
جبران خسارت وارده به ارباب رجوع اداره کل تبلیغات اسالمی رسیدگی به شکایات و کارگروه  ))آیین نامه    

 خراسان رضوی((

 مقدمه:

سازمان نهادی این به منظور اجرای اهداف عالیه سازمان تبلیغات اسالمی مندرج در اساسنامه سازمان و با عنایت به اینکه 

توجه به ارباب رجوع و تکریم آن و همچنین رسیدگی به انقالب اسالمی می باشد، این نهاد فرهنگی و دینی و برخاسته از متن 

از وظایف اصلی خود می داند و همواره در جهت تسهیل خدمت رسانی و جبران خسارت در را  شکایات و جبران خسارت احتمالی

 دارد. صورت حدوث آن گام بر می 

جبران خسارت رسیدگی به شکایات و  هدفنامه ای با آئین  به ابتکار اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، درهمین راستا 

استحضار مخاطبین گرامی ابالغ جهت ونگی سیر مراحل آن به شرح ذیل گو چرجوع اداره کل تبلیغات اسالمی  انوارده به ارباب

 می گردد.

 ماده یک: تعاریف

 اصطالحات به کار رفته در آیین نامه صدرالذکر، دارای معانی ذیل می باشد:

 .: اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضویاداره کل

 .بران خسارت وارده به ارباب رجوع اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضویجرسیدگی به شکایات و کارگروه : کارگروه

 جبران خسارت وارده به ارباب رجوع اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی.به شکایات ورسیدگی  کارگروهدبیرخانه: دبیرخانه 

 : مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی.کارگروهرئیس 

 .کارشناس  حقوقی در کارگروه جبران خسارت ومسوول رسیدگی به شکایات در کارگروه رسیدگی به شکایات: کارگروهدبیر 

 هکارگروماده دو: اهداف 

که فلسفه وجودی دستگاههای اجرایی و فرهنگی ارائه خدمت مطلوب و شایسته به هموطنان و تسهیل گری در انجام  ییاز آنجا

امور اجرایی و فرهنگی می باشد و همیشه شهروندان به عنوان ارباب رجوع و ولی نعمتان ما، با مراجعه به سیستم های اداری و 

اسخ به نیازها و پی گیری امور و خواسته های خود را دارند و گاها در مسیر پی گیری و انجام نهادهای دولتی و فرهنگی انتظار پ

مادی و یا معنوی شوند لذا سازمان تبلیغات اسالمی بعنوان نهادی مردمی و  رامور ممکن است خواسته و یا ناخواسته متحمل ضر

رسیدگی به  کارگروهبروز ضررو زیان احتمالی اقدام به تشکیل  انقالبی در راستای احقاق حق ارباب رجوع و بمنظور جلوگیری از

ضمن پیشگیری از بوجود آمدن ه است تا در راستای تعالیم اسالم ناب و تکریم مراجعین خود دجبران خسارت نموشکایات و 

رت نمایند با احساس خسا از همکاران ما شکایت ویا خسارت، در صورتی که به هر دلیل مراجعین محترمشکایت ودرخواست 

 با اطمینان کامل و با رضایت خاطر به خواسته برحق خود برسند.و ثبت درخواست خود مربوطه  کارگروهمراجعه به 

 کارگروه: وظایف ماده سه

 عبارت است از: کارگروهوظایف 

 و ارائه به اعضاء جهت تصویب.کارگروه توسط دبیر  کارگروه آئین نامه و نظام نامهتدوین  3-1

 به آنها.خسارات وارده ادعای  شکایت و در خصوص مدعیان خسارت شاکیان و طرح و بررسی در خواست های 3-2



 .پیشگیری از خسارات احتمالیرسیدگی به شکایات و ارائه راه کارهای مناسب جهت  3-3

 .جبران خسارترسیدگی به شکایات و ارائه پیشنهاد شیوه های  3-4

 کارگروهماده چهار: اعضاء 

 عبارتند از: کارگروهاعضاء  4-1

 به نمایندگی از طرف مدیر کل.مدیرکل مسئول حوزه :  الف

 اداره کل و فن آوری اطالعات محترم برنامه ریزی رئیس گروه:  ب

 مسئول حراست اداره کل:  ج

 اداره کل د:مسوول رسیدگی به شکایات

 کارشناس حقوقی اداره کل  ح :

 اداره کل و:کارشناس بازرسی وارزیابی عملکرد

 منصوب می گردند. کارگروهبا حکم مدیر کل محترم برای مدت دو سال به عضویت در  کارگروهاعضاء  4-2

 اضافه گردند. کارگروهممکن است افرادی به ترکیب  کارگروهبا نظر رئیس محترم  4-3

یا ا معاونین محترم استان حسب مورد ممکن است تصمیم گیری ها پس از استماع نظرات کارشناسان مربوطه استان ی 4-4

 صورت پذیرد.رووسای محترم شهرستان 

 .صورت می پذیرد کارگروهتوسط دبیر کارگروه اداره امور اجرایی، پیگیری ها، مکاتبات و تنظیم صورت جلسات  4-5

 کارگروهماده پنج: تشکیل جلسات 

درخواست مدعی خسارت، توسط دبیر شکایت یا کتبی  پس از دریافت کاریسه روزظرف مدت کارگروه حداکثر جلسات  5-1

   و در دفتر رئیس کارگروه تشکیل می گردد. تقاضاکارگروه 

 امکان پذیر می باشد. حسب صالحدید رئیس کارگروهتبصره: تشکیل جلسات فوق العاده 

 .می باشدبرای رسمیت جلسات، حضور اکثریت) نصف به عالوه یک( اعضاء الزامی  5-2

 صورت می گیرد. کارگروه ضاء توسط دبیردعوت از اع 5-3

 کل الزم االجرا می گردد.مدیر تأیید نهایی بااکثریت اعضاء تصویب و  نظربا  کارگروهکلیه تصمیمات  5-4

 کارگروهماده شش: شیوه کار 

متقاضی تحویل می ماه و سال( به  ثبت و رسید آن با قید تاریخ)روز، کارگروه خانه: درخواست های مراجعین توسط دبیر6-1

 گردد.

مدعی خسارت دیده( توسط دبیر کارگروه تهیه و پیش از برگزاری جلسه در شاکی یا دستور جلسات کارگروه) درخواست  6-2

 اختیار اعضاء قرار می گیرد.

درخواست مدعی خسارت   ظرف مدت پنج تا هفت روز پاسخ الزم ارائه ودرصورتشکایت از تاریخ ثبت کارگروه موظف است  6-3

 .کاری به در خواست های ارائه شده پاسخ دهددر حداقل زمان 

 کارگروه ماده هفت: ابالغ و اجرای مصوبات

 .مصوبات با تأیید و امضاء مدیر کل محترم قابلیت ابالغ و اجرا خواهد داشت 7-1



 غ می گردد.ابال مربوطه به منظور اجرامدعی خسارت و واحدهای شاکی یا به شخص  کارگروهمصوبات از طریق دبیر 7-2

 رئیس کارگروه برنظارت دقیق نسبت به نحوه اجرای مصوبات مکلف می باشد. 7-3

 .نتیجه نهایی اجرای مصوبات توسط واحدهای مربوطه، از طریق دبیرکارگروه به اعضاء منعکس می گردد  7-2

هفت در وع اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی جبه ارباب ر جبران خسارت واردهرسیدگی به شکایات و  کارگروه آیین نامه 

باحضور جناب آقای مهندس  اداره کل تبلیغات اسالمی تصویب کارگروه توسعه مدیریتدر جلسه  12/1400/ 7 ماده در تاریخ

خراسان رضوی تأیید و و توسط مدیر کل محترم تبلیغات اسالمی تابعی نماینده محترم سازمان مدیریت وبرنامه وبودجه تصویب 

 امضاء گردید.

 

 

 

 

 

 


