گمرک استان خراسان شمالی
اطالعرسانیازنحوهارائهخدمتبهمردم
ً صت تبثلَی اعالًبت در ٍرٍدی ادارُ ٍ ارائِ اطالعبت عوَهی ثِ هراجعِکٌٌذگبى
ً صت تبثلَی اعالًبت در ٍاحذ سرٍیس ارزیبثی ٍ ارائِ هطبلت تخصصی ثِ خذهتگیرًذگبى
ً صت دستَرالعولّب ٍ ثخشٌبهِّبی هتٌبست ثب فعبلیت خذهتگیرًذگبى در تبثلَی اعالًبت
 درج اطالعیِّبی هْن ادارُ گورن جْت استفبدُ ارثبثبى رجَع
 تْیِ ثرٍشَر ثب هحتَای ًحَُ ارائِ خذهبت ٍ فرایٌذ هَرد عول در گورن استبى
 ارائِ کتبثچِ راٌّوبی گورن ایراى ثِ خذهتگیرًذگبى
 راُاًذازی تلفي گَیبی گورن استبى ثِ هٌظَر تسْیل در ارتجبط خذهتگیرًذگبى ثب کبرکٌبى گورن استبى
* اطالعرسبًی از طریك سبیت ایٌترًتی
 ارائِ اخجبر گورن ایراى ٍ اخجبر گورن استبى در ٍة سبیت گورن خراسبى شوبلی
 ارائِ ثخشٌبهِّبی هَرد استفبدُ ٍ هَردًیبز خذهتگیرًذگبى از طریك سبیت
 ارائِ توبهی هراحل اًجبم خذهت ثِ خذهتگیرًذگبى در ٍة سبیت
* گیشِ خذهبتی
 استمرار ٍاحذ اطالعبت در لسوت ٍرٍدی سبزهبى جْت راٌّوبیی ارثبثبى رجَع
* اطالعرسبًی از طریك ارتجبط جوعی
 ارائِ اخجبر هْن گورن استبى از طریك رٍزًبهِّبی استبًی
 ارسبل اخجبر ثِ ًشریِ تخصصی گورن
 ثرگساری ثرًبهِّبی تلَیسیًَی ٍ رادیَیی تَسط هذیریت گورن استبى
* ًصت هشخصبت عَاهل هتصذی اًجبم کبر
نظارتبرحسنرفتارکارکناندستگاهبامردم
* اًجبم ثبزرسی ٍ رسیذگی ثِ شکبیبت
* اًتخبة ثبزرس طرح تکرین
* اًجبم ًظرسٌجی از ارثبة رجَع ٍ ثررسی هحتَای ًظرسٌجی جْت ارائِ ثِ ٍاحذّبی هرتجط
 اجرای ًظرسٌجی ثِ صَرت سِ هبِّ از طریك هسئَل طرح تکرین ارثبة رجَع (ثب ّوکبری رٍاثط عوَهی گورن استبى ٍ
ًوبیٌذُ هذیریت در اهر استمرار ٍ ثْجَد سیستن هذیریت کیفیت صَرت گرفتِ ٍ ًتبیج هرثَطِ ثِ هعبًٍت تحَیل ٍ دستَر الزم ثِ
هٌظَر رسیذگی ٍ ثْجَد اهَر از ایي طریك اثالغ ٍ اجرایی هیگردد).
ً صت صٌذٍق پیشٌْبدات ٍ ارتجبط ثب هذیریت
 دریبفت پیشٌْبداتً ،ظرات ،اًتمبدات ثِ صَرت الکترًٍیکی
بهبوداصالحروشهایارائهخدماتبهمردم

ً صت هٌشَر اخاللی کبرکٌبى گورن ایراى
 لراردادى هٌشَر اخاللی در ٍة سبیت گورن خراسبى شوبلی

 فرٌّگسبزی ثٌذّبی هٌشَر اخاللی در هحیط اداری

 ثرگساری کالسّب ٍ دٍرُّبی آهَزشی هتٌبست ثب ثٌذّبی رکر شذُ در هٌشَر
هسئَل ٍ ثبزرس طرح تکرین :هعبًٍت گورن خراسبى شوبلی

