ساتقِ ًظام پیطٌْادات در ٍسارت تْذاضت
در سال ً 8731ظام پیطٌْادات در هزکش تَسؼِ هذیزیت ٍ تحَل اداری ٍسارت تْذاضت تطکیل گزدیذ .در سال ّ 8711ذایت
فؼالیت ّای ًظام پیطٌْادات تِ رٍاتط ػوَهی هحَل ضذ .کسة رتثِ تزتز در اجزای ًظام پیطٌْادات در تیي کلیِ دستگاُ ّای
اجزایی کطَر اس افتخارات ٍسارتخاًِ تَد.تز اساس هفاد هصَتِ ضوارُ  11844/1118هَرخ  8714/8/81هؼاًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍ
سزهایِ اًساًی رئیس جوَْر ،اجزای ًظام پیطٌْادات تِ ضَرای تحَل اداری هحَل گزدیذ.
اهداف استقرار نظام پیشنهادات:








تالش تزای جلة هطارکت کارکٌاى در فزایٌذ تصوین گیزی ّا
تقَیت فزٌّگ تِ اضتزاک گذاضتي ایذُ ّا
پذیذ آٍردى فضای هٌاسة تزای ضکَفا کزدى ٍ تْزُ گزفتي اس اًذیطِ ٍ تجارب کارکٌاى ٍ افشایص هیشاى تؼلق ٍ
دلثستگی آًاى تِ هحیط کار
فزاّن آٍردى فضای آساد ٍ سالن تزای طزح ٍ ًقذ اًذیطِ ٍ ٍسؼت دادى تِ هیشاى آگاّی ّا ٍ تَاًایی ّای کارکٌاى اس راُ
دریافت ًظزاى ،پیطٌْادّا ٍ ارسضاتی ٍ ًقذ آًاى
ایجاد اًگیشُ ّای هؼٌَی ٍ هادی تزای تزاًگیختي ٍ تِ کار گزفتي تَاى تاالی اًذیطیذى ٍ پذیذ آٍردى راُ کارّای ساسًذُ
اس سَی کارکٌاى
فزاّن آٍردى سهیٌِ هطارکت هزدم در پیطثزد اّذاف تخص سالهت ٍ آهَسش پشضکی
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پیطٌْادّا تایذ در سهیٌِ ّای سیز کِ تا ٍظایف ٍسارتخاًِ ٍ اّذاف ًظام پیطٌْادات ساسگارًذ ،ارائِ ضًَذ:
افشایص کیفیت ٍ کویت خذهات ٍسارتخاًِ در سهیٌِ ّای در سهیٌِ ّای هختلف(تْذاضتی درهاًی آهَسضی پژٍّطی ٍ )...
·
صزفِ جَیی در ّشیٌِ ّای ػولیاتی ٍ غیزػولیاتی ٍ کاّص ّشیٌِ ّای سزتار ٍ هصزف تْیٌِ هٌاتغ
·
سزػت تخطیذى تِ ػولیات ٍ خذهات ارائِ ضذُ در ٍسارتخاًِ
·
پیطگیزی اس کارّای هَاسی ٍ دٍتارُ کاری ٍ کاّص هزاجؼات پی در پی ارتاب رجَع
·
اتذاع رٍش ّای تاسُ تزای افشایص رضایت ٍ خطٌَدی هزاجؼاى
·
تْثَد اهَررفاّی کارکٌاى
.
دلپذیزتز کزدى هحیط کار ٍ تسط رٍاتط اًساًی هطلَب در هیاى کارکٌاى
·
جلة حوایت ٍ پطتیثاًی هزدهی تزای خذهات ٍ فؼالیت ّای ٍسارتخاًِ
·
ارتقاء و تْثَد هٌاسثات ٍ پیًَذّای ٍسارتخاًِ تا دیگز ًْادّا ٍ ساسهاى ّای اجزایی ػوَهی ٍ خصَصی
·
پیشنهادهایی که شرایط الزم را ندارد و قابل طرح در کمیته نیست:
·
·
·
·
.
·

هَاردتکزاری کِ قثال تَسط دیگزاى ارایِ گزدیذُ است
هَاردی کِ جش ضزح ٍظایف فزد هحسَب ضذُ ٍ تزای ارایِ ّواى پیطٌْاد یا اًجام ّواى اهَر تِ خذهت داًطگاُ در آهذُ
تیاى تجزتیات قثلی اًجام ضذُ در داًطگاُ
پیطٌْادّایی کِ تااهکاًات هَجَد اجزای آًْا ّن اکٌَى ػولی ًیست.
هَاردی کِ خارج اس هاهَریت ٍفلسفِ ٍجَدی داًطگاُ تاضذ
هَاردی کِ قثال در دستَر کار داًطگاُ قزار گزفتِ تاضذ یا دستَرالؼول اجزایی در هَرد آى ٍجَد داضتِ تاضذ
ضکایات ،اًتقادات ٍیا درخَاست ّای ضخصی ٍ گزٍّی کِ راُ حلی جْت رفغ هطکل ارایِ ًطذُ تاضذ

