
 

 

 "استان های اجراییراهبری و نظارت بر میز خدمت دستگاه" خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 به منظور آگاهی از چگونگی " های اجرایی استانیز خدمت دستگاهم اهبری و نظارت برر" تخدمخدمت:  فیتعر

و  تعریف شدهخصوص این های دستگاه اجرایی در برنامههمچنین ارائه خدمات و کیفیت ارائه آنها به ارباب رجوع و 

 -در زمینه ارائه خدمات از طریق میزخدمت )حضوریهای اجرایی عملكرد دستگاهبه نظارت بر  خدمتی است که

 ی الزم در خصوصهادر صورت لزوم راهنمایی پردازد.به واحدهای داخلی( می ترکیبی و مراجعه حضوری -الكترونیكی

 گردد.ارائه مینیز نحوه پیاده سازی میزخدمت 

 های اجرایی استان تهراندستگاه: رندگانیت گخدم یمعرف 

 نظارت بر میز  در طول دوره "ریزی استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه": رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه

ن های تعییها و دستورالعملهای جدید از طریق ارسال بخشنامههای اجرایی استان با ابالغ سیاستخدمت دستگاه

برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی و ارائه مشاوره و راهنمایی به شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و 

 .باشداستان در تعامل می اجراییهای حضوری و تلفنی با دستگاهمكاتبه، صورت 

 ازمان س، گزارش نتایج حاصله به صورت مكتوب به خدمتمیز  ارزیابینظارت و پس از پایان دوره : یدهنحوه گزارش

 باشد. قابل مشاهده می راهبری میز خدمتاعالم و در بستر سامانه اداری و استخدامی کشور 

 اجری  ، نحوهسالیانه سازمان اداری و استخدامی کشورهای دستورالعملها و براساس سیاست: ندیفرا ینیبازب نحوه

 گردد.اصالح می االنه مورد بررسی و در صورت لزومسفرایند به طور 

 

 هدف-2

های اجرایی و نظارت بر میز خدمت دستگاهراهبری "ارائه خدمتتوافقنامه سطح خدمت این است که این هدف از 

ایی های اجردستگاه "برای  "ریزی استان تهران سازمان مدیریت و برنامه"توسط از منظر نحوه و کیفیت  "استان

 مورد توافق قرار گیرد. "استان

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 (5931 ماه اسفند 82 مورخ  اداری عالی شورای مصوبه) اداری نظام در شهروندی حقوق 



 

 (70/73/5931 مورخ 5192122 شماره بخشنامه) خدمت میز دستورالعمل 

 (5931 ماه اسفند ، 5050121 شماره نامه) آن دستورالعمل اجرای ارزیابی و خدمت میز استقرار ممیزی 

 (83/75/5930 مورخ 98810 شماره بخشنامه)  حضوری خدمت میز استقرار روش 

 (5930خردادماه ، 84411 شماره بخشنامه) جمهور محترم رییس سوی از خدمت میز با مرتبط موارد ابالغ 

 و اداری سازمان رئیس سوی از الكترونیكی میزخدمت خصوص در گزارش ارائه به اجرایی هایدستگاه الزام 

 (87/72/5930مورخ 493410 شماره بخشنامه) کشور استخدامی

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

  های اجرایی استانمیزخدمت در دستگاه عملكردنظارت بر 

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

  های اجرایی استانبخشی موثر به دستگاهآگاهی 

 بازرسین توانمند برای ارزیابی میزخدمت  انتصاب 

 میدانی از میزخدمت حضوری  اجرایی استان و انجام بازدید هایدستگاهبر عملكرد میز خدمت  دقیق نظارت

 های اجرایی در صورت لزومدستگاه

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان به شده طراحی هایلیست چک و هافرم براساس خوداظهاری گزارش ارسال 

 استان

 حضوری خدمت میز از میدانی بازدید جهت الزم تمهیدات آوردن فراهم 

 مربوطه هایسامانه در اطالعات تكمیل 

 و استثناها:  طیشرا- 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

  توبپاسخ مك/ سازمان و در صورت نیاز توسعه مدیریت و سرمایه انسانیطرح موضوع در جلسات داخلی معاونت 

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.میارائه خدمت به صورت رایگان 

 

 



 

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه-7

 توافقنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئیس تشخیص به چنانچه

 .گرددمی اعالم

 

 

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان

 


