برنامه ابالغی ادارات شهرستان دهاقان در راستای تحقق برنامه های حوزه حقوق شهروندی و ارتقاء سالمت اداری 4931
ردیف
1

عنوان فعالیت
آگاهی از دستوالعمل های ابالغیه ها و بخشنامه های رسیده از ادارات کل در خصوص برنامه های حقوق شهروندی
و فساد اداری

2

توجیه و راهنمایی کارکنان به برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و تهیه و نصب منشور اخالقی و حرفه ای و
اجرایی نمودن آن

3

برگزاری جلسات اخالق حرفه ای و مبارزه با فساد اداری برای کارکنان و یا شرکت دادن آنان در کالس های
اخالق ،جلسات ادارای و همایشات ادارات کل

4

برگزاری جلسات اخالق حرفه ای از طریق ائمه جماعات

5

ارشاد و برخورد مناسب با کارکنان متخلف و در صورت تکرار معرفی به هیات های تخلفات اداری

6

تبلیغات محیطی موثر در ادارات شهرستان به منظور آشنایی مراجعین و کارکنان با قوانین و مقررات مربوطه و
احترام به قانون و ترویج قانون گرایی

7

نظارت مستمر بر حسن رفتار کارکنان با ارباب رجوع

8

تشویق کارکنان کوشا در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و موفق در اجرای برنامه های حقوق شهروندی

9

فعال کردن میز خدمت در ادارات

11

آموزش به مراجعین و افراد تحت پوشش نسبت به حقوق و تکالیف خود

11

دریافت پیشنهادات و انتقادات از طریق تلفن ،پیامک ،صندوق انتقادات و پیشنهادات

12

نصب تابلو راهنما در ادارات

13

برگزاری مسابقات در ادارات با جمعیت تحت پوشش بیش از  71نفر

14

راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری و حذف مقررات زائد اداری

15

بازرسی از واحد های تابعه به صورن مستمر

16

حضور در مجامع عمومی و ترتیب دادن مالقات عمومی توسط مدیران

17

برخورد با کارکنان متخلف

برنامه ابالغی ادارات شهرستان دهاقان در راستای تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب 4931
عنوان فعالیت

ردیف
1

آگاهی از دستوالعمل ها ،ابالغیه ها و بخشنامه های رسیده از ادارات کل در خصوص عفاف و حجاب

2

رعایت حجاب و پوشش ظاهری کارکنان

3

رعایت شئونات اسالمی و اخالق کارمندی در محیط کار و برخورد با کارکنان متخلف

4

جدا سازی محل کارکنان زن و مرد و در صورت باز بودن محیط کار استقرار در محیط های جداگانه

5

ارشاد و برخورد مناسب با کارکنان متخلف و در صورت تکرار معرفی به هیات های تخلفات اداری

6

عدم بکارگیری منشی زن بر آقایان

7

ارشاد  ،تذکر ،مشاوره و آموزش به کارکنانی که حجاب اسالمی را رعایت نمی نمایند.

8

ارشاد و راهنمایی مراجعین بدحجاب و جلوگیری از ورود افراد بسیار بد پوشش و خود داری از ارائه خدمات به
آنان

9

انجام تبلیغات محیطی اثر بخش با موضوع عفاف و حجاب

11

به کارگیری تدابیر مدیریتی توسط مدیر اداره در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب(انتصاب ،تشویق ،پاداش و)...

11

اجرای برنامه و مسابقات فرهنگی ،برگزاری دوره ها ی آموزشی ،برپایی نمایشگاه وتوزیع اقالم فرهنگی علی
الخصوص در ادارات با جمعیت تحت پوشش بیش از  51نفر

12

تاکید ائمه جماعات ادارات بر اهمیت عفاف و حجاب

13

سوق دادن کارمندان به شرکت در برنامه های اردو های راهیان نور

14

تشکیل جلسات اداری و تاکید مدیر بر لزوم رعایت عفاف و حجاب

15

بازرسی از واحد های تابعه

