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دهمین جلسه کمیته توسعه دولت
الکترونیک و هوشمند سازی اداری
سازمان نقشه برداری کشور
آذر 1399
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فهرست مطالب

1

پیگیری مصوبات جلسه پیشین

2

مروری بر الزامات قانونی توسعه دولت الکترونیک
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بررسی مصوبات جلسه
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پیگیری مصوبات جلسه پیشین

 -1ارسال نامه جهت همکاری به سازمان اداری و استخدامی
کشور

 -2تعیین موضوعات برای بحث و بررسی
 -3مستندسازی و پیاده سازی نتایج حاصله
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برگزاری نشستهای
مشترک جهت تبادل
تجربیات سازمان های
پیشرو در حوزه توسعه
دولت الکترونیک با سازمان
نقشهبرداری کشور

قوانین نقشه راه اصالح نظام اداری
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،دولت را صراحتا موظف به ایجاد ”

نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور

“دانسته است.
سیاست های کلی نظام
اداری ابالغی از سوی
مقام معظم رهبری
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف
تشکیالت غیرضرور

(مدظله العالی)

پیشنهاد معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور

نقشه راه اصالح نظام اداری
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نقشه راه اصالح نظام اداری
 مهندسی نقش و ساختار دولت

 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
 خدمات عمومی در فضای رقابتی
 مدیریت سرمایه انسانی
 فناوریهای مدیریتی
 توسعه فرهنگ سازمانی
 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
 نظارت و ارزیابی
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قوانین پایه نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

آیین نامه توسعه خدمات
الکترونیکی
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مصوبه شماره  200/145مورخ  1393/06/11شورای عالی
فناوری اطالعات

مصوبه شماره  206/93/7740مورخ  1393/06/10شورای عالی
اداری ابالغیه رئیس جمهور

تدوین سند نقشه راه توسعه دولت
الکترونیک

ضوابط فنی و اجرایی توسعه
دولت الکترونیکی
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مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  : 1تعاریف اولیه
ماده  : 2هدف از مصوبه توسعه دولت الکترونیکی
سریع و چابک ،مسؤولیت پذیر و پاسخگو ،فراگیر،کارآمد واثر بخش ،منعطف وتطبیق پذیر ،قابل اعتماد ،در
دسترس ،باهماهنگی کامل بین اجزای دولت و در راستای ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری.

ماده  : 3معرفی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و اعضاء به منظور راهبری و توسعه دولت الکترونیکی
دستگاههای اجرایی
رئیس
دبیر
معاون مربوطه در سازمان فناوری
اطالعات ایران
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معاون توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور

مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  : 5کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ،کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه را به منظور ایجاد
هماهنگی در برنامهریزی ،اجرا ونظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه
دولت الکترونیکی و کمیسیون ایجاد کنند.
الف) اعضای کارگروه:

• آقای جعفرزاده ایمن آبادی

رییس دستگاه (رئیس )

• آقای جاویدانه

باالترین مقام فناوری اطالعات و ارتباطات دستگاه یا عناوین مشابه

• آقای تبیانیان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه

• آقای بکتاش

یکی از معاونان تخصصی دستگاه به پیشنهاد رییس دستگاه

• آقای فریفته خانم اسدی

یک نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطالعات به تشخیص رئیس دستگاه
یک نفر صاحب نفر بهبود فرآیندها به تشخیص رئیس دستگاه
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• آقای قنبرزاده

مسؤول روابط عمومی واطالع رسانی دستگاه یا عناوین مشابه

توضیحات تکمیلی ماده  : 5شرح وظایف کمیته
بخشنامه شماره  13472/93/200مورخ  07/10/1393معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور
تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک
تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه

اهم وظایف کمیته

برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان

تعیین اولویت برای اصالح فرایند های سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرایند های دستگاه
تعامل دستگاه با سایر دستگاههای اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک
راهبری و نظارت بر پورتال و درگاههای خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه بندی به آن ها
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آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

موضوع ساماندهی
کمیته های
تخصصی مرتبط با
مسائل مدیریتی و
اداری

مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  : 8کلیه دستگاههای اجرایی موظفند برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیک خود را ظرف مدت دومااه
پس از ابالغ مصوبه تهیه و به کمیسیون ارسال کنند .هرگونه تخصیص اعتبار و مبادله موافقتناماه مناوط باه

تصویب برنامه درکمیسیون است و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است پس از
تأییدکمیسیون نسبت به موارد فوق اقدام نماید.

تدوین برنامه عملیاتی در برش سه ساله
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مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  :9تهیه شناسنامه خدمات سازمان
کد خدمت
•
منشا قانونی و مقرراتی ارائه خدمت
•
نوع خدمت (حاکمیتی -حمایتی -تصدی) براساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری
•
ذینفعان خدمت
•
نیازمندیهای اطالعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع (در قالب کاربرگهای الکترونیکی)
•
نیازمندیهای اطالعاتی (نظیر مجوز ،استعالم و )...خدمت از سایر دستگاهها
•
نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی
•
مجوز و تعرفه دریافت هزینه و شماره حساب آن
•
ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری
•
فرآیند زمانی بررسی و ارائه خدمت.
•
فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت.
•

احصاء خدمات سازمان
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مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  : 12تهیه چارچوب (مستند) معماری سازمانی
به نحوی که شامل باز مهندسی کلیه خدمات و فرایندهای سازمان

اقدام منسجمی انجام نشده است
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مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  : 21تعریف داده پایه و مشخص کردن متولیان آن

پایگاه اطالعات مکان محور کشور ) : (SDIمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور
ماده  : 23معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور متولی ایجاد

می باشد.

منظومه ملی اطالعات مکانمحور ()NSDI

تبصره  :تشکیل کمیته راهبری SDIبا اعضای زیر:
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(رئیس)
•
دبیرخانه شورای عالی فناوری اطالعات(نائب رئیس)
•
سازمان نقشه برداری
•
سازمان ثبت اسناد کشور
•
وزارت راه و شهرسازی
•
وزارت نیرو
•
وزارت کشور
•
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•
•
•
•
•

وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
وزرات علوم ،تحقیقات وفناوری
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
شهرداری شهر ها حسب نیاز
وظیفه تخصصی

مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  : 24سازمان نقشهبرداری کشور مسؤول تأمین نقشههای مبتنی بر  GISبرای کلیه
متقاضیان بوده و موظف است با استفاده از امکانات خود و سایر مراجع قانونی و همچنین
از طریق برونسپاری فعالیتها و خرید خدمت از بخش خصوصی ،نقشههای یکپانصدم
و یکدوهزارم شهرها را تا پایان سال دوم ابالغ مصوبه و برای باقی کشور را تا پایان سال
سوم اجرای آن فراهم کند.
وظیفه تخصصی
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مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  : 25سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مسؤول تهیه الیه اطالعات کاداستر کل کشور و تهیه
مختصات جغرافیایی امالک بوده و موظف است با همکاری کلیه دستگاههای ذیربط اطالعات و

نقشههای کاداستر شهری را تا پایان سال دوم ابالغ مصوبه ،کاداستر روستایی را تا پایان سال سوم
ابالغ مصوبه ،کاداستر مراتع و جنگلها و کاداستر دریایی را تا پایان سال چهارم ابالغ مصوبه تهیه
و برای بهرهبرداری عرضه کند .همچنین مکلف است هماهنگیهای الزم ملی و بینالمللی برای

تعامل و تبادل بین کاداستر و منظومه اطالعات مکانمحور )(SDIرا بهعمل آورد.
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مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  31بند  : 6کلیه دستگاههای اجرایی متولی اطالعات پایه موظفند خدمات اطالعات پایه خود را به سایر
دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقوقی تنها از طریق مراکز تبادل اطالعات مبادله کنند .هر گونه ایجاد

ارتباط جدید اختصاصی بین دستگاهی برای تبادل اطالعات پایه خارج از مرکز تبادل اطالعات ممنوع بوده و
در صورت وجود میبایستی پس از راهاندازی و استقرار کامل این ارتباط برچیده شود.

اتصال به مرکز ملی تبادل اطالعات
 PGSBو GSB
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مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  :40کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر دو سال پس از ابالغ مصوبه« ،نظام جامع مدیریت دانش»
در بخش مربوطه را با رعایت «اصول مدیریت دانش و یکپارچگی اطالعات» و «نظام حکمرانی فناوری اطالعات

و نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات» ،منطبق با استانداردهای مربوطه ،تدوین و پیادهسازی کنند.گزارش
اقدامات انجام شده دستگاه می بایستی هر شش ماه یکبار به کمیسیون ارائه شود.
تبصره-کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ذخایر اطالعاتی موجود در دستگاه اجرایی را از سال اول ابالغ

مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران
در سطوح مختلف قرار دهند.

اقدام منسجمی انجام نشده است
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مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  :42کلیه دستگاههای اجرایی موظفند برای انجام درخواستهای اداری و ارائه خدمات دولتی خود به
شهروندان از سامانههای رایانهای در دسترس عموم موسوم به درگاه که بر اساس ضوابط و استانداردهای

مصوب هیأت وزیران به شماره /192630ت/42635ک مورخ  3/10/1391طراحی شدهاست ،استفاده
کنند و امکان دسترسی به اطالعات و خدمات مربوطه را از طرق مختلف شامل تلفن ،پیامک ،رایانامه،
شبکههای ارتباطی و سایر شیوههای ممکن فراهم سازند.

استانداردسازی درگاه های الکترونیکی
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مروری بر مواد ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ماده  :45به منظور تأمین منابع مورد نیاز توسعه دولت الکترونیکی دستگاههای اجرایی مجازند درصورت نیاز و
با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و در چارچوب بودجه سنواتی ،تا میزان یک درصد از

سرجمع اعتبارات سرمایهای و هزینهای خود را عالوه بر منابع اعتباری ساالنه در سرفصل فناوری اطالعات و

ارتباطات پیشبینی و منظور نمایند .اجرای این بند توسط شرکتهای دولتی دستگاههایی که شمول این
آییننامه بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد از طریق مجامع شرکتهای مربوط طرح و تصمیمگیری خواهد شد.
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پایش سازمان فناوری اطالعات

ماده  49ضوابط فنی و اجرایی :سازمان فنااوری
اطالعااات موظااف اساات باهمکاااری معاوناات و
کارگروه های ذیربط خدمات الکترونیکی ارایه شاده
توسط دستگاههای اجرایای و بلاوغ نظاام مادیریت
خدمات فناوری اطالعات این دستگاهها را باه طاور
مستمر پاایش کناد .همچناین الزم اسات در ایان
خصوص گزارشهای ارزیابی و نظارتی الزم را تهیاه
و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس
جمهور ،دستگاهها ودبیرخانه شورا اعالم کند.
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شرکت در پایش سازمان فناوری اطالعات

ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی محور دوم
(محور توسعه دولت الکترونیک)

 اجرای بند (الف) و (ب) ماده  3آیین نامه اجرایی

مواد  81و  82قانون مدیریت خدمات
 به منظور سنجش موفقیات دساتگاهها در راساتای تحقاق
اهداف و وظایف محول شده
 تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری
شرکت در ارزیابی عملکرد محور توسعه
دولت الکترونیک
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جایزه دولت الکترونیک

دستورالعمل جایزه دولت الکترونیک جمهوری اسالمی ایاران مصاوب
 94 / 11 / 27کمیسیون توسعه دولت الکترونیک
• بخشنامه  549875مورخ  95/3/19سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• بخشنامه  550059مورخ  97/10/9سازمان اداری و استخدامی کشور
بخشنامه به دستگاه های اجرایی کشور
(سطح ملی)

شرکت در پایش جایزه دولت الکترونیک
24

هدف گذاری سه ساله اصالح نظام اداری
(دوره دوم از سال )99-97

تصویبنامه شماره  302596ماورخ  1397/6/14توساط رئایس

محتاارم جمهااور و رئاایس شااورای عااالی اداری کشااور بااا

عنوان برنامه جامع اصالح نظام اداری -دوره دوم،

25

فعالیت های حوزه توسعه دولت الکترونیک
شرکت در پایش سازمان فناوری اطالعات

احصاء خدمات سازمان

شرکت در ارزیابی عملکرد محور توسعه
دولت الکترونیک

تدوین برنامه عملیاتی در برش سه ساله

شرکت در پایش جایزه دولت الکترونیک

اتصال به مرکز ملی تبادل اطالعات
 PGSBو GSB

استانداردسازی درگاه های الکترونیکی
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برنامه جامع اصالح نظام اداری (دوره دوم از سال )99-97
ردیف

اقدامات اساسی

مسئول

مرجع
تصویب

زمان

مالحظات

1

تدوین برنامه اجرایی

دستگاه اجرایی

کمسیون توسعه
دولت
الکترونیکی

شش ماه اول
سال 1397

ماده  8ضوابط فنی و
اجرایی

2

ارزیابی دستگاه براساس
ضوابط و شاخص های
سنجش

3

تهیه برنامه توانمندسازی
کارکنان

4

استقرار میزخدمت
الکترونیکی

بهره برداری از امضای
5
 27الکترونیک در ارائه خدمات

ساالنه
مستمر در طول
اجرای برنامه

دستگاه اجرایی

سازمان اداری و
استخدامی
دستگاه اجرایی

آذرماه 1397
پایان سال
1398

بند ج ماده  67قانون برنامه
ششم توسعه کشور

مصوبات جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک
 -1تصویب خدمات جدید سازمان جهت اضافه شدن به لیست خدمات
 -2تصمیم گیری درباره اتصال اتوماسیون اداری به سامانه رصد
بخشنامه شماره  1739836مورخ  15/12/1396سازمان اداری و استخدامی کشور

 -3فعال سازی سرویس احراز هویت درون سازمان
بخشنامه حذف اخذ کپی مدارک هویتی ،به شماره  1595344به تاریخ  05/10/1396سازمان اداری و استخدامی کشور.

 -4بررسی شیوه نامه نظرسنجی ،شکایات و انتقادات
28

تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره  1127128مورخ 28/12/1395

عناوین خدمات پیشنهادی

29

•

ارائه خدمات گویاسازی رقومی با استفاده از روش VGI

•

ارائه اطالعات مکانی سازمان در حوزه مدیریت بحران (زلزله ،سیل ،فرونشست و )...

•

انتشار برخط فهرست مکانی محصوالت سازمان (سامانه رسا)

•

ارائه نقشه های تصویری ))photo map

با تشکر از توجه شما

30

قوانین استفاده از سامانه رصد

31

قوانین کارپوشه ملی ایرانیان

سامانه کارپوشه ملی ایرانیان (پیام ایران) وفق اقدام بند ث ماده  67قانون برنامه ششم توسعه ،ردیف  8ماده  43ضاوابط فنای
اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و ماده  15آیین نامه اجرایی ماده  (8قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،جهات ارساال
الکترونیکی بدون واسطه اعالنهای (رسمی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی کاه
متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند ایجاد شده است .در سامانه پیام ایران هر فارد دارای صاندوق دریافات ناماه
های اداری و رسمی به صورت الکترونیک میباشد .در این سامانه تمامی اشخاص )حقیقی و حقوقی( به عناوان کااربر در نظار
گرفت ه شدهاند و میتوانند پس از فعال سازی سامانه پیام ایران خود ،از خدمات آن استفاده نمایند.

32

راه اندازی کارپوشه ملی ایرانیان

جهت اطالع رسانی "همکاری دفاتر پیشخوان با
سازمان نقشه برداری جهت فروش محصوالت"،
یک سند اطالع رسانی آماده گردید .این سند به
اینل
ارسا
داشتند
اینترنتی
فرمکسانی که
همه ی
شد.
تعریف
خریدسامانه
نظرسنجی در
افرادی که از سازمان خرید
فرم برای کلیه شد.
حضوری داشتند ،ارسال خواهد شد.

33

مستندات متولی سامانه مدیریت خدمات

34

نقشه راه اصالح نظام اداری
 مهندسی نقش و ساختار دولت

 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
 خدمات عمومی در فضای رقابتی
 مدیریت سرمایه انسانی
 فناوریهای مدیریتی
 توسعه فرهنگ سازمانی
 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
 نظارت و ارزیابی

35

برنامه اجرایی پروژههای مهم مشمول ضوابط

فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
ردیف

اقدامات و پروژه ها

 23ایجاد منظومه ملی اطالعات مکانمحور )(NSDI

دستگاه مسئول

معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رییس جمهور-سازمان

دستگاه(های) نیمه اول نیمه دوم خروجی مورد
انتظار
93
93
همکار

30%

40%

سامانه

تهیه نقشههای مبتنی بر GISیکپانصدم و یکدوهزارم
25
شهرها

سازمان نقشهبرداری کشور

30%

30%

نقشه

 26نقشهها و الیه اطالعات کاداستر کل کشور

سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور

کلیه دستگاههای ذیربط 30%

30%

نقشه وپایگاه اطالعات

36

دستگاه های اجرایی

قوانین ارزیابی عملکرد

37

اقدامات انجام گرفته در راستای کمیته امنیت اطالعات

ابالغ دستورالعمل پیشگیری از آلودگی و جلوگیری از حمالت سایبری

تشکیل جلسات  ISMSبا شرکتهای دارای صالحیت مرکز افتا

انجام تست نفوذ روی سایتها و سامانه ها

38

 -1تدوین برنامه اجرایی دستگاه در حوزه دولت الکترونیک

 -1-1بروزرسانی شناسنامه خدمات

 -1-2ارائه برنامه عملیاتی برای سال 1399
 -1-3ارائه شناسنامه پروژه های سال 1399

39

تکمیل سامانه مدیریت خدمات
و بروز رسانی آن

عناوین خدمات سازمان نقشه برداری در سال 1398

محصوالت مکان محور
 -1ارائه فتوموزاییکها
 -2ارائه نقشه های رقومی
 -3ارائه تصاویر ماهوارهای و نقشه های تصویری
 -4ارائه عکسهای هوایی
 -5ارائه تصاویر رقومی و DEM

 -6ارائه اطالعات ایستگاههای مبنایی زمینی

 -7ارائه چارت های دریایی
 -8ارائه اطالعات پیش بینی جزر و مد
 -9ارائه تراز دریا
40

 -10ارائه سرویس های مکانی WMSبر پایه
استاندارد های OGC

 -11انتشار اطلس ،کتاب  ،نشریه  ،نقشههای
موضوعی (گردشگری ،شهری ،استانی)
 -12ارائه چارت الکترونیک به منظور استفاده در
سیستم اکدیس ) (ECDISشناورها
 -13ارائه اطالعات نام های جغرافیایی استاندارد و
عوارض منتسب به آن ها

 -14ارایه الیه های تقسیمات کشور
 -15ارائه استانداردها و دستورالعمل های تولید نقشه
ها و اطالعات مکانی

خدمات مکان محور
 -1ارائه تصحیحات تعیین موقعیت آنی
 -2پردازش دادههای خام گیرنده های تعیین موقعیت
کاربران
 -3ارائه ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور (مدل
ژئوئید محلی)

 -4نظارت و کنترل فنی خدمات نقشه برداری
 -5ارائه خدمات تصویربرداری هوایی
 -6ارائه خدمات نقشهبرداری

 -7پاسخ به استعالم درباره موجودیت داده های مکانی

 -1-2ارائه برنامه عملیاتی برای سال 1399
هدف سال 99

ارائه خدمات تصویربرداری هوایی

ارائه چارت های دریایی

 5خدمت

ارائه تصاویر ماهوارهای و نقشه های تصویری

ارائه خدمات نقشهبرداری

مرحله تحویل :

نظارت و کنترل فنی خدمات نقشه برداری

ارائه تصاویر رقومی و DEM

 5خدمت

پاسخ به استعالم درباره موجودیت داده های
مکانی

ارائه فتوموزاییکها

مرحله درخواست :

کلیه مراحل :
41

خدمات مورد هدف در سال 1399

 3خدمت

مصوبه

 -1تدوین برنامه اجرایی دستگاه در حوزه دولت الکترونیک

 -1-1بروزرسانی شناسنامه خدمات

 -1-2ارائه برنامه عملیاتی برای سال 1399
 -1-3ارائه شناسنامه پروژه های سال 1399
ارائه شناسنامه پروژه ها توسط مدیریت های
متولی خدمات تا اسفند 98
42

3، 2و -4الکترونیکی نمودن خدمات سال 1398
انتشار اطلس ،کتاب  ،نشریه  ،نقشههای موضوعی (گردشگری ،شهری ،استانی)

ارائه ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور (مدل ژئوئید محلی)

پردازش دادههای خام گیرنده های تعیین موقعیت کاربران

ارائه تراز دریا
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 -5استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات

تهیه نامه اصالح عناوین خدمات قابل واگذاری به پیشخوان دولت و
اصالح هدفگذاری دفاتر پیشخوان

44

شماره نامه چک لیست ملزومات

 -6استانداردسازی تارنما

بیانیه
سطح
توافق
خدمات

45

بیانیه
حریم

خصوصی

 98323-20445مورخ 98/7/6

دسترس پذیری
اطالعات

دسترس پذیری
تارنما

سواالت متداول

افراد کم توان

پیوند به دستگاهها

دستورالعمل
بروزرسانی

لینک شبکه های
اجتماعی

سایت به زبان
انگلیسی

شماره های تماس

انتشار گزارش
دستگاه

استاندارد بودن نام
تارنما

شناسنامه خدمات

اخبار مناقصات و
مزایدات

استاندارد بودن
سرعت بارگذاری

کیفیت خدمات

نحوه و کیفیت
اطالع رسانی

شفافیت

کاربر پسند

تاریخ بروزرسانی

شخصی سازی

اطالعیه و بخشنامه
جستجو

نظرسنجی فعال در
مورد خدمات

ساختار ،نام و عنوان
مدیران و راهای ارتباطی

اجرا در کلیه
مرورگرها
اجرا بر روی
دستگاههای قابل
حمل

استاندارد سازی تارنما
اخذ دامنه  ncc.gov.irبرای سایت اصلی سازمان

• مذاکره با مرکز ملی فضای مجازی جهت آزادسازی دامنه

1

• درخواست تخصیص دامنه از ایرنیک (مرکز ثبت دامنه کشوری ایران)

2

• ارسال مدارک استقالل سازمان

3

• ارسال درخواست مجدد به ایرنیک و امضاء نامه واگذاری دامنه از طرف رئیس مرکز فضای مجازی

4

• آزادسازی دامنه  ncc.org.irبعد از  6ماه

5
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 -7اصالح فرآیندهای ارائه خدمات

متولی شاخص

کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

ارائه سرویس های مکانی WMSبر پایه استاندارد های OGC
ارائه ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور (مدل ژئوئید محلی)
نظارت و کنترل فنی خدمات نقشه برداری
ارائه اطالعات ایستگاههای مبنایی زمینی
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 -8استفاده از فناوری های نوین در ارایه خدمات
قرار گیری نرم افزار های موبایل در سکوی دولت همراه
ارسال درخواست قرار گیری نرم
افزار ها به معاونت دولت الکترونیکی
سازمان فناوری اطالعات

2

انجام تست های امنیتی روی نرم
افزار ها توسط تیم پیاده سازی در
سازمان فناوری اطالعات
پاسخگویی به سواالت احتمالی سازمان فناوری
اطالعات توسط دستگاه درخواست دهنده و تایید
نهایی سازمان فناوری اطالعات جهت قرار گیری
نرم افزار در سکوی دولت همراه
48

تست امنیتی

3

قرار گیری در سکوی دولت همراه

1
درخواست دستگاه

درخواست قرارگیری نرم
افزار های ،nccViewer
 mobile geoportalدر
آذر ماه  98انجام گردید.

 -9ارائه خدمات در میز خدمت
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 -10توسعه زیر ساخت دولت الکترونیکی
Ncc.ir

Irg2016.ir

گواهینامه SSL

nccviewer

Iransdi.ir
سایت سازمان

سامانه تراز آب دریا
شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک
و  GNSSایران

50

و ...

امنیت نرم افزاری

پایگاه ملی نامهای جغرافیایی کشور

گواهینامه
امنیتی
سامانه ها و
زیرساختها

شبکه
سراسری
درون
دستگاهی

پست
الکترونیک

اتصال به
سامانه رصد

اتصال به
GSB

 -11مشارکت الکترونیکی شهروندان
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

داشتن فروم ،رای گیری برخط یا هر سکوی رایزنی دیجیتال

جمع آوری الکترونیک و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و
مقررات مرتبط با دستگاه

داشتن راهبرد مشارکت مصوب

مصوبه
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داشتن راهبرد مشارکت مصوب
راهبرد مشارکت مصوب برای سازمان نقشه برداری
در راستای اجرای مفاد ماده " "9تصویبنامه شماره  112128مورخ  28/12/1395شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان «حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در
مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری» راهبردهای مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداری سازمان به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
 .1این سازمان حتی المقدور کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامهها ،آییننامهها ،دستورالعملها و ضوابط اجرایی و … را پیش از ابالغ به مدت  2هفته از طریق درگاه الکترونیک خود
در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی ،پس از بررسی و تایید کارشناسی نظرات ،نسبت به اصالح و سپس ابالغ اقدام مینماید.
 .2این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصالح میباشد ،پیش از ارسالِ پیش نویس ،به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در
معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی ،پس از بررسی و تایید کارشناسی نظرات ،نسبت به اصالح و سپس ارسال آن اقدام مینماید.
 .3بستر الزم جهت ارائه نظرات شهروندان در خصوص کلیه اطالعات و اخبار سازمان در پایگاه اطالعرسانی سازمان فراهم است و این نظرات توسط اداره روابط عمومی و همکاریهای بینالمللی
مورد بررسی قرار میگیرد.
 .4این سازمان کلیه خدمات و محصوالت خود را در میزخدمت از طریق تارنمای خود به نشانی  www.ncc.org.irدر معرض نقد عموم قرار داده است و شهروندان میتوانند نظرات و
پیشنهادات خود را در خصوص خدمات سازمان ارائه دهند.
 .5شهروندان میتوانند از طریق پست الکترونیکی  info@ncc.org.irنظرات خود را ارسال نمایند .این نظرات توسط اداره روابط عمومی مورد بررسی قرار میگیرد.
برای هر یک از خدمات سازمان در میز خدمت ،نظرسنجی و ثبت شکایت در اختیار شهروندان قرارگرفته است .مسئولیت دریافت و پاسخگویی به پیامهای دریافتی بر عهده واحد ارائهدهنده
خدمت میباشد.
 .6کلیه شهروندان میتوانند شکایات خود را از خدمات و محصوالت در میز خدمت سازمان ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند .شکایات بررسی و پاسخ در سامانه درج میشود .شهروندان
میتوانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند.
 .7شهروندان میتوانند از طریق شماره تلفنهای  66071001 -7با پیش شماره  ،021از ساعت  8الی ( 16داخلی  – 2735واحد رسیدگی به شکایات) هرگونه نظر ،انتقاد و یا پیشنهاد خود را
اعالم نمایند.
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 -12احراز هویت الکترونیکی

حذف دریافت کپی مدارک هویتی
کاربرد گواهی الکترونیک در ارائه خدمات
دولتی
53

سرویس
ثبت احوال

عدم
مصداق

فهرست مطالب

1

پیگیری مصوبات جلسه پیشین

2

مروری بر شاخص های ارزیابی عملکرد در سال 98

3

اقدامات انجام گرفته در راستای دولت الکترونیک
54

تفاهم نامه احراز هویت
تهیه لیست سامانه های
استفاده کننده از وب
سرویس و تعیین متولی

امضا و ارسال
تفاهم نامه

تعیین نمایندگان
مطلع و فنی سازمان
وامضا توسط معاونت
محترم فناوری
سپس ارسال به
سازمان ثبت احوال
کشور
55

ارسال مجدد
تفاهم نامه

ارسال مجدد تفاهم
نامه از سوی
سازمان ثبت احوال
و تکمیل موارد فنی
از سوی دفترفناوری
اطالعات

مصوبه
درخواست
مجدد

به علت تغییر امضا
کننده و اتمام زمان امضا
تفاهم نامه ،طی نامه ای
درخواست ارسال مجدد
تفاهم نامه داده شد.

پیگیری و
ارسال تفاهم
نامه

ارسال تفاهم نامه از
سازمان ثبت احوال به
سازمان نقشه برداری

درخواست
اولیه

نامه درخواست اولیه
در تابستان 97انجام
شد.

روال ارائه سرویس  GSBبه سرویس گیرندگان
ارائه سرویس به سازمان
سرویس گیرنده

جهت دریافت امتیاز در پایش
سازمان فناوری اطالعات
نیازمند ارائه وب سرویس های
جدید در بستر  GSBهستیم

ایجاد دسترسی از سازمان فناوری
اطالعات برای دستگاه درخواست
دهنده
ارسال نامه و ارائه مجوزاز سوی سازمان نقشه
برداری به سازمان فناوری اطالعات جهت استفاده از
سرویس سازمان توسط دستگاه درخواست دهنده
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نامه درخواست دستگاه سرویس
گیرنده به سازمان نقشه برداری
کشور

دریافت سرویس های
ارائه شده سازمان
نقشه برداری کشور در
بستر  GSBتوسط
سرویس گیرنده

