
 راهبری و نظارت بر میز خدمت دستگاه های اجرایی نام خدمت:

 راهبري و نظارت بر نحوه استقرار مطلوب ميز خدمت حضوري ، غيرحضوري و تركيبي در سطح دستگاه هاي اجرايي استان شرح خدمت:

 الکترونيکي                   غيرالکترونيکي    شیوه ارائه خدمت:

 مراحل انجام خدمت و زمانبندی ارائه خدمت: 

 مراحل انجام خدمت ردیف

زمان 

انجام کار 

 )حداقل(

زمان انجام 

 کار )حداکثر(
 عنوان واحد مراجعه

شخص مورد 

 مراجعه

مکان مراجعه )نام 

 ساختمان نوشته شود(

 روز 3 روز 1 ابالغ بخشنامه ميز خدمت به دستگاههاي اجرايي استان 1
 معاونت توسعه

مديريت و سرمايه 
 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي استان

2 
ي و توجيهي براي مسئولين ميز برگزاري جلسات آموزش

  تخدم
 روز 3 روز 1

معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه 

 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي استان

3 
كاربرگ هاي مربوط به ميز خدمت حضوري،  تکميل

 الکترونيکي و تركيبي
 روز 15 روز 10

معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه 

 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي استان

 روز 5 روز 1 بارگذاري اطالعات در سامانه توسط دستگاه هاي اجرايي 4
معاونت توسعه 

سرمايه مديريت و 
 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي استان

5 
دستگاه هاي اجرايي به   خدمتميزكنترل و بررسي ميداني 
 صورت موردي و ساالنه

 روز 20 روز  10
معاونت توسعه 

مديريت و سرمايه 
 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و 
 استانبرنامه ريزي 

6 
ارزيابي دستگاه هاي اجرايي بر اساس گزارشات خود ارزيابي 

 آن ها
 استانداري استاندار استاندار روز 20 روز  10

 روز 6 روز  3 بازرسي هاي انجام شده تهيه گزارش 7
سازمان رئيس 

مديريت و برنامه 
 ريزي استان

سازمان رئيس 
مديريت و برنامه 

 ريزي استان

سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي استان

8 
تاييد و ارسال گزارش ارزيابي ميز خدمت دستگاه ها به 

 سازمان اداري و استخدامي كشور پس از رفع نواقص
 روز 6 روز  3

معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه 

 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي استان

 روز 20 روز  10 عملکرد دستگاههاي اجرايي اعمال نتايج حاصله در ارزيابي 9
معاونت توسعه 

مديريت و سرمايه 
 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي استان

10 
ارسال گزارش هاي استاني به سازمان اداري استخدامي 

 كشور
 روز 6 روز 1

معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه 

 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي استان

 


