
 ،اردبیل کارگروه توسعه ی مدیریت استانداریی  جلسهدر

 ،توسعه ی منابع استانداری معاون هماهنگی امور اقتصادی و -*

  اکیدکردت تالش بیش از پیش برای تسهیل در رسیدگی به درخواست های ارباب رجوع در دستگاه های دولتی استانبر

 اداری استانداری:ریزی، نوسازی و تحول مدیرکل دفتر برنامه -*

  ستا قابل تقدیرمیزخدمت استانداری و سیستم پایش توسعه یافتگی  در مورد نظراهداف رضایت بخش پیشبرد 

ه ب وبه دعوت دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری  ،جاری در سالارگروه توسعه ی مدیریت استانداری دومین جلسه ی ک      

ی صمیم سازایجاد ساز و کار ت محوریت، با توسعه ی منابع استانداری اقتصادی و هماهنگی امورمعاون  ،ریاست دکتر حسین زاده

 تشکیل گردید. ،راه اصالح نظام اداری راستای تحقق نقشه یو تصمیم گیری مناسب در 

 

رین بررسی آخو تحول اداری استانداری اردبیل،  ریزی، نوسازیدکتر سیّد مهدی جوادی، مدیر کل دفتر برنامهدر ابتدای این جلسه 

حضور به موقع و شخص اعضای شورای  ،میزخدمت استانداری نیز وسیستم پایش توسعه یافتگی )داشبورد مدیریت( وضعیت 

رایش و وی اداری استان در جلسه ی این شورا و نیز بازبینی عناوین مدیریتی و مطالب موجود در حافظه ی سیستم اداری استانداری

لزوم آگاهی بی گمان با توجه به  افزود: اعالم کرد و این جلسه زم دراین باره را به عنوان محورهای اصلی بح  دراصالحات ال و

کارشناسان مربوطه  و معاونت برنامه ریزی دفتر در همکاران ما ،شده سیستم یاد اهداف دو میزان پیشبرد ازجلسه  اعضای محترم

  داد. دارائه خواهناین باره  درمستند گزارش کامل را به صورت 



ی جاری سازی بخشنامه استقرار میز راستادر  که اشاره شد مت استانداریمیزخد گزارش کارشناسان پیرامون بخشی از در

 لیاردب یها بوده و در استاندار استان یخدمات خاص برخ وعنوان خدمت جز 7، کشور ارتوزابالغی عنوان خدمت 34 از ،خدمت

 هدیحذف گرد حضوری خدمت زیاز ماز طرف وزارت کشور دولت  شخوانیاز عملکرد دفاتر پ تیثبت شکا خدمت تعریف نشده و

فرایند  دارای متقاضی بوده وعنوان خدمت  8 تا کنون این استانداری خدمت زیدر م هیعنوان خدمت قابل ارا 43 انیم از نیز، .است

 ، مدت زمان ارائه خدمتم در زمینه معرفی دفتر مربوطه، کارشناس مربوطهالعات الزبه همراه اط متت ارائه شده در میز خدخدم 8

اب اربی تمندیارتقاء رضا و متر ارائه خددر ام و تسریع تسهیل تهیه و جهت برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری توسط دفتر... و

 ی اطالعات مشروحه، ابط عمومیرو استاندار و با هماهنگی دفتر نیز، .ه استقرار گرفتار کارشناسان میز خدمت در اختی ،رجوع

 همچنین، گرفت. خواهد قراردر سایت استانداری   ،خدماتو بهره مندی عموم مردم و متقاضیان دریافت جهت اطالع  میز خدمت

مد  لزوم ثبت فعالیت های دفاتر در سامانه مذکور بابرارزیابی سیستم پایش توسعه یافتگی )داشبورد مدیریت( استانداری دربخش 

 . شدنظر قرار دادن شرایط و زمان اعالمی از سوی وزارت کشور به طور ماهانه تاکید 

 نمونه فرایند مستندسازی شده خدمت قابل ارائه در میز خدمت:

 



معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  ،حسین زادهدکتر بح  دراین جلسه، بخش جمع بندی موضوعات مورد در

ضمن قدردانی از تالشگران  جلسات این شورا ضروری دانست و شخص اعضای شورای اداری استان در به موقع و حضور ،استانداری

 یشترب هنگی هرچهاهم بر ،این زمینه درامیدوارکننده  و به سبب ارائه ی گزارشات مستند میزخدمت و داشبورد مدیریتسیستم 

بیش از پیش برای تسهیل در م سیست بدون شک این دو :افزود و نمود تاکیدسیستم یادشده  دو کارشناسان دخیل درمدیران و 

به همین جهت باید این سیستم  بود و خواهد موثر بسیاررسیدگی به درخواست های ارباب رجوع در دستگاه های دولتی استان 

 د.نتقویت شو درمجموعه های اداری ها بیش ازپیش

ظ و حفارباب رجوع بیش ازپیش برلزوم تکریم  اعضای جلسه پیرامون موضوعات مطروحه، اعالم نظر پس از، در این جلسه

در میز خدمت  قابل ارائه خدمات ی ارائه فرایندخدمت و نیز تسهیل  ی ام اداری و کاهش مدت زمان ارائهحقوق شهروندی در نظ

حضور به موقع و شخص اعضای شورای اداری استان در جلسه  .فرآیندها و مستند سازی آنها تاکید شدء احصاز طریق ا حضوری

ین ا انجام اصالحات الزم در و ازبینی عناوین مدیریتی و مطالب موجود در حافظه ی سیستم اداری استانداریبنیز  ی این شورا و

 .جلسه بوداز دیگر مصوبات این  راستا 

 


