٍاغلِ اص سَی ثبصسسبى ثِ ثبالتشیي همبم چِ الذاهبتی تبکٌَى غَست گشفتِ ٍ تبثيش ایي الذاهبت چِ
ثَدُ است؟
-4تبکٌَى چٌذ ثبس ثبصسسيي سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای ًظبست ثش حسي اخشای ایي هػَثِ ثِ دستگبُ هشاخؼِ
داضتِاًذ؟
-5آیب تبکٌَى سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی هَاسد ػذم اخشای هػَثِ سا ثِ ثبالتشیي همبم دستگبُ گضاسش کشدُ است؟
-6آیب دستگبُّبی هسئَل اص کبسضٌبسبى ریػالح دس اًدبم ثبصسسی استفبدُ هیًوبیٌذ ( .تجػشُ  3هبدُ  11تػَیتًبهِ)
حت آهَصشّبی الصم لشاس گشفتِاًذ؟ ( تجػشُ  2هبدُ  11تػَیت ًبهِ)
-7آیب کبسضٌبسبى ٍ ثبصسسبى فَقالزکش ت
-8آیب ثش اخشای هػَثِ هزکَس ًظبست الصم تَسظ دستگبُّبی هشتجظ اًدبم هیگشدد ( .تجػشُ هبدُ  11تػَیت ًبهِ)
محًر َفتم  :تررسی وحًٌ پاسخگًیی تٍ شکایات مراجعان
 -1دستگبُ چِ الذاهبتی دس ساستبی پبسخگَیی ثِ هشدم اًدبم دادُ است؟
ً -2تبیح ایي الذاهبت چِ ثَدُ است ( .تَضيح الصم ثِ اسائِ هستٌذات ّوچَى اسائِ گضاسش ثِ خبهؼِ ،ثشگضاسی سويٌبس،
پبسخگَیی ثِ ًبهِّب ٍ هَاسد هشتجظ
-3آیب هيبًگيي صهبى پبسخگَیی ثِ ضکبیبت هحبسجِ ضذُ است ؟ ( ثٌذ  11 ٍ 9، 8، 6 ، 5، 4هبدُ ً 3ظبهٌبهِ)
-4آیب هيبًگيي صهبى پبسخگَیی ثِ ضکبیبت ًسجت ثِ سٌَات گزضتِ کبّص داشتِ است؟ (چٌذ دسغذ)
-5آیب گضاسش تحليلی اص ضکبیبت ٍاغلِ تْيِ هیضَد؟ (هبدُ ً 4ظبهٌبهِ)
-6آیب ًتبیح گضاسشّبی تحليلی هَسد ثْشُثشداسی لشاس هیگيشد؟
-7آیب ثشًبهِ دیذاس ػوَهی هسئَليي ثب هشدم دس سٍص ٍ صهبى هطخػی اًدبم هیگيشد؟
-8آیب دس ساثغِ ثب عشح تکشین اسثبة سخَع ٍ پبسخگَیی ثِ ضکبیبت ًمبط ضؼف ٍ لَت دستگبُ ضٌبسبیی گشدیذُ ٍ هستٌذ
ضذُاًذ؟
-9آیب لَاًيي ،همشسات ٍ دستَسالؼول ّبی هشتجظ ثب تکشین اسثبة سخَع ٍ پبسخگَیی ثِ ضکبیبت کبفی ثَدُ ٍ ًيبصی ثِ تغييش
ًذاسًذ ؟ دس غَست هثجت ثَدى پبسخ ،ایشادّب ٍ پيطٌْبدّب اسائِ گشدد؟
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