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 خدماتتحلیل نتایج نظرسنجی 

خیلی  کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 کم

 محور سنجش پرسش

 

 ردیف

 1 یشفافیت فرآیند رنحوه اطالع رسانی درباره مراحل انجام کا  2 6 20 2

نحوه اطالع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه    8 22 

 تخدم

2 

انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت   5  25 

 یهای شخص

3 

 هنحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوط   5 20 5

 

 4 یپاسخگویی و مسئولیت پذیر

 تامکانات رفاهی و فضای ارائه خدم   10 16 4

 

5 

به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات،   4 10 10 6

 انظرات و پیشنهادهای شم

 

6 

7 

 

راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری    10 13

 اوضعیت درخواست ه

 

7 

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره    11 14 5

 دکاری نباش

 8 دتسلط بر فرآین

 تتعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدم  10 10 10 

 

 9 دزمان فرآین

رسید "تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم    20 10 

 "خدمت

 

10 
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میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای   18 10 2 

 تدریافت خدم

 

11 

نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات    11 12 7

 تبرای دریافت خدم

 12 دنظام مند بودن فرآین

دریافت یکباره مدارک و اطالعات به صورت الکترونیکی     18 12

 هیا حضوری در هنگام مراجع

 

13 

ارائه اطالعات تکراری )کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه     25 2

 فچند باره اطالعات( به واحدهای مختل

 

14 

 تاحساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدم 5 20 5  

 

15 

 هاحساس رضایت از کل خدمت دریافت شد  5 15 10 

 

 کلیت فرآیند

 

16 

 فراوانی شرکت کنندگان 30 فراوانی جنسیت  مرد 20 زن 10

دیپلم  0 دیپلم 8

 به پایین

 فراوانی تحصیالت بی سواد 0

 فوق دیپلم 3 لیسانس 17 فوق لیسانس به باال 2

تا  40 5 به باال 60 0

60 

 فراوانی سن 40تا  18 20

 


