
  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 

  )16061016000شناسه خدمت ( حوزه سالمتشكايات به پاسخگويي عنوان خدمت:

  )G2G( دولتيدستگاه هاي خدمت به ديگر           )G2B(خدمت به كسب و كار  )          G2Cخدمت به شهروندان (        :نوع خدمت

رسيدگي به شكايات مردمي بويژه در حوزه درمان بستري و سرپايي و تعرفه خدمات سالمت و همچنين پاسخگويي و ارائه راهنمايي مورد نياز  :شرح خدمت
  شهروندان

در تماس اول اطالعات تماس گيرنده و اطالعات هويتي بيمار دريافت مي گردد، در جريان رسيدگي به پرونده شكايت  ‐درخواست شاكي مدارك مورد نياز:
  .مي گرددبويژه شكايات تعرفه اي مدارك شناسايي اعم از كارت ملي و شناسنامه يا گذرنامه و همچنين مستندات مرتبط با پرونده درصورت وجود ارائه 

جزييات خدمت
  

 ارايه زمان مدتمتوسط 
  خدمت:

 روز10

  (ساعات مراجعه متقاضي)  ساعات ارائه خدمت:
 ساعات اداري

 3  حضوري بار مراجعهتعداد

(ريال) به  هزينه ارايه خدمت
  خدمت گيرندگان

  

  شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)

  ندارد فاقد هزينه

   

. . .   

نحوه دسترسي به خدمت
  

  )   دبا كليك روي نماد كاربر را هدايت كن (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي اينترنتي   
http://190site.behdasht.gov.ir/ 
http://shekayat.fums.ac.ir/ 
http://www.saamad.ir/Portal/Home/ 

 (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا ارتباط با متقاضي)    پست الكترونيك:    

 53314660‐071     )           با كليك روي نماد نمايش داده شود (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويا: تلفن گويا يا مركز تماس    

  (پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه) تلفن همراه      09173324945

        )شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجود با كليك روي نماد نمايش داده شود( پيام كوتاه    

   (ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت)خدماتپيشخوانارائه خدمت يا دفاتردفاتر    

  /http://shekayat.fums.ac.irنحوه دسترسي به شكايت از خدمت: 



  
  

  

  

  (از ديد متقاضي خدمت)نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت 

 دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدها و كاركنان 

 بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات وپيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به	شاكي   

  نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي كل كشور وبررسي و پاسخگويي درخصوص مراجعات به ...  

 ونه اي به گ   جمع بندي شكايات در مقاطع زماني مختلف و تجزيه تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش براي باالترين مقام اجرايي دستگاه

 .كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد

 


