
 بيانيه توافق سطح خدمات

 توافق نامه سطح خدمت

 
 مقدمه  -١

امكان ثبت و پيگيري درخواست ها و شكايات شما  عالوه برخدمات تخصصي  تارنماي دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي 
  بصورت :همشهريان گرامي 

 درصفحه اول مستقيم ازطريق چت زنده با مسئولين دانشگاه وبا استفاده از منوي مربوطه  -١

بصورت مراجعه به ميز خدمت وارسال درخواست ومكاتبه آنالين بدون مراجعه به محل وامكان پيگيري مكاتبه ازطريق  -٢
 اينترنت 

 مراجعه به ميز خدمت ثبت درخواست مالقات حضوري ويا ثبت شكايات وارسال مدارك ازطريق كد پيگيري   -٣ -٣

 ات حضوري با معاونين ومديران دانشگاه  مراجعه به ميز خدمت پورتال ودرخواست مالق -٤ -٤

 ويا ارتباط تلفن درساعات اداري وارسال ايميل به آدرس ثبت شده در پورتال وپاورقي مكاتبات وسربرگهاي دانشگاه   -٥

دردسترس كليه همشهريان وعموم مردم شريف درتمامي كشور دارا طريق پورتالكه تماما  مستقيم وبدون مراجعه حضوري از  
   مي باشد

 براي ارتباط با هر واحد از پورتال دانشگاه در منوي افقي واحد مورد نظر را انتخاب نماييد  

تارنماي دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي بصورت تمام وقت در دسترس همشهريان گرامي بوده و در صورت بروز هرگونه اشكال 
 .و نقص فني، به عموم اطالع رساني خواهد گرديد

  
 هدف-٢

ثبت  )  ١فرآیند "رسيدگی به شکایات مردمی" که از طریق پاسخ به شکایت های شاکيان انجام می شود: 
ثبت شکایت در سامانه ثبت شکایات  )  ٢شکایت به صورت حضوری و مکتوب در اداره نظارت بر درمان دانشگاه 

ثبت شکایت در  ) ۴.. وزارت بهداشت .   ١۴٩٠ثبت شکایت در سامانه )  ٣پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک 
دریافت شکایت از  ) ۶وزارت بهداشت ...  ١۶٩٠ثبت شکایت در سامانه ) ۵وزارت بهداشت ...   ١۵٩٠سامانه 

  طریق ارگان ها و سازمان های ذیربط (استانداری، تعزیرات، دادگاه عمومی، زندان و...) به صورت کتبی 

  مسئوليت-٣ 

گاه علوم پزشكي استان مركزي اجازه مي دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح  اين بخش، قوانين و مقرراتي را كه به دانش
خدمت را ارائه كند،مستند مي كند.همچنين به صورت شفاف بيان مي شود كه دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي چه مسئوليت 

 .قانوني در قبال شهروند متقاضي خدمت دارد

 
 مسئوليت ارائه خدمت 

درحيطه وظايف معاونت دانشجويي وفرهنگي بوده وتمامي سعي خودرابراي رضايتمندي اساتيد محترم بكار   مسئوليت اين خدمت
 مي گيرد  



 
 مسئوليت كاربران 

دریافت شکوایيه به طرق مختلف: حضوری و سامانه ثبت شکایات از طرف افراد و کتبی از طرف ارگانها و  
 ...سازمانها و

 معاونت درمان تحقيق پيرامون شکوایيه توسط 
 جمع آوری مستندات الزم توسط معاونت درمان 

 دریافت اظهارات متشاکی 
 تصميم گيری در خصوص نتایج حاصل از بررسی شکوایيه 

 ارائه پاسخ به شاکی 
 
 ) تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي-٤

خدمت گيرنده موظف به حفظ ورعايت محرمانگي اطالعات واستفاده مناسب از خدمات سامانه بوده وهرگونه تخلف  
  موجب پيگرد قانوني است 

 خدمات تعاملي 

موظف به   ارباب رجوع انجام ودستگاه كه درنتيجه درخواست خدمت ازسوي   ثبت شكايات خدمات مرتبط با همشهريان مانند 
  مي باشد.  رباب رجوع اپيگيري وپاسخ به 

 دسترس پذيري 

 .اين خدمات همواره در دسترس مي باشند و موارد احتمالي خروج از دسترس، از طريق اين تارنما اطالع رساني مي گردد

 نگهداري و تغييرات خدمت 

خواهد شد ارائه كننده  در صورت نياز به انجام عمليات تغيير و نگهداري كه منجر به عدم دسترسي به خدمت در ساعات مورد نياز 
 .خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود

  
 هزينه ها و پرداخت ها -٥

 .هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان در بخش ميز خدمت بصورت مجزا براي هر خدمت درج شده است

 دوره عملكرد-٦ 

 .و تحت امضاي رياست دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي اعتبار دارد٢٩/١٢/١٤٠٠تاريخاين توافقنامه سطح خدمت تا 

يعني زماني كه اصالح، جايگزين شده يا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به  ٢٩/١٢/١٤٠٠اين توافقنامه سطح خدمت حداكثر تا 
 ( G٢G براي خدمات) .امضاء برسد، اعتبار دارد

 خاتمه توافقنامه -٧

مان فسخ و پايان خدمت ، ارائه كننده ابتدا يك نسخه پشتيبان از اطالعات بهره برداران تهيه نموده و سپس نسبت به قطع  در ز
 .خدمت اقدام خواهد كرد

 
 محرمانگي اطالعات

  .واهد بودكليه اطالعات بهره برداران از اين تارنما محرمانه تلقي شده و دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي در حفظ آن كوشا خ

  



 


