باسمه تعالي

اهداف فرآيند ارزشيابي

 ارزيابي عملكرد كارگزاران ،عوامل اجرايي عمليات و خدمات ارائه شده در حج تمتع
 سطح بندي كارگزاران از منظر ارزشيابي و انتخاب اصلح ترين ايشان در عملياتهاي آتي
 ارزيابي نقاط قوت و ضعف كارگزاران و خدمات ارائه شده در شاخصهاي مد نظر سازمان
 ارائه گزارشات مديريتي و كالن بر اساس شاخصهاي هدف

سامانه مديريت فرآيند ارزشيابي (سامفا)

در سنوات گذشته ارزشيابي عوامل ستادي و اجرايي بوسيله فرم هاي چاپي صورت ميگرفت كه در سال 09
با همكاري كارشناسان اداره كل بازرسي و رايانهه مركهزي سهامانه مهديريت فرآينهد ارزشهيابي (سهاماا) طراحهي
گرديد و در حج سال  09به صورت آزمايشي آغاز بهه كهاركرد و امدمهدا ...در سهالههاي بعهد بها بررسهيههاي
گسترده و جلسات كارشناسي متعدد نقاط قوت و ضعف آن شناسايي و با ارتقاء آن به صورت رسمي كهار خهود
را آغاز نمود .مزاياي اين سيستم عبارتند از :
 -1حذف حجم زيادي از فرم هاي چاپي
 -2كاهش نيروي انساني به جهت توزيع و جمع آوري فرم هاي مربوطه
 -3افزايش امنيت در جهت حاظ نظرات ارزشيابي كنندگان
 -4حذف مددوديت زماني در خصوص پاسخگويي به فرم ها
 -5با توجه به اينكه بستر سامانه فوق بر روي وب طراحي گرديده مذا مددوديت مكهاني بهراي نظردههي بهه
صار رسيده است.
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 -6با توجه به اينكه نظرات به صورت آن الين روي سيستم ثبت مي گردد مي توان در ههر مدظهه گهزار
هاي مورد نياز را از سيستم دريافت كرد.
 -7مديريت كالن سازمان مي توانند در طي عمليات وضعيت عملكرد كليه عوامل سهتادي و اجرايهي را بهه
مدظه رويت نموده و با توجه به شاخص هاي كالن تعريف شده در سيستم كيايت هر يک از اين شهاخص هها را
بررسي نمايند.
 -8كنترل ندوه تكميل بسته هاي ارزشيابي توسط كاربران بدون مددوديت مكاني.
 -0تهيه انواع گزارشات جامع مديريتي
 -19ارزيابي عملكرد عوامل ستادي در فازهاي مختلف (فاز قبل از اعزام  ،فاز اعزام به عربستان)

ارزشيابي در عمليات حج تمتع

فرآيند ارزشيابي عوامل ستادي و اجرايي كاروان ها در حج تمتع در دو بخش كلي تقسيم بندي گرديد؛
 )1سامانه مديريت فرآيند ارزشيابي (ساماا)
 )2فرم هاي ارزشيابي عوامل اجرايي كاروان و مديران مجموعه توسط زائرين

اقدامات اوليه جهت فرآيند ارزشيابي در ايران

جهت ارزشيابي در حدود دو ماه قبل از شروع عمليات جلسهات ههم انديشهي بها حکهور كارشناسهان ادارات
بازرسي ،كارگزاران و رايانه مركزي در خصوص پارامترها و وظايف مختلف هر كدام و شاخص هاي ارزشيابي
و سواالت مربوطه و همچنين ارتباطات ارزشيابي كنندگان و شوندگان و بررسي سواالت سنوات قبهل در حهدود
 29جلسه تشكيل گرديد كه دستاوردهاي ذيل حاصل شد:
 -1بررسي جايگاه هايي كه مي بايست مورد ارزشيابي قرار گيرند.
 -2تهيه جدول ماتريسي ارزشيابي شوندگان و ارزشيابي كنندگان (ارتباط نظردهي بين سمت هاي موجود)
 -3تهيه جدول تخصيصي سواالت ارزشيابي شوندگان براي هر سمت
 -4بررسي كليه سواالت در تمامي سطوح ارزشيابي كنندگان و ارزشيابي شوندگان و تهيه بسته هاي جديهد
با استااده از تجارب سال هاي قبل و نظرات جمع آوري شده در عمليات حج گذشته
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 -5اطالع رساني به مديران مدترم استاني كه مي بايسهت قبهل از اعهزام كهاروان ههاي مربوطهه در ايهران بهه
مديران كاروان نظر دهند.
ايشان جهت انجام ارزشيابي در سامانه مديريت فرآيند

 -6توجيه مديران كاروان ها و مجموعه ها و آموز
ارزشيابي (ساماا)

 -7توجيه مديران مجموعه و همكاري ايشان در خصوص ندوه توزيع و جمع آوري فرم هاي زائرين.
اقدامات صورت گرفته در عربستان

 -1توجيه كليه نيروهاي ارزشيابي در خصوص ساماا به منظور آموز

به جايگاه هاي ارزشيابي كنندگان.

 -2كنترل عملكرد جايگاه هاي ارزشيابي كنندگان در خصوص تكميهل بسهته ههاي ارزشهيابي بها توجهه بهه
جدول زمان بندي اعالمي از سوي اداره كل بازرسي توسط نيروهاي بازرس هر يک از مناطق ستادهاي مكهه
مكرمه و مدينه منوره
 -3توزيع فرم هاي ارزشيابي مديران مجموعه توسط بازرسان بين زائهرين مجموعهه مربوطهه در طهي مهدت
اقامت و نيز جمع اوري فرم هاي مذكور در مكه مكرمه.
 -4توزيع فرم هاي ارزشيابي مديران مجموعه توسط مديران منهاطق بهين زائهرين مجموعهه مربوطهه در طهي
مدت اقامت و نيز جمع اوري فرم هاي مذكور در مدينه منوره.
 -5توزيع و جمع آوري فرم هاي ارزشيابي عوامل اجرايي كاروان ها توسط بازرسين مناطق.
 -6اسكن فرم هاي جمع آوري شده
 -7پرداز

فرم هاي اسكن شده به جهت انتقال به سامانه ساماا.

نحوه اجراي ارزشيابي

كليه كارگزاران با ورود به سامانه ساماا به آدرس  http://samfa.haj.irو با استااده از نام كاربري و گذر واژه
مورد استااده خود در سامانه كارگزاران به سامانه فوق امذكر ورود پيدا كرده و نسبت به تكميل فرم هاي ازشيابي
خود اقدام نمايند.
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الزم به ذكر است كه روحانيون مدترم مي بايست از نام كاربري و گذرواژه مورد استااده خود در سامانه امور
روحانيون جهت ورود به سامانه ساماا استااده نمايند.
با توجه به اينكه ارزشيابي عوامل اجرايي كاروان توسط زائر بوسيله فرمهاي كاغذي مربوطه انجهام مهي شهود
مذا عوامل توزيع كننده (عوامل توجيه شده ثابت هتل) ضمن توجيه و تبيين اهميت ارزشيابي ،ميبايست فرمها را
بر اساس ميست زائرين درج شده بر روي پوشه فرمهاي هر كاروان بهين زائهرين مهورد نظهر توزيهع و جمهعآوري
كنند .نكته مهم اينكه؛ در توزيع و جمعآوري فرمها از دخامت عوامل اجرايي كاروان خودداري گردد.
در ضمن جهت آشنايي بيشتر در فايهل بعهدي بهه صهورت تصهويري ،ندهوه كهاربري از سهامانه توضهيح داده
ميشود.

علت چاپ فرمهاي كاغذي براي زائرين

با عنايت به اينكه در خصوص زائرين مدترم با مددوديت ابزار و بسترهاي الزم جهت اسهتااده ايشهان از نهرم
افزار ساماا در عربستان وجود دارد و همچنين عدم آشنايي اكثريت زائرين حج تمتع و عمره به رايانه بسهته ههاي
ارزشيابي عوامل اجرايي كاروان كه مي بايست توسط زائهرين تكميهل گهردد بهر روي فهرم ههاي خاصهي چها
ميشود كه اين فرم ها توسط باركد و خصوصيات خاصهي كهه دارا مهيباشهد ،پها از اسهكن توسهط نهرم افهزار
 SOMRپرداز

مي گردد و وارد بانک اطالعاتي سامانه ساماا قرار مي گيرد.

جمع بندي ارزشيابي پس از اتمام عمليات در ايران

بر اساس جمع بندي انجام شده از فرم هاي مذكور كارنامه اي براي هر شخص كه با هر سمتي در عمليهات حهج
تمتع و عمره جزء خدمتگزاران زائرين بوده است تشكيل و نمهره اي كهه حهداكثر آن  199مهي باشهد بهر اسهاس
سطوح ارزشيابي (امف ، 1امف ، 2ب ، 1ب ، 2ب 3و ج) تخصيص مييابد و بر اساس اين سطوح نمهرات امكهان
ادامه فعاميت وي در سارهاي آتي بررسي مي شود.
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