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بسمه تعالی
شیوه انهم ربگزاری مالاقت اهی عمومی و چهره هب چهره مسئولین و مدریان کل دست گاه اهی اجرایی/فرماندا ران و شهرداران استان افرس
بدون شک یکی از مهم ترین وظایف مسئولین ،ایجاد ارتباطات دو سویه مردمی است .به لحاظ اهمیت غیر قابل انکار ،ارتباطات
مردمی از میان سایر نقش های تعریف شده مسئولین نمایان تر و بارزتر می باشد .در این ارتباط دو سویه چهره به چهره ،اقناع
و جلب رضایت ارباب رجوع ،رعایت حقوق شهروندی ،شناخت و رفع فوری برخی از مشکالت مراجعین و پاسخگویی صریح و
شفاف از مباحثی است که مسئولین سازمان و ادارات می بایست مد نظر قرار دهند .بدست آوردن رضایت مندی مردم در
سیستم اداری نظام جمهوری اسالمی ایران باید هدف نهایی تکریم باشد و هر مسئولی نه بخاطر دستورالعمل و بخشنامه و نه
بعنوان ی ک وظیفه اضافی در کنار سایر وظایف ،بلکه بعنوان یک وظیفه انسانی و دینی باید آن را مورد توجه قرار دهد .در
حکومت علوی نیز« ،پرسشگری» یکی از حقوق مسلم مردم و در نتیجه «پاسخگویی» نیز از عمده ترین وظایف مسئولین
محسوب می شود .توجه به خواسته های مشروع و به حق مردم و ارتباط مستقیم با آنان و ارائه پاسخ موثر به سواالت ایشان –
حتی اگر پرسش مطرح شده از جانب مردم ،چندان منطقی نباشد – نیز مورد تاکید می باشد.
دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس حسب تاکیدات استاندار محترم استان ،جناب آقای مهندس
تبادار ،و ه مچنین مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ،مبنی بر اهتمام دستگاه های اجرایی در برگزاری جلسات
مالقات چهره به چهره مسوولین با مردم ،نتایج بازرسی های محسوس و نا محسوس و بررسی های میدانی و دقیق صورت
گرفته در این رابطه ،بر آن شد که با تهیه و تدوین یک شیوه نام ه ،ضمن ارائه یک چهارچوب نظام مند ،علمی ،عملی و صحیح،
به باال بردن کیفیت برگزاری این جلسات و در راستای آن تکریم هم استانی های عزیز و فهیم ،کمک نماید .با توجه به لحاظ
شدن عملکرد دستگاه های اجرایی ،فرمانداری ها و شهرداری های تابعه استان در خصوص برگزاری جلسات مالقات های
مردمی ،در ارزیابی ساالنه آن دستگاه ،فرمانداری و یا شهرداری ،توصیه می شود مطالب مندرج در این شیوه نامه به دقت
مطالعه و به مرحله اجرا درآید.
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شیوه انهم ربگزاری جلسات چهره هب چهره مسئولین با مردم
دفتر مدرییت عملکرد  ،بازرسی و امور حقوقی استاندا ری افرس  -معاونت ارتباطات مردمی (سامد)
 .1اصول و ارزش های مالقات های مردمی:

*ترویج فرهنگ وکاهش زمان پاسخگویی
*تاکید بر رفتار صادقانه ،صریح ،شفاف و همه فهم ،محبت آمیز ،مهرورزانه ،همراه با شکیبایی و مبتنی بر اعتماد
مسئولین با مردم؛
*عوام نگری با تأکید بر دفاع از اقشار محروم به عنوان محور اصلی برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها؛
*خدمت گذاری پرشتاب و بی منت در جهت عدالت؛
*رسیدگی به امور مردم در مبدأ
* نظارت همگانی مردم بر عملکرد نهادها و کارگزاران؛
*اعتماد و اعتقاد عملی به ضرورت ایفای نقش مردم در حکومت و خاصه مصاحبت و مشورت با دانشمندان و اصحاب
فکر؛
*توجه به تقویت اعتماد مردم به نظام در کلیه فعالیت ها و برنامه ریزیها؛
*پرهیز از عدم توجه به مسائل روزمره زندگی مردم با توجیه پرداختن به کارهای اساسی
 .2اهداف و نتایج ارتباط مستقیم با مردم

*شناسایی مطالبات مردم
*پاسخگویی به نیازهای جامعه
*تسریع در انجام امور
*ایجاد حس همدلی و هم زبانی
*رفع مظالم و بی عدالتی در سطح جامعه
*مشارکت حداکثری آحاد مردم در تصمیم سازی ها
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*توسعه ظرفیت سازمانی دولت در جهت خدمت رسانی عمومی
*حفظ و گسترش پاسخگویی در سه حوزه برنامه ریزی ،اجرا و کنترل
*گسترش مشارکت مدنی
*ایجاد تحول در نحوه ارتباط مدیران با مردم در چشم انداز مناسبات دولت اسالمی
*آسیب شناسی میدانی ،عمیق و عینی از تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور
*رصد نمودن نیازهای عمومی به طور مستقیم از سوی روسای سازمان ها
-1تعاریف

 )1مالقات مردمی به مالقاتهایی گفته می شود که صرفاً جهت حل مشکالت مردمی در مکان و زمانی
مشخص انجام میشود .بدیهی است شرکت و یا سخنرانی در مراسم و مناسبتها و بازدیدهای عمومی
و پاسخگویی موردی روزمره به منزله مالقات عمومی مردمی نخواهد بود.
 )2بانک اطالعاتی :تهیه لیست از اطالعات مالقات کنندگان حاوی اطالعات هویتی ،شماره تماس،
موضوع ،خالصه تقاضا و خالصه ای از اقدامات قبلی صورت گرفته در رابطه با مشکل مطرح شده
 )3بازه زمانی و مهلت رسیدگی به درخواست های واصله در مالقات های مردمی  01روز و حداکثر دو
هفته در نظر گرفته شود.

-3ارکان
مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری
معاونت ارتباطات مردمی دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری
دستگاه های اجرایی/فرمانداری ها/شهرداری ها
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-4فرآیند مالقات مردمی

فرایند مالقات مردمی مدیرکل دستگاه اجرایی با اطالع رسانی مناسب از طریق تمامی امکانات و ابزارهای در دسترس موجود از
جمله سایت اینترنتی دستگاه ،مصاحبه مدیرکل با رسانه های ارتباط جمعی ,تلویزیون ،رادیو و روزنامه و همچنین نصب بنر و
استند در سطح شهر و یا داخل ساختمان دستگاه اجرایی ،تعیین و اطالع رسانی یک روز مشخص به عنوان روز مالقات مردمی
و چهره به چهره مدیر کل با مردم ،آغاز می شود .پس از آن می بایست امکانات الزم جهت دریافت و ثبت تقاضای مردم برای
مالقات با مدیر کل فراهم شود به خصوص امکانات ثبت درخواست مالقات ،به روش غیر حضوری ،یعنی تلفنی و اینترنتی .تهیه
و تدوین بانک اطالعاتی متقاضیان از این مرحله آغاز می شود.بانک اطالعاتی شامل تمامی اطالعات هویتی ،شماره تماس،
خالصه درخواست و روند پیگیری درخواست از ابتدا تا کنون .در صورتی که کارشناسان ذیربط لزوم مالقات با مدیرکل را تایید
می کنند با متقاضی تماس گرفته و برای وی روز و ساعت مالقات را مشخص نمایید .بدیهی است به منظور جلوگیری از اتالف
وقت ارباب رجوع ،نظم و ترتیب جلسه مالقات و ممانعت از ازدحام و شلوغی ،ساماندهی و تنطیم ساعت مالقات می بایست
مورد توجه قرار گ رفته و هرگونه تغییر در زمان وقت مالقات به نحو مقتضی به مالقات کنندگان اطالع داده شود .مکان و محل
تشکیل جلسه مالقات مردمی نیز از نظر شرائط فیزیکی و امکانات رفاهی ( آبسردکن ،سرویس بهداشتی ،صندلی به تعداد
کافی ،وسایل سرمایشی و گرمایشی و  )...به خصوص در زمان انتظار برای مالقات مدیرکل ،از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.
متقاضیان را در هر مرحله دقیق و شفاف راهنمایی و مشاوره نمایید .متقاضی که نزد مدیرکل رفته و برای پرونده خود دستور
گرفته است را راهنمایی نمایید که چگونه می بایست پرونده خود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید .دستور مدیرکل و یا
سایر مسئولین حاضر در جلسه مالقات را در بانک اطالعاتی ،جهت پیگیری های آتی ،وارد نمایید .در پایان هر جلسه مالقات،
صورتجلسه ،لیست حاضرین و بانک اطالعاتی مربوطه را تهیه نمایید .پرونده متقاضی باید تا حصول نتیجه نهایی و مورد انتظار
پی گیری شده و نتیجه نهایی به مدیرکل دستگاه و شخص متقاضی اطالع داده شود .گزارش های مربوطه را مطابق با جداول
پیوست با هماهنگی معاونت ارتباطات مردمی استان به صورت ماهیانه تکمیل و ارسال نمایید.
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نمونه ایی از روش مناسب اطالع رسانی و دریافت تقاضای مالقات با مسئولین از طریق سایت اینترنت
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شروع

مراجعه متقاضی برای دریافت وقت مالقات

آیا برای بار اول مراجعه کرده است؟

خیر

بله

بررسی درخواست و مدارک متقاضی
راهنمایی جهت مراجعه به واحد مربوطه و تشکیل پرونده

خیر

آیا به دریافت وقت مالقات با مدیرکل نیاز دارد؟

پیگیری مطالبات با رویکرد حل مساله

بله
تعیین روز و ساعت مالقات
مالقات مدیرکل و سایر مسئولین ذیربط
پاراف درخواست ،مطابق صالحدید مدیرکل
تکمیل برگه های نظر سنجی

تهیه بانک اطالعاتی
تهیه صورتجلسه مالقات
پیگیری درخواست در مهلت مقرر و مشخص

آیا به نتیجه مورد انتظار رسیده است؟

بله

ثبت در بانک اطالعاتی
اطالع رسانی نتیجه اقدام به متقاضی و خروج مورد از چرخه رسیدگی

خیر

تهیه گزارش ماهیاته و ارسال برای معاونت ارتباطات مردمی ستاد استان

اتخاذ تصمیم جدید و تغییر روند رسیدکی به پرونده
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اطالع رسانی مناسب و فراگیر

قبل از جلسه

فراهم کردن امکان دریافت وقت مالقات به روش غیر حضوری
آماده سازی فضای مناسب جهت برگزاری جلسه مالقات(شرائط فیزیکی و امکانات رفاهی-تکریم ارباب رجوع)
تهیه بانک اطالعاتی
رعایت نظم و ترتیب و جلوگیری از اتالف وقت طوالنی شدن زمان انتظار متقاضیان
راهنمایی مناسب مالقات کنندگان

جلسه مالقات
مردمی

حضور شخص مدیرکل و سایر مسئولین ذیربط در جلسه

حین جلسه

شفاف سازی و پاسخگویی مناسب به مراجعین
نظرسنجی در خصوص روند برگزاری جلسات مالقات مردمی
تهیه صورتجلسه و لیست حاضرین
تکمیل بانک اطالعاتی

بعد از جلسه

بررسی و اعمال نتایج نظرسنجی
پیگیری کامل تقاضا تا حصول نتیجه نهایی مورد انتظار
اطالع رسانی به متقاضی به نحو مقتضی از روند پیگیری درخواست و نتیجه نهایی
تهیه و ارسال گزارش های ماهیانه مزابق جداول پیوست برای معاونت ارتباطات مردمی استان
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-5ارزیابی مالقات مردمی

با استناد به بندهای شماره  3-8و  4-8نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد (موضوع تصویبنامه
شماره  910/29/0331مورخ  0329/4/5شورای عالی اداری) مبنی بر لزوم بهرهگیری کامل از ظرفیتهای
استانی برای ایجاد بستر مناسب درخصوص ارتباط نزدیک مردم با مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی در
سطح استان و همچنین تأکید هیأت محترم دولت بر انجام دیدار چهره به چهره مدیران استان با مردم (موضوع
مصوبه شماره  9040/89032مورخ  ،) 0320/7/5مسئولیت نظارت دقیق بر اجرای منظم و مؤثر جلسات مالقات
عمومی و چهره به چهره مسئولین استانی ،جمعبندی گزارشات دستگاهها و ارایه گزارش نهایی و دقیق آن بر
عهده معاونت ارتباطات مردمی دارهکل مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری میباشد .بدیهی است

عملکرد دستگاه ها در این خصوص در ارزیابی ساالنه آنها لحاظ می گردد.
محورها و شاخص ها

 )1برگزاری مداوم و مستمر مالقات های مردمی و چهره به چره
 )2اطالع رسانی مناسب برنامه مالقات ها به مردم
 )3سهولت و دسترسی آسان جهت دریافت وقت مالقات
 )4تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب در روز مالقات
 )5پیگیری مطالبات مردم تا حصول نتیجه مقتضی پس از اتمام مالقات
 )6ارسال مستمر و مداوم گزارشات مطابق جداول پیوست
 از آنجاییکه برنامهریزی و اجرای اینگونه برنامهها به منظور رسیدگی و رفع مشکالت مردمی میباشد،
بدیهی است گزارشات ارسالی بر اساس بازرسی های موردی محسوس و نامحسوس انجام شده ،راستی آزمایی
خواهد شد.
 )7تهیه بانک اطالعاتی کامل از مراجعین مالقات ها
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شیوه انهم ربگزاری جلسات چهره هب چهره مسئولین با مردم

پیوست شماره  : 1جدول گزارش مالقات مردمی مدیران استان فارس در سال 1331

رديف

سمت مسئول

1

استاندار

2

معاونين استاندار

3

مديران كل استانداري

تعداد برنامههاي مالقات
ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

آبان

مهر

مديران دستگاههاي

4

اجرايي

5

فرمانداران

6

شهرداران

9

توضيحات
آذر

دي

بهمن

اسفند

جمع
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شیوه انهم ربگزاری جلسات چهره هب چهره مسئولین با مردم
پیوست شماره  : 2جدول نحوه اطالع رسانی برنامه مالقاتهای مردمی مدیران استان فارس در سال 1331

نوع اطالعرساني

تعداد اطالعرساني در هر ماه
ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

آبان

مهر

تيزر تبليغاتي تلويزيوني
زيرنويس تبليغاتي تلويزيوني
مصاحبه تلويزيوني
مصاحبه مطبوعاتي
مصاحبه راديويي
استفاده از وبسايت استانداري
استفاده از فضاي مجازي
استفاده از تابلوهاي شهري و
الكترونيكي
نصب پالكارد (بنر)

نکات قابل توجه و مهم:
در اين جدول فقط اطالعرساني درخصوص اطالعات جداول 1و 2آورده شود و از درج اطالعات مربوط به مراسم و مناسبتها خودداري شود.
 در مصاحبه هاي تلويزيوني ،مطبوعاتي و راديويي نام و مسئوليت مدير مصاحبه شونده در ستون توضيحات قيد شود.
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توضيحات
آذر

دي

بهمن

اسفند

جمع

دفتر مدرییت عملکرد  ،بازرسی و امور حقوقی استاندا ری افرس  -معاونت ارتباطات مردمی (سامد)

شیوه انهم ربگزاری جلسات چهره هب چهره مسئولین با مردم
پیوست شماره  : 3جدول برنامههای انجام شده مالقاتهای مردمی مدیران استان فارس در سه ماهه  ........سال 1331

رديف

1

دستگاه مرتبط

تعداد برنامههاي
مالقات چهره به چهره

استاندار

2

مديران كل استانداري

3

مديران دستگاههاي اجرايي

4

فرمانداران

5

شهرداران

جمع صفحه
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تعداد برنامههاي
حضور در سامد

جمع برنامههاي انجام
شده

شیوه انهم ربگزاری جلسات چهره هب چهره مسئولین با مردم
دفتر مدرییت عملکرد  ،بازرسی و امور حقوقی استاندا ری افرس  -معاونت ارتباطات مردمی (سامد)
پیوست شماره  : 4نمونه فرم درخواست مالقات حضوری با مدیر کل
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شیوه انهم ربگزاری جلسات چهره هب چهره مسئولین با مردم
دفتر مدرییت عملکرد  ،بازرسی و امور حقوقی استاندا ری افرس  -معاونت ارتباطات مردمی (سامد)

13

