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استان كهگيلویه و بویراحمد

و برنامه ریزی استان كهگيلویه و بویراحمد

ساعت شروع03:31 :
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شماره:
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مدت جلسه 2 :ساعت

دستور كار جلسه:
به روز رساني راهبرد مشاركت مصوب سازمان با رویکرد مشاركت الکترونيکي شهروندان  ،اخذ نظارت مردمي و تحليل نظرات در راستای
بهبود فرایندهای ارئه خدمات

تصميمات:
مسئول پيگيری

متن مصوبات

مهلت اقدام

محور توسعه دولت الکترونيک و هوشمد سازی اداری
مقرر گردید ادااما مد یری

رراامدر ریداس اادکا لویه ویدر ر رویرارمد در اندراس ر د

 2ماده  9تصویب اامدر شدوراس لدااد ادارس ردا ل دوا رقدون شدوررا س در ارداب ادارس ردر
شدددماره  2227221مدددور  99/22/21امه دددر مکدددارل ااککرراهکدددد مدددردب را دددرا
امای .ا د ا رددر مددهر م رددور اددااما در ارااددر ی د ما ادداامااد ر دا رددر ررا راددااد را ددرد
مکددارل ااککرراهکددد تددنم مددد اماید لددنره رددر دریا د ارددرا ر هکد وادا مردمددد
در رارطددر رددا ات د ما ر تصددمهما ادداامااد اا تر ه د ر رکددارگهرس ارددرا ای د ش د ه در
ردد امکددا رددا رریکددرد رو ددود یدد ما در رااددکاس ماموریدد یددود ر اهددا ارتقددا اددط
رضایکم س ارراب رنوع رر شرح ذی ات اب امای :
رسکر اس تعام د شوررا ا نو النب اررا

هک وادا ر شکایا



درگاه اطنع راااد اااما رر اکااد kb.mporg.ir



شماره تماس ر سد ااککرراهکدد مسدیواهر اراادر د د ه ید م درد شد ه در

رار

اررس اطنلا

در فکر

مها ی م ااککرراهکد در تاراماس اااا



ارت اط ااککرراهکد را راهس اااما



طرارد ر هاده اااس ااماار ارر ا جد اااما ر تر ه اررا



طرارد ر هاده اااس ااماار نمع آررس شکایا ر هک وادا



طرارد ر هاده اااس تاالر گفکیو



طرارد ر هاده اااس اکوس رایااد دیجهکال



طرارد ارر ا جد تاراماس اااما



الن س ااککرراهک اااما در تاراما


 -2مقددرر گردیدد راردد دداس ادداامااد مک ف دد ددس اا دریا دد
لوتا کریر اما ممکر اس

هکدد وادا ر شددکایا در

رر توهر ااخ آاوا ات اب ر در ااماار درد گردد

ل هر معاراهر /م یرا

مسکمر

نتيجه
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 -3مقرررر گردیررد :در ادداماار امکددا مکددا ه ارددرا ر هک د وادا تایه د ش د ه ر
مچ هر گاارم تر ه د ترار گهرد.
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اررس اطنلا

مسکمر
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