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 خدمتکشور در سامانه راهبری میز 

 های زیر:بخشودن افز 14/09/1399 2

 ورود به سامانه هصفح 

 ی میزخدمتهاعدم مصداق 

  یاطالعات آماربخش 

 هاریی خوداظهانحوه عودت فرم 

 تکمیل شده هاریخوداظهای نحوه حذف فرم 

 بخش گزارش تجمیعی ارزیابی 
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 مقدمه 

ساس ابالغیه رئیس جمهور مبنی بر   ستورالعمل  « ممنوعیت ارائه خدمت در محلی غیر از میزخدمت»بر ا و د

ارتقای کیفیت ارائه خدمات دسمممتگاه های        با هدف    ،07/09/1396مورخ  1538588به شمممماره    میزخدمت  

الکترونیکی کردن ضمممن تمرکز بیشممتر بر  ،این خدماتافزایش سممهولت دسممترسممی به    و اجرایی به مردم 

، سممازمان اداری و اسممتخدامی کشممور، متولی راهبری اسممتقرار میزخدمت حلمموری و الکترونیکی و   خدمات

ستگاه  ست.  ارزیابی آن در د سازمان های اجرایی ا ستان های مدیریت و برنامههمچنین  به عنوان نیز ها ریزی ا

ستان  بازوی اجرایی این سازمان   ستانی    در سطح ا ستقرار و ارزیابی میزخدمت واحدهای ا ها، مسئول راهبری ا

ستگاه  ستند. د سهولت تحقق اهداف مذکور  « خدمت راهبری میز»سامانه  بدین منظور،  های اجرایی ه جهت 

 .ه استشدراه اندازی طراحی و توسط این سازمان 

 های سامانهویژگی 

ها متناظر با نقش تعریف شده هر کاربر در سامانه، که هر یک از بخشباشد، بخش می 4متشکل از  این سامانه

 در دسترس خواهد بود:

 های اجرایی(گیرندگان دستگاهبخش نظرسنجی میز خدمت )جهت انجام نظرسنجی از خدمت -1

 گذاری توسط ارزیاب(های خوداظهاری میزخدمت و صحهبخش ارزیابی میزخدمت)جهت تکمیل فرم -2

گیرندگان خدمت)جهت ارائه کد پیگیری برای خدمات درخواست شده توسط خدمتبخش پیگیری  -3

 و پیگیری وضعیت خدمت(

های مختلف سامانه متناسب با نقش و سطح ها از بخشگیری )جهت ارائه انواع گزارشبخش گزارش -4

 دسترسی هر کاربر(

 باشند.می های مذکور به صورت مستمر در حال تکمیلالزم به ذکر است، هر یک از بخش

 های سامانهقابلیت 

        ،لوری ستگاه های اجرایی)به تفکیک میزخدمت ح سایی محل ارائه هر یک از خدمات د شنا امکان 

حد داخلی   ، الکترونیکی، ترکیبی به وا ماهیت                مراجعه  یل  به دل ئه در میزخدمت  قابلیت ارا یا عدم 

 (خدمت
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    لوری، الکتر سال فرم خوداظهاری میزخدمت ح ستگاه    امکان تکمیل و ار سط د ونیکی و ترکیبی تو

 در سطوح مختلف ملی، استانی، شهرستان های اجرایی

  ارزیابی میزخدمت حلمموری، الکترونیکی و ترکیبی توسممط سممازمان اداری و  گذاری و صممحهامکان

شور و     ستخدامی ک ستان های مدیریت و برنامهسازمان ا ستگاه ها و ریزی ا سایر  ارائه نتایج به د ها و 

 صالحمراجع ذی

             ،امکان اخذ متمرکز نظرات مردمی در خصمممود خدمات دریافت شمممده از میزخدمت حلممموری

 های اجرایی الکترونیکی و ترکیبی دستگاه

        ،ستگاه اجرایی، خدمت صل از تحلیل نظرات مردمی به تفکیک د شات حا شاهده انواع گزار قابلیت م

 استان یا شهرستان محل ارائه خدمت

 ده از میزخدمت دستگاه های اجرایی و وضعیت خدمت، توسط خدمت امکان پیگیری خدمات اخذ ش

 گیرندگان بر اساس کد پیگیری دریافت شده هنگام ثبت درخواست خدمت

 های اجرایی در سامانهامکان ثبت وضعیت خدمت درخواست شده توسط دستگاه 

  لوری، الکترونیکی و ترکیبی ست  قابلیت ارائه گزارش های تحلیلی مختلف از میزخدمت ح های گاهد

 های استانی و ملیاجرایی به تفکیک دستگاه وابسته، دستگاه مادر، دستگاه

 )فرآیند تکمیل و ارسال فرم ها )سطح ستادی 
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 )فرآیند تکمیل و ارسال فرم ها )سطح استانی 

 

 اجرایی دستگاهتوسط میزخدمت خوداظهاری  هایفرمهای مورد نیاز برای تکمیل گام: 

 

  دستگاهبخش اول: تکمیل اظهارنامه توسط کارشناس 

 "دستگاه کارشناس "با دسترسی  راهبری میزخدمت سامانهورود به  گام اول:

به سامانه راهبری میزخدمت   mardom.irتواند از طریق سایت اجرایی می دستگاهمیزخدمت کارشناس 

 به این سامانه متصل شود. Gservicedesk.aro.gov.irدسترسی پیدا کند و یا از آدرس 

 

 

 ورود سامانهه صفح
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 "ارزیابی میز خدمت"ورود به قسمت  گام دوم:

 

 کلیک روی نام دستگاه اجرایی گام سوم:
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شود. در ، اطالعات مربوط به دستگاه در سمت چپ صفحه نمایش داده میاز کلیک روی نام دستگاهپس 

 "استقرار میزخدمت حلوری"و یا  (شامل میزخدمت حلوری و الکترونیکی)"تاستقرار میزخدم"که صورتی

تواند در باالی سمت چپ صفحه، تیک سبز مقابل هر یک برای دستگاه مشمول عدم مصداق باشد، کاربر می

است، عدم مصداق این بخش توسط سازمان اداری و استخدامی  ربه ذکاز این دو مورد را مشاهده نماید. الزم 

باشد، نیازی به تکمیل  عدم مصداق اسقرار میزخدمتصورتی که دستگاهی مشمول گردد. در لحاظ میکشور 

باشد،  عدم مصداق استقرار میزخدمت حلوریکه مشمول در صورتیهای خوداظهاری ندارد. اما یک از فرمهیچ

 نها باید فرم خوداظهاری مربوط به خدمات الکترونیکی خود را تکمیل نماید.ت

 بخش اطالعات آماری

در سامانه توسط دستگاه اجرایی تکمیل شده  های خدماتشناسنامهای از اطالعات این بخش از عمدهبخش 

متیازات ها و محاسبه اشود و اطالعات این بخش در تکمیل صحیح فرماستفاده می "مدیریت خدمات دولت"

  .نهایی تاثیر بسزایی دارد
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 خش در جدول زیر مشخص شده است: یک از موارد مربوط به این بهر 

مطابق با تعداد خدمات  ،تعداد خدمات نمایش داده شده در این قسمت تعداد کل خدمات دستگاه اجرایی

بایست در شناسنامه دار دستگاه است و در صورت مغایرت، میشناسه

 اصالح صورت گیرد. "مدیریت خدمات دولت"خدمات دستگاه در سامانه 
عداد خدمت مشمول در میز ت

 (G2BیاG2C)خدمت
 ،ولت به کسب و کارد و ولت به مردمداز آنجایی که تنها برای خدمات 

تعداد خدمات  امکان تکمیل فرم خوداظهاری وجود دارد، لذا مطابقت

میت دستگاه اه G2Bو  G2Cنمایش داده شده در این قسمت با خدمات 

شناسنامه خدمات دستگاه در سامانه بایست مغایرت، می تصوردارد. در 

 .رددگاصالح  "مدیریت خدمات دولت"
خدماتی هستند که به دلیل ماهیت آنها، قابل الکترونیکی شده تعداد  یالکترونیکغیر تعداد خدمات ذاتاً

نیستند و در محاسبه امتیاز نهایی میزخدمت الکترونیکی تاثیر بسزایی 

این قسمت اهمیت دارد و  توجه به صحت آمار ارائه شده درذا دارند. ل

شناسنامه خدمات دستگاه در سامانه بایست مغایرت، می تصوردر 

 .رددگاصالح  "مدیریت خدمات دولت"
مشمول در میز تعداد خدمت غیر

  (G2Eیا  G2G) خدمت
ه و بود دولت به کارکنانو یا دولت به دولت  هستند که از نوعخدماتی 

به دلیل عدم مشمول بودن در میزخدمت، امکان تکمیل فرم خوداظهاری 

توجه به صحت آمار ارائه شده ذا لود ندارد. برای این دسته از خدمات وج

شناسنامه بایست مغایرت، می تصوردر این قسمت اهمیت دارد و  در

 .رددگاصالح  "مدیریت خدمات دولت"خدمات دستگاه در سامانه 
تعداد خدمات ارائه شده از طریق 

 یمراجعه به واحد داخل
شوند و آمار ارائه شده خدماتی هستند که در میزخدمت ارائه نمیتعداد 

که در ادامه توضیح داده  "محل ارائه"ن بخش بر اساس تکمیل فرم در ای

 شود.خواهد شد، حاصل می
تعداد خدمات غیرمشمول در 

 تمیزخدمت به دلیل ماهیت خدم
در ، قابل ارائه به دلیل ماهیت خدمتخدماتی هستند که تعداد 

ن بخش بر اساس تکمیل فرم و آمار ارائه شده در ای یستندنمیزخدمت 

 شود.که در ادامه توضیح داده خواهد شد، حاصل می "محل ارائه"
تعداد فرم خود اظهاری تکمیل 

 هشده / تکمیل نشد
د را انهای خوداظهاری که توسط کاربر تکمیل شدهبخش، تعداد فرماین 

 کلیه خدماتفرم خوداظهاری برای شود که تا دقت  دهد.نشان می

گذاری توسط ارزیاب، امتیازات نهایی پس از صحهمشمول تکمیل نشود، 

 عدادت" ها،پس از تکمیل کلیه فرم استمحاسبه نخواهد شد. لذا الزم 

 "تعداد خدمات مشمول در میزخدمت"با  "دهکمیل شفرم خوداظهاری ت

 برابر باشد. 
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تعداد فرم ارزیابی تکمیل شده / 

 هتکمیل نشد
گذاری و توسط ارزیاب صحههای خوداظهاری که بخش، تعداد فرماین 

 گذاریها صحهفرمصورتی که کلیه در  دهد.نشان میاند را ارزیابی شده

 "ابیمیعی ارزیجگزارش ت"تواند در بخش و ارزیابی شده باشند، کاربر می

 پ، امتیازات نهایی کسب شده را مشاهده نماید.ز منوی سمت چا

 

 هاانتخاب هر خدمت دستگاه اجرایی از بخش سمت چپ جهت تکمیل فرم :چهارمگام 

 

 محل ارائه هر خدمت  تعیینو  "محل ارائه خدمت "تکمیل فرم  :پنجمگام 
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پس از تعیین محل ارائه هر خدمت، متناسب با نوع میزخدمتی که انتخاب شده است، فرم مربوطه در صفحه 

 فعال و قابل تکمیل خواهد بود.خدمات 

 متناسب با نوع میزخدمت " حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی میز خدمتفرم  " انتخاب :ششمگام 

 "محل ارائه خدمت"در بخش  انتخاب شده
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 و تکمیل فرم باز شده "اظهارنامه جدید"گام هفتم: انتخاب 

 

 "میز خدمت الکترونیکی "فرم  

 

 "ترکیبیمیز خدمت "فرم   
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 "میز خدمت حضوری "فرم  

 

 

 

 : "ارزیابی عمومی میزخدمت"فرم 



 

13 

 

        سازمان اداری و استخدامی کشور 

 

های اجرایی که دارای میزخدمت حلوری هستند و یا خدماتی را به صورت ترکیب این فرم برای دستگاه

 شود.میتکمیل  (یا به عبارتی دارای میزخدمت ترکیبی هستند )دهندحلوری و الکترونیکی ارائه می

 

 ، صفحه زیر قابل مشاهده است.هاپس از تکمیل اظهارنامه :هشتمگام 
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 ارسال به"و  )در صورت عدم ارسال به کارتابل رئیس(، امکان ویرایش فرم، حذف فرم "اقدامات "در قسمت

 وجود دارد.  "کارتابل

 
ارسال " کلیک بر روی دکمهو ، "ستادی یا استانی"نوع دستگاه و انتخاب  "کارتابل ارسال به "گزینه  انتخاببا 

ارسال  "با انتخاب دکمه کاربر منتقل می شود و  در دست اقدامفرم تکمیل شده به کارتابل  "به کارتابل کاربر

 ود.شمنتقل می، فرم تکمیل شده به کارتابل رئیس دستگاه جهت بررسی و تایید  "به کارتابل رئیس

زخدمت حلوری، الکترونیکی، ترکیبی و ارزیابی عمومی الزم به ذکر است، در هر فرم تکمیل شده)فرم می*

ابل ذخیره نهایی و ارسال به کارت"میزخدمت( امکان ارسال مستقیم به کارتابل رئیس دستگاه با انتخاب دکمه 

های ارسال شده در کارتابل با انتخاب این گزینه، کاربر قادر به مشاهده فرم وجود دارد.در فرم موردنظر  "مدیر

 باشد.خود می "رسیدگی شده"
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ه ب کارشناس میزخدمت دستگاه اجرایی در دست اقدامهای تکمیل شده از کارتابل فرم ارجاعبرای  روش دیگر

 می باشد.  "تایید یا عودت"و کلیک روی گزینه  "اقدامات"، انتخاب گزینه مدیر

 
و  دستگاه جهت بررسی، فرم موردنظر به کارتابل رئیس "تایید و ارجاع"در پنجره باز شده با انتخاب گزینه 

 گردد.تایید ارسال می
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 تواند از بخشها توسط رئیس دستگاه وجود دارد، کارشناس میزخدمت میبا توجه به اینکه امکان عودت فرم

که نظر رئیس دستگاه، را مشاهده نماید. در صورتی عودت داده شدههای خود، فرم "در دست اقدام"کارتابل 

 "شویرای"و سپس انتخاب  "اقدامات"باشد، کارشناس میزخدمت با کلیک روی گزینه ویرایش فرم موردنظر 

که نظر رئیس دستگاه، می تواند، فرم مربوطه را ویرایش و مجدداً به رئیس دستگاه ارجاع دهد. اما در صورتی

ست بایمیباشد، کارشناس  منتخباصالح محل ارائه خدمت موردنظر و تکمیل فرم جدید بر مبنای محل ارائه 

فرم قبلی را از کارتابل حذف و مجدداً فرآیند انتخاب محل ارائه خدمت، تکمیل فرم و ارجاع به رئیس را طی 

خدمت قابل تکمیل  هرفرم به ازای  یکالزم به ذکر است، با توجه به اینکه در هر دوره ارزیابی تنها  نماید.

 ، امکان تکمیل فرم جدید وجود نخواهد داشت.تا فرم تکمیل شده قبلی از کارتابل حذف نشودلذا ، است

 

 تکمیل شده روش حذف فرم



 

17 

 

        سازمان اداری و استخدامی کشور 

 

 هنشدتنها در صورتی وجود دارد که یا هنوز به کارتابل رئیس ارجاع حذف فرم ها همانطور که ذکر شد، امکان 

داده شده باشد. در غیر اینصورت امکان حذف وجود  عودتباشد و یا توسط رئیس جهت ویرایش به کارشناس 

 متفاوت است:محل ارائه خدمت فرم تکمیل شده بسته به  حذفندارد. 

 خاب ، با انتبرای حذف فرم میزخدمت حلوری، الکترونیکی یا ترکیبی، پس از انتخاب فرم موردنظر

توان فرم که در شکل زیر مشخص شده است، می اینجرهو باز شدن پ "اظهارنامه  جدید" دکمه

 حذف نمود. مربوطه را

 

  دم قابلیت ارائه در میزخدمت به دلیل ماهیت و ع مراجعه به واحدهای داخلیبرای خدمات از نوع

، امکان حذف نیست بلکه تنها در صورتی که به کارتابل رئیس ارجاع نشده باشد و یا توسط خدمت

 یر داد.رئیس عودت داده شده باشد، می توان محل ارائه آنها را از فرم محل ارائه، تغی

 

 کته:ن
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و در قسمت  "اطالعات آماری"های خوداظهاری توسط کارشناس میزخدمت، از بخش پس از تکمیل فرم

های مربوط به ، اطمینان حاصل شود که کلیه فرم"های خوداظهاری تکمیل شده/تکمیل نشدهتعداد فرم"

است، زیرا عدم تکمیل  ( تکمیل و به کارتابل رئیس ارجاع شدهG2C،G2Bخدمات مشمول در میزخدمت)

 ها، در محاسبه امتیاز نهایی میزخدمت تاثیرگذار خواهد بود.کلیه فرم

 

 

 بخش دوم: تایید رئیس دستگاه 
 

 "رئیس دستگاه "ورود به سامانه با دسترسی  گام اول:

به سامانه راهبری میزخدمت دسترسی پیدا   mardom.irتواند از طریق سایت اجرایی می دستگاه سئیر

 به این سامانه متصل شود. Gservicedesk.aro.gov.irکند و یا از آدرس 
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 ورود سامانهه صفح

 

 

 "دردست اقدام "و انتخاب گزینه  "کارتابل "بخشورود به  گام دوم:

 "با انتخاب دکمه  .باشدکارشناس قابل مشاهده میتکمیل شده توسط  خوداظهاریهای در این قسمت فرم

 شود.قدام میاظهارنامه ا "ویرایش"یا و  "یا عودت تایید"نسبت به  "اقدامات
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 باشد.رایش مییاظهارنامه تکمیل شده توسط کارشناس دستگاه، قابل و "ویرایش " دکمه انتخاب با

 

امکان بازگرداندن اظهارنامه به کارشناس برای ویرایش و یا تایید و ارسال  "تائید یا عودت "و با انتخاب دکمه 

 شود.به سازمان اداری و استخدامی کشور فراهم می
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جره باز در پن تواندمی ،اه قصد عودت فرم تکمیل شده به کارشناس را داشته باشدکه رئیس دستگصورتیدر 

 خود الیلددر قسمت توضیحات ارجاع دهنده،  ،"ستادی"ه است، در بخش شده که در شکل باال مشخص شد

  ی بر عودت فرم را یادداشت نماید.مبن

 سازمان اداری و استخدامیارزیاب ها را به کلیه فرم بایستها میفرمپس از بررسی و تایید رئیس دستگاه *

 هایبرای دستگاهریزی استان)( و یا برای ارزیاب سازمان مدیریت و برنامههای ستادیبرای دستگاه)کشور

رئیس  "در دست اقدام"کارتابل  و در نتیجه خالی شده هاارجاع همه فرم ،اینکارزمه الارجاع دهد.  (استانی

 باشد.می دستگاه
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  گزارش تجمیعی ارزیابیسوم: بخش 
 

و هم برای رئیس دستگاه قابل مشاهده  دستگاهمیزخدمت منوهای سمت چپ که هم برای کارشناس  از یکی

یاب ارزیابی توسط ارز گذاری ود صحهکه فرآیندر صورتیو دسترس است، بخش گزارش تجمیعی ارزیابی است. 

 ده درسب شکامتیازات پس از کلیک روی نام دستگاه،  تواندکاربر در این قسمت میبه پایان رسیده باشد، 

 میزخدمت و امتیاز کل را مشاهده نماید.  انواع

 

میزخدمت و  انواع سب شده درکامتیازات  ،موردنظر" دوره ارزیابی"با انتخاب تواند در این قسمت میربر اک

 مشاهده نماید.  ر هر دوره از ارزیابی رادامتیاز کل 
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های میزخدمت ، امتیازی است که پس از ارزیابی فرم"امتیاز میزخدمت الکترونیکی"به ذکر است، الزم * 

امتیاز میزخدمت الکترونیکی با احتساب نسبت خدمات الکترونیکی به "الکترونیکی حاصل شده است اما 

نسبت خدمات الکترونیکی شده به کل خدمات  رفتنگرنظر دامتیازی است که با ، "خدمات غیرالکترونیکی

 شود.لحاظ می "امتیاز کل میزخدمت"شود و در قابل الکترونیکی شدن دستگاه، محاسبه می

ز امتیا"و  "امتیاز خوداظهاری"، "ائه خدمتمحل ار"اطالعات مربوط به تواند، در بخش پایین صفحه میکاربر 

 مشاهده نماید. تهر خدمرا به تفکیک  "ارزیابی

 


