خًاستههبياوتظبراتارببةرجًع:
الف :خًاسته هبی مىطقی ارببة رجًع :ثِ
هجوَػِ خَاستِّبیی کِ در چبرچَة قَاًیي ٍ
هقزرات سبسهبى قبثل تحقق ثبضٌذ ٍ ارثبة رجَع
هی خَاّذ ثب سزػت ٍ کیفیت هٌبست ثزآٍردُ
ضَد.
ة :خًاسته هبی غیر مىطقی ارببة رجًع :ثِ
هجوَػِ خَاستِّبیی کِ در چبرچَة قَاًیي ٍ
هقزرات سبسهبى قبثل تحقق ًجبضٌذ ٍلی ارثبة
رجَع اًتظبر دارد کبرکٌبى هقزرات را ًبدیذُ

اًگبضتِ ٍ ثب تغویغ ٍ رٍشّبی دیگز سؼی هیکٌذ
ثِ خَاستِ غیزقبًًَی خَد ثزسذ.

اهتیازات تکرین ارباب رجوع برای سازهاى:

تضویي کٌٌذُ استفبدُ صحیح اس هٌبثغ ٍ ...
ثْجَد ارائِ خذهبت
کبّص هیشاى تؼبرضبت ثیي هزدم ٍ کبرکٌبى
کبّص هیشاى دٍثبرُ کبریّب ٍ سزدرگویّب
 ثْجَد ًظبم اعالعرسبًی ٍ اعالعدّی
کٌتزل ٍ ارسیبثی ثْتز ػولیبت ٍ فؼبلیتّب
افشایص هیشاى ثْزٍُری ٍ اثزثخطی اهَر
هحیظ جذاة کبری ثزای کبرکٌبى
ایجبد سهیٌِّبی رضذ ٍ تَسؼِ فؼبلیتّب
افشایص قبثلیت ٍ سبسگبری ثب هحیظ
ضٌبسبیی ثْتز ًقبط قَت ٍ ضؼف سبسهبى

قغؼبً راضی کزدى ارثبة رجَع در ایي سهیٌِ،

ضٌبسبیی فزصتّب ٍ ثْزُگیزی اس آًْب در

کبری غیزاخالقی ٍ غیزقبًًَی قلوذاد هیضَد ٍ

جْت پیطجزد اّذاف سبسهبى

هیتَاًذ پیبهذّبی ًبگَاری را ثزای هسئَل
هزثَعِ ٍ جبهؼِ ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضذٍ .ظیفِ
اصلی هسئَلیي در ایي هقَلِ ،هطخص کزدى
سهیٌِّبی کبری ،ضیَُّبی هٌبست ثزخَرد ثب

ایجبد اًگیشُ در دیگزاى
تبهیي رضبیت جبهؼِ ،هذیزاى ٍ کبرکٌبى
ایجبد پیًَذ ارتجبعی سبسهبى ّب ٍ جبهؼِ
تحقق اصَل اخالقی حبکن ثز رٍاثظ سبسهبًی

ارثبة رجَع ٍ اجزای دقیق عزح تکزین ثب رضبیت

برای تحقق اهداف فًق ،الزم است

خبعز هتصذی هزثَعِ است ٍ ایي اهز ثب

مسئًلیه در سبزمبوهب زمیىههبی مشبرکت

سهیٌِسبسی هٌبست ثزای اجزای عزح تکزین ارثبة

هرچهبیشترتمبمکبرکىبنرامهیبسبزود.

رجَع اًجبم پذیز است.

هدیریت جهاد کشاورزی شهرستاى اصفهاى
دفتر نوایندگی ولی فقیه -اداره ترویج و آهوزش

هاهیت تکرین ارباب رجوع :

طرح تکرین ارباب رجوع در

حیغِ ٍ ثبفت ضخصیتی هٌحصز ثِ فزد ّز

نظام اداری

ضخص در ّز جبیگبّی کِ قزار دارد ثبیذ حفظ

یکی اس ّذف ّبی اصلی ّز سبسهبى ،جلت رضبیت
ارثبة رجَع اس عزیق ارائِ خذهبت ثب کیفیت
هغلَة ٍ هَثز است .در نظام اداری و اجرایی،
رضایت هردم از خدهات دستگاه های دولتی
یکی از شاخص های اصلی سنجش کار آهدی،
رشد و توسعه هی باشد ٍ هؤلفِ ّبیی اس قجیل
سزػت ،صحت ٍ دقت در اًجبم کبر هزاجؼبى،
چگًَگی رفتبر ٍ ثزخَرد ثب ارثبة رجَع ٍ اعالع
رسبًی هٌبست اس جولِ ػَاهلی ّستٌذ کِ هَجت

ضَد .ایي اهز هؼغَف ثِ ضزٍرت تَجِ ثِ ػشت
ًفس افزاد هی ثبضذ ٍ السهِ حفظ ٍ ًگْذاری

راٌّوبیی هزاجؼبى ثب ارایِ تَضیحبت کبفی

ایي ٍیژگی ،اًجبم رفتبرّب ،ثیبى گفتبرّب ٍ

ًَع پَضص ٍ رػبیت ضئًَبت اسالهی

ثزخَرداری اس پٌذارّبی ًیک در تؼبهل ثیي

هزتت ٍ هٌظن ثَدى هحیظ کبر

افزاد جبهؼِ است.
به گفته روانشناساى واشه کلیدی برای تکرین
ارباب رجوع ،بها دادى به حقوق هوه
شهرونداى و رعایت شأى و عست نفس آناى
است.

هنشور اخالقی سازهاى ها:
ٍفبداری ثِ ػبلیتزیي اصَل اخالقی سبسهبى،
قبًَى هذاری ،پبسذاری اس قَاًیي سبسهبى،
هطتزی هذاری ،احتزام کبرکٌبى ثِ ارثبة رجَع
ثؼٌَاى کسی کِ ٍظیفِ خذهتگشاری ثِ هزدم را

رضبیتوٌذی هزاجؼیي هی گزدد .جهت نهادینه

هعیارهای ارزیابی کارکناى:

شدى هوضوع رضایتوندی هراجعاى دستگاه های

رفتبر هٌبست ّوزاُ ثب گطبدُ رٍیی در

راٌّوبیی ارثبة رجَع در هحذٍدُ قبًَى جْت

دولتی ،برناهه ارتقاء و حفظ کراهت هردم در

ثزخَرد ثب هزاجؼِ کٌٌذگبى

نظام اداری به عنواى یکی از برناهه های ههن

تسلظ داضتي ثِ اهَر هحَلِ

تسزیغ در اهَر ،جلَگیزی اس سزدرگوی آًْب ٍ

تحول اداری هنظور شده است.

رػبیت ادة ٍ ًشاکت در گفتبر ٍ ایجبد احتزام
هتقبثل
سزػت ػول در اًجبم اهَر هزاجؼبى
رػبیت ػذالت ٍ ًَثت در ارایِ خذهبت
آراهص ٍ هتبًت در رفتبر
ًپزداختي ثِ اهَر ضخصی ٍ گفتگَّبی ثی
هَرد

دارد.

ثکبر ثستي سَد ثخص تزیي ٍ سزیؼتزیي راُ ّب
ثزای ثِ اًجبم رسبًیذى اهَرات ارثبة رجَع.
ًذادى ٍػذُ خصَصی کِ ثز ٍظبیف قبًًَی اثز
گذارد ٍ ػذم تجؼیض هیبى ارثبة رجَع ،ػذم
استفبدُ اس ػٌبٍیي ٍ آگبّی ّبی ضغلی ثؼٌَاى
اثشاری جْت ثِ دست آٍردى سَد ضخصی ٍ
اًجبم ٍظیفِ در چْبرچَة قبًَى جْت ثِ دست
آٍردى اػتوبد ػوَهی.

