
 1400اهذاف و برنامههای مذیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سال 

 اقدامات برنامهها اهداف ردیف
1  

تقَیت اّزم ّای ًظارت درٍى ساسهاًی ٍ بزٍى ساسهاًی بِ 

 هٌظَر رصذ دقیق فزآیٌذّا ٍ اقذاهات

 ًظارت بز هزاسوات ٍ جطٌَارُ ّا-

 اًجام باسرسی ٍ ًظارت ّای هَردی در ساسهاى ٍ ضزکت ّای تابؼِ-

 اًجام باسرسی ّای بزًاهِ ای ٍ جاهغ ضزکت ّای تابؼِ-

 ػضَ ًاظز در جلسات ٍ کویسیَى ّای هختلف ساسهاى-

 

حضَر کارضٌاساى ًظارت ٍ باسرسی در بزًاهِ ّای 

 هذکَر ٍ ارائِ گشارش

2  

ارتقای ضفافیت در درآهذّا ، ّشیٌِ کزدّا ٍ فزآیٌذّای اداری 

 بِ هٌظَر بستي فضاّای تاریک ٍ اهي بزای تَلیذ فساد

 بزرسی اسٌاد هٌاقصات ٍ ضزکت در جلسات هزبَطِ بِ ػٌَاى ًاظز-

ًظارت بز کلیِ هؼاهالت ٍ فؼالیت ّای هالی ٍ اداری ساسهاى ٍ -

 ضزکت ّای تابؼِ

 

حضَر کارضٌاساى ًظارت ٍ باسرسی در بزًاهِ ّای 

 هذکَر ٍ ارائِ گشارش

3  

تَجِ ٍیژُ بِ اّزم ّای ًظارتی هزدهی ٍ ًقص آفزیٌی هَثز آًاى 

 در کطف ٍ اطالع رساًی کاًَى ّای فسادخیش

ایجاد بستزّایی در فضای هجاسی جْت دستزسی هزدم در -

 "ّز کیطًَذ یک ًاظز"راستای ضؼار 

استفادُ اس پتاًسیل هطبَػات ٍ صذاٍسیوای جوَْری اسالهی -

 ایزاى

 

 در دست اقذام

4  

َّضوٌذساسی ٍ الکتزًٍیکی کزدى فزآیٌذّای اداری بِ هٌظَر 

 ارتقای ضفافیت، ػذالت اداری ٍ کاّص فساد

ایجاد ساهاًِ پاالیص ضکایات پزتکزار در درگاُ ّای ساسهاى ٍ -

 ضزکت ّای تابؼِ جْت ضٌاسایی ٍ پیگیزی تا رفغ ٍ حصَل ًتیجِ

 راُ اًذاسی سیستن ّای ارسیابی ػولکزد هذیزاى ٍ کارکٌاى ساسهاى-

 141 ، 137 ، 124بْزُ گیزی اس ساهاًِ ّای -

 

یکپارچِ ساسی درگاُ ّای الکتزًٍیکی ساسهاى ٍ 

 ضزکت ّای تابؼِ

ّوکاری کاهل با ًْادّای اًتظاهی ، اهٌیتی ٍ قضایی بِ هٌظَر  5

پیص گیزی اس ضکل گیزی ٍ کطف ٍ اس هیاى بزدى کاًَى ّای 

 فساد اقتصادی

رسیذگی بِ ضکایات ارسالی ٍ اػالهات ارجاػی اس باسرسی کل -

 کطَر

رسیذگی بِ ضکایات ارسالی ٍ اػالهات ارجاػی اس 

 باسرسی کل کطَر

 


