
  بازرگانی وبازاریابی محصوالتاداره خدمات قابل ارائه تحلیل نظرسنجی از 

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین

 استان قزوین مدیریت بازرگانی وبازاریابیاداره با هدف مشاركت در امر بهبود ارائه خدمات 

 مقدمه:
اجرایی شاخص مشارکت الكترونيكی شهروندان در سياستها، فرآیندها و تصميمات دستگاههای  

شهروندان حق دارند تا سیاستها،  95/12/28مورخ  1127128تصویبنامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 9ماده  2بق بند ط
در صورتیکه این فرآیند در بسترهای الکترونیک فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند. 

 .صورت پذیرد، مشارکت الکترونیک نامیده میشود

 

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین بازرگانی وبازاریابی محصوالتخدمات قابل ارائه تحلیل نظرسنجی از 

مدیریت تعاون روستائی  بازرگانینظرسنجی خدمات قابل ارائه توسط اداره جدول کلی میزان رضایت مندی   : 1جدول شماره 
 استان قزوین

 
 

 آیا مدت زمان ارائه خدمت طوالنی است اصالح فرایند ارائه خدمتنیاز به  دشواری محدودیت بارگزاری مدارک رضایت کامل دارم
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  خرید وفروش محصوالت کشاورزی توسط سازمان از توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت -2جدول شماره 

 

 

 

  خرید وفروش محصوالت کشاورزی توسط سازماناز رضایتمیزان  -2شماره نمودار 
 

 

 
 شدده  دریافت نفر از مراجعین سازمان 125 اطالعات  :نشان داده شده است  2 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

در خریدد وفدرو     ایدن مددیریت   بازرگدانی میزان مقبولیت جامعه هدد  از خددمات اداره    است این نمایانگر که است

 فراوانی پاسخ
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درصد از کشاورزان از خرید وفرو  محصدوالت کشداورزی   87می باشد.که نشانگر این است که  محصوالت کشاورزی

 توسط این سازمان رضایت کامل داشته اند.

 

 

 

 دشواری محدودیت بارگزاری مدارکتوزیع نسبی )درصد(  -3جدول شماره 

 

 

 

 

 دشواری محدودیت بارگزاری مدارکتوزیع نسبی )درصد(  -3شماره نمودار 
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 شدده  دریافت نفر از مراجعین سازمان 125 اطالعات  :نشان داده شده است  3 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

میزان مقبولیت جامعه هدد  از خددمات اداره بازرگدانی ایدن مددیریت در خریدد وفدرو          است این نمایانگر که است

بارگزاری مدارک بصورت آنالیدن در  از کشاورزان از  درصد  78محصوالت کشاورزی می باشد.که نشانگر این است که 

 خرید وفرو  محصوالت کشاورزی توسط این سازمان رضایت کامل داشته اند.سامانه 

 

 

 توسط سازمان اصالح فرایند ارائه خدمتتوزیع نسبی )درصد(  -4جدول شماره 

 

 

 

 

 توسط سازمان اصالح فرایند ارائه خدمتتوزیع نسبی )درصد(  -4شماره نمودار 

 

 

 

5; 4% 120; 96% 120; 96% 
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 شدده  دریافت نفر از مراجعین سازمان 125 اطالعات  :نشان داده شده است  4 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

میزان مقبولیت جامعه هدد  از خددمات اداره بازرگدانی ایدن مددیریت در خریدد وفدرو          است این نمایانگر که است

خریدد وفدرو    اصدال    مخدال    درصدد  از کشداورزان    96محصوالت کشاورزی می باشد.که نشانگر این اسدت کده   

 میباشند.حصوالت کشاورزی توسط این سازمان م

  


