
 

 تحلیل نظرات ارائه شده در میز خدمت
ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه  

 

 

ایجاد نظام اداري پاسخگو و کارآمد  و همچنین ارباب رجوع میتکر و شهروندانحقوق  عییاز تض ريیبه منظور جلوگ

شوراي عالی اداري  28/12/1395مورخ  1127128تصویب نامه شماره ( 17و در اجراي ماده ) (2)به استناد بند

 رضایترسی میزان استا تحلیل و بردر این ردر میز خدمت،  به موقع سریع و آسان خدمات به جهت ارائه خدمات

 .می باشد ه خدمات سازماندر راستاي بهبود ارائخدمات، یکی از اولویت هاي مهم  از نحوه ارائه

 :گردد یم میتقد لیبه شرح ذ 1399سال  یسازمان در ط خدمت زیم درخصوص نظرات ارائه شده لیتحل گزارش
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نحوه اطالع رسانی درباره مراحل انجام کار

نحوه اطالع رسانی درباره مدارك مورد نیاز براي ارائه خدمت

انجام کار براساس ظوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصی

نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه

امکانات رفاهی و فضاي ارایه خدمت

…به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات ، نظرات و 

راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیري وضعیت درخواست ها

دقت کارمند در انجام کار به گونه اي که نیاز به دوباره کاري نباشد

تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دریافت خدمت

میزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دریافت خدمت

دمتنظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات براي دریافت خ

…در دریافت یکباره مدارك و اطالعات به صورت الترونیکی یا حضوري

…...( ی نظیر کپی ، کارت مل)ارائه چند باره اطالعات یا اطالعات تکراري 

اتاحساس نیاز به سفارش و توصیه هاي غیر قانونی براي دریافت خدم

احساس رضایت از خدمات دریافت شده

میزان رضایت کلی از نحوه خدمات



 
 

 و انداز نحوه اطالع رسانی رضایت داشتهمراجعان % 87از  شیبمراحل انجام کار،  یرسان اطالعخصوص نحوه  در

 .رسانی را متوسط دانسته اند اطالعمراجعان نحوه  % 13

 

را کامل  یرسان اطالعنحوه  انی%پاسخگو 87از  شیب، نحوه اطالع رسانی درباره مدارك مورد نیاز براي ارائه خدمت

 .دانند یرا متوسط م یرسان اطالعنحوه  %13کامل عنوان نمودند.  یلیخ و

 

و به دور  يمنطبق بر ظوابط ادارمعتقدند که ارائه خدمت از خدمت گیرندگان  % 93 مباهات است که یبس يجا

از موارد ارجاع به قانون همراه  یذعان نمودند که در بعضا %7تنها  انیم نیا در.باشدیم یشخص يهایریگ میاز تصم

  .با برداشت افراد از قانون بوده است

 

 %20و    اندکامل داشته تیرضا نیمسئول ییاز نحوه رفتار و نوع برخورد و نحوه راهنما خدمت گیرندگان % 80

 .این موضوع را متوسط ارزیابی کردند

 

 یامکانات رفاهاز افراد  %13و تنها  کردند یابیارز مطلوبرا  امکانات رفاهی و فضاي ارایه خدمت انیپاسخگو % 87

 .اندشده را متوسط دانسته ینیب شیپ

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد



 

و نظرات و  تیبه شکا یدگیه در خصوص به موقع بودن، شفاف بودن رسشد افتیدر يمجموع پاسخها از

 .اندط ارزیابی نمودهمتوس %13و  انداز پاسخگویی و شفافیت موجود رضایت داشته % 87،شنهاداتیپ

 

 خدمت گیرندگان %80 ،درخواستها تیبه موقع وضع يریگیو پکارکنان  ییو پاسخگو ییراهنما زانیخصوص م در

و  يریگیپو  موضوع را متوسط نیمراجعان ا % 20.اندکرده یابیارز مطلوببه موقع خدمت را  افتیو در يریگیپ

 . اندرا قابل قبول نداسته جهیحصول نت

 

 یابیرزااز متوسط  باالتر اریانجام کار بس ندیشدن فرا طوالنیو  ياز دوباره کار يریدقت کارکنان و جلوگ زانیم

 تر از متوسط برشمردند. نییرا پاسازمان  نیکارکنان ادقت  انیپاسخگو %20و  است شده

 

 .انددهارزیابی کر خیلی کمخدمت را  افتیدر يبرا تعداد دفعات مراجعهکلیه خدمت گیرندگان 

 

مورد نظر خود  ا و بخش هاي مختلف براي دریافت خدمتمیزان مراجعه به قسمت همعتقدند مراجعان  % 80

ی خدمات تخصصی بودنکامال باتوجه به  که اندمیزان مراجعه را متوسط دانسته  %20 انیم نیز ااخیلی کم میباشد. 

 هیگونه توج چیهفرد  کیامکان ارائه خدمت توسط  توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصیص اعتباراتهمچون 

 ندارد. یو عمل یعلم

 

 از متوسط باالترخدمت را  افتیدر يبه افراد و امکانات برا یوسهولت دسترس بیمراجعان ، نظم و ترت%  80

 %20است. يادار ییو جانما يزیبرنامه ر نهیو منظم در زم حیصح تیریموضوع نشان دهنده مد نیکه ا انددانسته

 .دانند یرا کمتر متوسط م یدسترس سهولت افراد

 

 یکیزیارباب رجوع به صورت ف ياز سو یمدارك و مستندات افتیدر ازمندیکه اخذ خدمت ن یخصوص خدمات در

خدمت  زیاخذ خدمت به صورت جامع و واضح در م ازیمدارك مورد ن اعالمدارد، با توجه به  یکیالکترون ایو 

 نیگردند. در ا یپرونده کامل به منظور اخذ خدمت م لیموفق به تشکبار  نیدر اول نیمراجع %74، یکیالکترون

 . اندبازنگري در مدارك و مستندات بارگذاري شده داشتهبه  ازین افراد %26 انیم

 

تابعه  يمجموعه از واحدها کیافراد به منظور ارائه خدمت بدون واسطه در  تیهو دیتائ يبرا ییرائه مدارك شناساا

 تیقابل ییبار مدارك شناسا کیکه با ارائه  اندداشته اذعان انیپاسخگو %94.  ردیپذ یبار صورت م کی فقط

 .اندبار دانستهیکاز  شیرا ب تیدفعات ارائه مدارك احراز هوافراد   %6 حدود انیم نی. از ااندخدمت را داشته افتیدر



 

قادر  خیلی کم بوده و خدمات  و سفارش به ارائه دهندگان هیبه توص ازینمعتقدند که  خدمت گیرندگان%  100

 و مجموعه کارکنان باالي يبندیباشند که نشان از تعهد و پا یم سازمان نیا يبه موقع از سو خدمت افتیبه در

 باشد. یماین سازمان  تیریمد

 

از خدمات افراد  %74رندگان،یشده توسط خدمت گ انیمجموع نظرات ب يو جمع بند یو پس بررس یبه طور کل

لذا . اندمتوسط دانستهخود را تیرضا زانیافراد م %26.اندنموده اعالم مطلوبخودرا  تیارائه شده در مجموع رضا

 شیدر جهت افزا ،مراجعان از نحوه ارائه خدمات %73 تیاز مجموعه کارکنان به منظور کسب رضا یقدردان ضمن

 .نخواهد کرد غیدر یکوشش چیمراجعان از ه تیرضا

 

 

 

 
 


