راهنمای نظرسنجی در سامانه میز خدمت
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نحوه انجام نظر سنجی
در این سند قصد داریم نحوه انجام نظر سنجی توسط کاربران میز خدمت دستگاه اجرایی توضیح دهیم

ابتدا وارد سامانه راهبری میز خدمت شوید به آدرس اینترنتی
https://gservicedesk.aro.gov.ir/account/login

شوید.
نام کاربری و رمز عبور ی که توسط ستاد برای شما تعریف شده است وارد کنید کد امنیتی محاسبه کنید و دکمه
ورود بزنید

تصویر 1صفحه ورود

براساس نقشی که در سامانه دارید وارد صفحه تعریف شده برای هر نقش می شوید.

لیست خدمات
در این قسمت کلیه ی خدمات سازمان مورد نظر شما نمایش داده می شود

تصویر  2لیست خدمات

برای نظر سنجی ابتدا خدمت انتخاب و بر روی دکمه نظر سنجی کلیک کنید

تصویر  3انتخاب نظر سنجی

در قسمت نظر سنجی جدید
نام خدمت  :نام خدمت به صورت پیش فرض انتخاب میشود
نظر سنجی :به صورت پیش فرض روی نظر سنجی وجود دارد و قابلیت تغییر نوع نظر سنجی وجود دارد.
نام :نام کاربر وارد شده به صورت پیش فرض و قابل تغییراست
نام خانوادگی :نام خانوادگی کاربر وارد شده به سامانه است و قابل تغییر است.
شماره همراه :شماره تلفن دریافت کننده نظر سنجی وارد میشود بدون  0باید وارد شود که در غیر این صورت
خطا نامعتبر بودن شماره تلفن دریافت میکنید .و حتما باید وارد شود تا دکمه ارسال فعال شود.
دستگاه اجرایی /واحد :نام دستگاه اجرایی که در قسمت باالی سامانه وجود دارد پیش فرض انتخاب می شود.
تحصیالت  :نوع تحصالت مراجعه کننده میتوانید انتخاب کنید.
شغل :شغل مراجعه کننده وارد کنید.
جنیست :نوع جنیست مراجعه کننده انتخاب کنید.
سن :سن مراجعه کننده وارد کنید.
کد ملی :کد ملی  10رقمی کاربر وارد کنید .این فیلد الزامی است.

تصویر  4نظر سنجی جدید

موارد ذکر شده وارد کنید و بر روی دکمه ارسال کلیک کنید

تصویر  5ارسال نظر سنجی

برای ارسال مجدد نظر سنجی برای این خدمت انتخابی بر روی دکمه نظر سنجی جدید کلیک کنید.

تصویر  6انتخاب نظر سنجی جدید

برای ارسال نظر سنجی جدید اما نوع خدمت متفاوت  ،در پوشه سمت راست بر روی منو لیست خدمات کلیک
کنید مجددا لیست خدمات نمایش خواهد داد.

مشاهده نظر سنجی های ارسالی
برای مشاهده نظر سنجی های ارسالی توسط سازمان از منو سمت راست منو نظر سنجی انتخاب کنید

تصویر  7نتایج نظرسنجی

راهنمای سامانه
در این قسمت میتوانید راهنمای سامانه دانلود کنید

تصویر  8راهنمای سامانه

