
 بیانیه راهبردی نظام مدیریت مشارکتی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

 براساس دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری کشور

 

های راهبردی خود و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی صیانت از حقوق  خراسان شمالی متاثر از استراتژی ضلابفاو  شرکت آب

نسبت به استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای نظرسنجی الکترونیکی جهت برقراری ارتباط شهروندی در نظام اداری 

موثر با ارباب رجوع داخلی و پیروی به منظور افزایش سطح رضایت مندی و توجه به نیازها و انتظارات آنان معمول نموده 

 موارد ذیل فراهم شده است: است و زمینه های اجرایی

فرآیندها ، نحوه اعتراض به مراجعین در خصوص نحوه استفاده از خدمات ، نحوه مشارکت در اصلاح اطلاع رسانی به  -1

 . تصمیمات اداری و ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت راهنمایی و آشنایی مراجعین غیر حضوری و حضوری با شرکت

 . رق مقتضی نظیر ارسال پیامکاطلاع رسانی مرحله ای فرآیند انجام کار به مراجعین حضوری و غیر حضوری از ط -2

ایجاد بستر و فرآیند موثر دریافت پیشنهادها ، انتقادها و ادعاهای نقض قوانین و مقررات و تخلفات اداری کارکنان  -3

 . از طریق مردم و همچنین نظرسنجی مستمر از مراجعین

امکان بیان نظرات انتقادی و در کردن فضای نقد و تحمل نظرات مخالف در سیستم اداری و فراهم کردن ه ننهادی -4

 چارچوب قانون از سوی مراجعین و پرهیز از هرگونه اعلان و آگهی که مراجعین را از بیان نظرات انتقادی بترساند.

سویه با مردم ، نظیر راه اندازی صندوق پیشنهادها و انتقادات ، دو راه اندازی و روزآمد کردن سیستم های ارتباط  -5

پورتال سازمانی و امثالهم به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت های سازمانی به مراجعین پست صوتی و درگاه 

و انجام نظرسنجی مستمر از مراجعین در خصوص عملکرد کارکنان شرکت و اعمال نتایج در اصلاح فرآیندها و 

 تشویق و تذکر به کارکنان

 اربران، امکان نظرسنجی را در پرتال فراهم نموده است.بهتر، رفع نواقص و دریافت نظرات ک در جهت خدمت رسانی -6



روش های ارائه خدمات به مشترکین محترم از طریق این تارنما اطلاع رسانی شده است تا در معرض پیشنهادات و  -7

 انتقادات مشترکین محترم قرار گرفته و بتوان در راستای بهبود فرایندها گام نهاد .

رسانی اخبار، اطلاعیه ها و ... در پرتال سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان اهمیت به اطلاع رسانی و بروز  -8

 مطرح شده است

دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها در پرتال سازمان فراهم شده  -9

 است.

صه ها و مزایده ها، درخواست ملاقات در پرتال شرکت سامانه هایی از جمله ثبت و رهگیری شکایات، مناق -11

با مدیران ارشد و سایر سامانه های مرتبط بمنظور پاسخگویی و دریافت بازخوردهای کاربران طراحی و پیاده سازی 

 گردیده است.

و پاسخگویی به آنها  info@abfankh.ir زمینه دریافت پیام مخاطبین از طریق پست الکترونیکی -11

 ایجاد شده است.

 این تارنما  سازمان کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریقاین  -12

 جهت اطلاع و استفاده در دسترس عموم قرار داده است.

همچنین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با استقرار نظام پیشنهاد ها یک ابزار همفکری ، هم اندیشی  -31

برای بهره گیری از خلاقیت و سایر توانایی های کلیه علاقمندان و صاحبنظران و کارکنان  و همکاری و زمینه ای

خود به وجود آورده است ، تا با همکاری کلیه کارکنان شرکت ، مشترکین و سایر ذینفعان برای حل مسائل و ارتقای 

 بهره وری اقدام نماید


