توافقنامه سطح خدمت " راهبری و نظارت بر میز خدمت دستگاه های اجرایی استان "

 .1مقدمه

راهبري دستگاه هاي اجرايي درزمینه استقرار میز خدمت شامل تدوين و ابالغ دستورالعمل ها ،راهنمايي و آموزش دستگاه ها،
ارزيابي روند استقرار میز خدمت
 .2هدف

به منظور جلوگیري از تضییع حقوق شهروندان ،تکريم ارباب رجوع ،جلوگیري از سرگرداني مردم در ساختمانهاي اداري
دستگاههاي اجرايي  ،پیشگیري از امکان برقراري ارتباط غیر اصولي مفسده آمیز با کارکنان دولت و ايجاد نظام اداري پاسخگو و
کارآمد میز خدمت در تمامي دستگاه هاي اجرايي استقرار يافته است .
به منظور کاهش مراجعه حضوري ارباب رجوع نسبت به استقرار میز خدمت در قالب میز خدمت الکترونیکي در قالب چار چوب
دستورالعمل هاي مذکور راه اندازي گردد .
 .3مسئولیت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :
 ابالغ مصوبات ،بخشنامه ها ودستور العمل استقرار میز خدمت به دستگاههاي اجرايي از طريق مکاتبه رسمي و درج در
تارنما ي سازمان
 دريافت خود ارزيابي در خصوص استقرار میز خدمت از دستگاههاي اجرايي استان در فرمت هاي پیش بیني شده از
طريق مکاتبه رسمي
 نظارت و بازرسي توسط بازرسان آموزش ديده در خصوص استقرار میز خدمت با توجه به خود ارزيابي هاي دريافتي در
مقاطع سه ماهه
 تنظیم و تهیه گزارش هاي بازرسي و انعکاس به سازمان اداري استخدامي کشور پس از طرح در شوراي راهبري توسعه
مديريت استان
 برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط جهت متولیان امر در دستگاهها اجرايي استان
 تهیه بانك لیست نمايندگان میز خدمت درمرکز و شهرستان ها با توجه به مکاتبات رسمي دريافتي از دستگاهها
 پاسخ به استعالمات دستگاهها در خصوص چگونگي استقرار میز خدمت

 انعکاس مشکالت و ابهامات و پیشنهادات جهت استقرار میز خدمت در دستگاههاي اجرايي استان به سازمان اداري و
استخدامي کشور
دستگاههای اجرایی استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل ،اقدام نمایند :


بخشنامه رئیس جمهور به شماره  ۲۴۴۵۲مورخ 1397/03/01



دستورالعمل میز خدمت



ماده  17تصويب نامه حقوق شهروندي شوراي عالي اداري به شماره  11۲71۲۸مورخ 139۵/1۲/۲۸



دستورالعمل روش استقرار میز خدمت حضوري



دستورالعمل ممیزي استقرار میز خدمت و ارزيابي اجراي دستورالعمل آن

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

دستگاههاي اجرايي استان مکلف هستند مطابق دستورالعمل میز خدمت؛ میز خدمت حضوري و الکترونیکي را راه اندازي نمايند
و تمامي خدمات در میز خدمت ارائه گردد .
مدارک الزم برای دریافت خدمت :
مدارک هر خدمت مطابق شناسنامه خدمت در میز خدمت اطالع رساني مي گردد .براي ارائه به سازمان از گزارش بازرسین
استفاده مي گردد و مستندات ندارد .

مدت زمان انجام خدمت  :در طول سال
تعداد مرتبه مراجعه حضوری - :
زمان دسترسی به خدمت  :در تمامي روزهاي هفته در ساعات اداري
استعالم (فرآیندهای مشترک بین دستگاهی) :
 ندارد
 .5هزینهها و پرداختها

ارائه خدمت به صورت رایگان مي باشد.
 .6دوره عملکرد

دوره عملکرد اين توافقنامه تا زمان وجود بخشنامه هاي میز خدمت در دستگاههاي اجرايي کشور است .

خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخیص رياست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلي موضوع خاتمه
موافقتنامه اعالم مي گردد.
ابوالفضل یاری
رئیس سازمان

