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

1

مروری بر اقدامات انجام شده بر اساس ابالغیه دوره دوم اصالح نظام
اداری

2

اقدامات مورد نیاز ارزیابی عملکرد سال  99محور توسعه دولت الکترونیک

3

ارزیابی
عملکرد
توسعه دولت
الکترونیک

افزایش امتیاز محور توسعه دولت الکترونیک نسبت به امتیاز کل

ارزیابی عملکرد سال 1399

الکترونیکی کردن در
1398
عملکرد سال
ارزیابی
احراز هویت الکترونیکی

مرحله درخواست
الکترونیکی کردن در

مشارکت الکترونیکی

مرحله تحویل

25%

18%

الکترونیکی کردن در همه
مراحل

توسعه زیرساخت دولت
الکترونیک

استفاده از دفتر پیشخوان
ارائه خدمات در میز

82%

75%

خدمت

استانداردسازی تارنما
اصالح بهبود فرآیندهای

محور توسعه دولت الکترونیک
5

بقیه محورها

خدمت
محور توسعه دولت الکترونیک

استفاده از فناوریهای
نوین

بقیه محورها

امتیاز شاخص های مختلف در سال  98و 99
حداکثر امتیاز سال 99

حداکثر امتیاز سال 98

35

30

30
30
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20

20

20

20

20
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10
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10

10
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استاندارد سازی تارنما (وب سایت)

عنوان اقدام /پروژه

ردیف

حداکثر امتیاز سال حداکثر امتیاز سال
98
99

1

اجرای کاربر پسند بودن تارنما

2

3

2

اجرای شفافیت تارنما

2

3

3

کیفیت خدمات تارنما

2

4

4

دسترسپذیری تارنما

4

3

5

دسترسپذیری اطالعات

3

3

6

داشتن بیانیه حریم خصوصی

2

2

7

داشتن بیانیه سطح توافق خدمات

20

2

مجموع امتیاز

35

20

بخش های مندرج در
SLA
 -1مقدمه
 -2هدف
 -3مسئولیت
 -4تعهدات متقابل
خدمت گیرنده و دستگاه
اجرایی
 -5هزینه ها و پرداختها
 -6دوره عملکرد
 -7خاتمه توافقنامهبخ

توسعه زیرساخت دولت الکترونیک

امتیاز سال 1398

امتیاز سال 1399

عنوان اقدام /پروژه

ردیف
1

اتصال به GSB

4

5

2

پست الکترونیک سازمان

1

0

3

داشتن گواهینامه امنیتی برای سامانه ها و زیرساختها

6

12

4

شبکه سراسری درون دستگاهی

1

0

5

اجرای وب سرویس رصد

3

3

فرآیند امضای الکترونیک

9

داشتن گواهینامه امنیتی برای سامانه ها و زیرساختها
امتیاز سال
1398

امتیاز سال
1399

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 استفاده از گواهی الکترونیکی ()PKI Enabled

2

0

4

امضای الکترونیکی فرم خوداظهاری دستگاه توسط رئیس دستگاه اجرایی

0

2

5

استفاده از  SDK/DSS/MMSمورد تایید آزمایشگاه جهت تجهیز سامانه ها

0

5

6

اخذ تاییدیه از آزمایشگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

0

3

ردیف
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عنوان اقدام /پروژه

احراز هویت الکترونیکی
امتیاز سال 1398

امتیاز سال 1399

ردیف

عنوان اقدام /پروژه

1

حذف دریافت مدارک هویتی از خدمت گیرندگان

5

10

2

کاربرد گواهی الکترونیکی در ارائه خدمات دولتی

5

10

 -1تجهیز سامانه های داخلی با مخاطب درون
سازمانی به قابلیت استفاده از گواهی الکترونیکی
• نرم افزار مالی و حسابداری ( 3امتیاز)
• سایر سامانه ها (هر سامانه  1امتیاز)

 -2تجهیز سامانه های خدمات با مخاطب بیرون سازمان به قابلیت
استفاده از گواهی الکترونیکی
• ورود به سامانه با امضاء ( 2امتیاز)
• بکارگیری امضاء در هر عملیات سامانه ( 2امتیاز)
• تعداد مخاطبین امضاء روی موبایل (هر  10درصد یک
امتیاز)
• تعداد مخاطبین امضاء روی توکن (هر  10درصد یک امتیاز)

احراز هویت الکترونیکی
عنوان اقدام /پروژه
حذف دریافت مدارک هویتی از خدمت گیرندگان

امتیاز سال 1398

امتیاز سال 1399

5

10

توضیحات امضاء تفاهم نامه ثبت احوال ،تجهیز سامانه مالی و اداری به سرویس استعالم ثبت احوال
عنوان اقدام /پروژه
کاربرد گواهی الکترونیکی در ارائه خدمات دولتی

امتیاز سال 1398

امتیاز سال 1399

5

10

توضیحات تجهیز سازمان به زیرساخت گواهی الکترونیک و دریافت  SDKاز شرکت های پشتیبان

12

خدمات مرکز توسعه تجارت

نقش گواهی مهر سازمانی ،همانند مهر

•

صدور گواهی امضاء دیجیتال

•

صدور گواهی مهر سازمانی

•

صدور گواهی پست الکترونیک امن

•

صدور گواهی امضای کد

•

ارائه تاییدیه مهر زمانی

رسمی یک سازمان در قالب الکترونیکی

است.
سازمانها برای بهره مندی از پشتوانه حقوقی
امضای دیجیتال به استناد ماده  7و  12قانون
تجارت الکترونیکی ،هویت بخشی به سازمان
در فضای الکترونیکی ،افزایش سرعت کارها و
کاهش هزینهها از طریق حذف اسناد کاغذی،
امضای دیجیتال را به کار میگیرند.
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اخذ مهر الکترونیک سازمانی
نقش گواهی مهر سازمانی ،همانند مهر رسمی یک سازمان در قالب الکترونیکی است.

سازمانها برای بهره مندی از پشتوانه حقوقی امضای دیجیتال به استناد ماده  7و  12قانون تجارت الکترونیکی ،هویت بخشی به سازمان
در فضای الکترونیکی ،افزایش سرعت کارها و کاهش هزینهها از طریق حذف اسناد کاغذی ،امضای دیجیتال را به کار میگیرند.

مراجعه به سایت مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام ( )gica.irانتخاب منوی خدمات 

انتخاب صدور گواهی مهر سازمانی  تکمیل فرم و تهیه مدارک توسط دبیرخانه
14

راهبرد مشارکت الکترونیکی مصوب
در راستای اجرای مفاد "ماده  "9تصویبنامه شماره  112128مورخ  1395/12/28شورای 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
نقشه برداری کشور به شرح ذیل میباشد.
 .1حتی المقدور پیش نویس کلیه مقررات و لوایح خود را اعم از بخشنامه ها ،آییننامه ها ،دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی را دست کم به مدت
یک هفته از طریق درگاه الکترونیک سازمان در معرض اظهارنظر جوامع عمومی و تخصصی قرار گرفته و پس از دریافت نظرات و انتقادات نسبت به
بررسی ،اصالح و سپس تصویب و ابالغ اقدام خواهد شد.
 .2با استفاده از پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی ، ncc.gov.irپست الکترونیکی به آدرس info@ncc.gov.irو دیگر کانال های ارتباطی ،بستر
تعاملی الزم جهت دریافت نظرات شهروندان برای کلیه رویدادها ،فعالیت ها ،گزارشات و اخبار مرتبط فراهم شده و این نظرات توسط اداره کل
حوزه ریاست ،روابط عمومی و همکاری های امور بین الملل مورد بررسی و بهرهبرداری قرار می گیرد.
 .3عموم شهروندان امکان مشاهده و اظهارنظر کلیه محصوالت و خدمات سازمان را از طریق تارنمای الکترونیکی خواهند داشت.
 .4واحدهای ارائه دهنده محصوالت و خدمات مکلفند ،پس از دریافت شکایات از طریق میز خدمت و تخصیص کد رهگیری در کوتاهترین زمان
ممکن (حداکثر طی مدت یک هفته) نسبت به ارسال پاسخ به اداره کل حوزه ریاست ،روابط عمومی و همکاری های امور بین الملل اقدام نموده ،
تا از آن طریق به شهروند موردنظر منعکس شود .در مجموع روند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات نباید بیش از  10روز کاری به طول بیانجامد.
 .5شهروندان میتوانند از طریق شماره تلفنهای  66071001 -7با پیش شماره  ،021از ساعت  8الی ( 14داخلی  – 2735واحد رسیدگی به
شکایات) هرگونه نظر ،انتقاد و یا پیشنهاد خود را اعالم نمایند.
از15کاربران محترم درخواست می شود اگر در موارد فوق نظری دارند ،در بخش نظرات همین مطلب منتشر نمایند.

ماده  -9حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد
در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری
 -1هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطالع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاه های اجرایی ،موارد مشاهده یا اطلالع خلود را بله
مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش کند.
 -2شهروندان حق دارند تا سیاست ها ،فرآیندها  ،تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
 -3دستگاه های جرایی به ازادی بیان نظرهای شخصی ،ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصالحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشلته و فضلای تحملل نظلرات
مخالف را در درون خود نهادینه کنند.
 -4دستگاه های اجرایی باید از نصب هر گونه آگهی در محیط های اداری که مراجعین را از بیان نظر انتقادی منع کرده یا بترساند ،اجتناب کنند.
 -5دستگاه های اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین برگه نظرسنجی (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) در اختیار آنها قرار دهند و نظر ایشان را در خصوص نحلوه
گردش کار ،تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطالعات اعالم شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند و نتایج آن را به طور منظر در اصلالح فراینلدها و تشلویق و

تنبیه کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند.
 -6دستگاه های اجرایی می بایست حسب شرایط ،نسبت به راه اندازی ،استقرار و یا روزآمد کردن سیستم های ارتباط دوسویه نظیر صندوق پیشلنهادها و انتقادهلا،
پست 16
صوتی و درگاه (پرتال) سازمانی ،به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت ها و اخذ دیدگاه های مردم اقدام نمایند

با تشکر از توجه شما
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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

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

مصوبات جلسه
•

•
•
•
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تهیه پیش نویس بیانیه سطح توافق خدمت و تصویب آن در جلسه
بعدی کمیته
مجهز نمودن سامانه های اداری ،مالی و مکاتبات به قابلیت امضاء
الکترونیک
اخذ مهر سازمانی دیجیتال از مرکز توسعه و تجارت
دریافت نرم افزر سامانه تردد دیجیتال جهت راه اندازی سرویس
احراز هویت

