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 مربوط به سازمان استان ها 1فرم شماره 
 

با اجراي دستورالعمل هاي مذكور از منظر تسريع در كار ارباب رجوع چه تفاوتي ايجاد شده  -1
 است؟

 . تفاوتي نكرده است) ب                                   . كارها با سرعت باالتري انجام مي پذيرد) الف
كارها نسبت به قبل بسيار كندتر ) د    .باشد با عنايت به جديد بودن ابالغ، نيازمند مدت زمان بيشتري جهت ارزيابي مي) ج

  .انجام مي شود
 

 دستورالعمل هاي مذكور به چه صورت بوده است؟نحوه اقدام  -2
با گذشت زمان روند اقدام بهتر ) ب           .    بالفاصله پس از ابالغ، عمليات اجرائي صورت پذيرفت) الف

  .  شده است
بخش نامه هاي مذكور قابليت اجرايي ) د          . برخي از مفاد مبهم بوده و روند كار را مختل نموده است) ج

  .ندارند
 
 نحوه اجراي دستورالعمل ها چگونه بوده است؟ -3

  .  در حد متوسط) ب                                                                                     . در حد خوب) الف
  . در حال بهبود مي باشد) د                                                                                      . در حد ضعيف) ج
 

 آيا تا كنون پيشنهادات و يا نظراتي پيرامون بخشنامه هاي مذكور به اين معاونت ارسال نموده ايد؟ -4
اما تاكنون درخصوص آنها اقداماتي صورت نپذيرفته  بله، ) ب      . خير، مفاد بخش نامه گويا بوده است) الف
  . است
بايست نظرخواهي انجام  ها مي پيش از ابالغ دستورالعمل) د    . هنوز در دست مطالعه و ارزيابي مي باشد) ج
 .پذيرفت مي   

 
 نحوه اطالع از دستورالعمل هاي فوق به چه شكل بوده است؟ -5

از طريق سايت ) ب    . استان31وتجارت صنعت، معدن هاي به سازمان كلي دبيروارسال الكترونيكي از طريق سيستم) الف
  . وزارتخانه متبوع

از طريق ارباب رجوعان و ساير ) د                          . از طريق كارشناس معين استان در ستاد وزارتخانه ) ج
 .موارد   
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 نظرات متقاضيان در خصوص دستورالعمل هاي جديد، چگونه بوده است؟نقطه  -6

هاي جديد، روندكار  نمايند تا پيش از ابالغ دستورالعمل اعالم مي) ب   . هاي جديد احساس رضايت دارند از مفاد دستورالعمل) الف
  . بهتر بوده است

دانستند و اصل موضوع را روند اجراي كار صحيح توسط  انه ميها را به دستورالعمل) د   . تفاوتي برايشان نمي كرده است) ج
 .دانند كارشناسان مي   

 
 

 
 

 


