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 مقدمه -1

  چهار در مردمي ارتباطات حوزه در پاسخگويي سطح ارتقاءمركز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري به منظور 
 در مردمي ارتباطات الکترونيکي توسعه و ارتقاء مديريت، بهبود در راستاي ،دستگاه، استان و شهرستانملي،  سطح
 افزايش منظور به شهروندي حقوق به نگاه با مردم به رساني خدمت فرهنگ اشاعه و تعميمو همچنين  كشور سطح
 واسطه بي شناساييو  كشور امور اداره بهبود در نظرات و ها ايده از گيري بهره با مردم مشاركت زمينه ايجاد و اميد

 سازي پيادهو  عمومي سازي اعتماد جهت در مفاسد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء ،مردم مشکالت و مسائل
 خطيري به عنوان پل ارتباطي بين مردم و مسئولين نقش مردمي ارتباط حوزه در عملکرد مديريت جامع نظام

 برعهده دارد.
وقت  و سرمايه انساني رييس جمهور همکاري معاونت توسعه مديريت با 1390به همين منظور اين مركز از سال 

تشکيل دبيرخانه شوراي عالي اداري را آغاز و با  هاي اجراييارزيابي عملکرد حوزه ارتباط مردمي در سطح دستگاه
 دستور كار ساالنه خود قرار داده است.در اين مهم را  سازمان اداري و استخدامي،

 هدف  -2

هاي در ابعاد شاخص ارزيابي عملکرد ساالنه مل تشريح اقدامات الزم جهت اجرايهدف از ارائه اين دستورالع
نون قا 82و  81ها و دستورالعمل اجرايي مواد و بر اساس آيين نامههاي اجرايي ها/دستگاهسازمان 1397عمومي سال 

 سازمان ها ي اجرايي وهاخودارزيابي دستگاهبه منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه و  بوده خدمات كشوريمديريت 
پنجم و ششم محور ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت پذيري و هاي كيفيت پاسخگويي به زيرشاخصارتقاءبمنظور 

 .است، تنظيم گرديده "ارتباطات مردم و دولت" تحت عنوان پاسخگويي

 كاربرددامنه  -3

 05/04/1392مورخ  6330/92/206به شماره  "نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد"با عنايت به مفاد
ها، موسسات، ها و سازمانكه به تصويب شوراي عالي اداري نيز رسيده و موضوع آن قبالً به تمامي وزارتخانه

كنند، يي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده ميها، بانکها و دستگاههاي اجراهاي دولتي، شهرداريشركت
 باشند.در حوزه ارتباطات مردم و دولت ميهاي مذكور مشمول ارزيابي عملکرد كليه دستگاهابالغ گرديده است، 

 اصطالحات و تعاريف -4

 باشد.منظور مركز ارتباطات مردمي نهادرياست جمهوري مي :ارتباطات مردميمركز 

كه به  05/04/1392مورخ  6330/92/206به شماره « نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد»نظامنامه:   
هاي دولتي، ها، موسسات، شركتها و سازمانتصويب شوراي عالي اداري نيز رسيده و موضوع آن به تمامي وزارتخانه

 كنند، ابالغ گرديده است.فاده ميدولت استها، بانکها و دستگاههاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عمومي شهرداري

رويکردي نظامند است كه از طريق فرآيندهاي تعيين هدف استراتژيك، سنجش، جمع آوري و  :مديريت عملكرد
 انجامد.به بهبود ارتباطات مردم و دولت ميهاي عملکرد و بکارگيري نتايج آن، داده ها و بازنگري گزارشتحليل داده

در قالب آيين نامه اجرايي در حوزه ارتباطات مردمي،فرآيند سنجش، قضاوت و ارزش گذاري عملکرد اجرايي  :ارزيابي
 قانون مديريت خدمات كشوري 82و  81مواد 

 گيرد.ها، فرآيندها و پيامدهاي حاصل از آن مورد استفاده قرار مياندازه گيري وروديهايي كه در گويه :شاخص

 باشد.لکترونيکي ارتباط مردم و دولت ميمنظور سامانه ا سامد:
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هاي عدم اجراي ضوابط در دستگاه درخواست احقاق حق شهروندان از نقض يا نقص قوانين و مقررات، :شكايات
 اجرايي و ميزان كميت و كيفيت ارايه خدمات در مقايسه با استانداردهاي عمومي

 دستگاه اجرايي كه اطالع دادن آن داراي منافعي براي خود،عبارت است از بيان واقعيتي از سوي مردم به  :گزارش
 از ايجاد ضرر به منافع ملي و جامعه جلوگيري مي نمايد.ا ديگران و يا آحاد جامعه بوده و ي

 آيين نامه و دستورالعمل به فرد يا گروه خاص تقاضاي تعلق گرفتن خدمات يا شموليت قانون، :درخواست

زه زماني پاسخگويي به شکايات، درخواست و گزارش و... توسط سازمان/ دستگاه از زمان با :بازه زماني پاسخگويي
 روز تعيين مي گردد. 10حداكثر به مدت  ،تا حصول نتيجهكار از متقاضي دريافت 

ها داشته و طي آن سفرهايي كه رياست محترم جمهوري به همراه كاروان تدبير و اميد به استان :سفراستاني

انجام خانواده شهدا و فرهيختگان استان ، علماء مختلفي همچون سخنراني، حضور در جمع منتخبين، هايبرنامه
با رياست  111تلفن  و انتقاد و مشکالت خود را از طريق سامانه سامد،ات گيرد كه در اين سفرها مردم پيشنهادمي

رد كه نحوه و ميزان تعامل دستگاههاي ملي اين ارزيابي بدان منظور صورت مي گيو د ني مطرح مي نمايورمحترم جمه
 مايد.دستگاههاي برتر را معرفي نبا دستگاههاي استاني در خصوص پاسخگويي به مطالبات مردمي را سنجيده و 

ابالغي معاون اول محترم رييس جمهور  5/7/1396مورخ  82639/2141بر اساس بخشنامه شماره  : مالقات مردمي

چهره به چهره مالقات مردمي را به در هر ماه حداقل يك روز ها و دستگاههاي اجرايي موظفند روساي سازمان
 اختصاص دهند.

طرح تکريم ارباب  8نظامنامه مركز ارتباطات مردمي و ماده  11-12به استناد بند  :درصد رضايت مردم از پاسخگويي
ميزان رضايتمندي از اب رجوع برگه نظرسنجي حاوي نحوه گردش كار،رجوع، واحدهاي اجرايي موظفند، هنگام ورود ارب

 رفتار متصديان و... را متناسب با خدمات دستگاه جويا شوند.

مركز ارتباطات مردمي موظف است به منظور هيات وزيران،   6330/92/206مصوبه 3-4به استناد بند : مديريت شبانه

م معظم رهبري، دفتر اجرايي و پيگيري موارد مطروحه از سوي دفتر مقانظارت بر عملکرد مديريت شبانه دستگاههاي 
و دفتر معاون اول رييس جمهور نسبت به برقراري مديريت شبانه نهاد رياست جمهوري اقدام نمايد،  رياست جمهوري

را بصورت و نتايج آن  بر مديريت شبانه دستگاههاي اجرايي نظارت مستمر داشته باشد موظف استاين مركز همچنين 
 .اي جهت ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي گزارش نمايددوره

نحوه رسيدگي و پاسخگويي به مکاتبات مردمي ارسال شده از سوي نهاد رياست جمهوري)اعم از  :كيفيت پاسخگويي
مركز ارتباطات شکايت، درخواست، گزارش و...( بر اساس تحليل كارشناسان اداره كل بازرسي، نظارت و ارزيابي عملکرد 

 گردد.مردمي تعيين مي

هاي واصله مردمي داراي سطح محرمانگي بوده لذا بمنظور از آنجاييکه برخي مکاتبات و پيام :مكاتبات محرمانه
شود و از طريق شبکه پيام در سامانه سامد ثبت نميبندي، تر و جلوگيري از افشاي مطالب داراي طبقهرسيدگي دقيق

  گردد.ه دستگاه متبوع ارسال ميدولت، پست و... ب

 هامسئوليت -5
اجرايي و خودارزيابيمسئوليت 

گاه گزارشات خود ارزيابي بايد هب تأييد مدريان كل دافرت بازرسي، كليه  ربسد. يا ساري عناوين مشاهب  مدرييت عملكرد دست
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 روش اجرامحورهاي مورد ارزيابي و  -6
 امتياز( 10شاخص رسيدگي به ارتباطات مردمي) -الف    

 اجراي فرايند  منظور به

 هپس از وارد نمودن نام كاربري و كلم بايستمي( 1و استخراج آمار مورد نياز در جدول شماره )خودارزيابي 

به نرم افزار سامد وارد  ،ي كه قبال از مديريت سامانه سامد در نهاد رياست جمهوري دريافت شده استعبور

 استخراج رااطالعات مربوطه  ،نظارتپنل  طريق از سپس ورا انتخاب  ميز نظارت، مديريت مواردپنل شده و از 

در اختيار دستگاه متبوع  دبيرخانه شوراي عالي اداري اي كهدر سامانه ربوطه رام گزارش خودارزيابينموده و 

  .دندرج نماي قرارداده

 گيري از سامانه سامد، شايسته است كاربران دستگاههاي اجرايي با به منظور رفع اشکال در نحوه گزارش

مراجعه نموده و اشکاالت احتمالي در اين  به عنوان رابط به دستگاه معرفي شده،كه از قبل  كارشناسان سامد

 خصوص را رفع نمايند.

 قابليت فاقد بوده و  محرمانهگزارشات داراي طبقه بندي  ها وهمچنين از آنجاييکه برخي شکايات، درخواست
شده، فلذا و از طريق شبکه پيام دولت، پست و... به دستگاه متبوع ارسال  بودهسامانه سامد  انعکاس از طريق

الذكر بصورت جداگانه اقدام گيري و تحليل نحوه و ميزان پاسخگويي موارد فوقشايسته است نسبت به گزارش
 درج نماييد. 1جدول شماره  5ودارزيابي حاصله را در بند و نتايج خ

 ز آنجايي كه در هر سال عملکرد سال گذشته دستگاه ارزيابي مي شود در قسمت زمان ارجاع، از ابتداي سال تا ا
  29/12/1397تا  01/01/1397نماييم. مثالً انتهاي سال را انتخاب مي

دليل باال بودن تعداد موارد ارجاعي پاسخي از نرم افزار دريافت نشود  تبصره: احتمال دارد با انتخاب بازه فوق به
 .مربوطه را به بازهاي كوچکتري تقسيم و اطالعات را استخراج نماييد در اين صورت بهتر است بازه

 ن كليد جستجو را كليك نماييد. با ايان يا وزارتخانه متبوع را انتخاب،سپس در قسمت سازمان گيرنده، نام سازم
فراواني آن را در اين و  گردداستخراج مي ارجاع زده شده،  1397سازمان در سال  ه بهكعمل كليه مواردي 

 .سنجه وارد نماييد
 :و موارد پاسخ داده شده ها )گزارش، شکايت، درخواست، انتقاد، پيشنهاد(تعداد ماهيتهمچنين در خصوص 

روي آيکن گزاش دو بعدي كليك نموده در قسمت سطر، ماهيت مورد را انتخاب و قسمت ستون،  بايستمي
و كليد چاپ را كليك انتخاب   Excelنتيجه اقدام و در قسمت نتيجه، تعداد موارد و در نهايت نوع گزارش را 

سخ مثبت، ثبت خدمت، پاها و نتيجه آن، اعم از نماييد. براساس اطالعات استخراجي، تعداد هريك از ماهيت
 دهد، تعيين مي گرددمشاوره، پاسخ منفي و بايگاني كه در مجموع موارد پاسخ داده را تشکيل مي

 گيرد. بود هيچ امتيازي تعلق نمي 30اگر درصد وارده كمتر از  ،دركليه مواردي كه درصد خواسته شده است
درصد  60باشد نصف امتياز و درصورتي كه بزرگتر و مساوي  60و كمتر از  30درصورتي كه بزرگتر و مساوي 

اگر نسبت مربوطه كمتر و مساوي يك باشد امتياز كامل  7گيرد. در مورد زير شاخص باشد كل امتياز تعلق مي
 گيرد.نصف امتياز و باالتر از آن امتيازي تعلق نمي 1.5گيرد. بين يك و كمتر مساوي  تعلق مي
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 ميانگين زمان پاسخگويي به شکايات : 

 دستگاه از زمان دريافت شکايت تا حصول نتيجه حداكثر به  -بازه زماني پاسخگويي به شکايات توسط سازمان
 روز تعيين مي گردد. 10مدت 

هاي مختلف سال سنجيده شود و الزم است نمونه اي از شکايات به صورت تصادفي و از ماهنکته: بدين منظور 
عدد باشد. شايان ذكر است در صورت فراواني زياد شکايات حجم نمونه حداقل  10ها نبايد كمتر از تعداد نمونه

 شکايات باشد. %20به اندازه 
 

 هاجداول شاخص -7

 امتياز 15-طات مردميشاخص رسيدگي به ارتبا( 1جدول شماره )

 

1 

 98درصد شكايات پاسخ داده شده به شكايات دريافتي سال 

.51  98تعداد شكايات دريافت شده سال  

 98تعداد شكايات پاسخ داده شده سال 

2 

 98درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست دريافتي سال 

.51  98تعداد درخواست دريافت شده سال  

 98تعداد درخواست پاسخ داده شده سال 

3 

 98درصد گزارش پاسخ داده شده به گزارش دريافتي سال 

.51  98تعداد گزارش دريافت شده سال  

 98تعداد گزارش پاسخ داده شده سال 

4 

 استانيهاي سفرهاي استاني توسط دستگاههاي درصد پاسخگويي به نامه

 هاي دريافت شدهتعداد نامه 3

 هاي پاسخ داده شدهتعداد نامه

5 

ارتباطات مردمي)اداره كل بازرسي درصد پاسخگويي به مكاتبات محرمانه ارسالي از سوي مركز 

(نظارت و ارزيابي عملكرد  
 تعداد مكاتبات دريافت شده 3

 تعداد مكاتبات پاسخ داده شده

 2.25 )نسبت موارد رسيدگي شده به كل موارد دريافت شده( 98پاسخگويي در سال درصد  6

 2.25 متوسط زمان رسيدگي به شكايات 7
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 امتياز 20-ارتباطات مردم و دولت شاخص (2جدول شماره ) 

 رديف
 امتياز توضيحات عنوان

نحوه 

 سنجش

1 

هاي چهره به چهره )مردمي( تعداد مالقات

هاي ها و استانداريروساي سازمانوزراء و 

  سراسر كشور

ابالغي معاون اول  5/7/1396مورخ  82639/2141بخشنامه شماره بر اساس  

 -محترم رييس جمهور جهت تعيين حداقل يك روز مالقات مردمي در هر ماه

 ها به همراه شماره تماس مالقات شوندگانتعدادمالقات
 كمي 2

 كيفيت پاسخگويي  2

هاي مردمي ارسال شده از سوي نهاد نحوه رسيدگي و پاسخگويي به گزارش

رياست جمهوري بر اساس تحليل كارشناسان اداره كل بازرسي ، نظارت و 

 ارزيابي عملكرد مركز ارتباطات مردمي 
 كيفي 2

3 
 سفرهاي استاني

 (*نظامنامه 2-3و1-3)به استناد بند

مسئولين وزارتخانه/سازمان با تعداد جلسات برگزار شده از سوي 

هاي ها و نامهمديران استاني جهت پاسخگويي حداكثري به پيام

 مردمي واصله در سفرهاي استاني

1 

2 
كمي و 

تعداد حضور وزير/رييس سازمان در سفرهاي استاني بعنوان معين  كيفي

 دولت، كيفيت حضور ايشان در شهرستان
1 

4 
 مديريت شبانه

 (*نظامنامه 3-4بند)به استناد 
تعداد موارد ويژه پيگيري شده در ساعات غيراداري كه توسط مديريت شبانه 

 2 شود.نهادرياست جمهوري ارجاع مي
كمي و 

 كيفي

5 
هاي تحليل مشكالت مردمي و شناسايي گلوگاه

 فساد
 (*نظامنامه 11-11)به استناد بند

شناسايي و رسيدگي تعداد مشكالت عام المنفعه كه رأسا توسط سازمان 

 اندشده

2 

كمي و 

 كيفي

 تعداد راهكارهاي اجرايي دستگاه جهت رفع مشكالت مردم
كمي و 

 كيفي

 كمي تعداد متخلفين شناسايي و معرفي شده به هيأت تخلفات اداري كاركنان

 كمي هاي مردميتعداد ساختار و نيروي انساني اصالح شده بر اساس گزارش

6 
 رضايت مردم از پاسخگويي دستگاهدرصد 

  (*نظامنامه 12-11)به استناد بند

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه: تعيين درصد رضايت مردم از پاسخگويي 

هاي نظرسنجي كه توسط دفاتر بازرسي، نظارت و ارزيابي دستگاه بر اساس فرم

 شود.عملكرد دستگاه/سازمان تهيه و استخراج مي

2 
كمي و 

 كيفي

7 
تبيين و تشريح سامانه الكترونيكي ارتباط 

 مردم و دولت براي مديران و كاركنان

تعداد جلسات آموزشي سامد در دستگاه/سازمان و اعالم نتايج حاصل از آن به 

 كمي 2 مركز ارتباطات مردمي

8 
در راستاي ايجاد وحدت رويه و تعامل و همكاري 

 پاسخگويي به مشكالت مردمي 

هاي اجرايي با مسئولين مركز ارتباطات مديران بازرسي دستگاهتعداد جلسات 

 مردمي نهاد رياست جمهوري

 
2 

كمي و 

 كيفي

 (*نظامنامه 9)به استناد بندجلسات حل مسأله 9
تعداد جلسات برگزار شده با حضور كارشناسان نهاد رياست جمهوري جهت 

 1 حل مشكالت مردمي
كمي و 

 كيفي

10 
واحدهاي استاني در سامانه پاسخگويي مديران 

 هاي سراسر كشورسامد استانداري
 (**منشور حقوق شهروندي 9)به استناد ماده  

هاي اجرايي استان در محل سامد تعداد حضور مديران كل دستگاه

 استانداري 
1 

 كمي 2
مدت زمان حضور مديران كل دستگاههاي اجرايي استان در محل سامد 

 استانداري
1 

11 
 اطالع رساني به متقاضيان

 (**منشور حقوق شهروندي 8)به استناد موضوع ماده

 همراه با ارايه مستندات(-اطالع رساني پيامكي به متقاضيان )تعداد
 كمي 1

 همراه با ارايه مستندات(-اطالع رساني مكتوب به متقاضيان)تعداد

رياست  28/12/1395مورخ  1127128موضوع تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب شوراي عالي اداري ابالغي به شماره » منشورحقوق شهروندي:** 

 «محترم جمهوري
 



 

 

8 

 

 

 

نظارت و ارزيابي عملكرد مركز ارتباطات مردمي مراحل ارزيابي در اداره كل بازرسي، 

 نهاد رياست جمهوري
ارتباطات مردم و " سالمت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي تحت عنوانهاي محور ارتقاء ابالغ شاخص -1

 به دبيرخانه سازمان اداري و استخدامي كشور "دولت

ها و ثبت در سامانه مديريت عملکرد سازمان اداري و استخدامي به نشاني جمع آوري داده -2

amalkard.aro.gov.ir هاي اجرايي صورت پذيرفته است.كه از سوي دستگاه هاو آزمون خودارزيابي شاخص 

 ارزيابي كارشناسان اداره كل بازرسي، نظارت و ارزيابي عملکرد مركز ارتباطات مردمي بر اساس مستندات موجود. -3

 هاي اجرايي رسيدگي به اعتراضات احتمالي از سوي دستگاه -4

به دبيرخانه شوراي عالي اداري جهت انعکاس در جشنواره  "ارتباطات مردم و دولت"ارائه امتياز نتايج نهايي شاخص  -5

 شهيد رجايي


