الف) وظایف دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
ٍظبیف اسصیبثی ػولکشد :
 ّوکبسی دس تْیِ ٍ تذٍیي ضبخع ّبی اختػبغی ٍ هؼیبسّبی اسصیبثی ػولکشد گوشکبت اجشایی . اجشای دستَسالؼول ّبی اسصیبثی ػولکشد ٍ تکویل فشم ّبی هشثَعِ ٍ تْیِ هستٌذات الصم . احػبء فشم ّبی تکویل ضذُ ٍ هستٌذات آًْب ٍ اسایِ ثِ ضَسای تحَل اداسی گوشن ایشاى. ّوکبسی ٍ ّوبٌّگی ثب ضَسای تحَل اداسی گوشن ایشاى ثِ هٌظَس تؼییي ٍ تأییذ اهتیبصات . ثشسسی ثشگِ ّبی تکویل ضذُ ٍ تأییذ آى ّب ثشاسبس ػولکشد ٍالؼی تَسظ ضَسای تحَل اداسی. پیگیشی ٍ اجشای اسصیبثی ػولکشد گوشکبت اجشایی ٍتْیِ گضاسش تحلیلی اص ًتبیج اسصیبثی ٍ اسائِ آى ثِ هؼبًٍتتَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ اًسبًی سیبست جوَْسی دس همبعغ صهبًی تؼییي ضذُ.
 ًظبست ثش حسي اجشای ثشًبهِ ّبی اسصیبثی ػولکشد گوشکبت اجشایی ٍ تحلیل اسصیبثی ّبی اًجبم ضذُ ٍ اسائِپیطٌْبدّبی الصم .
 اًجبم هغبلؼبت ٍ تحمیمبت الصم دس ساثغِ ثب ثشًبهِ ّبی اسصیبثی ػولکشد ٍ ضبخع ّبی هَسد ػول دس گوشن ایشاىٍ اسائِ پیطٌْبدّبی الصم .
 اًجبم سبیش اهَسی کِ دس چبسچَة ثشًبهِ ّبی اسصیبثی ػولکشد گوشن ایشاى اص عشف هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍسشهبیِ اًسبًی سیبست جوَْسی اسجبع هی گشدد .
 دسیبفت ثشگِ ّبی تکویل ضذُ تَسظ هذیشاى هسئَل گوشن ایشاى ٍ تلفیك آًْب ٍ اسسبل جْت تػَیت ثِ هشاجغریشثظ.

ٍظبیف ثبصسسی
 تْیِ ٍ تٌظین ثشًبهِ ّبی ثبصسسی هستوش  ،دٍسُ ای ٍ یب هَسدی اص ٍاحذّبی هلی ٍ استبًی ثشای سٌجص هیضاىهغبثمت ػول ٍ ػولکشد الذام کٌٌذگبى ثب اّذاف  ،ثشًبهِ ّب ،دستَسالؼول ّب ٍ ضَاثظ ٍ ضبخع ّبی هَسد
اسصیبثی گوشن ایشاى .
 ثبصسسی اص ػولکشد هذیشاى ٍ کبسکٌبى ٍ سٌجص هیضاى سضبیت هشدم اص ٍاحذّبی هختلف ٍ ًحَُ ثشخَسد هذیشاىٍ کبسکٌبى ثب اسثبة سجَع.
 تْیِ گضاسضبت ًَثِ ای دس فَاغل هبّبًِ  ،سِ هبِّ  ،ضص هبِّ  ًِ ،هبِّ ٍ سبالًِ ثشای اعالع ثبالتشیي همبم اجشاییگوشن ایشاى اص ػولکشد ٍاحذّبی هختلف .
 ثشلشاسی استجبط ثب سبصهبى ثبصسسی کل کطَس ٍ ایفبی ٍظیفِ هٌذسج دس هبدُ  12لبًَى تطکیل سبصهبى ثبصسسی کلکطَس ،کویسیَى اغَل  88 ٍ 90هجلس ضَسای اسالهی ٍ ٍاحذّبی ًظش سٌجی دستگبّْب ٍ سسبًِ ّبی جوؼی ٍ
هغجَػبت .
 -تجضیِ ٍ تحلیل ػولکشد ٍاحذّب ،هذیشیت ّب ٍ کبسکٌبى ثشاسبس ثبصسسی ّبی اًجبم ضذُ .

 کطف هفبسذ اداسی اص عشیك ثبصسسی ّبی آضکبس ٍ پٌْبى ٍ اسائِ گضاسضبت الصم ثِ هذیشاى ریشثظ ٍ ثبالتشیي همبماجشایی گوشن ایشاى.
 آهَصش ٍ تَاًوٌذ سبصی هستوش ثبصسسبى ثب ّوکبسی ٍاحذ آهَصش گوشن ایشاى . اػالم ًظش دس هَسد هیضاى سضبیت هشدم اص ػولکشد کبسکٌبى ٍ هذیشاى ثِ ٍاحذ اهَس اداسی ثشای اػوبل دسٍضؼیت ٍ هضایبی استخذاهی دس چبسچَة لَاًیي ٍ همشسات ریشثظ .

ٍظبیف پبسخگَیی ثِ ضکبیبت
 دسیبفت ضکبیبت حضَسی ٍ هکتَة هشدم ( هشاجؼیي ) اص ٍاحذّب ٍ کبسکٌبى گوشن ایشاى . ثشسسی ٍ تحمیك پیشاهَى غحت ٍ سمن هَضَع ضکبیبت ٍ پیگیشی تب اخز ًتیجِ ًْبیی ثِ هٌظَس پبسخگَیی ثِضبکی .
 ثشسسی ٍ پبسخگَیی دس خػَظ هشاجؼبت ثِ ًْبدّبی ًظبستی ٍ ثبصسسی اص لجیل ًْبد سیبست جوَْسی ٍ سبصهبىثبصسسی کل کطَس.
 پیگیشی ٍ اخز ًظشات ٍ پیطٌْبدّبی ٍاحذّبی تخػػی دس استجبط ثب ضکبیبت ٍاغلِ ثِ هٌظَس سسیذگی ٍ اػالمپبسخ ثِ ضبکیبى .
 جوغ ثٌذی ضکبیبت دس همبعغ سِ هبِّ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ػلل ثشٍص ضکبیبت ٍ اسائِ گضاسش ثشای ثبالتشیي همبماجشایی گوشن ایشاى ٍ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشت ٍ ًیشٍی اًسبًی سیبست جوَْسی ثِ گًَِ ای کِ هَجت کبّص
ضکبیبت هشدهی گشدد .
 پیگیشی ًتبیج گضاسش ّبی تْیِ ضذُ . -پیگیشی ثشای اسسبل پبسخ ثِ ضبکیبى .

ب -عمذه فعالیتهای دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 -1ثبصسسی ّبی دٍسُ ای ٍ هَسدی اص ػولکشد گوشکبت اجشایی.
 -2پبسخگَیی ثِ ضکبیبت.
ّ -3وکبسی ثب سبصهبى ثبصسسی کل کطَس دس ساستبی اجشای هبدُ  10لبًَى تطکیل سبصهبى ّب.
 -4سسیذگی ثِ ػولکشد اًجبسداساى گوشکبت اجشایی اص لحبػ کسشی یب اضبفی اًجبس ٍ سشضوبسی اًجبسّب .
 -5سسیذگی ثِ ٍضؼیت اٍساق ضوبسُ داس ٍ پلوت ٍ َّلَگشام .
 -6پیگیشی اهَس هشثَط ثِ آئیي ًبهِ پیطگیشی ٍ هجبسصُ ثب سضَُ دس گوشن ایشاى .
 -7اػالم ًظش دس استجبط ثب استؼالهبت هشثَط ثِ ثبصًطستگی ٍ اًتػبة کبسکٌبى .
 -8غذٍس هجَصّبی هَسدی هَضَع هبدُ  376آئیي ًبهِ اجشایی لبًَى اهَس گوشکی.
 -9اسصیبثی ػولکشد گوشن ایشاى ٍ گوشکبت اجشایی ثشاسبس ضبخع ّبی تذٍیي ضذُ.
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 -1احػبء ًمبط آسیت پزیش ٍ پیگیشی ّبی الصم ثِ هٌظَس همبثلِ ٍ پیطگیشی ثب آًْب .
 -2عشاحی ٍ تذٍیي هکبًیضم ّبی ًظبستی.
 -3عشاحی ٍ اجشای ًظبم اسصیبثی ػولکشد .

