
 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر کمیته ارتقا سالمت نظام اداری 79برنامه های سال پیش نویس 

 تقویت استفاده از ظرفیت های نظارتی به شیوه های مختلف محسوس و غیر محسوس .1

 ارزیابی عملکرد مستمر مدیران و کارکنان از نحوه ارائه خدمات به صورت موردی و دوره ای .2

 گلوگاه های مفسده خیز احصاء م خیز در ساختارها وجرشناسایی کانون ها و بسترهای  .3

  گیری از نشر تعالیم اسالمی سالم سازی محیط اداری با بهره .4

ارشاد کارکنانی که در آستانه معرض تخلفات اداری قرار می گیرند از طریق دوره های آموزشی و ارشادات نماینده  .5

 داره آموزش عقیدتی و امور فرهنگیولی فقیه در سازمان و ا

هره گیری برنامه ریزی و تکلیف به مدیران در سطوح مختلف جهت اختصاص زمان های خاص برای مالقات عمومی و ب .6

 هااز بیانات و گزارشات آن

درخواست از مدیران، معاونین و کارکنان جهت حضور در فعالیت های ملی و مذهبی و استماع درخواست های مردمی  .7

 مسئولین محترمو 

 بهتر مطالبات مردم یات هم اندیشی برگزار شده در سطح استان به منظور همفکری و پیگیرسشرکت در جل .8

شفاف سازی و اصالح نظامات و فرایندهای ارائه خدمات برای تسهیل امور مراجعین و جلوگیری از بروز تخلفات  .9

 احتمالی

 اری، موازی و مزاحم و احیانا سوء استفاده افراد سودجوشناسایی قوانین و مقررات زاید و دست و پاگیر اد .11

 نصب صندوق های انتقادات و پیشنهادات و استفاده از نظرات مردمی در مقابله با فساد .11

 تبلیغات محیطی و استفاده از شیوه های نوین برای ایجاد فضاهای سالم و اثربخش برای کارکنان و مراجعین .12

 آموزه های دینی در حوزه های مختلف از جمله حقوق شهروندیاطالع رسانی و آگاهی رسانی به  .13

 نصب تابلوی منشور اخالقی سازمان در منظر مراجعین در سازمان، شهرستان ها و مراکز جهاد کشاورزی دهستانها .14

 ضعف بهره گیری از برگه های نظرسنجی مراجعین و تالش برای تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط .15

ت آمده در مناسبت های مختلق به ویژه جشنواره شهید رجایی، دهه مبارکه ت ها و اطالعات بدسفاده از ظرفیتاس .16

 فجر و...جهت شناخت بهتر مسائل و مشکالت و تالش برای حل آن ها

استفاده از نتایج ارزشیابی کارکنان در حوزه رعایت حقوق شهروندی به عنوان یکی از شاخص های توانایی، لیاقت و  .17

 ها در انتصابات و ترفیعاتشایستگی آن

نظرسنجی و جمع آوری نظرات مردمی و تطبیق آن با قوانین و مقررات و اعالم به واحدها به منظور اصالح امورات به  .18

 نحو مطلوب 

و یا شکوائیه ها به بازرسان  واصلهو یا ارجاع برخی گزارشات  91-92بهره گیری از گزارشات بازرسان مواد  .19

 الم گزارشمذکورجهت بررسی و اع

 مشخص و اعالم مصوبات جلسه جهت اجرا مستمر جلسات کمیته با دستور کار برگزاری منظم و .21

 همکاری با دستگاه های نظارتی برون سازمانی .21

 معرفی متخلفین و متمردین به هیات بدوی تخلفات ادارای .22



 

 


