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  وظایف مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

 

  بازرسی -  الف

در بخش خصوصی و  دستگاههاي تحت پوشش تهیه و تنظیم برنامه هاي بازرسی مستمر دوره اي و یا موردي از واحد  - 1

ا، دستور العمل ها و ضوابط و شاخص هاي ان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه هسنجش میز برايدولتی 

  مورد ارزیابی

مدیران و کارکنان  ان رضایت مردم از واحد هاي مختلف و نحوه برخوردلکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزبازرسی از عم -2

  با ارباب رجوع

نه براي اطالع باالترین مقام ساالیا و  ماهانه، سه ماهه ، شش ماهه، نه ماههمختلف تهیه گزارشات نوبه اي در فواصل  - 3

  اي مختلفاجرایی دستگاه از عملکرد واحد ه

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ،  12برقراري ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفاي وظیفه مندرج در ماده  - 4

  جمعی و مطبوعات  هها و رسانه هايمجلس شوراي اسالمی و واحد هاي نظر سنجی دستگا 90و 88کمیسیون اصول 

  ان براساس بازرسی هاي انجام شده و کارکن تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت هاتجزیه و  -5

ط و باالترین مقام اجرایی کشف مفاسد اداري از طریق بازرسی هاي آشکار و پنهان و ارائه گزارشات الزم به مدیران ذیرب - 6

  دستگاه

  ا همکاري واحد آموزش دستگاه ان بآموزش و توانمند سازي مستمر بازرس - 7

اعالم نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداري براي اعمال در وضعیت و مزایاي   -8

  در چارچوب قوانین و مقررات ذیربطاستخدامی آنها 

 

  ارزیابی عملکرد - ب

  واحدهاي تحت پوشش آن هاي ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و تدوین شاخص هاي اختصاصی و معیارو همکاري درتهیه - 1

  اجراي دستور العملهاي ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم هاي مربوط و تهیه مستندات الزم -2

  اء فرم هاي تکمیل شده و مستندات آنها و ارائه به شوراي تحول اداري  یاکمیسیون تحول اداري دستگاه احص  - 3

  به منظور تعیین و تائید امتیازاتتحول اداري دستگاه ) یا کمیسیون(همکاري و هماهنگی با شوراي  - 4

  تحول اداري) یا کمیسیون ( شوراي عملکرد واقعی توسط بررسی برگه هاي تکمیل شده و تایید آنها براساس  -5

  قاطع زمانی تعیین شدهدر ماجرائی  هدستگاواحد هاي تحت پوشش پیگیري و اجراي ارزیابی عملکرد  - 6

دستگاه اجرایی و تحلیل ارزیابی هاي انجام واحدهاي تحت پوشش  نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزیابی عملکرد در  - 7

  و ارائه پیشنهاد هاي الزم  شده

اجرائی و ارائه اه تحقیقات الزم در رابطه با برنامه هاي ارزیابی عملکرد و شاخصهاي مورد عمل در دستگ انجام مطالعات و -8

   نهاد هاي الزم پیش

 وزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آانجام سایر اموري که در چارچوب برنامه هاي ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف  -9

  ارجاع می گردد

ب به ان مسئول و مجریان دستگاه ذیربط و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویفت برگه هاي تکمیل شده توسط مدیردریا - 10

  مراجع ذیربط

  

  پاسخگویی به شکایات  - ج

   و کارکنان دستگاه ي تحت پوششاز واحد ها)مراجعین(یافت شکایات حضوري و مکتوب مردمدر - 1
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  هایی به منظور پاسخگویی به شاکی بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیري تا اخذ نتیجه ن -2

جمهوري و سازمان بازرسی  ص مراجعات به نهادهاي نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاستبررسی و پاسخگویی در خصو - 3

  کل کشور

ر رسیدگی و اعالم پاسخ به صی در ارتباط با شکایات واصله به منظوظریات و پیشنهادهاي واحد هاي تخصپیگیري و اخذ ن - 4

  شاکیان

گزارش براي باالترین مقام اجرایی شکایات وارائه  بروز لیل عللو تجزیه و تح مختلفجمع بندي شکایات در مقاطع  -5

  که موجب کاهش شکایات مردمی گرددبه گونه اي  دستگاه

  گیري نتایج گزارشهاي تهیه شدهپی - 6

  گیري براي ارسال پاسخ به شاکیانپی - 7

  


