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 9(اجراي ماده هواشناسی کشور در راستاي توسعه دولت الکترونیک تصویب راهبرد مشارکت مصوب سازمان 
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 سرکار خانم فرح محمديریاست جلسه:      19/12/98تاریخ دعوتنامه:      207589/98شماره دعوتنامه :    

 

  :جلسهمصوبات 
  محور توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازي:

تصویب نامه شوراي عالی اداري با عنوان حقوق  9ماده  2در اجراي بند  سازمان هواشناسی کل کشور مقرر گردید 
، زمینه مشارکت الکترونیکی مردم را فراهم نماید. 28/12/95مورخ  1127128شهروندي در نظام اداري شماره 

، پیشنهادات و انتقادات و جلب تالش می نماید با دریافت نظرات سازمان هواشناسی کل کشورلذا به همین منظور 
مشارکت مردمی از طریق ذیل نسبت به اصالح، بروزرسانی و بهبود خدمات در راستاي ماموریت خود و نیز ارتقاء 

  د. یسطح رضایتمندي ارباب رجوع اقدام نما
ماتی که در تالش می نماید با امکان مشارکت و تصمیم گیري الکترونیک شهروندان در تصمی سازماندر این راستا 

  کارگروه ها و شوراها در راستاي بهبود ارائه خدمات و توسعه دولت الکترونیک گرفته می شود، اثرگذار باشد.
 از آدرس   همچنین اجراي مصوبات فوق در راستاي عملیاتی نمودن راهبرد مشارکت سازمان در طرح راهبردي

tahavol.irimo.ir   . قابل مشاهده می باشد  
  ملی شهروندان جهت اعالم نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات:بسترهاي تعا

 https://irimo.ir درگاه اطالع رسانی اداره کل به نشانی :  - ١
 سازمان شماره تماس و پست الکترونیکی مسئولین ارائه دهنده خدمت درج شده در میز خدمت الکترونیکی در تارنماي - ٢

 هواشناسی کشور
 رونیکی با رئیس سازمانارتباط الکت - ٣
 نظرسنجی خدمات - ۴
 تدریافت پیشنهادات و انتقادات مردم در رابطه با بهبود خدما - ۵
واحدهاي سازمانی مکلفند پس از دریافت پیشنهادات و شکایات در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تهیه پاسخ و ارسال  - ۶

 آن از طریق سامانه جامع میز خدمت اقدام نمایند. 
 سایر کانال هاي ارتباطی :  - ٧

 پست الکترونیک، ارسال پیامک،  نظر سنجی

 21/12/1398تاریخ : 

 7شماره : 



 
 اعضاي  جلسه:

 ردیف نام نام خانوادگی سمت در دستگاه سمت در جلسه

 1 فرح محمدي معاون محترم فنی و شبکه ایستگاه ها رئیس کمیته

 2 امیر شبانیان معاون محترم مدیر کل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات هواشناسی  دبیر کمیته

 3 محمدناصر هاشمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع عضو کمیته

کمیته عضو علی روزبه  مدیر کل محترم حراست    4 

کمیته عضو  5 نوربخش داداشی مدیر کل محترم هواشناسی استان گلستان 

کمیته عضو  6 نوید چینی فروش مدیر محترم مهندسی  تجهیزات و هواشناسی 

کمیته عضو  7 نساء حسن خانی کارشناس محترم طرح و برنامه و تحول اداري 
 

  

  

  فرح محمدی                                                                            

 ستگاههايشبکه ا   معاونت فنی و                                                                        


