
 

 

  

  

  بسمه تعالي

سازمان نقشه برداري كشور با توجه به ماموريت خود در حوزه داده هاي مكاني كشور و در راستاي افزايش رضايت و تكريم 

موضوع حقوق  ،شوراي عالي اداري ٢٨/١٢/١٣٩٥مورخ ١١٢١٢٨نامه شماره تصويب "٩ماده "ارباب رجوع و اجراي مفاد 

 اهتمام ورزيده » حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري«شهروندي در نظام اداري با عنوان 

است. در اين راستا در نظر است تا با بهره گيري از ظرفيت مشاركت هاي مردمي، بر خدمت رساني هرچه موثرتر به هموطنان 

 "كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري سازمان نقشه برداري كشور"به استناد مصوبه عزيز اقدام شود، لذا 

، و    NCC.gov.irهموطنان عزيز مي توانند از طريق بخش نظرسنجي و شكايات واقع در قسمت ميزخدمت تارنما به نشاني 

شايان نسبت به ارائه نظرات و ايده هاي اجرايي خود به دستگاه اقدام نمايند. info@ncc.gov.ir  پست الكترونيكي به آدرس

روال پيگيري شكايات  براي هر خدمت  بر حسب موضوع بررسي و به متوليان ارائه خدمت ارجاع داده مي شود،  ذكر است كه

شاكي در سامانه درج مي شودو شاكي مي تواند با كد سپس شكايتي كه توسط متولي پاسخ داده شده بررسي و جهت دسترسي 

روز كاري انجام مي  ١٠رسيدگي و پاسخگويي به شكايات حداكثر پس از پيگيري دريافت شده شكايت خود را پيگيري نمايد.

 ١٤ الي ٨ ساعت از ،٠٢١ شماره پيش با   ٦٦٠٧١٠٠١ -٧هاي توانند از طريق شماره تلفنهمچنين شهروندان مي .گردد

ارتباط با مديران دستگاه با .نمايند اعالم را خود پيشنهاد يا و انتقاد نظر، هرگونه) شكايات به رسيدگي واحد –٢٢١٣(داخلي

ميد است همراهي و مشاركت هموطنان ا صفحه ساختار سازماني در تارنماي مذكور ميسر مي باشد.مندرج درشماره تماس هاي 

خدمت رساني و رعايت حقوق شهروندي را فراهم آورده و سازمان نقشه برداري كشور  عزيز، زمينه بهبود هرچه بيشتر فرآيند

   را در راستاي نيل به اهداف عاليه خود بيش از پيش ياري دهد.

  

 )٢٨/٠١/١٤٠٠(مصوب كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري مورخ 


