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 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 مدیریت تعاون روستایی استان زنجان

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 

23/1/1400 تاریخ:  

207/172/26/14/205 شماره:  

 ندارد پیوست:
 

 

 بسمه تعالی
 

 
 مدیریت تعاون روستایی استان زنجان

 
 کشاورزی جهاد وزارت

  سازمان مرکزی تعاون روستایی استان زنجان

 1400/01/5   : تاریخ برگزاری 7/30  :شروع ساعت 11/30 :ساعت پایان

 :سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان زنجانمکان جلسه

 صورتجلسه کارگروه توسعه مدیریت تعاون روستایی استان زنجان      : موضوع جلسه

 :دستور جلسه

 مورخ 1127128تصویب نامه شماره   9اجرای ماده (تصویب راهبرد مشارکت مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام  28/12/95

 )اداری

 : جلسه مصوبات

 

محور توسعه الکترونیک و هوشمند سازی:مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در اجرای بند 

مورخ  1127128تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری شماره  9ماده  2

منظور سازمان در ارائه خدمات سازمانی ی مردم را فراهم نماید.لذا به همین کزمینه مشارکت الکترونی 28/12/95

تالش می نماید  با دریافت نظرات و پیشنهادات و جلب مشارکت مردمی از طریق ذیل نسبت به اصالح 

 بروزرسانی و بهبود خدمات در راستای ماموریت خود و نیز ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان اقدام نماید. 

رات ،پیشنهادات انتقادات و شکایاتظبسترهای تعامل شهروندان جهت اعالم ن  
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 ir.orcc.zanjan\\:https  سازمان به نشانی: درگاه اطالع رسانی -

 
 

 

 در سایت درج شده در میزخدمت الکترونیک  خدمتمسئولین ارائه دهنده با بستر الکترونیکی ارتباط در شماره تماس و   -

 
 

  .ذینغعان از طریق آدرس الکترونیکی می توانند نظرات خود را در خصوص دریافت خدمات سازمان ارائه نمایند : نظر سنجی خدمات  -

 

ذینغعان از طریق آدرس الکترونیکی می توانند نظرات خود را در  :ارائه پیشنهادات و انتقادات و نظرات مراجعه کنندگان سایت  -

  خصوص دریافت خدمات سازمان نظرات خود را ارائه نمایند.

 

 
عموم ذینفعان می توانند با استفاده از سامانه شکایات نسبت به شکایات و  : و ارتباط مردمی سامانه رسیدگی به شکایات مردمی -

 پیگیری شکایات خود اقدام نمایند.

 

 :سایرکانال های ارتباطی  

 

 30009900092770      :  ارسال پیامک به شماره -        

 zanjan@corc.irآدرس :   پست الکترونیک سازمان به  -

 

 

 علی کمالی 

 سرپرست مدیریت تعاون روستائی استان زنجان 

 

https://ghazvin.corc.ir/
mailto:zanjan@corc.ir

