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اقدامات مديريت

مقدمه:
آموزش کارکنان با مفاهيم حقوق شهروندي و نهادينه کردن در نظام اداري ،به همراه اصالح فرايندها با هدف
رضايت مشتريان از سالها قبل شروع شده بود و اين روند ادامه خواهد داشت .و اما از ميان خدمات اصلي شرکت راه
آهن ج.ا.ا که توسط سازمان محترم مديريت وبرنامه ريزي در سطح ملي کد اختصاص يافته( 62خدمت) ،صرفا دو
خدمت در ارتباط با مردم در مناطق بيست گانه راه آهن کاربردي است ،که اين دو ،فلسفه وجودي راه آهن را شکل
مي دهد.
خدمات حمل و جابجايي مسافر :در اين بخش هر آنچه را که امکان پذير بوده; از فروش بليط( اينترنتي ،و
آژانش هاي سطح شهرها) اطالع رساني پيامکي و خدمات داخل قطار( مانند چک کردن بليط) الکترونيکي صورت
گرفته و مراجعه حضوري مشتريان به بخش هاي سازمان ،به حداقل ممکن کاهش يافته است.
در خدمت حمل و جابجايي بار :با توجه به خصوصي سازي و تعداد محدود شرکت هاي مالک واگن ،کليه
خدمات متقابل شرکت ها با راه آهن از خريد بارنامه ،صدور بارنامه ،صورتحسابهاي متقابل مالي بين شرکت ها و راه
آهن بر پايه سيتم مکانيزه صدور بارنامه و گراف مکانيزه ،رهگيري واگن در سطح شبکه ريلي  ،گراف مکانيزه همگي
در بستر وب با دسترسي تعريف شده براي مشتريان صورت مي گيرد.
همچنين با ابالغ بخشنامه موصوف ،اين اداره کل عالوه بر موارد فوق با تعيين"کميته استقرار ميز خدمت" با
برگزاري جلسات ،نسبت به آماده کردن و آراستن مکاني مناسب در ورودي ساختمان اداري با هدف اطالع رساني از
خدمات ارائ ه شده و راهنمايي ارباب رجوع داخلي ،اقدام نموده است .در بخش سالن ايستگاه مسافري ،ميز خدمتي با
عنوان دفتر خدمات مسافري با هدف ارائه خدمات بهتر در داخل ايستگاه و دفتر اطالعات ايستگاه جهت راهنمايي
مسافرين به صورت شبانه روزي ايجاد شده است.
رسيدگي به شکايات :عالوه بر سامانه هاي دولتي مانند"سامد" و يا “سامانه رسيدگي به شکايات زمان بازرسي
کل کشور”  ،به صورت اختصاصي" سامانه صداي مسافر" به صورت متمرکز ،شکايات مسافران در کل شبکه را
دريافت و به مناطق راه آهن منعکس و پاسخ هاي الزم را درخواست مي نمايد .ساير خدمات بيست و شش گانه کد
دار شرکت راه آهن ،در راستاي دستيابي به اهداف شرکت ،يعني حمل بار و مسافر در ستاد مرکزي متمرکز و مصرف
داخلي شرکت راه آهن ج.ا.ا مي باشد.

مضافا ،از طريق پرتال راه آهن شمالغرب بخش ميز خدمت الکترونيکي ايجاد و لينک
خدمات راه آهن و اطالع رساني هاي مهم صورت مي گيرد.

معیار اول  :اقدامات مدیریت

الف ) تعیین ارزشههای سهازمان در امر تکریم مردم و جلب رضایت مردم و الگوسازی
ارزشي و اخالقي در اجرای طرح تکریم

 .1حمايت مديريت ارشد از ارزش هاي سازماني حفظ كرامت مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
فرهنگ سازماني حاكم بر امور تخصصي بازرگاني ،احترام به حقوق ارباب رجوع را در رفتار كاركنان نهادينه نموده
است .مديريت ارشد در راستاي حمايت از اجراي مصوبه طرح تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع و همچنين بخشنامه
تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع نسبت به تشكيل كميته طرح تكريم متشكل از مديران و رؤساي واحدهاي
ستادي اقدام نموده است .
منشور اخالقي اداره كل راه آهن شمالغرب برگيرنده ارزش هاي سازماني مرتبط با تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت
ايشان ميباشد كه اداره كل راه آهن شمالغرب نيز نهادينه كردن آن در اداره كل راه آهن شمالغرب را مورد تأكيد
قرار داده است .

 .2مشاركت در ترويج تكريم مردم و ترغيب كاركنان جهت جلب رضايت ارباب رجوع و مورد توجه قرار
دادن فعاليتهايي كه بصورت مستمر در جهت اجراي طرح تكريم انجام مي گيرد
تركيب اعضا در كميته طرح تكريم اداره كل راه آهن شمالغرب به شرح ذيل ميباشد:
 مدير كل منطقه شمالغرب( رئيس كميته)
 مدير توسعه منابع انساني ( رئيس كميته )
 معاونين فني در هر دو بخش زير بنابب و سيروحركت(عضو ثابت)
 كارشناس مسئول برنامه ريزي و هماهنگي و هماهنگي تحول اداري ( دبير كميته )
 كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات ( دبير كميته )
 رئيس گروه بازرگاني ( عضو كميته )

 رئيس روابط عمومي ( عضو كميته )
 رئيس حراست ( عضو كميته )
 رئيس امور اداري و رفاه ( عضو كميته )
 رئيس گروه فن آوري اطالعات(عضو)
 ريس گروه مسافري( عضو)

 .3وجود رويكرد حمايتي از كاركنان مؤثر در اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
برقراري ارتباط بين فرآيند تعيين كارمند نمونه و طرح تكريم ارباب رجوع ؛ اثر بخشي اين رويكرد را ميتوان در
لحاظ كردن تكريم ارباب رجوع در فرمهاي ارزشيابي ساالنه كاركنان مشاهده نمود .

 .4تدوين و تبيين ارزشهاي سازمان در راستاي حفظ كرامت مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
منشور اخالقي كه برگرفته از منشور اخالقي اداره كل راه آهن ميباشد

 .5پايبندي به منشور اخالقي و ترويج ارزش هاي تكريم مردم در بين كاركنان
كاركنان اداره كل راه آهن شمالغرب با پايبندي به اصول و ارزش هاي منشور اخالقي اين موارد را سرلوحه كار خود
قرار داده و نسبت به رعايت بندهاي منشور اخالقي متعهد گردند .شواهدي دال بر تدوين منشور اخالقي ديده نشد
 .اما مديران و رؤساي واحدهاي ستادي از نحوه برخورد پرسنل به منظور ترويج ارزش هاي تكريم  ،از ساير افراد
مراجعه كننده به واحدهاي ستادي بازخورد مي گيرند .اثربخشي اين رويكرد در ميزان رضايت ارباب رجوع از عملكرد
ستاد اداره كل راه آهن شمالغرب ايران مشهود ميباشد.

ب  :آشنایي مدیران با مشتریان بیروني و داخلي سازمان و تعامل فعاالنه با آنها

 .6مديران  ،گروه هاي مختلف مشتريان بيروني سازمان را مي شناسند و رويكردهايي براي درك  ،پيش
بيني و پاسخگوئي به نيازها و انتظارات متفاوت آنها توسعه مي دهند .
مديران شركت با دسته بندي مشتريان ( پيمانكاران  ،تأمين كنندگان  ،همكاران شركتهاي تابعه  ،نمايندگان
كشورهاي خارجي ،دولت  ،مجلس  ،قوه قضائيه و  ) ...در تعامل با ايشان بوده نيازهاي ايشان را شناسايي نموده و

نسبت به بازنگري آنها اقدام مي نمايد .از مصاديق اين رويكرد ميتوان به جلسات هم انديشي
با مشتريان و همچنين بازنگري در قراردادهاي فروش محصول ،تعرفه هاي فروش و  . . .اشاره نمود.
به طور مثال جهت هماهنگي ستاد با شركت /مديريت هاي تابعه تأكيد رئيس روابط عمومي اداره كل راه آهن
شمالغرب با برگزاري نشست رؤساي روابط عمومي شركتهاي تابعه ساليانه دو مرتبه ،نشست هم انديشي همكاران
روابط عمومي به طور ماهيانه ،برگزاري جلسات شوراي سياستگذاري ،كميته طرح و برنامه و نيز نظارت و بازديد از
واحدهاي ستادي اقدام مي نمايد .
همچنين كارگروههاي مختلفي با هدف اصالح و بهبود روشهاي اجرايي و فرايندها با هدف تكريم هرچه بيشتر ارباب
رجوع در امور تخصصي بازرگاني تشكيل مي گردد .پيمانكاران ،توليدكنندگان و تأمين كنندگان خدمات و كاالهاي
مورد نياز صنعت اداره كل راه آهن شمالغرب با هدف معرفي خود و ثبت در بانك منابع اداره كل راه آهن شمالغرب
ايران به اداره بررسي منابع و تحقيقات بازرگاني و پيمانكاري مراجعه مي نمايند.
با توجه به نوع و زمينه فعاليت ارباب رجوع خارج از شركت كه به ستاد مراجعه مي نمايند ؛ نظير مجريان پروژه
هاي پژوهشي از دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ،دانشجويان تحصيالت تكميلي و واحدهاي پژوهشي تابعه در وزارت
نفت ،توليدكنندگان داخلي كه موفق به توليد اقالم ،تجهيزات و قطعات مورد نياز صنعت اداره كل راه آهن شمالغرب
در داخل شدهاند و يا توليدكنندگان بالقوه به منظور كسب حمايت به اداره خودكفايي كاال مراجعه مي نمايند .كه
براي اين امر رويه مشخصي وجود دارد .
مديران شناختي مناسب از مشتريان بيروني دارند و نيازهاي ايشان را به خصوص در زمينه هاي ارايه ي بسته هاي
اطالعات فني در زمينه هاي طراحي و برآورد پيش بيني مصرف و يا بهاي تمام شده پروژه هاي اجرايي برآورده مي
كنند.
بدين منظور الزامات قانوني در حوزه هاي مختلف توسط مديران و رؤساي ستادي بررسي شده و سازوكارهايي جهت
پاسخ گويي به گروه هاي مختلف مشتريان بيرون سازماني در حال پايه گذاري مي باشد.

 .7از شفافيت اطالع رساني به مشتريان داخلي و خارجي در راستاي انتظاراتشان اطمينان حاصل مي
كنند .
مديران شركت با ايجاد و مديريت درگاه هاي دريافت و رسيدگي نسبت به اخذ بازخوردهاي مشتريان ،اقدام نموده
و از نتايج حاصل از آن جهت بهبود و توسعه رويكرد استفاده مي نمايند .از مصاديق اين رويكرد ميتوان به ايجاد
دفتر رسيدگي به شكايات  ،تلفن گويا ،سايت اينترنتي مالقات عمومي با مردم و امكان تكميل فرم مالقات كاركنان
با مديرعامل از طريق سايت اداره كل راه آهن شمالغرب و ارسال آن به آدرس مديرعامل به نشاني

( ، ) managing_director@nigc.irصندوق ارتباط مستقيم با مديرعامل و  ...اشاره كرد.
اثربخشي اين رويكرد را ميتوان در نظرسنجي از ارباب رجوع و كاركنان مشاهده نمود.
به طور مثال در امور بازرسي و پاسخگوئي به شكايات اداره كل راه آهن شمالغرب جهت اطمينان از رسيدن نامه
هاي و جوابيه شكايات به مراجعين عالوه بر پيگيري توسط دفتر ؛ كارشناس ارشد رسيدگي به شكايات نيز در
بيشتر موارد با اداره مورد نظر و شركت يا شخص شاكي تماس گرفته ميشود و نتيجه را به رئيس امورجهت پيگيري
هاي بعدي اعالم مي نمايد .
تدوين و ابالغ كتابچه ها ،دستورالعمل ها ،راهنماها و روش هاي اجرايي توسط امور تخصصي بازرگاني كه با هدف
شفاف سازي اطالعات صورت مي گيرد.
در مديريت برنامه ريزي در بسياري موارد هر كدام از زير سازمان هاي درون اين مديريت به طور مستقل با مشتريان
بيروني و دروني ارتباط و تبادل اطالعات دارند .اين كار سبب تسريع در امر تبادل مي گردد.

 .8از فعاليتهايي كه هدف آن بهبود و اصالح فرآيندها و مهندسي مجدد روش هاي انجام كار در جهت
تسريع در امر خدمت رساني و باال بردن صحت و دقت خدمت رساني است استقبال مي كنند .
اداره كل راه آهن شمالغرب در پي بازنگري اهداف و مأموريتهاي خود از سال 22مقدمات پياده سازي نظامهاي
مديريتي از قبيل سيستمهاي مديريت يكپارچه (  ) IMSو پروژه هاي بهبود شامل تشكيل كانون تفكر ،مركز ارزيابي
مديران ،پياده سازي نظام جانشين پروري  ،مديريت دانش ،ايجاد كميته هاي فني تخصصي اقدام نموده است.
شركت ملي اداره كل راه آهن شمالغرب سند طرح جامع راهبردي خود را تدوين نموده و طرح مشابهي در حوزه
مديريت توسعه منابع انساني نيز اجرا شده است .كارگروههاي مختلفي با هدف اصالح و بهبود روشهاي اجرايي و
فرايندها با هدف تكريم هرچه بيشتر ارباب رجوع در ستاد تشكيل مي گردد.
به منظور اصالح فرآيندها و مهندسي مجدد روش هاي انجام كار از سيستم بريد جهت تنظيم پيش نويس نامه ها
و ساير مكاتبات اداري استفاده ميگردد .همچنين فرآيندهاي احصا شده در سال هاي گذشته با توليت امور بهره
وري و هماهنگي تحول اداري در حال بازنگري است.

ج  :استتفاده مديران از همکاري کارکنان ستازمان جهت تقويت فرهنگ تکريم و جلب رضايت ارباب
رجوع

 .2با كاركنان ارتباط دوسويه داشته  ،در دسترس آنها بوده و به دقت به سخنان آنها
گوش سپرده و پاسخگوي آنها هستند .
مديران شركت با اتخاذ رويكرد بازديدهاي دوره اي از مديريتها و شركتهاي تابعه  ،همچنين ايجاد پست الكترونيك،
صندوق ارتباط با مديريت  ،جلسات مالقات عمومي و پرسش و پاسخ نسبت به تقويت رويكرد ارتباط دوسويه با
كاركنان اقدام مي نمايد .مديريت در هنگام لزوم ،با كاركنان ديدار حضوري داشته و در جهت رفع مشكالت پرسنل
دستورات الزم را صادر ميكند ؛ اثربخشي اين رويكرد از طريق نظرسنجي از كاركنان و ميزان رضايت ايشان از مديران
مشهود ميباشد.

.11فرهنگ تعلق سازماني  ،شراكت  ،توانمند سازي  ،بهبود و پاسخگوئي را درتمامي سطوح ايجاد ميكنند
مديران شركت با تعهد به مسئوليت هاي اجتماعي اتخاذ رويكرد بازديدهاي جمعي از آسايشگاه جانبازان ،برگزاري
دوره هاي آموزشي براي خانواده كاركنان  ،جمع آوري كمك هاي نقدي بصورت داوطلبانه  ،حضور داوطلبانه جهت
اهداء خون و  ...همچنين برنامه هاي آموزشي و مهارتي براي كاركنان در تمامي سطوح و همچنين تفويض اختيار
در دو بعد مالي و غيرمالي در سطوح مديريت ،مشاركت در كميته ها و كارگروه ها و بهينه كاوي از ديگران
( نظام پيشنهادهاي سايپا ،پروژه داشبورد مديريتي سازمان زندان ها و شركت فوالد مباركه) بهبود را در تمامي
سطوح ايجاد مي نمايد.
تأكيد بر حفظ ارزشهاي سازماني
حمايت از همكاران جهت حضور در همايش ها ،كنفرانس ها و دوره هاي آموزشي

.11از خلق و توسعه ايده هاي جديد و راه هاي نوين براي جلب رضايت ارباب رجوع حمايت مي كنند .
مديران شركت با اتخاذ رويكرد خالقيت و نو آوري در ارائه خدمات موجبات رضايتمندي در مشتريان خود را فراهم
نموده اند از مصاديق اين رويكرد ميتوان به تجهيز ساختمانهاي ستادي به امكانات رفاهي جهت ارباب رجوع ،ارائه
خدمات بصورت الكترونيكي ،نظام پيشنهادها  ،دريافت شكايات از طريق پورتال اداره كل راه آهن شمالغرب  ،ايجاد
امور بازرسي و پاسخگويي به شكايات  ،پروژه هاي پژوهشي مرتبط با ارباب رجوع اشاره نمود .به طور مثال از خلق
و توسعه ايده هاي جديد و راه هاي نوين براي جلب رضايت ارباب رجوع راه اندازي سايت و سامانه و تلفن گوياي
بخش مسافري مي باشد .همچنين در قالب كميتههاي مشترك ديدگاهها و نظرات ساير ذينفعان ومشتريان در
فرآيندهاي تصميم گيري وارد ميشود.

.12براي تحقق برنامه ها و اهداف كاركنان  ،از آنها حمايت كرده و از تالش هايشان
به موقع و بطور مناسب تقدير مي كند .
مديران به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان شركت جهت تقويت فرهنگ تكريم ارباب رجوع از رويكردهايي مانند
ترفيع  ،ارزشيابي كاركنان نمونه  ،توزيع عادالنه پاداش و اضافه كاري بين كاركنان رسمي و غيررسمي ،تخصيص وام
 ،سهميه مهمانسرا  ،برگزاري جشن هاي ساالنه و برگزاري تورهاي تفريحي – ورزشي كاركنان و خانواده هاي آنها،
تخصيص سرانه ورزشي و  ...استفاده مي نمايند.

.13مديران از نحوه تخصيص فضاي مناسب جهت رفاه كاركنان و ارباب رجوع اطمينان حاصل مي كنند.
مديران شركت با اتخاذ رويكردهايي از قبيل اجراي بخشنامه شماره  ........معاونت توسعه راهبردي رياست جمهوري
در خصوص تخصيص فضاي مناسب كاركنان و همچنين اجراي الزامات واحد  HSEمانند نورسنجي فضاي اداري
 ،ارگونومي ملزومات اداري  ،انجام معاينات دوره اي كاركنان و آموزشهاي مرتبط نسبت به ايجاد شرايط و فضاي
مناسب كاركنان و ارباب رجوع اطمينان حاصل نموده  ،از نتايج حاصل از نظرسنجي از ارباب رجوع و كاركنان نسبت
به بازنگري اقدامات انجام شده استفاده مي نمايند.
مديران اداره كل راه آهن شمالغرب با توجه به فضا و امكانات موجود ،تالش مي كند كاركنان از فضاي مناسبي
برخوردار بوده و در خصوص ارباب رجوع نيز در راهروها و پارتيشن هاي ساختمانهاي ستادي صندلي در نظر گرفته
شده است همچنين مديران و رؤساي واحدهاي ستادي پيگيري مستمر در جهت اختصاص فضايي مناسب به همكاران
جهت ارائه خدمات بهتر به مراجعين را سرلوحه كار قرار داده اند .

آموزش كاركنان

معیار دوم  :آموزش کارکنان

 .1اطمينان از ارائه آموزشهاي الزم به سطوح مختلف
كاركنان در بدو استخدام تحت آموزش هاي حرفه اي در زمينه هاي مهارتهاي ارتباطي و تكريم ارباب رجوع قرار
مي گيرند و در طي مسير شغلي متناسب با سمت شغلي اين آموزش ها تكرار و مورد پايش قرار مي گيرد .
برگزاري دوره هاي كنفرانس اطالعي ؛ حمايت از حضووور در همايش ها و كنفرانس هاي مربوطه و حمايت از
حضور در دوره هاي آموزشي مربوطه از طرف مديران و رؤساي واحدهاي ستادي مؤيد اين مطلب ميباشد .

 .2اطمينان از مناسب بودن محتواي آموزشي سطوح مختلف
محتواي دوره هاي آموزشي براساس استاندارد هاي آموزشي اداره كل راه آهن تهيه ميگردد و در اجراي دوره ها
نيز از مدرسان مجرب و متبحر كه داراي شرايط الزم و تحصيالت مرتبط ميباشند استفاده ميشود  .اثربخشي اين
رويكرد را از نظرسنجي بعمل آمده در پايان هر دوره بدست مي آيد.

 .3ميزان آشنايي كاركنان و مديريت با مفاهيم طرح تكريم
با توجه به دوره هاي آموزشي برگزار شده و اطالع رساني هاي صورت گرفته با مطالعه دستورالعمل ها و فرمهاي
مربوطه كاركنان در رابطه با ضرورت توجه و رعايت اصول طرح تكريم ارباب رجوع داخل و خارج از سازمان آگاه
ميباشند لذا آشنايي مناسبي با مفاهيم طرح تكريم وجود دارد.

 .4استمرار آموزشها پس از استقرار طرح تكريم ارباب رجوع
با عنايت به خودارزيابي و ارزيابي ساالنه كه توسط امور بهره وري و هماهنگي تحول اداري در حوزه طرح تكريم
و جلب رضايت ارباب رجوع صورت مي پذيرد ،آموزش هاي مربوطه بر حسب نياز همكاران اجرا ميگردند .اثربخشي
اين رويكرد را ميتوان از نتايج بدست آمده در اولين جشنواره طرح تكريم كه در اسفندماه  1322برگزار گرديد
دريافت كرد .

 .5اطمينان از كفايت زمان آموزشي جهت سطوح مختلف
زمان دوره هاي آموزشي مبتني بر استاندارد دوره هاي اداره كل راه آهن شمالغرب و يا دوره هاي ابالغي از سوي
مراجع ذيربط مي باشد و بر اين اساس دوره ها به لحاظ زماني و محتوا از كفايت الزم برخوردار ميباشند .

با توجه به استانداردهاي تعريف شده در آموزش ،زمان آموزش هر دوره نيز مطابق با
سرفصل هاي هردوره تعيين مي گردد .دوره هاي مرتبط با طرح تكريم با هماهنگي امور بهره وري و هماهنگي
تحول اداري از طرف اداره آموزش ستاد برگزار مي گردد .اثربخشي اين رويكرد از نتايج نظرسنجي پايان هر دوره
بدست مي آيد.

اطالع رساني به ارباب
رجوع

معیار سوم  :اطالع رساني به ارباب رجوع

 .1وجود تابلوهاي اطالع رساني :
تابلوهاي اطالع رسواني در تمامي طبقات سواختمانهاي مركزي نصب شده است و اطالعيه ها از طريق آنها به
رؤيت همكاران رسوانيده مي شود  .به منظور دسترسي بهتر كاركنان شركت هاي تابعه به اخبار و اطالعات در
حوزه فعاليت هاي ستاد ،جديدترين مطالب در سايت اداره كل راه آهن شمالغرب قرار مي گيرد.
وجود تابلوهاي اطالع رساني در خصوص استقرار واحدها در ورودي و طبقات ساختمانها
نصب نام و نام خانوادگي افراد بر روي ميزها
وجود مركز تلفن با هدف پاسوخگويي مناسوب به همكاران و سواير مراجعين بيروني در خصوص شماره تماس
افراد
طراحي سوايت اداره كل راه آهن شومالغرب و زير سوايت هاي مربوطه به منظور معرفي شركت ،مديريت ها و
امور و نيز نحوه دسترسي به افراد از طريق معرفي پست الكترونيكي ايشان

 .2ارائه مستمر برگه نظر سنجي :
برگه نظر سنجي از طريق همكاران حراست دراختيار ارباب رجوع قرار داده ميشود .
پيشنهادات و نقطه نظرات مخاطبان و ارباب رجوع از طريق سامانه هاي الكترونيكي اخذ و مدنظر قرار مي گيرند.

 .3تهيه و ارائه بروشور شناسايي شركت  /مديريت و فرآيندهاي مرتبط با ارباب رجوع
تهيه و ارائه بروشوور جهت شوناسايي شركت  /محل خدمتي مورد نظر متقاضي و همچنين ارائه راهنماي متقاضي
جهت آگاهي از فرايندهاي مرتبط در زمان جذب نيروي انساني جديد ،انجام ميپذيرد
همچنين بروشور معرفي سازمان ،مديريت هاي مختلف و واحدهاي مستقل ستادي و شرح آن موجود مي باشد و
هر سال طبق آخرين تغييرات به روز رساني مي شود.

 .4استقرار تلفن گويا
در زمان جذب انبوه از ابتدا تا انتهاي فرآيند جذب تلفن گويا پاسخگوي متقاضيان ميباشد.

در امور بازرسي و پاسخگويي به شكايات سيستم تلفن گويا به شماره 1215142اه اندازي
شده است.

 .5ايجاد گيشه اطالع رساني به ارباب رجوع
گيشه اطالع رساني در زمان برگزاري آزمون در قالب گيشه رفع نقص و در زمان مصاحبه هاي استخدامي در قالب
گيشه پاسخگويي مستقر و در سطح واحد نيز از طريق دفتر  ،دبيرخانه و كارشناسان به طور مستمر بصورت حضوري
و تلفني پاسخگويي صورت ميپذيرد

 .6استقرار صندوق پيشنهادها
 .7مشخص كردن فرد جايگزين براي پاسخگوئي و قرار دادن اطالعات آن در معرض ديد مراجعين
اسامي كاركنان بر روي محل استقرار آن ها مشخص شده است .در صورت عدم حضور فرد پاسخگو ،معموالً ساير
كاركنان اطالعات مورد نياز مراجعين را در اختيار آنها قرار مي دهند.

 .8در معرض ديد قرار دادن منشور اخالقي
منشور اخالقي تدوين نشده است در معرض ديد كاركنان قرار داده شده است.

 .2ايجاد سايت اينترنتي مستقل
سايت اينترنتي و اينترانتي به آدرس  www.sg.rai.irفعال و بروز ميباشد و اكثر قريب به اتفاق مديريت ها و
واحدهاي مستقل ستادي داراي سامانه مجزا ميباشند.

تالش شده با ايجاد پايگاه اطالع رساني روز آمد به نشاني  www.sg.rai.irاطالعات موردنياز مخاطبان كه عمدتاً
از پژوهشگران ميباشد در اختيار آنها قرارگيرد.

اقدامات زير بنائي

معیار چهارم  :اقدامات زیر بنائي
 .1وضعيت تخصيص فضاي مناسب جهت رفاه ارباب رجوع
در سووالن مسووافري براي رفاه حال ارباب رجوع امكانات مختلف و مناسووب در هر طبقه از قبيل آب سوورد كن،
صووندلي ،تابلو اطالع رسوواني و سوورويس هاي بهداشووتي براي خانم ها و آقايان بصووورت مجزا تعبيه گرديده اسووت
همچنين در هر طبق سورويس بهداشتي جهت جانبازان و معلولين در نظر گرفته شده است و رمپ ويژه جانبازان
نيز در ورودي سوواختمانهاي مركزي تعبيه گرديده اسووت .تلفن همگاني در طبقات همكف و داخل آسووانسووورها ؛
ايجاد نمازخانه مناسووب براي آقايان و بانوان در تمامي سوواختمان ها و انجام فعاليتهاي دارالقرآن ؛ امكان تهيه
فتوكپي در تمامي ساختمان ها و ...

 .2وضعيت فضاي اداري از لحاظ استقرار واحدهاي سازماني
جهت رفاه حال ارباب رجوع واحدهاي كاري مرتبط با هم در يك طبقه و يا در طبقات نزديك به هم مستقر
ميباشند .وجود آسانسور در تمامي ساختمانها ؛ وجود رمپ ويژه باالبرهاي مناسب جانبازان معزز و معلولين در
ورودي ساختمانها

 .3وضعيت فضاي اداري از لحاظ بهداشت و سالمت و ايمني
با وجود نامناسب بودن شرايط نور ،تهويه و صدا ،مسائل ارگونوميك رعايت شده و خروجي اضطراري براي
شرايط خاص تعبيه شده و آالينده هاي زيان آور در محيط موجود نمي باشد مگر آلودگي مربوط به دستگاه
كپي كه معموالً اشكال دارد و از نظر تنفسي مشكل ايجاد مي كند .رعايت موارد ارگونوميك (نور،هوا و صدا و
)......در محيط هاي كار؛ تعبيه پله هاي مناسب براي تردد افراد در زمان هاي اضطراري

 .4ارائه خدمات از طريق جايگاه اينترنتي
سووايت اينترنتي و اينترانتي كه روزانه چندين بار به روزرسوواني مي شووود .اغلب اطالعيه ها از طريق سووايت
اينترانتي به رؤيت كاركنان مي رسود  .وجود زير سوايت هاي مديريتها و واحدهاي مسوتقل ستادي و شركت
هاي تابعه

 .5استفاده از سيستم هاي الكترونيكي
كاهش مكاتبات كاغذي با استفاده از نرم افزار اتوماسيون اداري
اسوتفاده از سويسوتم حضوور و غياب بوسيله ثبت اثر انگشت با امكان دريافت اطالعات تردد كاركنان بصورت
آنالين از طريق سويسوتم اتوماسويون درخواست هاي كاركنان به آدرس  /http://intranet.rai.irو همچنين از

ديگر امكانات اين سوامانه ثبت درخواسوت مرخصي  ،مأموريت و ميباشد .صورتحساب
حقوق و دستمزد كاركنان رسمي و قراردادي از طريق پورتال اينترانت به آدرس  /http://intranet.rai.irصورت
مي پذيرد.

اتوماسيون در سيستم ها

معیار پنجم  :اتوماسیون در سیستم ها
 .1امور مالي :
امكان استفاده از سيستم جامع نفت كه با توجه به محدوده كاري و سطح دسترسي مجوز كاربري به فرد يا واحد
مربوطه جهت رؤيت و ويرايش اطالعات داده شده است.
بخش عمليات خريد كاال (كنترل و هدايت فعاليت هاي مرتبط با انبارهاي اداره كل راه آهن شمالغرب ايران) از
طريق سيستم پيوسته و يكنواخت كاال صورت مي گيرد.
به منظور مستندسازي فرايند برگزاري مناقصات با رويكرد اجرا نمودن آئين نامه مستندسازي و اطالع رساني
مناقصات ،سيستم اطالعاتي خريد كاال در دست اجرا مي باشد.
با هدف اطالع رساني دو همايش برگزار شده با موضوع قانون برگزاري مناقصات ،چالش ها و راهكارها ،كتابچه
مشروح پرسش ها و پاسخ هاي مطرح شده به منظور ايجاد وحدت رويه ،تهيه و براي شركت هاي تابعه ارسال شده
است.

فرايندها و مهندسي
مجدد

معیار ششم  :فرآیندها و مهندسي مجدد
الف  :احصاء  ،مستند سازی فرآیندهای اصلي و روش های ارائه خدمت به ارباب رجوع

 .1نحوه مستند سازي فرآيندهاي اصلي را چگونه ارزيابي مي كنيد .
در جهت روان سازي /صحت و دقت اطالعات ،طرح معماري سازماني انجام گرديد و كل فرايندها احصاء و روشها و
پروژه هايي براي اصالح و بهبود فرايند ها و سيستمهايي تعريف گرديد .همچنين كل فرايندهاي احصاء شده حسب
نياز براي واحد ها ارسال گرديد  .فرآيندهاي اصلي مديريت در نتيجه اجراي طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباط
و معماري سازماني شركت احصا شده است .براي اغلب اين فرآينده بويژه موارد مرتبط با ارباب رجوع نيز دستورالعمل
هاي مشخصي وجود دارد .

 .2وجود روش اجرايي وتدوين فرآيندها
در خصوص كليه فعاليتها  ،روش اجرايي بر اساس مقررات جاري موجود و فرايندهاي كاري تدوين شده اند

 .3مدت زمان فرآيندهاي اصلي  ،نصب ايستگاه مشخص شده و ...به رؤيت مشترك رسانيده
ميشود .
 .4مدت زمان پيش بيني شده با مدت زمان واقعي ارائه خدمات همخواني دارد
ب  :اقدامات صورت پذیرفته در زمینه اجرای برنامه های بهبود

 .5برنامه هايي براي بهبود و اصالح روش هاي انجام كار و همچنين مهندسي مجدد تهيه و اجرا
ميگردد .
 .6وجود سيستم براي اجراي برنامه هاي بهبود مستمر
دريافت پيشنهادهاي كاركنان از طريق پورتال اينترانتي اداره كل راه آهن شمالغرب در راستاي اجراي برنامه هاي
بهبود

 .7پيشنهاد بهبود و اصالح روش هاي ارائه خدمات
تشكيل كارگروه مديريت كيفيت و استاندارد سازي خدمات كه منجر به تصميم گيري در خصوص پياده سازي
سيستم مديريت يكپارچه ( )IMSدر اداره كل راه آهن شمالغرب گرديد.

تدوين مدل ارزيابي عملكرد طرح تكريم و اجراي آن در سطح شركت ها و مديريتهاي تابعه
و تعيين نقاط قوت و قابل بهبود و به دنبال آن تعريف پروژه هاي بهبود

جهت اصالح و بهبود فرايند  RFP ،ساختار و سيستمهاي جديد (در طرح جامع فاوا ) تهيه شده است ولي اجرايي
نگرديده است .

تشويق  ،تقدير و برخورد قانوني با
مديران و كاركنان

هفتم  :تشویق  ،تقدیر و برخورد قانوني با مدیران و کارکنان
 .1پرداخت به موقع پاداشها به كاركنان
تقدير از كاركنان شايسته در قالب هاي مختلف از جمله موافقت با ترفيع ،مأموريت آموزشي ،اعطاء تقديرنامه
وپرداخت پاداش مالي انجام مي شود همچنين به منظور تقدير از فعاليت هاي انجام شده توسط كاركنان ،در خصوص
معرفي كارمند نمونه اقدام ميشود .اجراي مستمر طرح تشويق كاركنان از طريق پرداخت پاداشهاي ساالنه.

 .2تنوع پاداشها (مادي ،معنوي)
پرداخت پاداشهاي بهره وري
اجراي مستمر طرح تشويق كاركنان از طريق پرداخت پاداشهاي ساالنه
انتخاب ساالنه كارمند و مدير نمونه و همچنين معرفي كارگران نمونه
پاداش در قالب خدمات رفاهي و سفرهاي زيارتي ارائه ميگردد
مرخصي پاداش ازدواج
انجام ارزشيابي هاي ساالنه كاركنان

 .3تقدير از فعاليتهاي داوطلبانه در طرح تكريم
 .4وجود مكانيزم انتخاب و معرفي برترينها و پاداش دهي بموقع
به منظور تقدير از فعاليت هاي انجام شده توسط كاركنان ،در خصوص معرفي كارمند و مدير نمونه اقدام ميشود.

 .5ارتباط نظام انگيزشي (ارتقاء كاركنان  ،ارزيابي عملكرد ،پاداش بهره وري) با عملكرد آنها در طرح
تكريم ارباب رجوع

پرداخت پاداشهاي بهره وري  ،اجراي مستمر طرح تشويق كاركنان از طريق پرداخت
پاداشهاي ساالنه
انتخاب ساالنه كارمند و مدير نمونه و همچنين معرفي كارگران نمونه  ،اعطاي پاداش در قالب خدمات رفاهي و
سفرهاي زيارتي  ،مرخصي پاداش ازدواج  ،لحاظ كردن تكريم ارباب رجوع از طرف كاركنان در هنگام ارزيابي ساالنه
د فرم هاي ارزيابي پرسنلي

رفتار مناسب شغلي

هشتم  :رفتار مناسب شغلي
 .1نظم و انضباط ظاهري  ،رعايت اصول آراستگي
 نظم و انضباط ظاهري در چيدمان  ،عدم مشاهده وسايل اضافي  ،عدم مشاهده به هم ريختگي و همچنين تميزيو پاكيزگي محيط در واحد لحاظ شده است پوشش ظاهري كاركنان امور تخصصي بازرگاني ،متناسب شئون
اداري مي باشد.

 .2حضور به موقع كاركنان
 اكثر كاركنان در محيط كار حضور به موقع دارند فهرست حضور و غياب كاركنان به صورت ماهيانه توسط رؤسايمحترم ادارات مورد بررسي قرار مي گيرد.

 .3تناسب پوشش ظاهري با شئون اداري
كاركنان از پوشش ظاهري مناسبي برخوردار بوده و خود را ملزم به رعايت شئونات اداري نموده اند.

 .4مناسب بودن رفتار پرسنل با مراجعين
 رفتار پرسنل با مراجعين ،اغلب محترمانه است و عموماً سعي بر آن است كه كار مراجعين انجام شود.ضمن آنكهپس از طراحي فرم نظرسنجي ساده در سطح واحد مي توان ميزان رضايت مراجعين را نيز سنجيد .پاسخگويي
مناسب به مراجعه كنندگان و انجام وظايف محوله به بهترين شيوه براي كاركنان ستاد اداره كل راه آهن شمالغرب
داراي اهميت مي باشد.

 .5عدم مشاهده استعمال دخانيات
استعمال دخانيات در فضاي سرپوشيده ادارات و در اتاق ها و پارتيشن ها صورت نمي گيرد.

نظارت و كنترل

معیار نهم  :نظارت و کنترل
 .1انتخاب و آموزش بازرسين طرح تكريم
بازرسين طرح تكريم كه واجد شرايط تعهد ،تخصص ،امانتداري ،صداقت  ،نرم خويي و نگهدارنده اسرار ميباشند از
طريق باالترين مقام اجرايي شركتها و مديريتهاي تابعه با هماهنگي امور بهره وري و تحول اداري ستاد انتخاب
ميگردند.
دوره آموزشي مختص بازرسين طرح تكريم در سالهاي قبل با هماهنگي امور بهره وري و تحول اداري برگزار گرديده
است.

 .2وجود برنامه منظم بازديد توسط بازرسين
در امور بازرسي و پاسخگويي به شكايات با توجه به ماهيت كار اين واحد براي مراجعين و شاكيان بر اساس بازرسي
هاي بعمل آمده با انتخاب فرد مسئول براي رسيدگي به شكايات  ،مدت زمان پاسخگوئي به شكايات به بهترين نحو
تعيين ميگردد.

 .3رسيدگي به شكايات مراجعين انجام ميشود .
واحد ارزيابي عملكرد در اداره كل راه آهن شمالغرب  ،مسئول رسيدگي به انتقادات  ،پيشنهادات شكايات ميباشد
كه در كمترين زمان ممكن پاسخگويي انجام مي شود  .عالوه بر اين رسيدگي به شكايات ارباب رجوع از قبيل
پيمانكاران ،تأمين كنندگان ،در ستاد اداره كل راه آهن انجام ميشود و با توجه به راه اندازي سامانه امور بازرسي
نظر سنجي نيز از مراجعين صورت ميگيرد و نتايج آن بطور مرتب توسط مسئول و كارشناسان مربوطه بررسي
ميگردد .

نظر سنجي

معیار دهم  :نظر سنجي
 .1سازمان بطور مستمر اقدام به نظر سنجي و اخذ نظرات ارباب رجوع و كاركنان ميكند
فرم نظرسنجي ويژه مراجعين توسط واحد حراست تهيه و در اختيار مراجعين قرار مي گيرد كه پس از تكميل
در هنگام خروج تحويل مسئول مربوطه در حراست داده ميشود.
نرم افزار نظرسنجي از كاركنان توسط مشاور تهيه گرديده كه در مرحله اجرا بصورت پايلوت ميباشد.

 .2فرم هاي نظر سنجي پس از جمع آوري جمع بندي شده است .
در سالهاي گذشته بررسي رضايت كاركنان از خدمات قابل ارائه در قالب تكريم ارباب رجوع بصورت كار پژوهشي و
با استفاده از تجزيه و تحليل هاي آماري جهت مشخص شدن ميزان رضايت كاركنان در زمينه بهداشت و درمان ،
امكانات ورزشي  ،امكانات رفاهي  ،غذاي نيمروزي  ،سرويس حمل و نقل  ،ميزان رعايت عدالت در توزيع وام و ساير
تسهيالت ،مأموريت ها و مرخصي ها ،دقت و سرعت عمل در اجراي بخشنامه هاي انتصابات ،احكام اداري،
بازنشستگي ،نصب و استفاده از تابلو اعالنات جهت اطالع رساني ،تلفن گويا ،سايت اختصاصي  ،پيش بيني فضا و
امكانات براي استقرار ارباب رجوع در محل كار ،بانك اطالعاتي مركز مخابرات صورت گرفته كه نتايج آن بصورت
گزارش مكتوب توسط روابط عمومي اداره كل راه آهن شمالغرب منتشر گرديده است.
در امور ورزش و تربيت بدني ستاد با توجه به اينكه فرم ها در المپيادها يا اردو ها ارائه مي گردد جمع بندي ها
متناسب با همان فعاليت ازريابي و بررسي مي گردد و جهت بهبود فعاليت هاي بعدي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 .3از نتايج نظر سنجي در اصالح و بهبود روش هاي انجام كار و تقدير و تشويق و تنبيه كاركنان
استفاده ميشود .
از نتايج نظرسنجي در راستاي اصالح و بهبود روشها و فعاليت ها در امور ورزش و تربيت بدني استفاده ميگردد.

 .4سازمان صندوق پيشنهادها را  ،راه اندازي كرده است .
فرم اخذ پيشنهاد از طريق سايت اداره كل راه آهن شمالغرب در دسترس كاركنان قرار داده شده است.

 .5سطح كارشناسي و علمي نظر سنجي و افكار سنجي صورت گرفته

