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11

فصل اول  :کلیات

مقدمه
قداست شهداء و افضل بودن در بین نهادها وظیفه بنیاد را در قبال خانواده شهداء و ایثارگران دوچندان می کند و
خدمت رسانی با عزت و کرامت از جمله دغدغه های مدیران و کارکنان این نهاد است  ،بر این اساس به منظور ایجاد
بستر مناسب برای ارائه خدمات مطلوب و نهادینه شدن موضوع ارتقای رضایتمندی در بنیاد و در راستای اجرای طرح
تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ( موضوع مصوبه شماره 13/18241ط مورخ 1381/2/11شورای عالی اداری) و
در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری  ،کارگروه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب
رجوع در بنیاد ( ذیل کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم شورای راهبری توسعه مدیریت بنیاد) به منظور
نظارت بر حسن انجام بخشنامهها  ،آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای ابالغی تشکیل و این شیوه نامه در جهت
تکریم مراجعین بنیاد تدوین میگردد .
 .1هدف

برنامه ریزی برای اجرای مفاد طرح تکریم
 .2محدودهی اجرا

حوزه ستادی بنیاد شهید و امور ایثارگران  ،واحدهای استانی و شهرستانی
 .3مسؤولیت اجرا

مسؤولیت اجرای این شیوه نامه به عهدهی کارگروه طرح تکریم است .
 .4تعاریف

بنیاد  :بنیاد شهید و امور ایثارگران
شورا  :شورای راهبری توسعه مدیریت در بنیاد
طرح تکریم  :طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در بنیاد
کارگروه  :کارگروه طرح تکریم ( ذیل کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم )
کارگروه اجرایی  :کارگروه اجرایی طرح تکریم در استان
 .5ترکیب اعضای کارگروه

 رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری به عنوان رئیس کارگروه رئیس گروه بهبود مدیریت به عنوان دبیر کارگروه مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد یا نماینده ایشان به عنوان عضو رئیس مرکز ارتباطات و مراجعات یا نماینده ایشان به عنوان عضو مدیرکل منابع انسانی یا نماینده ایشان به عنوان عضو رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی یا نماینده ایشان به عنوان عضوصفحه  3از 22

 رئیس مرکز مطالعات و پژوهش ها یا نماینده ایشان به عنوان عضوتبصره  : 1ترکیب اعضای کارگروه مطابق با مصوبه جلسه شماره  1کمیته صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری ( تاریخ
 ) 1394/2/22می باشد .
تبصره  : 2حسب مورد از سایر مدیران  ،بازرسان طرح تکریم و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل خواهد
آمد.
 .6وظایف

 برنامه ریزی کالن و عملیاتی برای تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع  ،پیشبینی سازوکار اداری مناسب برایتسهیل خدماترسانی به جامعه هدف و افزایش سطح کیفی ارائه خدمات.
 نظارت برحسن اجرای مصوبات  ،ارزیابی و بازنگری و اعمال اصالحات الزم در روش های اجرایی و فرآیندهای مرتبط وبرآورد بودجه الزم برای تهیه ملزومات و اجرای برنامهها.
 شناسایی مشکالت و رفع موانع به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها در راستای ارتقای سطح رضایت جامعه هدف وارباب رجوع.
 تعیین نحوه اطالعرسانی در زمینه خدمات قابل ارائه و امور مربوط به ارباب رجوع و نظارت بر اجرای آن. نظارت بر بهروزآوری اطالعات و خدمات قابل ارائه و فرایندهای مرتبط با ارباب رجوع، نظارت برگزارشگیری از مجریان فرآیند  ،تجزیه و تحلیل دادههای دریافتی از ارباب رجوع و بهکارگیری نتایج آن درفرآیند ارائه خدمات ؛ و ارائه گزارش به شورا .
 احصای نیازهای آموزشی منابع انسانی براساس بازخوردهای برگرفته از اجرای فرآیندهای مرتبط با طرح تکریم . پیشنهاد انجام طرحهای پژوهشی کاربردی در راستای آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی. نظارت بر عملکرد طرح تکریم واحدهای ستادی و اجرایی و ارائه بازخورد مناسب برای بهبود روشها و فرایندها. .7وظایف دبیرخانه

 -1تنظیم برنامهی ساالنه جلسات  ،تهیه دستور کار و به تصویب رساندن آن در کارگروه .
 -2تهیه و ارسال دعوت نامه برای اعضاء و مدعوین.
 -3تدوین صورت جلسات  ،ابالغ و پیگیری تصمیمات اتخاذ شده به اعضای کارگروه.
 -4دریافت  ،طبقهبندی و نگهداری موارد پیشنهادی.
 -2تهیه گزارش ادواری برای ارائه به کمیته و مراجع ذی صالح .
 -6تهیه پیش نویس طرحها  ،آیین نامهها  ،دستورالعملها  ... ،برای ارائه به کارگروه.
 -7نظارت بر برگزاری جلسات طرح تکریم ارباب رجوع در استانهای مربوط و دریافت و بررسی صورتجلسات
 : 8بازرسان طرح تکریم

 -1بازرسان طرح تکریم با پیشنهاد و تایید کمیته صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و ابالغ ریاست بنیاد انتخاب و
وظایف محوله را بر اساس مصوبات کارگروه انجام خواهند داد.
 -2بازرسی طرح تکریم براساس برنامه مدونی که به تائید و تصویب کارگروه خواهد رسید صورت میگیرد.
 -3هر بازرس گزارشهای خود را پس از جمع بندی به مسئول پیگیری و نظارت بر طرح تکریم بنیاد ارائه و مسئول
پیگیری طرح تکریم به صورت منظم هر سه ماه یکبار گزارشها را به کارگروه  ،و شورا ارائه خواهد داد.
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 . 9وظایف بازرسان

بازرسان انتخابی طرح تکریم ؛ مسئولیت تطبیق عملکرد و نظارت کامل بر نحوه اجرای طرح تکریم را در ستاد مرکز و
استان ها به عهده داشته و وظایف آنان عبارت است از :
-

ایجاد وحدت رویه و هماهنگیهای اجرائی طرح تکریم در ستاد مرکز و استانها
شناسایی موانع و ارائه راه کارهای اجرایی به منظور بهبود  ،تسهیل و تسریع امور
بررسی و تحلیل مستمر میزان رضایت جامعه هدف از نحوه ارائه خدمت از طریق سیستم های مورد عمل
تهیه و تدوین گزارشهای دورهای از نحوه ی اجرای طرح تکریم در بنیاد استانها
برگزاری جلسات با بازرسان استانی طرح تکریم به منظور تبادل نظر و ارائه راهنمائیهای الزم
بررسی الزامات اجرائی شدن دستور العملهای طرح تکریم و ارائه پیشنهاد به واحد سازمانی مربوطه
 . 11زمان برگزاری جلسات کارگروه

جلسات کارگروه هر ماه یک بار به صورت منظم تشکیل خواهد شد  .در صورت نیاز به برگزاری جلسه فوق العاده با اعالم
قبلی توسط رئیس کارگروه برگزار میشود .
 .11نحوه اجرای طرح در استان

اجرای طرح تکریم در استان توسط کارگروه اجرایی استان متشکل از افراد زیر خواهد بود :
-

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی به عنوان رئیس کارگروه اجرایی

-

رئیس اداره ارتباطات و مراجعات ( هاتف ) به عنوان دبیر کارگروه اجرایی

-

رئیس اداره بودجه و تحول اداری استان به عنوان عضو

-

رئیس اداره امور کارکنان استان به عنوان عضو

-

یک نفر کارشناس به انتخاب مدیر کل استان به عنوان عضو

-

رئیس دفتر و روابط عمومی به عنوان عضو

-

رئیس اداره /کارشناس مسئول /کارشناس ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات به عنوان عضو

-

معاونان و سایر کارشناسان در صورت لزوم

 : 12وظایف کارگروه اجرایی :

 برنامهریزی عملیاتی برای اجرایی نمودن طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع  ،پیشبینی سازوکار اداریمناسب برای تسهیل خدماترسانی به جامعه هدف و افزایش سطح کیفی ارائه خدمات.
 دریافت فرم های اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات از ستاد مرکز و تسریع در تکمیل و تکثیر و توزیع فرم ها بر مبنایخدمات استانی و شهرستانی
 نظارت برحسن اجرای مصوبات  ،ارزیابی و بازنگری و اعمال اصالحات الزم در روش های اجرایی در استان و شهرستانو فرآیندهای مرتبط و برآورد بودجه الزم برای تهیه ملزومات و اجرای برنامهها.
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 شناسایی مشکالت و رفع موانع به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای استان در راستای ارتقای سطح رضایت جامعههدف و ارباب رجوع.
 اطالعرسانی در زمینه خدمات قابل ارائه و امور مربوط به ارباب رجوع و نظارت بر حسن اجرای آن. بهروزآوری اطالعات و خدمات قابل ارائه و فرایندهای مرتبط با ارباب رجوع، گزارشگیری از مجریان فرآیند  ،تجزیه و تحلیل دادههای دریافتی از ارباب رجوع و نیز سیستم سامد و بهکارگیرینتایج آن در فرآیند ارائه خدمات ؛ و ارائه گزارش به کارگروه طرح تکریم ( ستاد مرکز ) .
 تعیین نیازهای آموزشی منابع انسانی براساس بازخوردهای برگرفته از اجرای فرآیندهای مرتبط و پیشنهاد به کارگروهطرح تکریم ( ستاد مرکز ).
 : 13مراحل اجرای طرح تکریم :

با توجه به اقدامات مناسبی که بنیاد طی سال های اخیر برای افزایش و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به جامعه هدف
انجام داده است  ،بنابراین مراحل اجرای طرح تکریم در بنیاد به شرح زیر خواهد بود :
گام اول  :تدوین و اطالع رسانی منشور اخالقی بنیاد
گام دوم  :مستندسازی نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف
گام سوم  :انجام بهبود و اصالح روش های انجام خدمات
گام چهارم  :اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف
گام پنجم  :طراحی و اجرای رضایت سنجی از ارباب رجوع و به ویژه جامعه هدف از نحوه ارائه خدمات
گام ششم  :نظارت بر حسن رفتار کارکنان با ارباب رجوع
گام هفتم  :تشویق و تقدیر از کارکنان و مدیران موفق و برخورد قانونی با کارکنان و مدیرانی که موجب نارضایتی ارباب
رجوع می گردند .

فصل دوم :
دستورالعمل اجرایی طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
در بنیاد شهید و امور ایثارگران
الف  :در ستاد مرکز
گام اول  :اطالع رسانی منشور اخالقی بنیاد
( مجری  :اداره کل پشتیبانی و مهندسی با همکاری مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی)

 -1تهیه و نصب تابلو منشور اخالقی بنیاد در مبادی ورودی و درگاه های الکترونیکی
 -2اطالع رسانی به کارکنان در خصوص آگاهی از مفاد منشور اخالقی و آشنایی با آن
 -3به روز رسانی اطالعات نصب شده
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گام دوم  :مستندسازی نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف
مجری ( مرکز نوسازی و تحول اداری با همکاری مرکز ارتباطات و مراجعات ( هاتف )

 -1تعیین نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
 -2تبیین مقررات مورد عمل
 -3تبیین مراحل انجام کار
 -4تعیین مدت زمان انجام کار
 -5تعیین مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل
 -6تعیین واحد عمل کننده  ،محل استقرار واحد  ،نام متصدی انجام کار  ،تعیین اوقات مراجعه
 -7نوع فناوری مورد استفاده در نحوه ارائه خدمت
 -8استفاده از فرمت های نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی منطبق با شناسنامه خدمت
 -9استفاده از روش های مختلف به منظور پایش مفاد منشور اخالقی در بین کارکنان سازمان
گام سوم  :اصالح و بهبود روش های ارائه خدمات
مجری ( مرکز نوسازی و تحول اداری با همکاری واحدهای مرتبط )

 -1ارائه پیشنهاد اصالح روش انجام کار و فرایندهای مرتبط
 -2پیگیری پیشنهاد از واحدهای ستادی  ،مطالعه و بررسی فرایند های انجام خدمت و تهیه فرایند بهبود یافته و ارسال به
کمیته بهبود فرایند
 -3بررسی پیشنهاد توسط کمیته بهبود فرایند و ابالغ
 -4اجرای فرایند بهبود یافته
گام چهارم  :اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف
مجری (مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی و مرکز ارتباطات و مراجعات (هاتف) با همکاری اداره کل آمار و فناوری اطالعات)

 -1تعیین فرمت واحد برای کلیه خدمات قابل ارائه
 -2تکمیل فرمت اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات و در دسترس گزاردن اطالعات آن از طریق تابلو  ،بروشور ،
تیزر تلویزیونی  ،زیر نویس تلویزیونی  ،ارسال پیامک و ...
 -3نصب تابلوهای راهنما  ،نصب نام و نام خانوادگی  ،عوامل متصدی انجام کار ،پست سازمانی و رئوس وظایف
اصلی کارکنان در محل استقرار آنها
 -4استقرار میز خدمت
 -2ایجاد سامانه ارائه خدمات الکترونیکی به جامعه هدف
 -6ایجاد سایت خبری و سیستم ارسال و دریافت پیامک
 -7ایجاد تلفن گویا
 -8به روز رسانی فرم ها و اطالعات
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گام پنجم  :طراحی و اجرای رضایت سنجی از ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات
مجری (مرکز ارتباطات و مراجعات (هاتف)

 -1تعیین روش های رضایت سنجی
 -2طراحی فرم های رضایت سنجی
 -3ارسال فرم های رضایت سنجی به استان ها
 -4تعریف سامانه توزیع  ،جمع آوری و جمع بندی نتایج رضایت سنجی
 -2ارائه نتایج رضایت سنجی به همراه تحلیل های مرتبط به کارگروه
گام ششم  :نظارت بر حسن رفتار کارکنان با ارباب رجوع
مجری (مرکز نوسازی و تحول اداری با همکاری هاتف)

 -1طراحی فرم های کاربینی و مصاحبه از واحدهای ارباب رجوع پذیر و تکمیل فرم های مربوطه
 -2انجام مصاحبه با درصدی از ارباب رجوع و تکمیل فرم های مربوطه
 -3تهیه گزارش و ارسال به کمیته
گام هفتم  :تشویق و تقدیر از کارکنان و مدیران موفق و برخورد قانونی با کارکنان و مدیرانی که موجب نارضایتی
ارباب رجوع می گردند
مجری (مرکز ارتباطات و مراجعات (هاتف) با همکاری اداره کل توسعه منابع انسانی و دفتر مدیریت عملکرد )

 -1دریافت یا اخذ گزارش از واحدها مطابق شیوه نامه
 -2بررسی گزارش بازرسان ارسالی به کمیته و نتایج فرم هایی رضایت سنجی
 -3جمع بندی نتایج و معرفی کارکنان واجد شرایط تشویق و تنبیه
ب  :در ستاد استان
گام اول  :اطالع رسانی منشور اخالقی بنیاد
مجری  ( :رئیس اداره پشتیبانی و رئیس اداره امور کارکنان و رئیس دفتر و روابط عمومی )

 -1تهیه و نصب تابلو منشور اخالقی بنیاد در مبادی ورودی و درگاه الکترونیکی استان
 -2اطالع رسانی به کارکنان در خصوص آگاهی از مفاد منشور اخالقی
 -3استفاده از روش های مناسب برای فرهنگ سازی مفاد منشور اخالقی بنیاد در بین کارکنان
 -4به روز رسانی اطالعات نصب شده
گام دوم  :بهبود و اصالح روش های انجام خدمات
مجری ( :رئیس اداره بودجه و تحول اداری)

 -1پیشنهاد اصالح فرایندها به ستاد و پیگیری آن
 -2اعمال اصالحات و روشهای مصوب
صفحه  8از 22

گام سوم  :اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف
مجری ( :رئیس اداره بودجه و تحول اداری با همکاری اداره ارتباطات و مراجعات ( هاتف) و رئیس اداره پشتیبانی )

 -1تکمیل فرمت اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات و در دسترس گزاردن اطالعات آن از طریق تابلو  ،بروشور ،
تیزر تلویزیونی  ،زیر نویس تلویزیونی  ،ارسال پیامک و ...
 -2تهیه و نصب تابلوهای راهنما  ،نصب نام و نام خانوادگی  ،عوامل متصدی انجام کار ،پست سازمانی و رئوس
وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنها
 -3استقرار میز خدمت
 -4ایجاد سامانه ارسال و دریافت پیامک
 -2ایجاد سامانه ارائه خدمات الکترونیکی به جامعه هدف
 -6راه اندازی تلفن گویا
 -7به روز رسانی فرم ها و اطالعات
گام چهارم  :اجرای رضایت سنجی از ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات
مجری  :اداره ارتباطات و مراجعات ( هاتف )

 -1دریافت فرم های رضایت سنجی از دبیرخانه کارگروه طرح تکریم و ارسال فرم های رضایت سنجی به واحدهای
ستادی استان و شهرستان ها
 -2تعریف سامانه توزیع  ،جمع آوری و جمع بندی نتایج رضایت سنجی از ستاد استان و شهرستان ها از طریق
سیستم سجایا و سیستم سامد و ارائه نتایج به همراه تحلیل های مرتبط به کارگروه

گام پنجم  :نظارت بر حسن رفتار کارکنان با ارباب رجوع
مجری  ( :کارگروه اجرایی استان )

 -1انجام کاربینی از واحدهای ارباب رجوع پذیر و تکمیل فرم های مربوط
 -2انجام مصاحبه با درصدی از ارباب رجوع ( حداقل  11درصد در بازه زمانی یک هفته ) و تکمیل فرم های مربوط
 -3تهیه گزارش انجام کار و ارسال به کار گروه
گام ششم  :تشویق و تقدیر از کارکنان و مدیران موفق و برخورد قانونی با کارکنان و مدیرانی که موجب نارضایتی
ارباب رجوع می گردند
مجری ( :کارگروه اجرایی استان)

 -1دریافت گزارش از واحدها مطابق شیوه نامه
 -2بررسی گزارش بازرس و نتایج فرم های رضایت سنجی
 -3جمع بندی نتایج و معرفی کارکنان واجدشرایط به کارگروه
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ج  :در شهرستان
گام اول  :اطالع رسانی منشور اخالقی بنیاد
مجری  ( :حوزه اداری و مالی )

 -1تهیه و نصب تابلو منشور اخالقی بنیاد در مبادی ورودی و درگاه الکترونیکی استان
 -2اطالع رسانی به کارکنان در خصوص آگاهی از مفاد منشور اخالقی
 -3استفاده از روش های مناسب برای فرهنگ سازی مفاد منشور اخالقی بنیاد در بین کارکنان
 -4به روز رسانی اطالعات نصب شده
گام دوم  :بهبود و اصالح روش های انجام خدمات
مجری  ( :حوزه اداری و مالی )

 -1پیشنهاد اصالح فرایندها به ستاد استان و پیگیری آن
 -2اعمال اصالحات و روشهای مصوب
گام سوم  :اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف
مجری ( :حوزه اداری و مالی )

 -1تکمیل فرمت اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات و در دسترس گزاردن اطالعات آن از طریق تابلو  ،بروشور ،
تیزر تلویزیونی  ،زیر نویس تلویزیونی  ،ارسال پیامک و ...
 -2تهیه و نصب تابلوهای راهنما  ،نصب نام و نام خانوادگی  ،عوامل متصدی انجام کار ،پست سازمانی و رئوس
وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنها
 -3استقرار میز خدمت
 -4ایجاد سامانه ارسال و دریافت پیامک
 -2ایجاد سامانه ارائه خدمات الکترونیکی به جامعه هدف
 -6راه اندازی تلفن گویا
 -7به روز رسانی فرم ها و اطالعات
گام چهارم  :اجرای رضایت سنجی از ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات
مجری  ( :حوزه اداری و مالی )

 -1دریافت فرم های رضایت سنجی از کارگروه اجرایی طرح تکریم در استان
 -2تعریف سامانه توزیع  ،جمع آوری و جمع بندی نتایج رضایت سنجی از طریق سیستم سجایا و سیستم سامد و
ارائه نتایج به همراه تحلیل های مرتبط به کارگروه اجرایی استان
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شیوه نامه
نحوه تقدیر و تشویق و تنبیه کارکنان
دارای ارباب رجوع در راستای طرح تکریم ایثارگران

دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت
بهار1394
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بسمه تعالی
مقدمه
در راستای اجرای بند  13بخشنامه شماره  211/93/2697مورخ  1393/4/24معاون توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی(وقت) ریاست جمهوری به کلیه دستگاه های اجرایی و مصوبه شماره .13/18241ط مورخ  1381/2/11شورای
عالی اداری  ،به منظور بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت پاسخگویی و خدمت رسانی به جامعه هدف در بنیاد  ،شیوه نامه

نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موثر در امر پاسخگویی و ارائه خدمت به جامعه هدف بر مبنای دستورالعمل نحوه تشویق
و تنبیه کارکنان مصوبه جلسه  118شوای عالی اداری مورخ  ( 82/11/21موضوع بخشنامه  1911/221321مورخ
 1382/11/26سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تدوین گردید.
*ماده  : 1تعاریف

بنیاد  :بنیاد شهید و امور ایثارگران
شورا  :شورای راهبری توسعه مدیریت بنیاد
ارباب رجوع  -1 :افرادی که برای دریافت خدمت در چهارچوب قوانین و مقررات عمومی به بنیاد مراجعه می نمایند.
-2کارکنان بنیاد که برای امور شخصی و شغلی خود به واحدهای بنیاد مراجعه می نمایند.
کارکنان  :مستخدمین بنیاد شهید و امور ایثارگران اعم از رسمی و غیر رسمی در کلیه سطوح شغلی که عهده دار انجام
وظایف محوله در بنیاد می باشند.
دستورالعمل  :منظور دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد  8و  12و  13طرح تکریم مردم و جلب
رضایت ارباب رجوع در نظام اداری مصوبه جلسه شماره  118شورای عالی اداری به تاریخ  82/11/21می باشد.
کمیته  :کمیته صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
کارگروه  :کارگروه صیانت از حقوق مردم ( طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع )
*ماده  : 2اهداف

 -1اجرای مواد  8و  12و  13مصوبه شماره .13/18241ط به تاریخ  81/2/11شورای عالی اداری (طرح تکریم مردم و
جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری)
 -2ایجاد انگیزه در کارکنان  ،سرعت بخشیدن به امر خدمت رسانی  ،ارتقای سطح پاسخها بر مبنای قوانین و مقررات
 -3ارتقای رفتار شغلی و اخالق حرفه ای مورد انتظار و برانگیختگی و شکوفایی استعدادهای کارکنان
 -4سپاس گذاری از زحمات و خدمات کارکنان
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*ماده  : 3افراد و واحدهای مشمول

افراد و واحدهایی هستند که مستقیما وظیفه ارتباط با ارباب رجوع را در راستای اطالع رسانی و خدمت رسانی به عهده
دارند.
تبصره  :تعیین و تشخیص واحدهای ارباب رجوع پذیر با پیشنهاد کارگروه و تأئید کمیته می باشد .

*ماده  : 4دوره زمانی

بر حسب گزارشهای دریافتی از طریق سیستم در خصوص نحوه ثبت و کیفیت رسیدگی به درخواستها  ،جمع بندی
نظرات ارباب رجوع  ،گزارش بازرسان طرح تکریم و سیستم سامد و نتایج رضایت سنجی های انجام شده توسط مراکز
ارتباطات و مراجعات (هاتف) جمع بندی اولیه صورت گرفته و نتایج آن در پایان هر سال به کار گروه ارسال می شود .

*ماده  :5عنوان شاخصها

 -1نتایج رضایت سنجیهای سیستمی و دورهای از ارباب رجوع
 -2نظرات واصله از ارباب رجوع در خصوص تقدیر و یا شکایت از کارکنان
 -3نظرات واصله از مدیر کل مربوطه
 -4گزارش بازرسان طرح تکریم
 -2میزان ثبت انواع درخواست در سیستم (میزان ثبت غیرحضوری به حضوری)
 -6کیفیت ثبت درخواستها
 -7کیفیت و زمان پاسخگویی به درخواستها (طبق مدت زمان پاسخگویی استاندارد)
 -8کیفیت و زمان پاسخگویی به نامههای ارسالی از واحدهای مربوط و نیز هاتف به استانها و شهرستانها بر اساس
استاندارد زمان پاسخگویی
 -9میزان مراجعات حضوری ایثارگران از استانها به ستاد مرکز
*ماده  : 6تعریف شاخصها
 -1نتایج رضایت سنجی های سیستمی و دوره ای از ارباب رجوع

دادههای بهدست آمده از نتایج رضایت سنجیهای سیستمی و یا دورهای از ارباب رجوع که توسط مرکز ارتباطات
و مراجعات ( هاتف ) تحلیل و جمع بندی و به دبیرخانه کار گروه ارائه می شود .
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 -2نظرات واصله از ارباب رجوع در خصوص تقدیر و یا شکایت از کارکنان

نظرات واصله از ارباب رجوع در خصوص تقدیر یا شکایت از کارکنان و یا پیشنهادهایی که از مبادی مختلف به
بنیاد ارائه میگردد  ،جمع بندی و بررسی میشود .
تبصره  :نظرات و شکایات ارباب رجوع توسط مرکز ارتباطات و مراجعات و دفتر مدیریت عملکرد جمع بندی و نتایج آن
به دبیرخانه کار گروه ارائه می شود.
 -3نظرات واصله از مدیر کل مربوطه

عملکرد کارکنان در زمینه طرح تکریم توسط مدیر کل واحد مربوطه در ستاد مرکز و استانها بررسی و نتایج آن به
دبیرخانه کارگروه ارسال می شود .
 -4گزارش بازرسان طرح تکریم

نتایج گزارش بازرسان طرح تکریم با در نظر گرفتن درصد رشد یا کاهش نسبت به گزارش های دوره قبل
 -5میزان ثبت انواع درخواست در سیستم (میزان ثبت غیرحضوری به حضوری)

میزان ثبت انواع درخواستهای واصله از طریق تلفن  1616و سایر خطوط ،مراجعه حضوری ،طرح سپاس و سایر
روشهای ارتباطی با جامعه هدف در سیستم شامل شاخص ثبت غیرحضوری به حضوری و همچنین در نظر گرفتن
ضریب باالتر برای ثبت درخواستهای غیرحضوری
 -6کیفیت ثبت درخواست ها

ثبت دقیق و شفاف شرح درخواستها و انتخاب صحیح الیههای خدمتی با توجه به نوع درخواست که بررسی آن
توسط مرکز ارتباطات و مراجعات انجام می گردد و نتایج آن به دبیرخانه طرح تکریم ارسال می شود.
 -7کیفیت و زمان پاسخگویی به درخواستهای ارباب رجوع (طبق مدت زمان پاسخگویی استاندارد)

ثبت نتیجه اقدامات صورت گرفته بر روی درخواستها (از جمله اقدام مثبت ،منفی و درحال اقدام) ،ثبت علت عدم
ارائه خدمات توسط حوزه تخصصی و همچنین ثبت خدمت در پرونده خدمتی به ازای درخواست ارائه شده مالک عمل
خواهد بود .همچنین زمان رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها بر حسب استاندارد پاسخگویی پیاده سازی در
سیستم بر اساس نظر حوزه تخصصی خواهد بود.
 -8کیفیت و زمان پاسخگویی به نامههای ارسالی از واحدهای مربوط و نیز هاتف به استانها و شهرستانها بر اساس
استاندارد زمان پاسخگویی

کیفیت و کامل بودن پاسخ ها به نامه های ارسالی بر اساس استاندارد کیفیت و در بازه زمانی مشخص ( این بررسی
توسط مرکز هاتف انجام و نتایج به دبیرخانه کارگروه اعالم میگردد ) .
 -9میزان مراجعات حضوری ایثارگران از استان ها به ستاد مرکز

تعداد مراجعه کنندگان هر استان به نسبت پروندهها که برای رسیدگی به درخواست به جای مراجعه به استان و
شهرستان محل پرونده به ستاد مرکز مراجعه کردهاند (مربوط به خدماتی که ارائه آن در محل پرونده مقدور میباشد
ولی افراد به ستاد مراجعه مینمایند) و مقایسه با رتبه کل کشور و رتبه استان در سال قبل و همچنین شاخصهای بعد
مسافت و مجاورت استان محل پرونده به ستاد مرکز
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تبصره  : 1استانهای تهران  ،البرز و شهرستانهای استان تهران به دلیل مجاورت و نزدیکی با ستاد مرکز  ،از این
شاخص مستثنی هستند .
تبصره : 2بررسی و تحلیل شاخص های  9گانه فوق بر اساس اطالعات ارائه شده و جمع بندی امتیازات اخذ شده ،
مالک عمل برای سنجش عملکرد استانها و واحدهای ستادی خواهد بود .
* ماده  : 7مسئولین اجرا

مسئولین اجرا  ،مرکز ارتباطات و مراجعات (هاتف)  ،اداره کل توسعه منابع انسانی و دفتر مدیریت عملکرد می باشد که
پس از بررسی رضایت سنجی ها و گزارش های دریافتی و مقایسه شاخصها ؛ پرسنل کوشا و خاطی در ستاد مرکز ،
استانها و شهرستانها را شناسایی و بر اساس امتیاز بندی انجام شده برای تشویق و تنبیه افراد  ،لیست مربوطه را به کار
گروه ارائه می دهند.

*ماده  : 8نحوه تشویق

مطابق با مواد  3و  4مصوبه جلسه شماره  118شورای عالی اداری ( مورخ  ) 82/11/21بر حسب نتایج جمع بندی شده
از بررسی شاخصها طی زمانبندی ارائه شده در ماده  4این شیوه نامه  ،پس از بررسی و امتیاز دهی  ،افراد برتر در ستاد
مرکز و ستاد استانها و شهرستانها شناسایی و انتخاب گردیده و توسط رئیس دستگاه یا واحد سازمانی ذیربط مورد
تشویق قرار خواهند گرفت.
تبصره  : 1در پایان اردیبهشت هر سال  2درصد از کارکنان منتخب که در طول سال گذشته بیشترین درصد برخورد
مناسب را با ارباب رجوع داشتهاند به شرط اینکه هیچگونه برخورد نامناسب نداشته باشند  ،توسط مسئولین اجرا (
موضوع ماده  ) 7به کارگروه طرح تکریم معرفی میشوند  .کارگروه طرح تکریم پس از جمع بندی الزم ( به مدت  12روز
پس از دریافت مستندات )  ،لیست افراد را به همراه دالیل آن برای تایید نهایی به کمیته صیانت از حقوق مردم و
سالمت اداری ارسال مینماید  .افراد منتخب کمیته برای تشویق به رئیس بنیاد یا واحد سازمانی مربوطه معرفی میشوند
که عالوه بر دریافت لوح تقدیر و درج در پرونده کارگزینی مستخدم  ،موجب دریافت پاداش نقدی به میزان حداکثر یک
ماه حقوق و مزایا میگردد .
بدیهی است پس از پایان مهلت مقـرر ( پایان اردیبهشت هر سال ) به درخواست های ارسالی استانها رسیدگی نخواهد
شد .
تبصره  : 2در راستای اجرای ماده  2مصوبه جلسه شماره  118شورای عالی اداری (مورخ  )82/11/21؛ کمیته مشخصات
کارکنانی که مورد تشویق قرار گرفتهاند به همراه مستندات مربوط و گزارشی از عملکرد آنها به شورای راهبری توسعه
مدیریت بنیاد ارسال تا توسط آن شورا از بین کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند  3نفر را به عنوان کارکنان
نمونه در جلب رضایت ارباب رجوع انتخاب نموده و در مراسم جشنواره شهید رجایی (ره) معرفی و همچنین کمیته برای
بهره مندی کارکنان استان ها از سهمیه مربوطه در استانداری  ،مشخصات کارکنان مورد تشویق قرار گرفته را به کارگروه
توسعه مدیریت استان ارسال مینمایند  .افراد منتخب از امتیازات زیر بهره مند خواهند شد :
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 اعطای لوح تکریم ارباب رجوع با امضای استاندار یا رئیس بنیاد حسب مورد اعزام به سفرهای زیارتی یا سیاحتی یا معادل ریالی آن یک سال تعجیل در ارتقای طبقه ( حداکثر  3بار در طول خدمت کارمند ) -بهره مندی از اولویت در استفاده از فرصتهای آموزشی

*ماده  : 9نحوه تنبیه

طبق ماده  8مصوبه جلسه شماره  118شورای عالی اداری (مورخ  ) 82/11/21و با توجه به بررسی شاخصهای  9گانه
در ماده  6این شیوه نامه و نیز مواد  91 ، 68و  92قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنانی که طی بررسی های به عمل
آمده در سه دوره متوالی بیشترین تعداد برخورد نامناسب را داشتهاند و تخلف آنان از مصادیق بند  3ماده  8قانون
رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده باشد با نظر باالترین مقام دستگاه حسب مورد مشمول بندهای الف  ،ب و
ج ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری شده و یا پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می
شود.
تبصره  : 1در خصوص افرادی که مجازات های موضوع بندهای الف  ،ب و ج ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری در
مورد آنان اعمال می گردد  ،از دریافت فوق العاده کارایی و عملکرد محروم می گردند.
تبصره  : 1در خصوص افرادی که مجازات های موضوع بندهای الف و ب و ج ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری در
مورد آنان اعمال می گردد  ،مراتب در ارزیابی عملکرد و متعاقب آن در فوق العاده کارایی ( بند  6ماده  68قانون مدیریت
خدمات کشوری ) به تناسب احکام صادره لحاظ می گردد.

تبصره  : 2مجازات های موضوع بندهای الف و ب ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری با توجه به تفویض اختیار
صورت گرفته به مدیر کل بنیاد استان ها  ،اعمال می گردد .
تبصره  : 3در مورد کارکنان آزمایشی و قرارداد معین ( مشمول قانون استخدام کشوری ) که در یک سال بیش از سه ماه
نسبت عدم رضایت ارباب رجوع در مورد آنان  %21یا بیشتر باشد ،ماده  28قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال خواهد
شد و یا حسب مقررات مربوط  ،حکم آزمایشی یا قرارداد آنان لغو می گردد.
تبصره  : 4الزم است مدیران نسبت به تغییر شغل و یا معرفی برای طی دوره های آموزشی مربوط برای کارکنانی که
برخورد نامناسب با ارباب رجوع توسط آنان تداوم داشته باشد اقدام نمایند .
تبصره  : 5در صورتی که امتیاز واحد تحت سرپرستی مدیری بر اساس گزارش بازرسان طرح تکریم در سه نوبت متوالی
نامطلوب تشخیص داده شود و یا نسبت عدم رضایت مراجعین در کل واحد بر اساس فرم جمع بندی و نظرات ارباب
رجوع بیش از  21درصد اعالم گردد ،یا گزارش های واصله از واحد رسیدگی به شکایات حاکی از عملکرد نامطلوب واحد
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سازمانی مذکور باشد ،در مرحله اول  ،مدیر واحد مربوط از طریق باالترین مقام بنیاد استان یا واحدهای ستادی مربوطه ،
مورد تذکر قرار میگیرد و در صورت تکرار در دوره های ارزشیابی بعدی  ،موضوع به رئیس بنیاد انعکاس یافته تا اقدام
الزم به منظور تغییر شغل آنان حداقل در یک سطح پایین تر صورت پذیرد.

*ماده  : 10تامین اعتبار

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه بر اساس ماده  19مصوبه شماره .13/18241ط به تاریخ  81/2/11شورای
عالی اداری در اعتبارات مصوب بنیاد پیش بینی می گردد.
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ب  :چک لیست ارزیابی بازرسان
فرم ویژه ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و استانی در طرح تکریم مردم
ردیف

عنوان شاخص

1

آیا تابلو منشور اخالقی بنیاد تهیه و در مبادی ورودی نصب شده است ؟

2

آیا تابلو منشور اخالقی بنیاد در درگاه الکترونیکی درج شده است ؟

3

آیا تابلوهای راهنمای طبقات به صورت مناسبی نصب شده اند ؟

4
5

آیا کارکنان نسبت به مفاد منشور اخالقی بنیاد اطالع و تسلط کافی دارند ؟

6

آیا نوع و عنوان خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع تعیین شده است ؟

7

آیا مقررات مورد عمل برای ارائه هر خدمت  ،تبیین شده است ؟

8

آیا مدت زمان انجام خدمت  ،تعیین و اعالم شده است ؟

9

آیا مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل  ،مشخص و اعالم شده است؟

11

آیا واحد انجام دهنده خدمت مشخص و اعالم شده است ؟

11

آیا محل استقرار واحد انجام دهنده خدمت  ،مشخص و اطالع رسانی شده است؟

12
13

آیا نوع فناوری های مورد استفاده  ،مشخص و اعالم شده است ؟

بینی و اجرا می شود ؟
آیا نام و نام خانوادگی متصدی انجام خدمت بر روی تابلو درج و در معرض دید

15
16

آیا عوامل متصدی انجام هر خدمت  ،مشخص و اعالم شده است ؟
آیا پست سازمانی و رئوس وظایف متصدی انجام خدمت بر روی تابلو درج و در

17

محل مناسبی نصب شده است ؟

18

آیا اطالعات درج شده در تابلوها  ،سایت ها و  ...به روز رسانی شده است ؟

19

آیا فرم های رضایت سنجی تهیه و در اختیار ارباب رجوع گذاشته شده است ؟

22
23
24
25
26

1.

آیا سامانه ای برای دریافت پیشنهادهای بهبود و اصالح روش های انجام کار پیش

ارباب رجوع قرار گرفته است ؟

21

1

2

3

آیا اوقات مراجعه ارباب رجوع برای انجام و پیگیری خدمت مورد نظر  ،تعیین و
اطالع رسانی شده است ؟

21

1

آیا نتایج فرم های رضایت سنجی جمع بندی و به موقع به مبادی ذیربط ارسال
می شود ؟
آیا نظارتی بر حسن رفتار کارکنان با ارباب رجوع انجام می گیرد ؟ کیفیت آن به
چه میزان است ؟ ( از هاتف استعالم می شود )
آیا کارکنان و متصدیان ارائه خدمات تخصص و تعهد الزم در ارائه خدمات را دارند
؟( با روش کاربینی اندازه گیری شود )

آیا به اعتراضات و شکایات مراجعین  ،پاسخ مناسب و مورد اعتماد ارائه
می گردد ؟
آیا کارکنان سرعت و دقت الزم در انجام کار مراجعان دارند ؟
آیا کارکنان نسبت به مفاد دستورالعمل تشویق و تنبیه بنیاد اطالع و تسلط کافی
دارند ؟
آیا کارمندانی که حسن رفتار با ارباب رجوع دارند به نحو شایسته مورد تشویق و
تقدیر قرار می گیرند ؟
آیا امکانات مناسب رفاهی برای مراجعان تعبیه شده است ؟ ( وسایل گرمایشی و

27

سرمایشی  ،ابسردکن  ،وسایل پذیرایی  ،امکانات کپی مدارک  ،سرویس های
بهداشتی  ،صندلی )... ،

28

A

بلی  :نمره ارزیابی

آیا اطالع رسانی مناسبی به کارکنان در خصوص مفاد منشور اخالقی انجام یافته
است ؟

14

خیر

آیا کلیه اماکن اداری برای تردد جانبازان و سالمندان  ،مناسب سازی شده
است ؟
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4

5

6

B
ضریب

7

8

9

11

شاخص

A.B

حاصل
امتیاز

ج  :راهنمای چک لیست و مالک های ارزیابی بازرسان :
 .1آیا تابلو منشور اخالقی بنیاد تهیه و در مبادی ورودی نصب شده است ؟

تابلو منشور اخالقی به صورت بنر ایستاده و همچنین تابلوی دیوار کوب در حداقل اندازه ی  61 ×111 cmکه از نظر شکل  ،رنگ ،
طراحی و خط به نحوی باشد که توجه مخاطب را به خود جلب نماید و در مبادی ورودی ساختمانهای بنیاد و در هر طبقه در محل مناسب
و در معرض دید مراجع نصب شود  ( .آرم بنیاد یا به صورت کم رنگ (  ) watermarkدر کل تابلو و یا در محل مناسبی از آن درج
شده باشد ) ( در صورت رعایت کامل موارد  ،امتیاز  11در نظر گرفته شود )
در صورت موجود بودن تابلو نیازی به تهیهی مجدد آن نیست ولی محل قرارگیری و نصب آن رعایت گردد .
 .2آیا تابلو منشور اخالقی بنیاد در درگاه الکترونیکی درج شده است ؟

در صفحه اصلی پورتال بنیاد و همچنین در صفحه بازشوهای بعدی باکس منشور اخالقی موجود و در معرض دید باشد  ( .با مشاهده
سیستم های موجود در اداره در صورت درج در سیستم  ،امتیاز کامل داده شود  .در غیر این صورت امتیاز این شاخص صفر خواهد بود )
 .3آیا تابلوهای راهنمای طبقات به صورت مناسبی نصب شده اند ؟

تابلوی راهنمای طبقات در قبل از راه پله یا آسانسور نصب شده باشد و اطالعات واحدهای مستقر در هر طبقه ساختمان بنیاد در آن وجود
داشته و همچنین در هر طبقه اطالعات واحد ارائه خدمت و شماره اطاق مربوطه در آن درج شده باشد  .در صورت تغییرات و جابجایی
واحدها تابلوهای مذکور می بایست بالفاصله به روز رسانی شود  .بنابراین انتخاب تابلوهایی که از قابلیت تغییر در متن آن برخوردارند
اولویت دارد  ( .تابلوی راهنمای اصلی  5امتیاز و برای سایر تابلوی طبقات دیگر و راهروها هم  5امتیاز در نظر گرفته شود )
 .4آیا اطالع رسانی مناسبی به کارکنان در خصوص مفاد منشور اخالقی انجام یافته است ؟

کلیه کارکنان بنیاد اعم از مدیران و کارمندان و  ...می بایست از مفاد منشور اخالقی آگاهی کامل داشته باشند و می توان به صورت زیر
نویس حرکت دار در کارتابل کارکنان به صورت دوره ای درج گردد  .برای پرسنلی که دارای کارتابل اتوماسیونی نیستند به صورت دوره ای
از برگه های چاپ شده یا سه لت  ،پن فلیت و  . . .در اختیار گذاشته شود  ( .از طریق مصاحبه با  5نفر از کارکنان و مسئوالن در خصوص
نحوه اطالع رسانی به کارکنان و نیز مشاهده موارد  ،نسبت به امتیازدهی اقدام شود )
 .5آیا کارکنان نسبت به مفاد منشور اخالقی بنیاد اطالع و تسلط کافی دارند ؟

امور کارکنان هر استان می بایست عنداللزوم نسبت به افزایش آگاهی و تسلط کارکنان در امر منشور اخالقی سازمان اقدامات مؤثری انجام
دهد  ( .با  5نفر از کارکنان مصاحبه و برای اطالع هر یک از آنان  ،دو امتیاز محاسبه شود )
برای سوآالت  6تا  14فرمی تحت عنوان فرم اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات تهیه گردیده است که مسئوالن استانی می بایست
اطالعات آن را به ازای هر خدمت  ،تکمیل و در اختیار کارمند مربوط گزارده و به اطالع ارباب رجوع ( از طریق نصب در تابلو  ،در قالب
بروشور و  ) ...رسانده شود  ( .با مشاهده فرم تکمیل شده و دقت در محتویات هر بند  ،می توان به سواالت  6تا  14امتیاز داد )
 .6آیا نوع و عنوان خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع تعیین شده است ؟

در هر حوزه  /واحد می بایست نوع خدمت و عنوان خدمت مشخص شود و کارمند مربوطه اطالع کامل از نوع و عنوان خدمت داشته باشد.
 .7آیا مقررات مورد عمل برای ارائه هر خدمت  ،تبیین شده است ؟

مجموعه قوانین و مقررات هر نوع خدمت مشخص و در اختیار متصدی مربوط به صورت مستند و مکتوب گذاشته و متصدی مربوط اشراف
کامل به مجموعه قوانین خدمت مورد نظر داشته باشد .
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 .8آیا مدت زمان انجام خدمت  ،تعیین و اعالم شده است ؟

برای نوع خدمت ارائه شده به جامعه هدف  ،زمان بندی مناسبی در نظر گرفته شود به صورتی که جامعه هدف معزز از این زمان بندی
اطالع کامل داشته و برای دریافت به موقع جواب ( خدمت ) به واحد مربوطه مراجعه کند و همچنین در سایت بنیاد نیز زمان بندی هر
نوع از خدمات قابل ارائه و زمان دریافت پاسخ آن درج شده باشد  ( .در صورت درج مدت زمان انجام کلیه خدمات در سایت بنیاد و در هر
واحد به طور مجزا  ،امتیاز کامل تعلق می گیرد و در غیر این صورت درصدی از امتیاز کسر می گردد ) .
 .3آیا مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل  ،مشخص و اعالم شده است؟

برای هر نوع خدمت قابل ارائه در هر واحد می بایست مدارک مورد نیاز و فرم های خاص آن در فرم مربوط (فرم اطالع رسانی از نحوه
ارائه خدمات ) و نیز سایت بنیاد درج شده باشد و همچنین با مراجعه جامعه هدف به هر حوزه  /واحد فرم مورد نیاز ایشان در اختیارشان قرار
گیرد و راهنمایی مکفی ارائه گردد .
 .41آیا واحد انجام دهنده خدمت مشخص و اعالم شده است ؟

در فرم مربوط ( فرم اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات ) و همچنین سایت بنیاد واحد ارائه هر نوع خدمت مشخص شده باشد و در واحد
ارتباطات و مراجعات ( هاتف یا میز پیشخوان خدمت در ورودی ساختمان بنیاد ) با توجه به در خواست مراجعه کننده  ،واحد و کارمند
خدمت دهنده معرفی گردد.
 .44آیا محل استقرار واحد انجام دهنده خدمت  ،مشخص و اطالع رسانی شده است؟

در هر طبقه تابلوی راهنمای طبقه از نظر نوع ارائه خدمت  ،شماره اطاق مورد نظر و همچنین شماره اطاق و نام واحد بر سر در یا کنار در
اطاق نصب شده باشد .
 .41آیا اوقات مراجعه ارباب رجوع برای انجام و پیگیری خدمت مورد نظر  ،تعیین و اطالع رسانی شده است ؟

ساعت کاری اداره در ورودی هر ساختمان و در روی در بیرون ساختمان برای اطالع مراجعین درج شده باشد و در سایت بنیاد استان نیز
وجود داشته باشد  ( .درج ساعات اداری به طور کامل  11امتیاز تعلق می گیرد )
 .49آیا نوع فناوری های مورد استفاده  ،مشخص و اعالم شده است ؟

منظور از فناوری مورد استفاده سیستم های ثبت درخواست و پیگیری و سایر موارد می باشد که در بنیاد از طریق هاتف و خط  1616انجام
می شود در صورت مشخص شدن و اطالع رسانی و معرفی سیستم  11امتیاز در نظر گرفته شود .
 .41آیا سامانه ای برای دریافت پیشنهادهای بهبود و اصالح روش های انجام کار پیش بینی و اجرا می شود ؟

با توجه به فعال نبودن سامانه نظام پیشنهادها در سایت بنیاد  ،روش های جمع آوری پیشنهاد از سوی استان مورد بررسی قرار گیرد .
چنانچه استان در مورد دریافت پیشنهاد ( هم از سوی مراجعین و هم کارکنان ) اقدام خاصی انجام نداده باشد صفر امتیاز و به تناسب
کامل بودن چرخه جمع آوری پیشنهاد ( اطالع رسانی  ،جمع آوری  ،جمع بندی و تحلیل  ،ارائه گزارش ) امتیاز الزم اعمال شود .
 .41آیا نام و نام خانوادگی متصدی انجام خدمت بر روی تابلو درج و در معرض دید ارباب رجوع قرار گرفته است ؟

نام متصدی و پست وی در جلوی میز یا در باالی سر کارمند بر روی دیوار نصب شده باشد بهتر است عکس پرسنلی وی نیز در کنار آن
چاپ شده باشد .
 .46آیا عوامل متصدی انجام هر خدمت  ،مشخص و اعالم شده است ؟

در میز پیشخوان ( هاتف ) در ابتدا پس از راهنمایی مراجع  ،نام متصدی  /متصدیان و رئیس واحد به همراه شماره اطاق ( و طبقه ) در
اختیار ارباب رجوع گذاشته می شود .
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 .47آیا پست سازمانی و رئوس وظایف متصدی انجام خدمت بر روی تابلو درج و در محل مناسبی نصب شده است ؟

پست سازمانی و رئوس وظایف متصدی انجام خدمت بر روی تابلو درج شده (  6امتیاز ) و پشت میز متصدی انجام کار به نحوی که به
راحتی قابل خواندن توسط ارباب رجوع باشد  ،نصب گردد (  4امتیاز ).
 .48آیا اطالعات درج شده در تابلوها  ،سایت ها و  ...به روز رسانی شده است ؟

کلیه تابلوهای درج شده در ساختمان با هر نوع تغییر و جابجایی واحدها  ،بالفاصله به روز رسانی گردد .
 .43آیا فرم های رضایت سنجی تهیه و در اختیار ارباب رجوع گذاشته شده است ؟

فرم رضایت سنجی از مراج عین در ابتدای ورود به ساختمان بنیاد توسط همکاران هاتف در میز پیشخوان خدمت می باشند  ،در اختیار
مراجعین قرار گرفته و توضیحی کوتاه به آنان داده و در هنگام خروج از آنان اخذ گردد  ( .موجود بودن فرم ها  2امتیاز و ساماندهی توزیع
و دریافت آن  8امتیاز )
 .11آیا نتایج فرم های رضایت سنجی جمع بندی و به موقع به مبادی ذیربط ارسال می شود ؟

متصدی جمع آوری فرمها مشخص شده باشد (  2امتیاز ) و فرمها به طور روزانه جمع بندی می گردد (  6امتیاز ) و در زمان تعیین شده به
مبادی ذیربط تحویل می گردد (  2امتیاز ) .
 .14آیا نظارتی بر حسن رفتار کارکنان با ارباب رجوع انجام می گیرد ؟ کیفیت آن به چه میزان است ؟

از روش نمونه ای و بر اساس مشاهده عینی( انجام کامل نظارت  5امتیاز  ،میزان کیفیت نظارت  5امتیاز  .منظور از کیفیت نظارت  ،نظارت
به صورت سیستمی است  .در این حالت  ،مهم پیگیری و هدایت و راهنمایی کارکنان از سوی مقام مافوق می باشد )
 .11آیا کارکنان و متصدیان ارائه خدمات تخصص و تعهد الزم در ارائه خدمات را دارند ؟

با پرسش از متصدیان انجام خدمت در خصوص تناسب رشته تحصیلی آنان با رشته شغلی شان و نیز میزان تسلط آنان به مقررات مورد
عمل  ،مشخص می شود که در صورت تناسب داشتن  5 ،امتیاز و با پرسش از متصدیان در مورد میزان تعهد و دلبستگی آنان به جامعه
هدف و به طور کلی خدمت در بنیاد  5امتیاز در نظر گرفته شود .
 .19آیا به اعتراضات و شکایات مراجعین  ،پاسخ مناسب و مورد اعتماد ارائه می گردد ؟

مسئول مرکز ارتباطات و مراجعات و کارشناس رسیدگی به شکایات موظف به پاسخگویی به اعتراضات و بعضاً شکایات مراجعین می باشند
و گزارش مبسوطی از شاکی و متشاکی و نوع شکایت به طور روزانه ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد .
 .11آیا کارکنان سرعت و دقت الزم در انجام کار مراجعان دارند ؟

با دقت در نحوه ارائه خدمت کارکنان و پرسش از آنان در خصوص رعایت سقف زمان بندی شده در فرم اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات
امتیاز این شاخص محاسبه می شود .
 .11آیا کارکنان نسبت به مفاد دستورالعمل تشویق و تنبیه بنیاد اطالع و تسلط کافی دارند ؟

استان می بایست مفاد دستورالعمل تشویق و تنبیه را با هر روش ممکن به کارمندان اطالع رسانی کند  .با مصاحبه با  5نفر از کارمندان
امتیاز این شاخص منظور می شود .
 .16آیا کارمندانی که حسن رفتار با ارباب رجوع دارند به نحو شایسته مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند ؟

از طر یق بررسی مستندات در خصوص این شاخص و میزان رعایت استان و مسئولین در آیین نامه مربوط امتیاز آن محاسبه گردد .
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 .17آیا امکانات مناسب رفاهی برای مراجعان تعبیه شده است ؟ ( وسایل گرمایشی و سرمایشی  ،ابسردکن  ،وسایل پذیرایی ،
امکانات کپی مدارک  ،سرویس های بهداشتی  ،صندلی )... ،

کلیه اماکن داخل اداره و سرپوشیده قابل تردد جامعه هدف از نظر سیستم تهویه مناسب بوده و دارای دمای مناسب در فصول مختلف سال
باشد  .در هر طبقه به تعداد کافی صندلی برای نشستن جامعه هدف وجود داشته و آب سرد و لیوان یکبار مصرف نیز تعبیه شده باشد  .تلفن
عمومی در طبقه همکف در اختیار مراجعین باشد  .در هر واحدی که تهیه کپی از مدارک جامعه هدف مورد نیاز است در همان طبقه
دستگاه کپی وجود داشته تا کپی تهیه شده و به رایگان در اختیار مراجعین قرار گیرد  .سرویس های بهداشتی نیز در محوطه وجود داشته
برای کلیه افراد قابل استفاده باشد و نظافت روزانه آنها به طور مرتب انجام گیرد  .کیف کمک های امدادی اولیه برای مواقع ضروری و
یک دستگاه کپسول اکسیژن سیار در دسترس باشد .
 .18آیا کلیه اماکن اداری برای تردد جانبازان و سالمندان  ،مناسب سازی شده است ؟

در نزدیکی در ورودی ساختمان محل توقف اتومبیل جانبازان ویلچری مشخص شده باشد  .از سطح خیابان کنار ساختمان های بنیاد تا
پیاده رو و در ورودی ساختمان های بنیاد  ،راهروها و سرویس های بهداشتی و کلیه اماکن قابل تردد برای جامعه هدف مناسب سازی شده
باشد به نحوی که جانبازان ویلچری یا والدین شهدا که به دلیل کهولت سن با عصا یا واکر و  . . .مراجعه می نمایند به راحتی تردد نمایند .
همچون سطح شیب دار با شیب مالیم و دارای پهنای مناسب به نحوی که دو ویلچر با فاصله حداقل نیم متری از کنار هم گذر کنند که
امکان برخورد از طرفین وجود نداشته باشد  ،وجود ویلچر خالی و یک نفر خدمه مستقر در مقابل درب ورودی برای مراجعین ناتوان حرکتی
که به محض ورود از صندلی چرخ دار استفاده نمایند و خدمه ایشان را هدایت کند یا در پیاده شدن از اتومبیل و در اختیار گذاشتن ویلچر
کمک نماید ؛ کف اطاق ها و راهرو یا سالن کامالً صاف و هم سطح بوده و مانعی برای حرکت ویلچر نباشد  ،وجود آسانسور برای
ساختمانهایی که دارای دو طبقه به باال می باشد و کابین آسانسور در هنگام توقف در هر طبقه کامالً هم سطح طبقه توقف کند (بایستد ) .
در راه پله نرده (دستگیره) در دو طرف آن نصب شده باشد .
تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات به دلیل تردد جانبازان شیمیایی در قسمتهای مختلف داخل و بیرون ساختمان نصب شده باشد  .در
صورت رعایت کلیه موارد امتیاز کامل تعلق خواهد گرفت و در غیر این صورت به نسبت عدم رعایت هریک از موارد کسر امتیاز منظور می
شود .
د  :راهنمای تکمیل فرم اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات

فرم مذکور دارای  4جدول اصلی می باشد :
A
B
C

D
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در جدول  : Aعنوان کامل فعالیت یا خدمت ارائه شده به جامعه هدف درج می گردد و اینکه این فعالیت در کدام مکان
ارائه می گردد  ،عالمت می خورد .
در جدول : B
 در قسمت شماره  1این جدول نام اداره یا واحدی که خدمت یا فعالیت اشاره شده را انجام می دهد  ،به همراهشماره اطاق مربوطه درج می نماید .
 در قسمت شماره  2این جدول نام رئیس یا مسئول واحد یا اداره مورد نظر به همراه شماره اطاق ایشان درج میگردد .
 در قسمت شماره  3این جدول نام کارشناس یا کارشناسان متولی انجام کار یا خدمت مورد نظر به همراه شمارهاطاق ایشان درج می گردد .
 در قسمت شماره  4این جدول نام مسئول مافوق کارشناس متولی انجام کار یا خدمت مورد نظر به همراه شمارهاطاق ایشان درج می گردد .
 در قسمت شماره  5این جدول روزها و ساعات پاسخگویی خدمت مورد نظر به جامعه هدف درج می گردد . در قسمت شماره  6این جدول شماره تلفن مستقیم اداره یا واحد انجام خدمت نوشته می شود . در قسمت شماره  7این جدول شماره تلفن گویا ( در صورت موجود بودن) یا آدرس اینترنتی درج می گردد . در قسمت شماره  8این جدول شماره دورنگار اداره  /اداره کل نوشته می گردد . در قسمت شماره  9این جدول شماره تلفن های واحد سازمانـی بـه همراه شمـاره داخلـی واحـد مورد نظر درجمی گردد .
-

و در قسمت شماره  11این جدول در صورت وجود ارائه توضیحی خاص و ضروری  ،نگارش می شود .

در جدول C
-

:

در قسمت شماره  1این جدول  ،در برخی از فعالیت ها  ،بخشی از فرایند کار  ،توسط ادارات و دستگاه های دیگر
انجام می شود که در این قسمت نام سازمان یا واحد مربوط درج می گردد .

 در قسمت شماره  2این جدول آدرس سازمان یا واحد مرتبط درج می گردد .-

در قسمت شماره  3این جدول  ،نام نماینده یا مسئول سازمان مرتبط

-

و در قسمت شماره  4این جدول  ،شماره تلفن سازمان مرتبط ثبت می گردد .

در جدول  : Dاین جدول دارای سه قسمت
و مدت زمان انجام کار

مقررات و شرایط الزم

و

 ،نوشته می شود .

مدارک و فرم های مورد نیاز

و در نهایت

مراحل انجام کار

می باشد :

 -در قسمت اول

مقررات و شرایط الزم

 :ابتدا شماره و تاریخ قوانین  ،مقررات و ابالغیه ها و  . . .خدمت مربوط درج

شده و در ادامه آن شرایط افراد و متقاضیانی که مشمول دریافت خدمت می شوند  ،درج می شود .
 -در قسمت دوم

مدارک و فرم های مورد نیاز

 :مدارک و فرم های مورد نیاز برای انجام این خدمت  ،نوشته می شود .
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 -و در قسمت آخر مراحل انجام کار و

مدت زمان انجام کار

 ( :هر ایستگاه کاری به تفکیک با درج زمان تقریبی)

مراحل انجام خدمت به ترتیب از شروع اولین قدم برای خدمت و مقدار زمان صرف شده برای آن درج می گردد ؛ و در
مرحله بعدی دومین فعالیتی که برای طی انجام این خدمت صورت می گیرد به همراه مقدار زمان صرف شده برای آن
درج می گردد  .به همین ترتیب تا آخرین مرحله ای که خدمت مورد نظر برای جامعه هدف به پایان رسیده  ،بطور
دقیق نگارش می گردد  .در پایان همه زمـان های صرف شده برای انجـام خدمت مـورد نظـر  ،در انتهـای جدول
نوشته می شود .
توضیحات ضروری :

 این فرم توسط کارشناسان شهرستان /استان تکمیل شده و پس از درج مشخصات تکمیل کننده فرم و شمارهتلفن و امضاء و تأئید کننده به امضای مدیر کل استان می رسد .
 یک نسخه از کلیه فرم های تکمیل شده به مرکز نوسازی و تحول اداری ارسال می گردد . استان ها به هر نحوی که صالح میدانند نسبت به اطالع رسانی از فرم مذکور به جامعه هدف اقدام نمایند .روش های پیشنهادی :

 oدر قالب بروشور یا کتابچه در دسترس مراجعین قرار گیرد یا به آدرس آنها ارسال شود .
 oفرم هر خدمت را در پشت برگه ی درخواست خدمت که از سوی جامعه هدف تکمیل می شود  ،چاپ نموده
و توجه جامعه هدف به آن جلب شود .
 oفرم های برخی خدمات مهم و پر متقاضی را در قالب استند یا بنـر در معرض دید ارباب رجوع قرار دهید .
 oقرار دادن در سایت
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