جمهوري اسلامي ايران

با سمه تعالي

وزارت راه وشهرسازي
تخ
ش كرت مارد صصي ساخت و توسعه زري بنااهي حمل و نقل كشور

وظایف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور تهیه ،تدوین و پیشنهاد سیاستها و خط و مشی در زمینه توسعه
زیربناهای حمل ونقل در چارچوب برنامههای مصوب و اهداف قوانین برنامه های توسعه ملی کشور ،طراحی و مدیریت ساخت
زیربناهای حمل و نقل و تأسیسات و تجهیزات مربوطه و نظارت بر اجرای پروژهها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران
ذیصلاح ،تحصیل و تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرحها و پروژهها ،تعیین روشهای اجرایی در زمینه ساخت و توسعه
زیربناهای حمل ونقل بر اساس اولویتها و سیاستهای کلان وزارت راه و شهرسازی می باشد .بر این اساس خدمات ساخت و
توسعه راه ،ساخت و توسعه آزاد راه و ساخت و توسعه را آهن به عنوان سه خدمت اصلی این شرکت تعریف ،تصویب و ابلاغ
شده است.
ماهیت این خدمات که در واقع اجرای پروژ ه های عمرانی در زمینه زیربناهای حمل و نقل کشور می باشد .عملیات فیزیکی
بوده و قابلیت اجرا به صورت الکترونیکی ندارند ولیکن برای انجام این امور حتی الامکان تمامی داده ها و اطلاعات بمنظور
کاهش هزینه های زمانی و مالی و کاهش مراجعات حضوری در بستر الکترونیکی گردش داشته و ارسال و دریافت میگردد.
در راستای اصلاح و بهبود فرایند های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس سند اهداف عملیاتی برنامه دوم توسعه دولت
الکترونیکی و هوشمند سازی اداری اقدام به اصلاح و اجرای فرآیند ها به صورت الکترونیکی و یکپارچه با هدف شفاف سازی و
تمرکز بر نیاز ذینفعان نموده است،

 .1روند و سازو کار نظر سنجی
نظر سنجی به دو روش فیزیکی و الکترونیکی انجام می گردد.
-

روش فیزیکی توسط کارکنان حفاظفت فیزیکی در جلوی درب شرکت از طریق پاسخنامه ها از مراجعین اخذ و جمع
بندی و هرماهه به دفتر پاسخگویی به شکایات ارسال میگردد.

-

بررسی و پایش نظر سنجی های ارائه شده توسط اربابان رجوع در پورتال شرکت به طور مداوم صورت میپذیرد.
همچنین با راه اندازی سامانه ارسال و دریافت پیام در هر یک از سامانه ها ،ارتباط دو طرفه با کاربران ایجاد گردیده
و برای دریافت نظرات و بازخورد ها و میزان رضایت مندی از سامانه های ارائه خدمت در جهت بهبود عملکرد اقدام
شده است( .پیوست یک)
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 .2نتیجه نظرسنجی
در نظرسنجی های متعدد دریافت شده به صورت فیزیکی و الکترونیکی درخواست بسیاری از مراجعه کنندگان این شرکت،
ایجاد سامانه ای برای ساماندهی کردن ملاقات های حضوری بود که به جهت وجود شرایط پاندمی گاهی تعیین قرار ملاقات ها
دشوار بوده است.

 .3تصمیم گیری انجام شده توسط دستگاه در راستای نظرسنجی انجام شده
نتایج دریافت شده از نظرسنجی ها با موضوع تعیین وقت ملاقات بصورت الکترونیکی در جلسه هیئت مدیره شرکت بررسی و
مصوب گردید در اسرع وقت نسبت به راه اندازی سامانه با موضوع فوق اقدام لازم صورت پذیرد( .صورتجلسه پیوست دو)

 .4اقدامات انجام شده در جهت پیاده سازی نظرسنجی و انتشار آن در پرتال دستگاه
سامانه ای با شرایط مذکور ایجاد و در پورتال اصلی شرکت بارگذاری گردید و پس از آن کلیه مراجعه کنندگان شرکت برای
امور خاص که از طریق سامانه های در دسترس آنها قابل پیگیری نبوده  ،میتوانند درخواست وقت مراجعه حضوری نموده و
پس از دریافت کد رهگیری  ،در صورت تایید بخش ملاقات شونده در تاریخ و ساعت تعیین شده اقدام به مراجعه حضوری
نمایند( .تصاویر مربوطه پیوست سه)
لینک سامانه نوبت دهی ملاقات https://www.cdtic.ir/meeting-form :
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 نظرسنجی های مورد بحث داخل پرتال: پیوست یک

https://www.cdtic.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 - : لینک
%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA

https://www.cdtic.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85- : لینک
%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
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پیوست دو  :صورتجلسه کمیته پیگیری،پیشگیری و مقابله با بیماری های واگیردار و ویروس کرونا

جمهوري اسلامي ايران

وزارت راه وشهرسازي
تخ
ش كرت مارد صصي ساخت و توسعه زري بنااهي حمل و نقل كشور

با سمه تعالي

جمهوري اسلامي ايران

با سمه تعالي

وزارت راه وشهرسازي
تخ
ش كرت مارد صصي ساخت و توسعه زري بنااهي حمل و نقل كشور

پیوست سه  :تصاویر مربوط به سامانه نوبت دهی ملاقات

لینک سامانه نوبت دهی ملاقات https://www.cdtic.ir/meeting-form :

