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 سازمان اداري و استخدامي كشور) 07/09/1396مورخ  1538588(بخشنامه شماره 

  

 قانون مديريت خدمات كشوري 5دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 

به شماره  "حقوق شهروندي در نظام اداري") تصويب نامه شوراي عالي اداري با عنوان 17) و در اجراي ماده (18ماده ( 2به استناد بند 
به موقع، سريع و آسان به ارباب رجوع و همچنين ارتقاء رضايت مندي آنان از و به منظور ارائه خدمات  28/12/95مورخ  1127128

به شرح پيوست ابالغ مي گردد. دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها مكلفند نسبت  "دستورالعمل ميزخدمت"عملكرد دستگاه هاي اجرايي، 
مت اقدام نموده و نماينده تام االختيار خود را حداكثر طي به برنامه ريزي و اجراي مفاد دستورالعمل مذكور و آموزش متصديان ميزخد

 .مدت يك ماه از ابالغ، به سازمان اداري و استخدامي كشور معرفي كنند

با توجه به اينكه سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است عالوه بر نظارت بر اجراي دستورالعمل مذكور و اعمال نتايج پيشرفت در 
كرد هر يك از دستگاه هاي اجرايي، گزارش عملكرد اجراي اين دستورالعمل را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي اداري نظام ارزيابي عمل

 واحدهاي و كشور استخدامي و اداري سازمان به 	ارائه كند، لذا ضرورت دارد تمامي دستگاه هاي اجرايي گزارش نتايج اقدامات مرتبط را
نند. استانداران مسئول نظارت عاليه بر اجراي ميز خدمت در واحدهاي استاني هستند. اين دستورالعمل ك ارسال موقع به مربوط استاني

 .مي شود 30/3/1390مورخ  7193/200بخشنامه شماره 	جايگزين

  

 دستورالعمل ميز خدمت

به شماره  "حقوق شهروندي در نظام اداري") تصويب نامه شوراي عالي اداري با عنوان 17اي ماده () و در اجر18ماده ( 2به استناد بند 
همچنين ارتقاء رضايت مندي آنان از  و رجوع ارباب به آسان و سريع موقع، به خدمات ارائه 	و به منظور 28/12/95مورخ  1127128

عملكرد دستگاههاي اجرايي، آن دسته از دستگاههاي اجرايي (اعم از ملي و استاني) كه عهده دار ارائه خدمات به مردم هستند، كليه 
 :دستگاه هاي اجرايي موظفند اقدامات زير را انجام دهند

تقرار ميزخدمت در قالب ميزخدمت الكترونيكي حداكثر طي مدت يك سال به منظور كاهش مراجعه حضوري ارباب رجوع، نسبت به اس .1
 :ماه از زمان ابالغ اين دستورالعمل در چهارچوب ذيل اقدام نمايند 6و ميزخدمت حضوري حداكثر طي مدت 

مل هوشمند با قابليت الف: ميزخدمت الكترونيكي تحت سامانه اي الكترونيكي و قابل دسترس از طريق وب و دستگاه هاي ارتباطي قابل ح
 :هاي ذيل
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اطالع رساني شفاف در مورد هر يك از خدمات ارائه شده در ميز خدمت الكترونيكي و ميز خدمت حضوري شامل مراحل گردش كار،  •
ارائه  مستندات مورد نياز، قوانين و مقررات، سواالت متداول، مدت زمان انجام خدمت، هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت، رويه

 .شكايت و پيگيري و مسئول اصلي ارائه خدمت

امكان اخذ درخواست خدمت از ارباب رجوع در قالب فرم هاي الكترونيكي و بارگذاري و ارسال. الكترونيكي مدارك و مستندات مورد نياز  •
 .براي دريافت خدمت توسط ارباب رجوع

 .مورد نياز براي ارائه خدمت انجام كليه استعالمات و انجام فرآيندهاي بين دستگاهي •

 .قابليت ارائه و تحويل خدمت به ارباب رجوع به صورت الكترونيكي •

ارائه كد رهگيري منحصربه فرد به درخواست خدمت به منظور ردگيري مراحل اجراي فرآيند پردازش درخواست خدمت و بازيابي و  •
 .رجوع به سوابق اطالعات خدمت ارائه شده

 .رجوع ارباب به خدمت درخواست پردازش 	يامك به منظور اطالع رساني مراحلامكان ارسال پ •

 .نظر سنجي الكترونيكي از ارباب رجوع در ارتباط با كيفيت خدمات ارائه شده در ميز خدمت •

خدمت  ب: ميزخدمت حضوري: براي آن دسته از خدمات كه به موجب قوانين و مقررات يا شرايط خاص خدمت، امكان ارائه در ميز
الكترونيكي را ندارند و بايستي به صورت حضوري ارائه شوند يا هنوز به صورت الكترونيكي پياده سازي نشده اند و همچنين فرآيند ارائه 
خدمت به صورت كامل در محدوده اختيارات دستگاه انجام مي شود و نيازي به تعامالت بين دستگاهي براي ارائه خدمت نيست، با 

 :مشخصات ذيل

به نحوي كه  " حقوق شهروندي در نظام اداري " تخصيص فضايي مناسب براي مراجعه ارباب رجوع با رعايت موارد مندرج در مصوبه •
ي مختلف دستگاه اجرايي و تنها از طريق ميز مذكور، خدمت يا پاسخ مورد واحدها از پيگيري و مراجعه به نياز بدون بتواند 	ارباب رجوع

 .نياز خود را دريافت نمايد

 .ارائه خدمات در همه روزهاي كاري و در طول ساعات اداري به طور پيوسته •

مرتبط با ارائه خدمات (با توجه سازماندهي تعدادي از كاركنان شايسته، ماهر، پاسخگو و آموزش ديده و مطلع نسبت به فرايندهاي اداري  •
 :به تعداد ارباب رجوع و حجم خدمات مورد نياز آنها)، از ميان كاركنان موجود براي انجام وظايف ذيل

  .ارايه اطالعات و راهنمايي الزم به ارباب رجوع در ارتباط با فرايند دريافت خدمت -

 و مدارك و 	رجوع ارباب 	حضوري هاي درخواست	در صورت عدم امكان ارائه الكترونيكي مدارك در ميز خدمت الكترونيكي، دريافت -
 ارائه را درخواست نياز مورد مدارك كليه مرحله يك طي تنها المقدور حتي رجوع ارباب كه اي گونه به خدمت ارائه براي مربوطه مستندات

 .كند

واست ارباب رجوع بر اساس اطالع رساني دستگاه و اعالم زمان ارائه خدمت و اعالم نتيجه در زمان دريافت درخواست از پاسخ به درخ -
 .ارباب رجوع

 .اقدامات انجام شده از واحدهاي ذيربط آغاز اجراي جريان و گردش كار در واحدهاي داخلي سازمان و دريافت نتايج -
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 .واحدهاي مرتبط در موارد ضروري پس از هماهنگي با واحدهاي ذيربط هدايت و راهنمايي ارباب رجوع به -

يت و سرمايه شوراي توسعه مدير 5/10/89مورخ  50795/200دستورالعمل شماره 	تبصره: سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي
 .انساني، با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي نسبت به تعيين امتياز سختي شرايط كار شاغلين واجد شرايط در ميزخدمت اقدام خواهد كرد

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در هنگام درخواست خدمت توسط ارباب رجوع از طريق ميز خدمت، از كامل بودن مدارك و مستندات  .2
سط ارباب رجوع براي دريافت خدمت، اطمينان حاصل نموده و هرگونه نقص در درخواست، مدارك يا مستندات مربوطه را در ارائه شده تو

 .زمان درخواست خدمت، به اطالع ارباب رجوع برسانند

را به صورت  دستگاه هاي اجرايي مكلفند پس از دريافت درخواست خدمت از ارباب رجوع، زمان ارائه خدمت و صدور پاسخ نهايي .3
مشخص و دقيق در قالب فرم خدمت، به وي اعالم كنند و كليه فعاليت ها و فرآيندهاي ارائه خدمت به گونه اي انجام گيرد كه ارباب رجوع 

 .بتواند خدمت مورد نظر را در زمان مشخص شده در فرم خدمت دريافت كند

اي اجرايي در زمينه خدمت رساني بهتر از طريق ميزخدمت اقدام نموده سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به ارزيابي دستگاه ه .4
 .و هرساله دستگاه ها و استان هاي برتر را تعيين و در جشنواره شهيدرجايي معرفي خواهد نمود

اجرايي الزم، باالترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول اجراي اين دستورالعمل در دستگاه و فراهم نمودن مكان، تجهيزات و تمهيدات  .5
تنظيم گردش كار، نظارت بر اجراي وظايف، تامين و آموزش متصديان ميزهاي خدمت و ايجاد هماهنگي و سازماندهي بين واحدهاي اداري 

 .مراجعه شونده براي ايجاد ميز خدمت مناسب در دستگاه اجرايي است

ستگاه، نماينده تام االختيار خود را حداكثر طي مدت يك ماه تبصره: دستگاه اجرايي مكلف است به منظور مديريت اجراي اين طرح در د
 .از ابالغ، به سازمان اداري و استخدامي كشور معرفي كند

 نوبه هاي بازرسي انجام به نسبت 	"اداري نظام در شهروندي حقوق"تصويبنامه  18سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي ماده  .6
ز دستگاه هاي اجرايي مبادرت كرده و نتايج را ضمن انعكاس به باالترين مقام دستگاه مربوطه و مراجع ا اي دوره هاي گزارش اخذ و اي

بخشنامه شماره 	ذيصالح، در ارزيابي عملكرد ساالنه دستگاه هاي اجرايي و جايزه دولت الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران موضوع
 .لحاظ خواهد نمود 19/3/95مورخ  549875

منفك گرديده  5/4/1392مورخ  6330/92/206مصوبه شماره 	با ايجاد ميزخدمت درچارچوب اين دستورالعمل، وظايف ميز خدمت از .7
 .و ساير ضوابط، مقررات و نظامات مربوط به مصوبه مورد اشاره به قوت خود باقي است

 .مي شود 30/3/1390مورخ  7193/200بخشنامه شماره 		بند جايگزين 7اين دستورالعمل با 

  سازمان اداري و استخدامي كشور معاون رييس جمهور و رييس -جمشيد انصاري

 

 

  


