« آشنایی با بخشنامه میزخدمت و الزامات اجرایی آن »
تاریخچه بخشنامههای تکریم ارباب رجوع و میزخدمت :
از زمان تصويب «طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري» بيش از  16سال مي گذرد .دقيق ًا
بيست و پنج روز از فروردين ماه  1381مي گذشت كه شوراي عالي اداري به دليل فضاي سنگين ادارات و نارضايتي
مردم در اداراتي كه مباحث سياسي بر خدمت رسانيشان غلبه پيدا كرده بود ،از كليه وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات
و شركتهاي دولتي ،شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام هستند ،از جمله نيروي
انتظامي ،شهرداري تهران و ساير شهرداريها ،بانكها و شركتهاي بيمه ،همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي
غيردولتي و نهادهاي انقالب اسالمي كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند ،خواست تا نسبت به تكريم ارباب
رجوع حساس باشند و كارهايي را در اين زمينه انجام دهند .اين تصويب نامه به مواردي اشاره داشت كه اهم آن عبارت
بودند از :
 شفاف و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع.
 اطالعرساني از نحوه ارائه خدمات به مردم.
 تدوين منشور اخالقي سازمان در ارتباط با مردم.
 بهبود و اصالح روشهاي ارائه خدمات به مردم.
 نظرسنجي از مردم.
 نظارت بر حُسن رفتار كاركنان دستگاههاي اجرائي با مردم.
 تشويق و تقدير از مديران و كاركنان موفق.
 برخورد قانوني با مديران و كاركناني كه موجب نارضايتي مردم ميگردند و . ...
اگر چه مدتي گذشت تا ادارات مختلف در اين زمينه فعاليت خود را آغاز كنند اما برخي از آنها در اين زمينه پيشرو
شدند و گوي سبقت را ربودند .برخي ديگر هم هنوز كه هنوز است به كارهايي براي رفع تكليف بسنده كرده اند .در
سال  1390دولت دهم يك بار ديگر ذهن ها را به ياد تصويب نامهاي انداخت كه از عمرش بيش از  9سال مي گذشت؛
و به غير از آن موارد ،دستگاههاي اجرايي را ملزم به استقرار ميزخدمت در طبقه همكف نموده بود وليكن همچنان بيشتر
از ارائه خدمت ،تكريم ارباب رجوع بود كه خودنمايي مي كرد.
اما سئوال اصلي اينجاست كه با وجود چنين تصويبنامههايي در خصوص تكريم ارباب رجوع ،ميزخدمت و  ،...احياء
مجدد همه آنها در زمان حال ،چه جايگاهي دارد؟
آنچه بيش از هر چيز به ذهن مخاطب خطور ميكند ،عدم توفيق طرح تكريم ارباب رجوع و ميزخدمت در آن سالها
است كه امروزه ميزي را براي ارائه راحتتر خدمات به ارباب رجوع در ادارات علم كرده است .با اين تفاوت كه
ميزخدمت الكترونيكي هم بر آن اضافه شده .علي ايحال ،هر چند پيگيريهاي شخصي و مستمر رئيس جمهور محترم
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و همت و اراده مديران محترم سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي بخشنامه اخير ميزخدمت ،ستودني و قابل
تقدير است ،لكن گمان مي رود مشكل برخورد ادارات با ارباب رجوع بيشتر از آنكه به قانون و تصويب نامه برگردد،
به نوع نگاه از باال به پايين كاركنان و كارمندان دولت به مردم بر مي گردد .غافل از اينكه همه ما كاركنان ،بيش از آن
كه كارمند باشيم ،ارباب رجوع هستيم.
اهمیت و جایگاه خدمت رسانی :
خدمت رساني يعني سود رساني و خير رساني كه انسان هر چه توان دارد به ديگران سود رساند و مشكالت و نيازهاي
مردم را برطرف سازد .در همين خصوص پيامبر خدا (صلي اهلل عليه و آله) فرمودند « :كسي كه در پي حاجت مردم
باشد ،خداوند نيز در پي برآوردن حاجت اوست .همچنين در جاي ديگر بيان نمودند « :مؤمني نيست كه توان ياري
برادر مؤمن خود را دارد و بدان قيام مي كند مگر اين كه خداوند در دنيا و آخرت او را ياري مي دهد».
امام علي (عليه السالم) تيز فرمودند « :محبوب ترين مردم در نزد تو كسي باشد كه براي رفع مشكالت مردم بيشتر تالش
مي كند».

آشنایی با بخشنامه میزخدمت :
تعریف میزخدمت :
ميزخدمت به دو صورت ميزخدمت حضوري و ميزخدمت الكترونيكي تعريف و اجرا مي گردد.
ميزخدمت حضوري عبارتست از استقرار كارشناسان مسلط به امور اداري ،اجرايي و آموزش ديده در طبقه همكف
دستگاههاي اجرايي يا در دسترسترين مكان به منظور راهنمايي ،پذيرش درخواستهاي ارباب رجوع و ارائه خدمات
از يك پنجره واحد با توجه به استانداردهاي تعريف شده ،براي آن دسته از خدمات كه به موجب قوانين و مقررات يا
شرايط خاص خدمت ،امكان ارائه در ميزخدمت الكترونيكي را ندارند و بايستي به صورت حضوري ارائه شوند.
ميزخدمت الكترونيكي عبارتست از اطالعرساني شفاف در مورد هر يك از خدمات ارائه شده و راه اندازي سامانههاي
مناسب در بستر اينترنت به منظور پذيرش درخواستها و اخذ مدارک الزم از ارباب رجوع و ارائه خدمات از همان
طريق و از يك پنجره واحد به نحوي كه مراجعه حضوري ارباب رجوع به دستگاه اجرايي براي گرفتن خدمت يا كامالً
قطع گردد و يا به حداقل ممكن برسد .البته با توجه به استانداردهاي امنيتي و حراستي موجود و شيوه نامههاي اجرايي
تعريف شده در خصوص ميزخدمت الكترونيكي.
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مبانی قانونی میزخدمت (به ترتیب تاریخ) :
 )1مواد  17و  18تصويبنامه شوراي عالي اداري با عنوان "حقوق شهروندي در نظام اداري" به شماره 1127128
مورخ .1395/12/28
 )2ابالغ دستورالعمل ميزخدمت توسط معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به
شماره  1538588مورخ .1396/9/7
 )3دستور جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور به استانداران محترم در هامش نامه شماره
 124695مورخ  1396/10/6مبني بر انجام اقدامات الزم و ارائه گزارش.
 )4بخشنامه "مميزي استقرار ميزخدمت و ارزيابي اجراي دستورالعمل" آن توسط معاون نوسازي اداري سازمان
اداري و استخدامي كشور به شماره  1717668مورخ .1396/12/6
 )5شيوهنامه اجرايي بند  1دستورالعمل ميزخدمت در خصوص "روش استقرار ميزخدمت حضوري" توسط معاون
نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره  32267مورخ .1397/1/29
 )6بخشنامه شماره  24452مورخ  1397/3/1رئيس جمهور محترم مبني بر ممنوعيت ارائه خدمت به مردم در محلي
غير از ميزخدمت و عدم ارجاع آنان به كارشناسان داخل ادارات از تاريخ .1397/4/1
 )7بخشنامه شماره  439457مورخ  1397/8/20معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي
كشور مبني بر الزامات و شرايط راهاندازي ميزخدمت الكترونيكي در دستگاههاي اجرايي.
اهداف استقرار میزخدمت حضوری و الکترونیکی :
 )1ارائه خدمات سريع ،به موقع و آسان به ارباب رجوع.
 )2كاهش مراجعه حضوري ارباب رجوع به دستگاههاي اجرايي.
 )3ارتقاء رضايتمندي ارباب رجوع از عملكرد دستگاههاي اجرايي.
 )4افزايش شفافيت و ارتقاء سالمت اداري در دستگاه هاي اجرايي.
عناصر کلیدی میزخدمت حضوری و الکترونیکی :
يك ميز خدمت حضوري يا الكترونيكي موفق شامل پنج عنصر كليدي مي باشد كه عبارتند از :
 )1همت و اراده اجراي پروژه ميزخدمت در مديريت و كاركنان دستگاه اجرايي.
 )2نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در راستاي وظايف محوله.
 )3استقرار فرايندهاي اداري استاندارد شده و در حال اصالح به صورت مستمر.
 )4آگاهي و دانش اداري و اجرايي و مخصوصاً درک و هوش هيجاني در مديريت و كاركنان دستگاه اجرايي.
 )5امكانات و تجهيزات مناسب به فراخور نوع خدمات قابل ارائه و شرايط خاص ارباب رجوع.
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الزامات اجرایی و تاریخهای مهم در استقرار میزخدمت :
 )1استقرار ميزخدمت حضوري حداكثر  6ماه پس از ابالغ دستورالعمل ميزخدمت و تا تاريخ .1397/4/1
 )2راهاندازي ميزخدمت الكترونيكي حداكثر يك سال پس از ابالغ دستورالعمل ميزخدمت و تا تاريخ .1397/9/30
نکات مهم در خصوص دستورالعمل میزخدمت :
 )1تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده  5قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه هايي كه به نوعي عهده دار ارائه
خدمت به مردم هستند از قبيل نهادهاي عمومي غيردولتي ،شركتها و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي
استفاده مي كنند ،مشمول اين دستورالعمل و ملزم به استقرار ميزخدمت هستند.
 )2پس از استقرار كامل ميزخدمت الكترونيكي ،فعاليت هاي ميزخدمت حضوري محدود مي گردد.
 )3خدمات دستگاه به دستگاه ( )G2Gدر قالب ميزخدمت قرار نمي گيرد و طبق روال گذشته انجام مي گيرد.
 )4شعب بانكها ،ادارات پست ،ادارات شهرستاني كه معموالً داراي ساختمانهاي يك طبقه و تعداد پرسنل اندک
هستند ،به عنوان واحدهاي عملياتي قلمداد شده و نقش ميزخدمت را ايفا مي كنند؛ فقط الزم است ساير الزامات
ميزخدمت را مانند بسته اطالع رساني ،نحوه اطالع رساني ،ارائه كد پيگيري ،ارسال پيامك و  ...مطابق ضوابط رعايت
نمايند.
 )5كاركنان و پرسنل دستگاههاي اجرايي جزء ارباب رجوعهاي همان دستگاه محسوب شده و نحوه خدمترساني به
آنها دقيقاً در چارچوب ضوابط ميزخدمت حضوري و الكترونيكي قرار ميگيرد.
 )6كليه خدماتي كه ارباب رجوع اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي براي دريافت آن به دستگاه مراجعه ميكنند ،صرف
نظر از اينكه وظايف دستگاه تخصصي يا پشتيباني است ،الزاميست كه از طريق ميزخدمت و با استانداردهاي آن ارائه
گردد.
 )7در صورت ارائه خدمات به صورت كامالً الكترونيكي از طريق درگاه اينترنتي دستگاه و يا دفاتر پيشخوان دولت ،الزامي
براي ارائه خدمات در ميزخدمت نيست.
فرآیندهای میز خدمت حضوری :
فرايندهاي ميز خدمت حضوري در  3حالت به شرح ذيل دستهبندي مي شوند :
حالت الف -اطالع رساني  :اين حالت در خصوص خدماتي است كه توسط خود مراجعهكننده بايد پيگيري شود .در
اين حالت ميزخدمت وظيفه راهنمايي و اطالع رساني به ارباب رجوع و در اختيار قراردادن اطالعات مراحل انجام كار
را بهعهده دارد و يا هدايت مراجعان به واحدهاي مرتبط اداري در موارد بسيار ضروري ،پس از انجام هماهنگي با واحد
اقدامكننده ذيربط.
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حالت ب -دريافت درخواست و مدارک مورد نياز  :اين حالت براي خدماتي است كه نياز به پيگيري توسط ارباب
رجوع نيست و اغلب با درخواست يا نامه به همراه ضمائم شروع مي شود؛ در اين شرايط ،درخواست به همراه ضمائم
از ارباب رجوع در ميزخدمت دريافت مي شود و سير اداري از طريق اتوماسيون يا بصورت فيزيكي توسط رابطين
دبيرخانه صورت مي گيرد و زمان مراجعه مجدد به ارباب رجوع اعالم ميگردد.
حالت ج -انجام خدمات  :اين حالت در مورد خدماتي است كه عموماً در ميزخدمت قابل ارائه مي باشد و ارباب رجوع
با كمي توقف در ميزخدمت ،قابل انجام است.
ضروریات و ویژگی های میزخدمت حضوری :
 )1تخصيص فضاي مناسب براي مراجعه ارباب رجوع.
 )2تخصيص مناسب كارشناسان مسلط به كار ،پاسخگو و آموزش ديده.
 )3ارائه كد رهگيري به ارباب رجوع.
 )4ارائه رسيد يا پيامك به هنگام پذيرش درخواست.
 )5ارسال پيامك مراحل انجام كار به ارباب رجوع.
 )6ايجاد امكان مناسب براي نوبت دهي به مراجعان.
 )7انجام نظرسنجي از ارباب رجوع بعد از ارائه خدمت.
 )8رسيدگي به شكايات و اعتراضات مطروحه توسط ارباب رجوع.
 )9اخذ استعالمهاي مورد نياز توسط دستگاه ارائه دهنده خدمت در اسرع وقت.
 )10اعالم زمان ارائه پاسخ دستگاه اجرايي به درخواست ارباب رجوع در صورت تكميل بودن مدارک از طريق رسيد يا پيامك.
 )11ايجاد امكان مناسب براي رهگيري مراحل اجراي فرايند ارائه خدمت از طريق كد رهگيري مانند ايجاد مركز تماس.
 )12تامين امكانات و تسهيالت رفاهي در محل ميزخدمت از قبيل سرمايش ،گرمايش ،آبسردكن ،گلدان و . ...
 )13تهيه بستههاي اطالعرساني درخصوص ماهيت دستگاه اجرايي ،وظايف ،ساختار سازماني ،خدمات قابل ارائه ،مراحل
گردش كار ،مدارک مورد نياز ،قوانين و مقررات مربوطه ،سواالت متداول هر خدمت ،استعالهاي مورد نياز هر
خدمت ،آدرس محلهاي فيزيكي يا الكترونيكي ارائه خدمت ،مدت زمان انجام خدمت ،هزينههاي مورد نياز براي
دريافت خدمت ،رويه ارائه شكايت و پيگيري ،مسئول اصلي ارائه خدمت و نحوه تماس با وي و . ...

ضروریات و ویژگی های میزخدمت الکترونیکی :
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 )1امكان ارائه تمام يا بخشي از فرايند خدمات به صورت الكترونيكي از طريق يك پنجره واحد.
 )2امكان ثبت درخواست خدمت در قالب فرمهاي الكترونيكي.
 )3امكان ارسال مدارک مورد نياز خدمت به صورت الكترونيكي.
 )4ارائه كد رهگيري به ارباب رجوع در لحظه پذيرش درخواست خدمت.
 )5ايجاد قابليت ارائه پاسخ خدمت توسط دستگاه اجرايي به ارباب رجوع به صورت الكترونيكي.
 )6ايجاد قابليت تعامل الكترونيكي و دو طرفه توسط دستگاه اجرايي با ارباب رجوع در طي مراحل انجام خدمت.
 )7ارسال پيامك مراحل انجام كار به ارباب رجوع.
 )8امكان واريز وجه هزينه خدمت به صورت الكترونيكي.
 )9امكان اعالم شكايات و اعتراضات مطروحه توسط ارباب رجوع.
 )10انجام نظرسنجي از ارباب رجوع بعد از ارائه خدمت.
 )11ايجاد امكان رهگيري مراحل اجراي فرايند ارائه خدمت از طريق كد رهگيري.
 )12اخذ استعالمهاي مورد نياز توسط دستگاه ارائه دهنده خدمت در اسرع وقت.
 )13اعالم زمان ارائه پاسخ دستگاه اجرايي به درخواست ارباب رجوع در صورت تكميل بودن مدارک از طريق پيامك.
 )14تهيه بستههاي اطالعرساني درخصوص ماهيت دستگاه اجرايي ،وظايف ،ساختار سازماني ،خدمات قابل ارائه ،مراحل
گردش كار ،مدارک مورد نياز ،قوانين و مقررات مربوطه ،سواالت متداول هر خدمت ،استعالهاي مورد نياز هر
خدمت ،آدرس محلهاي فيزيكي يا الكترونيكي ارائه خدمت ،مدت زمان انجام خدمت ،هزينههاي مورد نياز براي
دريافت خدمت ،رويه ارائه شكايت و پيگيري ،مسئول اصلي ارائه خدمت و نحوه تماس با وي و . ...
 )15ايجاد سامانهاي كه قابليت تهيه گزارشهاي تحليلي ،مقايسهاي و مديريتي مانند تعداد خدمات پذيرش شده ،تعداد
خدمات پاسخ داده شده ،متوسط زمان بين پذيرش و ارائه پاسخ خدمت به تفكيك دورههاي مختلف و محلهاي
مختلف ارائه خدمت و  ...را داشته باشد.
 )16در صورتي كه براي انجام هر يك از مراحل خدمت ،نياز به حضور ارباب رجوع در ساختمانهاي اداري و محل كار
كارمندان باشد الزم است :
 ارباب رجوع فقط در ميزخدمت حضوري ستاد يا واحد عملياتي دستگاه و يا دفاتر پيشخوان و پستي پذيرش شود
و ارجاع وي به واحدهاي سازماني و كارشناسان در داخل ادارات ،ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب مي شود.
 بايد دليل حضور ،زمان دقيق حضور و مدارک مورد نياز به صورت الكترونيكي به اطالع ارباب رجوع رسانده شود.
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