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

1

بررسی راهکارهای مختلف در خصوص بهبود فرآیندهای سازمان

2
3
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مروری بر ارزیابی عملکرد سال  98محور توسعه دولت الکترونیک

پیگیری مصوبات جلسه پیشین

ارزیابی
عملکرد
توسعه دولت
الکترونیک

شاخص های محور توسعه دولت الکترونیک در ارزیابی عملکرد



تدوین برنامه عملیاتی



الکترونیکی کردن خدمات دولتی (در خواست خدمت)



الکترونیکی کردن خدمات دولتی(ارایه خدمات)



الکترونیکی کردن خدمات دولتی (در کلیه مراحل)



اصالح فرایند های ارائه خدمت



استاندارد سازی تارنما (وب سایت)



استفاده از فناوری های نوین در ارایه خدمت



مشارکت الکترونیکی



استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت



ارائه خدمات در میزخدمت



توسعه زیرساخت دولت الکترونیک



احراز هویت الکترونیکی

کسب امتیاز  159از 175
و تحقق  %91اهداف
محور توسعه دولت الکترونیک
کسب رتبه اول محور توسعه دولت
الکترونیک در بین کلیه
دستگاههای اجرایی

کسب رتبه اول در محور توسعه دولت الکترونیک
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سازمان نقشه
برداری کشور
یکی از
ده دستگاه برتر
در
الکترونیکی کردن
خدمات
در ایام کرونا

7

مروری بر نتایج سالهای مختلف محور توسعه دولت الکترونیک

بررسی شاخص هایی با  100درصد امتیاز
 تدوین برنامه عملیاتی


الکترونیکی کردن خدمات دولتی (در خواست خدمت)



الکترونیکی کردن خدمات دولتی (ارایه خدمات)



الکترونیکی کردن خدمات دولتی (در کلیه مراحل)

 اصالح فرایند های ارائه خدمت
 استفاده از فناوری های نوین در ارایه خدمت
 مشارکت الکترونیکی
 استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت

بررسی شاخص هایی که نیاز به بهبود دارند

استاندارد سازی تارنما (وب سایت)
ردیف
3
 1اجرای کاربر پسند بودن تارنما

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

3

3

2

اجرای شفافیت تارنما

3

3

3

کیفیت خدمات تارنما

4

4

4

دسترسپذیری تارنما

3

3

5

دسترسپذیری اطالعات

3

3

6

داشتن بیانیه حریم خصوصی

2

2

7

داشتن بیانیه سطح توافق خدمات

2

0

عنوان اقدام /پروژه

بررسی شاخص هایی که نیاز به بهبود دارند

ارائه خدمات در میزخدمت
توسعه زیرساخت دولت الکترونیک
حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

عنوان اقدام /پروژه

ردیف

1

اتصال به GSB

4

4

2

پست الکترونیک سازمان

1

1

3

داشتن گواهینامه امنیتی برای سامانه ها و زیرساختها

6

2

4

شبکه سراسری درون دستگاهی

1

1

5

اجرای وب سرویس رصد

3

0

داشتن گواهینامه امنیتی برای سامانه ها و زیرساختها

ردیف

عنوان اقدام /پروژه

حداکثر امتیاز امتیاز کسب
شده

1

داشتن گواهینامه امنیتی مورد نیاز سامانه ها و زیرساختهای الزم

2

0

2

داشتن گواهی  2( SSLامتیاز)

2

2

3

تجهیز سامانه ها به قابلیت استتفاده از گتواهی الکترونیکتی ( PKI
)Enabled

2

0
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بررسی شاخص هایی که نیاز به بهبود دارند

احراز هویت الکترونیکی
حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

ردیف

عنوان اقدام /پروژه

1

حذف دریافت مدارک هویتی از خدمت گیرندگان

5

0

2

کاربرد گواهی الکترونیکی در ارائه خدمات دولتی

5

3

کاربرد گواهی الکترونیکی در ارائه خدمات دولتی

ردیف
1

عنوان اقدام /پروژه

خدماتی که ارائه آن با احراز هویت توسط گواهی الکترونیک توسعه داده شده اند

امتیاز
حداکثر
امتیاز کسب شده

2

0

 2استفاده از امضاء الکترونیک معتبر از مراکز میانی دولتی

1

1

 3الزام کاربران و خدمات گیرندگان از سامانه ،به استفاده از امضای الکترونیک

1

1

 4امضای الکترونیکی فرم خوداظهاری دستگاه توسط رئیس دستگاه اجرایی

1

1
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کاربرد گواهی الکترونیکی در ارائه خدمات دولتی
حداکثر
امتیاز

امتیاز کسب
شده

1

خدماتی که ارائه آن با احراز هویت توسط گواهی الکترونیک توسعه داده شده اند

1

1

2

استفاده از امضاء الکترونیک معتبر از مراکز میانی دولتی

1

1

3

الزام کاربران و خدمات گیرندگان از سامانه ،به استفاده از امضای الکترونیک

1

0

امضای الکترونیکی فرم خوداظهاری دستگاه توسط رئیس دستگاه اجرایی

1

1

اخذ تاییدیته از آزمایشتگاههای زیرستاخت کلیتد عمتومی ،متورد تاییتد مرکتز دولتتی صتدور گتواهی
الکترونیکی ریشه کشور

1

0

ردیف

4
5
15

عنوان اقدام /پروژه

پیگیری مصوبات جلسه پیشین
 -1اتصال به سامانه رصد حداکثر طی دو ماه آینده
 -2مکاتبات و اقدامات الزم به جهت امکان درج شناسه ملی سند (شمس)
در مکاتبات اداری
 -3استفاده از سرویس احراز هویت با نامه نگاری به سازمان ثبت احوال

 -4پیگیری تصویب شیوه نامه نظرسنجی به کمیته سالمت اداری
 -5حضور همکاران فعال در حوزه بهبود فرآیندها به همراه مشاور
 -6پیگیری وظایف ماده  40ضوابط فنی و اجرایی از کمیته ساختار
 -7تشکیل گروه کاری ذخایر اطالعاتی کاغذی در سازمان
16

مصوبات
یازدهمین
جلسه کمیته
توسعه دولت
الکترونیک

عناوین خدمات پیشنهادی

17

•

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
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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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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 موفقیتت دستتگاهها در راستتای ت قتق
اهداف و وظایف م ول شده
 تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری
شرکت در ارزیابی عملکرد محور توسعه
دولت الکترونیک
20

قوانین استفاده از سامانه رصد

21

قوانین ارزیابی عملکرد
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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
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 -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 ت ویل :

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 :
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خدمات مورد هدف در سال 1399

 3خدمت

مصوبه

شماره نامه چک لیست ملزومات

 -6استانداردسازی تارنما

بیانیه
سطح
توافق
خدمات
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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

 -12احراز هویت الکترونیکی

حذف دریافت کپی مدارک هویتی
کاربرد گواهی الکترونیک در ارائه خدمات
دولتی
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سرویس
ثبت احوال

عدم
مصداق

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
27

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.

