صفحه  1از9

سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات
سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان بهزیستی کشور در راستای افزایش رضایتمندی ,ارتقای اعتماد عمومی و پاسخگویی به موقع و سریع به شکایات
راه اندازی شده است .که کاربران میتوانید نسبت به ثبت شکایات خود اقدام و با دریافت کد رهگیری در جریان روند رسیدگی به شکایت قرار گیرید
در این سند توضیحات الزم جهت استفاده از سامانه توضیح داده شد است.

 -1نحوه ی ثبت شکایت :
پس از مراجعه به پورتال سیستم شکایات سازمان بهزیستی  ،اولین گام جهت ثبت شکایت ،مطالعه هدف از پیاده سازی سیستم شکایات خواهد یود
که با زدن دکمه

این پنجره بسته خواهد شد( .مشابه تصویر )1

شکل  ، 1-1مطالعه هدف از پیاده سازی سیستم شکایات

پس از مطالعه و بستن پنجره باال به صفحه ایی هدایت خواهید شد که در مراجعه به این صفحه باید به نکات زیر دقت داشته باشید
❖ اگر برای اولین بار قصد ثبت شکایت دارید از آیکن "ثبت نام در سامانه" استفاده کنید( .مشابه شکل )2
❖ اگر قبال در این سامانه ثبت نام کرده اید ،از آیکن "ورود به سامانه  /ارسال شکایت" استفاده کنید( .مشابه شکل  )2همچنین اگر
قصد پیگیری شکایت های خود را دارید از آیکن "ورود به سامانه  /ارسال شکایت" استفاده نمایید ( .مشابه شکل )2
❖ از آیکن "گزارش سوء جریان" امکان ثبت درخواست سوء جریان برای شما مهیا می باشد( .مشابه شکل )2
نکته :جهت ثبت شکایت در سامانه باید ابتدا اقدام به ثبت مشخصات فردی از آیکن "ثبت نام در سامانه" نمایید و با در دست
داشتن کد ملی و رمزعبور با استفاده از آیکن "ورود به سامانه  /ارسال شکایت" در سامانه وارد شده و شکایت خود را ثبت نمایید.
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شکل 2

ثبت نام در سامانه سپس ورود به سامانه جهت ثبت ارسال شکایت

در بخش زیر به توضیحات کامل در خصوص هر بخش خواهیم پرداخت:

 " -2ثبت نام در سامانه "
درصورتی که گزینه" ثبت نام در سامانه "را انتخاب کنید .اقدام به ثبت مشخصات فردی نموده ،این مشخصات شامل موارد زیر می باشد(تصویر )3
 .1وضعیت شغلی فرد
نام پدر

.8جنسیت
.13نام شهرستان

 .2وضعیت پرسنلی

 .3نام

 .4نام خانوادگی

 .9شماره ثابت

.10پست الکترونیک

.14کد پستی

.15آدرس
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.16رمز

.5

 .11مقطع تحصیلی
عبور*

کدملی*

.12

 .6تاریخ تولد .7
نام

استان

شکل  3ثبت مشخصات فردی در صورت انتخاب "ثبت نام در سامانه "

نکته* :جهت ثبت شکایت در سامانه و پیگیری شکایت های ثبت شده باید پس از ثبت مشخصات فردی و با در دست داشتن کد ملی
و رمزعبور با استفاده از آیکن "ورود به سامانه  /ارسال شکایت" در سامانه وارد شده و شکایت خود را ثبت نمایید .پس در نتیجه در
وارد نمودن رمز عبور و کد ملی دقت داشته باشید تا بتوان با در دست داشتن این دو پس از ورود به سامانه اقدام به ثبت شکایت
نمایید(.شکل )4
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شکل  – 4فرم ثبت اطالعات فردی

 " -3ورود به سامانه  /ارسال شکایت "
جهت ثبت شکایت در سامانه و پیگیری شکایت های ثبت شده باید پس از ثبت مشخصات فردی و با در دست داشتن کد ملی و رمزعبور با استفاده
از تب "ورود به سامانه  /ارسال شکایت" در سامانه وارد شده.

شکل  - 5ورود کد ملی و رمز عبورجهت ورود به سامانه برای ثبت شکایت و پیگیری شکایت

بعد از وارد کردن مشخصات شامل "کد ملی و رمز عبور" به صفحه ای هدایت خواهید شد که می توانید لینک های مربوط به "مشخصات فردی"
" ،ثبت شکایت" "،پیگیری شکایت"" ،تغییر رمز عبور" مشاهده نماید (تصویر )6
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شکل  6ورود به سامانه  /ارسال شکایت
در بخش زیر به توضیح در خصوص هر مورد خواهیم پرداخت.

 -1-3مشخصات فردی:
با استفاده از این بخش فرد می تواند مشخصات فردی خود را شامل " نام پدر ،شماره همراه ،جنسیت ،پست الکترونیک ،مقطع تحصیلی،
آدرس" تغییر دهد(.تصویر )7

شکل  7ورود به سامانه  /مشخصات فردی
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" -2-3ثبت شکایت"
با استفاده از لینک "ثبت شکایت " نیز می توان اقدام به ثبت شکایت خود نمایید و پس از شکایت کد رهگیری به صورت اتوماتیک ارئه می شود
که می توان توسط آن اقدام به پیگیری شکایت نمود.

شکل  7ورود به سامانه  /مشخصات فردی

" -3-3پیگیری شکایت"
با استفاده از لینک "پیگیری شکایت " نیز می توان اقدام به پیگیری شکایت خود نمایید و بررسی نمایید که شکایت شما در چه وضعیتی قرار
دارد.
در صفحه مربوط به "پیگیری شکایت" با وارد کردن " کد رهگیری شکایت " می توان اقدام به پیگیری شکایت نمود (. .مشابه شکل )8
در صورتی که کد رهگیری خود را فراموش کرده باشید می توانید لیست تمامی شکایت های ثبت شده خود را مشاهده کنید (.مشابه شکل )8
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شکل  8ورود به سامانه  /پیگیری شکایت

" -4-3تغییر رمز عبور"
با استفاده از لینک " تغییر رمز عبور " نیز می توان اقدام به تغییر رمز عبور پنل خود نمایید.
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نکته بسیار مهم در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده باشید می توانید با استفاده از تب منوی "ورود به سامانه /ارسال شکایت" قسمت
"جهت بازیابی کلمه عبور بر روی این لینک کلیک نمایید" ،نسبت به بازیابی رمز عبور خود اقدام نمایید.

که با وارد نمودن کد ملی و تاریخ تولد مشخصات فردی شما قابل مالحظه است و با انتخاب مشخصات فردی و زدن گزینه ارسال اطالعات با پیامک
 ،رمز عبور برای شما پیامک می شود.

شکل  7ارسال اطالعات با پیامک
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