طجك لبًَى ثَدجِ  59كليِ( كبسهٌذاى،ثبصًشستگبى لشكشي ٍ كشوَسي لوَاي وِ هبًوِ ،ووبس ٍ طوب جبىهشبغل آصادً ،وبيٌذهبى هولس شَساي ا الهي ،لضبت ٍ اعضبي ّيئت علوي داًشگبُ ّب ٍ هَ سبت عوَهي
غيش دٍلتي ،مَق ثگيشاى ٍ هستوشي ثگيشاى هشوَل بهيي اجتووبعي ٍ ّووِ دسيب وت كٌٌوذهبى موَق ٍ
هستوشي ثخش دٍلتي ٍ غيش دٍلتي هذيشاى ٍ اعضبي ّيبت هذيشُ ٍ سٍئسب ٍ هعبًٍبى هٌبطك ٍ شعت ثبًكْب ٍ
ثيوِ ّب ٍ هٍَ سبت هبلي ٍ اعتجبسي ٍ كليِ كبسكٌبى اشخبص مَلي دٍلتي ٍ غيش دٍلتي كِ دسيب تي بالًِ
آًْب ثيش اص يظذ ٍ پٌوبُ هيليَى سيبل ثبشذ ،كليِ ايشاًيبى همين خبسج اص كشَس يبساًِ آًْب لطع خَاّذ شذ.
 دس ّش هبُ عذادي اص هشدم ثِ عٌَاى هتوكي شٌب بيي ٍ زف هوي هشدًوذ .طجوك ا وتعالم اص هشاجوع ريطالح ٌْب بص ٍ كبس اعوبل اعتشاع ا شاد مط اص طشيك بهبًِ  www.yaraneh .irهي ثبشذ.
ا شاد هعتشع ثِ زف ٍ يب كسبًي كِ داساي هستٌذا ي ّستٌذ هي ثبيست ثِ اداسُ كل عوبٍى ،كوبس ٍ س وبُاجتوبعي ا تبى هحل كًَت خَد هشاجعِ ٍ پيگيشي ًوبيٌذ.
ثيشتشيي اهَسي كِ دس بل بضش ثب دثيشخبًِ تبد ّذ وٌذ بصي يبساًِ ّوبي ا وتبى هوش جط ثوَدُ ٍ جوض
ٍظبيف هحَلِ هي ثبشذ عجبست ا ت اص :
پيگيري برقراري ياراًِ ًقذي ًَزاداًي كِ از سال  39تاكٌَى هتَلذ شذُ اًذ
شرط پيگيري

علت ٍقَع

ساز ٍ كار

بخيش دس فكيك يبساًِ پذس ٍ هبدس ا -يبساًِ ثگيش ثَدى پذس ٍ هبدس ًوَصاد  :هشاجعووِ شپش ووت ثووِ شهبًووذاسي
دس بل بضش َ -2لذ دس بل  ٍ 59هحل كًَتْ ،يِ هسوتٌذات الصم،
ًَصاد اص شپش تبى لجلي
اس بل هستٌذات اص طشيك دثيشخبًوِ
پس اص آى
ووتبد ا ووتبى ثووِ ووبصهبى ّذ وٌووذ
بصي يبساًِ ّب جْت الذاهبت ثعذي
پيگيري ثبت ًام افراد از قلن افتادُ خاًَار در فاز دٍم ّذفوٌذ سازي ياراًِ ّا
علت ٍقَع

شرط پيگيري

ساز ٍ كار

ووْل اًگووبسي شپش ووت خووبًَاس دس
ثجت ًبم كليِ ا وشاد حوت كفول دس
بطلِ صهبًي دُ سٍصُ جْت ثجت ًوبم
دس وبص دٍم ّذ وٌوذي دس ووشٍسديي
هبُ بل 59

يبساًِ ثگيش ثَدى شپش ت خوبًَاس
دس بل بضش ٍ يبساًِ ثگيش ثوَدى
عضَ اص للن ا تبدُ خبًَاس وب پبيوبى
بص اٍل ّذ وٌذ بصي يبساًوِ ّوب (
 93هش لِ پشداخت)

هشاجعووِ شپش ووت خووبًَاس ٍ عضووَ
جبهبًذُ ثِ شهبًذاسي هحل وكًَت
ٍ ثجت هشخظبت َّيتي ٍ ...
اس بل ليسوت وويوع شوذُ ا وشاد
جبهبًذُ ا تبى ثِ وبصهبى ّذ وٌوذ
بصي يبساًِ ّوب جْوت الوذام( پوس
سا تي آصهبيي ٍ بهيي هٌبثع هبلي)

پيگيري هَارد ٍ درخَاست ّاي فرهاًذاراى هحترم شْرستاى ّاي سطح استاى در حَزُ ياراًِ ّاي ًقذي
علت ٍقَع

شرط پيگيري

اكثش هَاسد ٍ هشكالت هش جط ثب َصُ اًَاع هشكالت لبثل پيگيشي
يبساًِ ّوبي ًموذي شْش وتبى حوت
هذيشيت شهبًذاس

ساز ٍ كار

اس ووبل هووَاسد ٍ هشووكالت دس لبلووت
هكب جِ س وي ثِ دثيشخبًِ تبد
پب خ ثِ هكب جبت شهبًذاسي ّب
دس طَست ًيبص پيگيشي اهَس اص طشيك
بصهبى ّذ وٌذ بصي يبساًِ ّب

پيگيري ياراًِ افراد بِ اشتباُ فَتي اعالم شذُ
علت ٍقَع

شرط پيگيري

ساز ٍ كار

ثجت غيش عوذ َت ا وشاد َ وط زف يبساًِ ًموذي وشد ثوِ دليول هشاجعووِ ثووِ دثيشخبًووِ ووتبد ّذ وٌووذ
بصي يبساًِ ّوبي ا وتبى ٍ دسخَا وت
ثجت َت اًوبم شذُ ثبشذ
ثجت ا َال
پيگيشي ٍ اطالح ليست اعضبي خبًَاس
هکاتبِ با باًکْاي عاهل ٍاريس ياراًِ ًقذي در استاى :

علت ٍقَع

شرط پيگيري

ساز ٍ كار

َليووف ٍ يووب هسووذٍد ًوووَدى سووبة هسذٍدي سبة يبساًِ خوبًَاس ثوِ هشاجعِ شد ثِ دثيشخبًِ تبد ا تبى،
دليل ضوبًت ٍ يب هعَلوبت ثوبًكي اسائِ دسخَا ت س ع اًسذاد ،هكب جوِ
يبساًِ اي خبًَاسّب َ ط ثبًكْب
دثيشخبًِ ثب اداسُ اهوَس شوعت ثبًوك
ثبشذ
عبهل جْت ثشس ي ٍ دس ًْبيت س وع
هسذٍدي اص سبة هتمبضي
پاسخگَيي بِ هکاتبات دادگستري ٍ دستگاّْاي قضايي ٍ ًظاهي زيرهجوَعِ آى
علت ٍقَع

شرط پيگيري

ساز ٍ كار

اعالم اطالعبت سوبة ٍ  ...هتْووبى -يبساًِ ثگيش ثوَدى شوخض حوت پب ووخ ثووِ هكب جووبت ٍاطوولِ ٍ اعووالم
اطالعووبت خَا ووتِ شووذُ اص طشيووك
عميت  -شپش ت ثَدى ٍي
حت عميت لضبيي
داسا ثووَدى كووذ هلووي ٍ ووشيبل ثشس ووي دس ووبهبًِ س ووبّي ووبصهبىّذ وٌذ بصي يبساًِ ّب
شٌب ٌبهِ شپش ت خبًَاس
*ابالغ آييي ًاهِ ّا ٍ بخش ًاهِ ّاي سازهاى ّذفوٌذ سازي ياراًِ ّا بِ كليِ فرهاًذاري ّا ً ،يرٍّاي هسلح ٍ ريٌفعاى
*پاسخگَيي رٍزاًِ ( تلفٌي ،حضَري ٍ هکاتبِ) درخصَص هسائل ٍ هشکالت ياراًِ اي هردم
*پاسخگَيي بِ هکاتبات ديگر ارگاًْاي اجرايي استاىًْ ،ادّاي هردهيً ،وايٌذگاى استاى در هجلسً ،وايٌذُ ٍلي فقيِ
ٍ ...

