
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکالیف دستگاه های اجرایی

 در  اجرای برنامه های تحول اداری 

 
 2جلد 

 دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداریبرنامه  

 تهیه و تنظیم: امین زیوری
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 به نام خدا

 مقدمه:

از مهمترری  اهردا     اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان   دستگاه هایها و  تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاه

نیز مبی  اهمیت ای  موضوع است بره نحروی در دنردی      های کلی نظام اداری سیاستاست.  دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن تأکید شده است، از جمله  هوشمندسازی اداریدولت الکترونیک و بند بر 

منظور تسرریع و   های اداری به توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش( و 51به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی)بند 

 در مهندسی نقش و ساختار دولت عبارتند از: اسیاهم دالشهای اس (. 51تسهیل در ارائه خدمات کشوری)بند 

 رتبه پایی  کشور در بی  سایر کشورها در استقرار دولت الکترونیک.  

 فقدان نقشه راه و برنامه منسجم و مصوب برای تحقق دولت الکترونیک.  

 فقدان مدیریت یکپارده برای استقرار دولت الکترونیک.  

 ها و مردم¬رای تبادل داده و اطالعات بی  دستگاهعدم استفاده از استانداردهای واحد ب.  

 های اجرایی¬طوالنی و غیر مستند بودن فرایندهای انجام خدمات در دستگاه.  

 آشنایی ناکافی مدیران، کارکنان و مردم با مباحث فناوری اطالعات و ارتباطات.  

 های نرم افزاری و سخت افزاری¬ضعف در زیرساخت.  

 و اقدامات اساسی متناسب با آن به شرح ذیل می باشد: دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداریدر برنامه  موضوعات استراتژیک

  :نقشه راه دولت الکترونیک .5

 طراحی و تدوی  نقشه راه دولت الکترونیک 

 

 :راهبری و استقرار دولت الکترونیک .1

 تدوی  استانداردهای الزم حقوقی، فنی و مدیریتی 

  ،های دستگاهی، استانی و محلی پرتالتوسعه پرتال ملی  

 ها رسانی، تعاملی و تراکنشی از طریق پرتال ارائه خدمات اطالع  

 

 :ها ها و روش اصالح سیستم .3

  .طراحی نقشه راه مدیریت فرایندهای سازمانی -

 راهبری و استقرار نقشه راه مدیریت فرایندها با تاکید بر فرایندهای اصلی و اختصاصی.  

 هرای خردمات    سی مردم به ارائه خدمات از طریق مدیریت و راهبرری دفراتر پیشرخوان، مجتمرع    افزایش دستر

  ... اداری و

 های واحد ارائه خدمات و مدیریت فرایندهای مشرتر  بری  دسرتگاهی برا      اندازی پنجره مدیریت بر ایجاد و راه

  .های ذیربط هماهنگی و مشارکت دستگاه



 اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداریتکالیف دستگاه های 

 دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری برنامه -دومجلد 
 

 

 74از     7صفحه:   شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
 

 :تعامل الکترونیکی بی  دستگاهی .7

 حی مدل، نقشه، استانداردها، ضوابط و تدوی  سند تعرامالت بری  دسرتگاهی   طرا (GIF)    و راهبرری اسرتقرار و

 های اجرایی استفاده از آن توسط دستگاه

 های اجرایی در شبکه ملی اطالعات های الکترونیکی دستگاه ای سامانه مدیریت ارتباط شبکه 

  های اجرایی کشور حقوقی برای دستگاهراهبری استقرار و استفاده از شناسه ملی اشخاص  

 

 :آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات .1

 هرای   طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران،کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فناوری اطالعات دستگاه

 اجرایی و کارگزاران ارائه خدمات دولتی

  سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی اجرای برنامه فرهنگطراحی و راهبری 

 

 :پایش، سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیک در کشور .6

 های تدوی  ضوابط ارزیابی دولت الکترونیک در داردوب ضوابط و شاخص UNDP و انجام ارزیابی ساالنه  

 هرای اجرایری و    کمی و کیفی خدمات الکترونیکی توسرط دسرتگاه  های ارزیابی توسعه  تدوی  ضوابط و شاخص

 بندی آنها ارزیابی و رتبه

، بخشرنامه هرای موضروعه    دولرت الکترونیرک و هوشمندسرازی اداری   در ای  راهنما به ازای هر یک از شاخص های برنامره  

اجرایی الزم به ازای هرر بنرد ارائره    استخراج شده و تکالیف دستگاه ها در خصوص مفاد هر بخشنامه تشریح شده و توصیه های 

 .گردیده است

اجرایی به خدمات دولتری فرارغ از      دستگاه هایها و  تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاهامیدوار است ای  راهنما، مسیر  

و دولرت الکترونیرک   برنامره  را همروار سراخته و موجبرات موفقیرت دسرتگاه هرای اجرایری کشرور را در اجررای           زمان و مکران 

گروه مشاوران شرکت یسنا پارس همواره آمادگی دارند خدمات مشاوره ای و اجرایری خرود    .را فراهم آورد هوشمندسازی اداری

 .مدیریتی به مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی عرضه نمایندرا  در ارائه راهکارهای اثربخش 

 امین زیوری                                                                                                      

 5931آذرماه                                                                                             
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 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداریجدول مستندات قانونی برنامه 

 مستندات قانونی عنوان شاخص

 بندی اولویت و احصا

 از ارایه قابل خدمات

 الکترونیکی طریق

  

 

 رسانی اطالع

 در الکترونیکی

 ارایه شیوه خصوص

 خدمات

 کشوری خدمات مدیریت قانون 74 و 34 ماده 

  77187ت/85838 شرماره  نامره  تصرویب )کشروری  خردمات  مدیریت قانون( 74) ماده اجرایی نامه آیی  

  ( 58/7/5384 تاریخ

 اداری عالی شورای 11/7/5385 تاریخ ط.411/53 شماره مصوبه 

 مورد های فرم ارایه

 انجام جهت نیاز

 طریق از خدمات

 (تعاملی)الکترونیکی

 کشوری، خدمات مدیریت قانون 74 و 34 ماده 

   77187ت/85838 شرماره  نامره  تصرویب )کشروری  خدمات مدیریت قانون( 74) ماده اجرایی نامه آیی  

  ( 58/7/5384 تاریخ

  اداری عالی شورای 11/7/5385 تاریخ ط.411/53 شماره مصوبه 

 به خدمات ارایه

 صورت

 (تراکنشی)الکترونیکی

 کشوری خدمات مدیریت قانون 74 و 34 ماده 

  77187ت/85838 شرماره  نامره  تصرویب )کشروری  خردمات  مدیریت قانون( 74) ماده اجرایی نامه آیی  

  ( 58/7/5384 تاریخ

 اداری عالی شورای 11/7/5385 تاریخ ط.411/53 شماره مصوبه 

 اطالعات پایگاه ایجاد

 اختصاصی های داده
 کشوری خدمات مدیریت قانون 74 و 34 ماده 

  77187ت/85838 شرماره  نامره  تصرویب  کشروری  خردمات  مدیریت قانون( 74) ماده اجرایی نامه آیی  

 ( 58/7/5384 تاریخ

 اداری عالی شورای 11/7/5385 تاریخ ط.411/53 شماره مصوبه 

 به خدمات واگذاری

 پیشخوان دفاتر
 کشوری خدمات مدیریت قانون 38 ماده  

   نامره  تصرمیم  غیردولتری  عمرومی  بخرش  و دولت خدمات پیشخوان دفاتر از برداری بهره و ایجاد نامه آیی 

 مردیریت  و عمرومی  نقرل  و حمرل  توسرعه  کارگروه عضو وزیران 58/3/5388 تاریخ 65556/71745 شماره

 سوخت مصر 

 کردن الکترونیکی

 مشتر  فرایندهای

 کشوری، خدمات مدیریت قانون 74 ماده  

  77187ت/85838 شرماره  نامره  تصرویب )کشروری  خردمات  مدیریت قانون( 74) ماده اجرایی نامه آیی  

  ،( 58/7/5384 تاریخ

 موضروع  51/1/5386 تراریخ  58418/544 شرماره  بخشرنامه  و توسعه پنجم برنامه قانون 76 ماده ب بند 

 اداری، مکاتبات الکترونیکی تبادل پروتکل

  (54/4/5388 تاریخ 31483/144 شماره) اسناد مدیریت و راهبری استاندارد مجموعه 

 اصالح و مستندسازی

 فرایندهای تمامی

 مشتر  و اختصاصی

 عمل مورد

 کشوری، خدمات مدیریت قانون 34 و 36 مواد  

 کار انجام های روش و ها سیستم اصالح موضوع اداری عالی شورای 6/8/5348 تاریخ 113/57شماره مصوبه 

 تکرررریم طررررح موضررروع اداری عرررالی شرررورای 54/1/5385 تررراریخ ط.58174/53 شرررماره مصررروبه 

  .خ.م.ق 36 ماده اجرایی دستورالعمل و و اداری نظام در رجوع ارباب رضایت جلب و مردم

 انسررانی سرررمایه و مرردیریت توسررعه معاونررت 54/51/5388 ترراریخ 575511/144 شررماره بخشررنامه 

 (جمهور رییس
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 کشوری خدمات مدیریت قانون( 04) ماده اجرایی نامه آیین عنوان مستند قانونی: 

 53/0/5934 تاریخ ک00230ت/85893 شماره نامه تصویبشماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مردیریت و سررمایه انسرانی ریریس جمهرور و بره       وزیران عضو کمیسیون امور 

( تصرویب نامره شرماره    5و برا رعایرت جرزط )ط( بنرد )     -5386مصروب  –( قانون مردیریت خردمات کشروری    74( ماده )3استناد تبصره )

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند:74نامه اجرایی ماده ) ، آیی 5/54/5386هر مورخ 38816/ت518481

 روند. نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در ای  آیی  -5ماده 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری1های موضوع ماده ) های اجرایی: دستگاه دستگاه -الف

 جمهور سمعاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی -ب

(: سامانه نرم افزاری که به عنوان زیرساخت GSB= Government Service Busگذرگاه خدمات الکترونیک دولت ) -ج

هرای اجرایری از طریرق مبادلره و پرردازش       های داده دسرتگاه  های نرم افزاری و پایگاه ام  و مرکزی برای یکپارده سازی سامانه

های امنیتری مشرخص عمرل     ات و تبادالت اطالعاتی، در داردوب استانداردها و سیاستهای الکترونیکی مربوط به استعالم پیام

 پذیرد. های مناسب )آداپتور( صورت می دهنده های داده از طریق تطبیق نماید. اتصال سامانه و پایگاه می

اطات نهراد ریاسرت جمهروری و بسرتر     محل استقرار گذرگاه خدمات الکترونیک دولت در مرکز داده مرکز فنآوری اطالعات و ارتب -1ماده 

 ارتباطی مورد استفاده، شبکه دولت خواهد بود.

اندازی گرذرگاه خردمات الکترونیرک     تامی  تجهیزات، نرم افزارها، امنیت و فناوری های مورد نیاز و تقویت بستر ارتباطی برای راه -3ماده 

هرای دولتری برا     افزارهای دستگاه ارتباط بی  بانک های اطالعاتی و نرم دولت و پشتیبانی فنی و امنیتی و نگهداری آن و همچنی  برقراری

توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهروری انجرام    ( ای  آیی  نامه1سامانه یاد شده با هماهنگی هیئت موضوع ماده )

 شود. می

سامانه یاد شده توسط معاونرت در قالرب سراختار تشرکیالتی مرکرز فنرآوری       اندازی و پشتیبانی  نیروی انسانی مورد نیاز برای راه -7ماده 

 اطالعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تأمی  خواهد شد.

به منظور تعیی  اقالم اطالعاتی الزم جهت اشترا  گذاری، کدگذاری و سیاست های امنیتی ناظر به دسترسی آنها توسرط سرایر    -1ماده 

ایجاد، نگهداری و سرویس دهی گذرگاه خردمات الکترونیرک دولرت، تردوی  و ابرالغ دسرتوالعمل هرای الزم و         دستگاه ها و هماهنگی در

 گردد: پیگیری آنها هیئتی مرکب از اعضای زیر تشکیل می

 جمهور )رییس(. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس -الف

 معاون نوسازی و تحول اداری معاونت. -ب

 ایران. رییس مرکز آمار -ج

 رییس سازمان ثبت اسناد و امال  کشور. -د

 رییس سازمان ثبت احوال کشور. -هر

 ربط وزارت اطالعات. معاون ذی -و
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 رییس مرکز فنآوری اطالعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری. -ز

 جمهور. ریزی و نظارت راهبردی رییس ربط معاونت برنامه معاون ذی -ح

 ی جمهوری اسالمی ایران.ربط بانک مرکز معاون ذی -ط

 ربط وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات. معاون ذی -ی

 دو نفر صاحب نظر در حوزه فنآوری اطالعات و ارتباطات به پیشنهاد دبیر هیئت و تأیید رییس هیئت. - 

 رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت )دبیر(. -ل

 شود. میدبیرخانه هیئت در معاونت مستقر  -تبصره

نظر خرود را برا امضرای براالتری       االختیار و صاحب نامه نماینده تام های اجرایی مکلفند ظر  ده روز پس از ابالغ ای  آیی  دستگاه -6ماده 

 مقام دستگاه به عنوان مسئول هماهنگی به دبیرخانه هیئت معرفی کنند.

تی خود را از طریق گذرگاه خدمات الکترونیک دولرت طبرق دسرتورالعملی    های اطالعا های بانک های اجرایی موظفند داده دستگاه -4ماده 

های اجرایی به اشرترا  گذاشرته و یرا در اختیرار آنهرا قررار دهنرد. مالکیرت و          که توسط هیئت یاد شده ابالغ خواهد شد، با سایر دستگاه

های امنیتری   ترل داخلی عملیات و آزادی در اعمال روشهای دیگر در انجام امور داخلی، کن ها، عدم وابستگی به بانک مدیریت داخلی داده

 شود. و مانند آن توسط خود دستگاه انجام می

 توصیه  
         دستگاه اجرایی فهرست بانک های اطالعاتی موجود خود را طی نامره ای بره سرایر دسرتگاه هرا اعرالم نمروده و

 متقاضی را با رعایت اصول امنیتی ایجاد نماید.آمادگی الزم جهت به اشترا  گذاری بانک ها با سایر دستگاه های 

        بانکهای اطالعاتی مورد نیاز دستگاه شناسایی شده و طی نامه ای از دستگاه هرایی کره ایر  بانرک هرا را دارنرد

 درخواست اشترا  گذاری داده گردد.

 

های اجرایی با اولویرت ارتبراط و تعامرل بری       نامه در داردوب قوانی  و مقررات و دستورالعمل ( ای  آیی 1هئیت موضوع ماده ) -8ماده 

هرای   های اطالعاتی دسرتگاه  بندی، ارتباط با سایر بانک نامه و با تعیی  برنامه زمان بانکهای اطالعاتی زیر و پس از دو سال از ابالغ ای  آیی 

 نماید: اجرایی مربوط در ارایه خدمات اداری و الکترونیکی به مردم را عملیاتی می

 یگاه اطالعات جمعیتی کشور )سازمان ثبت احوال(پا -الف

 پایگاه اطالعات شناسه ملی )سازمان ثبت اسناد و امال ( -ب

 پایگاه اطالعات امال  )سازمان ثبت اسناد و امال ( -ج

 پایگاه اطالعات کدپستی )شرکت پست( -د

 (پایگاه اطالعات نظام جامع مالیاتی کشور )وزارت امور اقتصادی و دارایی -هر

 پایگاه اطالعات پرونده سالمت ایرانیان )وزارت بهداشت( -و

 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور )معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( -ز

 پایگاه اطالعات بیمه شدگان )وزارت رفاه و تامی  اجتماعی( -ح

 پایگاه اطالعات خرید و فروش امال  )وزارت بازرگانی( -ط
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 پایگاه های اطالعات بانکی کشور)بانک مرکزی ( -ی

 پایگاه های اطالعات آماری کشور )مرکز آمار ایران( - 

 پایگاه های اطالعات امور گذرنامه، نظام وظیفه و گواهینامه رانندگی )وزارت کشور، نیروی انتظامی( -ل

 و وزارت علوم( پایگاه های اطالعات مربوط به امور تحصیلی )وزارت آموزش و پرورش -م

 پایگاه های اطالعات سوابق جزایی افراد )وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه( -ن

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز را فراهم نماید. -8ماده 

نامه ضم  اتصال به گذرگاه خدمات الکترونیک دولت  ( ای  آیی 1ماده ) مرکز آمار ایران موظف است با هماهنگی هیئت موضوع -54ماده 

( و سرایر  8هرای اطالعراتی منردرج در مراده )     های آماری مورد نیاز با اسرتفاده از بانرک   ریزی نماید که امکان تولید گزارش به نحوی برنامه

 شوند، فراهم شود. امانه به اشترا  گذاشته میهای اجرایی از طریق ای  س های اطالعاتی مورد نیاز که توسط دستگاه بانک

دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد بستر الزم در تمامی پایگاه های اطالعاتی مرتبط با مردم ، شماره ملری و کدپسرتی    -55ماده 

هرای   ، باید در تمرام پایگراه  18/5/5388هر مورخ 38145/ت56568شماره   افراد را درج نمایند. همچنی  شناسه ملی موضوع تصویب نامه

اطالعاتی اشخاص حقوقی لحاظ شود. استفاده از سایر مشخصات، به غیر از شماره ملی و کدپستی برای شناسرایی افرراد و مکران آنران در     

 باشد. ها، مدار  و اسناد عمومی مجاز نمی هایی نظیر امور پرسنلی، مالیاتی، معامالتی و صدور گواهینامه مورد فعالیت

های صرادره قبلری فاقرد شرماره ملری و       ها و پروانه های اجرایی مکلفند در صورتی که مستندات قانونی، مدار ، گواهینامه دستگاه -صرهتب

 ها اقدام و پایگاه اطالعاتی خود را ویرایش و به روز نمایند. باشند، نسبت به درج شماره ملی و کدپستی در آن کدپستی می

 

 

 

دستگاه های اجرایی موظفند ظر  شش ماه پس از ابالغ ای  آیی  نامه از بانک اطالعات جمعیتی سازمان ثبرت احروال کشرور     -51ماده 

شهروندان و از شناسه ملی ثبت شده در بانک اطالعاتی سازمان یاد شده در بانک اطالعاتی سازمان برای تایید اطالعات سجلی و کدپستی 

ثبت اسناد و امال  کشور برای تایید هویت اشخاص حقوقی و صحت کدپستی ارائه شده از سوی آنان جهت ارائه خدمت به مردم استفاده 

 کنند.

نامه امکان تغییر کد پستی افراد در کارت ملری را در حرداقل زمران     ابالغ ای  آیی  سازمان ثبت احوال کشور ظر  یک ماه پس از -تبصره

 ممک  و از جمله از طریق پایگاه اینترنتی فراهم نماید.

 توصیه  
  وضعیت استفاده از بانک اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال و بانک اطالعاتی اشرخاص حقروقی   طی گزارشی

کشور در بانکهای اطالعاتی و درگاه هایی که نیاز به ثبت مشخصرات افرراد حقیقری و    سازمان ثبت اسناد و امال  

 حقوقی است اعالم گردد. از ای  گزارش به عنوان مستند شاخص استفاده شود.

 

 توصیه  
  با ارائه تصویر درگاه ثبت اطالعات تهیه گردیده و به عنروان مسرتند    55حس  اجرای ماده طی گزارشی مصور ،

 شاخص ارائه گردد.
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شناسنامه نامه موظف است متناسب با میزان پیشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصویر  ( ای  آیی 1هیئت موضوع ماده ) -53ماده 

های اجرایری از مرردم را تهیره و     یا تصویر کارت ملی یا سایر مدار  قابل احصاط از طریق گذرگاه خدمات الکترونیک دولت توسط دستگاه

 ابالغ نماید.

اه پس های اطالعاتی تخصصی فعال و یا مورد نیاز مرتبط با وظایف خود را ظر  دو م های اجرایی موظفند فهرست بانک دستگاه -57ماده 

 از ابالغ ای  آیی  نامه به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند.

 توصیه  
      تصویر نامه ارسال فهرست بانکهای اطالعاتی تخصصی فعال دستگاه به دبیرخانه هیئرت و پیوسرت هرای آن بره

 عنوان مستند شاخص استفاده گردد.

 

هرای اطالعراتی    نامره و ایجراد بانرک    خاص برای اجرایی نمودن ای  آیی های اجرایی موظفند در صورت نیاز به اعتبارات  دستگاه -51ماده 

جمهرور در بودجره    ریزی و نظارت راهبردی رییس بینی نموده و معاونت برنامه تخصصی، اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش

 ها منظور نماید. ساالنه دستگاه

 توصیه  
    به ازای هر یک از بانک های اطالعاتی تخصصی مورد نیاز جهت ایجاد و بهره برداری، طرحی با ذکرر نیازمنردی

ها، اولویت ها، مزایای بانک اطالعاتی مورد نظر، برنامه عملیاتی ایجاد آن، زمانبندی و هزینه اجرا تهیه بره پیوسرت   

 اعتبارات مورد نیاز در بودجه سنواتی ارائه گردد. 

 

جمهور موظف است اعتبار الزم برای ایجاد تامی  امنیت، نگهداری و توسعه پایگاه  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس -56ده ما

هرای   اطالعات ایرانیان را به عنوان یک پروژه ملی در قالب بسته سیاسی مربوط به توسعه فناوری اطالعات و دولت الکترونیرک در بودجره  

 ی نماید.سنواتی پیش بین

 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 58/7/5384ای  تصویب نامه در تاریخ 
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 الکترونیک دولت تحقق اجرایی نامه آئین: مصوبه عنوان

 اداری عالی شورای 22/0/5985 تاریخ ط.222/59 شماره مصوبهعنوان مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
 کشرروردر ریررزی برنامرره و مرردیریت سررازمان پیشررنهاد برره بنررا51/7/5385 مررورخ جلسرره سررومی  و نررود در اداری عررالی شررورای

 مختلررف هررای بخررش در بهنگررام و دقیررق اطالعررات برره دسررتیابی بمنظررور ، توسررعه سرروم برنامرره قررانون اهرردا  تحقررق جهررت

 بررا مررردم برره خرردمات ارائرره بهبررود     امررور، اجرررای در تسررریع ، هررا فعالیررت اتوماسرریون طریررق از فرهنگرری و اجتمرراعی ، اقتصررادی

 کرراهش همچنرری  ، حضرروری غیررر خرردمات ارائرره و مختلررف سررطوح در گیررری تصررمیم کیفیررت افررزایش و دقررت و نظررم حررداک ر

 هررای دسررتگاه برری  اطالعررات صررحیح و سررریع گررردش ایجرراد ، مختلررف هررای بخررش در اثربخشرری و کررارایی افررزایش     هررا، هزینرره

 : نمود تصویب الکترونیکی دولت تحقق راستای در و اجرائی

 : اختصاصی فعالیتهای اتوماسیون

 و مرردیریت سرازمان  ، اجرائری    دسرتگاه هرای   اختصاصری  هرای  فعالیرت  زمینره  در مکرانیزه  هرای  سیسرتم  اسرتقرار  بمنظرور  -5 مراده 

 اختصاصرری فرآینررد ده ، 5385 مرراه مرررداد پایرران تررا حررداک ر اداری نظررام اتوماسرریون کمیسرریون طریررق از کشررور ریررزی برنامرره

 بره  خردمات  ارائره  و ارتبراط  میرزان  ، پوشرش  تحرت  جامعره  ، جغرافیرایی  گسرتره  ، هرا  فعالیرت  نظررحجم  از را اجرائری  هرای  دستگاه

 مجرردد مهندسرری ، اصررالح ، بررازبینی برره نسرربت تررا نمررود خواهررد اعررالم ذیررربط اجرائرری   دسررتگاه هررای برره و نمرروده احصرراط مررردم

 اقردام  شرد  خواهرد  تعیری   کشرور  ریرزی  برنامره  و مردیریت  سرازمان  توسرط  کره  مردتی  ظرر   آن مراحرل  نمودن مکانیزه و فرآیندها

 و احصراط  اجرائری  هرای  دسرتگاه  اختصاصری  فرآینرد  ده سرال  هرر  مراه  اردیبهشرت  پایران  ترا  حرداک ر  نیرز  بعرد  هرای  سال در . نمایند

 . شد خواهد ابالغ ذیربط های دستگاه به مذکور اقدامات انجام جهت

 توصیه  
  دستگاه اجرایی طی گزارشی مبسوط وضعیت بازبینی، اصالح، مهندسی مجدد فرایندها و مکانیزه نمودن مراحل

 فرایندهای اختصاصی خود را تهیه و به عنوان مستند شاخص ارائه نماید.  

 

 برره آن اتصررال و رسررانی اطررالع شرربکه اسررتقرار برره نسرربت 5385 سررال پایرران تررا حررداک ر مکلفنررد مررذکور هررای دسررتگاه -1 مرراده

 . نمایند درج خود های نامه سربرگ در را شبکه اینترنتی آدرس و نمایند اقدام( اینترنت) رسانی اطالع جهانی شبکه

 ، کرار  انجرام  مراحرل  از اعرم  خرود  خردمات  ارائره  نحروه  ، بمرردم  رسرانی  اطرالع  تسرهیل  جهرت  مکلفند اجرایی های دستگاه -3 ماده

 حتری  و دهنرد  قررار  خرود  رسرانی  اطرالع  شربکه  در را مراجعره  مرورد  هرای  سراختمان  آدرس ، مراجعره  زمران  ، نیراز  مرورد  های فرم

 .نمایند ارائه رسانی اطالع شبکه طریق از را خدمات انجام کل یا بخشی االمکان

 توصیه  
     مرردم  مطرابق تکرالیف               دستگاه اجرایی طی گزارشی مبسوط اقدامات انجام شده در تسهیل اطرالع رسرانی بره

تهیه و به عنوان مستند شاخص ارائه نماید. همچنی  اقدامات آتی مورد نظر را برنامه ریرزی و در گرزارش     3ماده 

 درج نماید.
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 "مررردم" بنرام ( portal)     اینترنرت  جایگراه  انردازی  راه بره  نسرربت اسرت  مکلرف  کشرور  ریرزی  برنامره  و مردیریت  سرازمان  -7 مراده 

 .نماید اقدام 5381 سال پایان تا اجرایی های دستگاه خدمات و اطالعات به مردم  عموم سریع و اسان دستیابی بمنظور

 : عمومی های فعالیت اتوماسیون

 ، اجرائرری هررای دسررتگاه عمررومی فرآینرردهای زمینرره در مکررانیزه هررای سیسررتم اسررتقرار در همرراهنگی ایجرراد منظرروره برر -1 مرراده

 در دارائرری و اقتصررادی امررور وزارت و عمرانرری و بودجرره ، پرسررنلی امررور هررای زمینرره در کشررور ریررزی برنامرره و مرردیریت سررازمان

 از اعررم مررذکور هررای سیسررتم انتظررار مررورد هررای ویژگرری و اسررتانداردها و هررا فرمررت مکلفنررد پشررتیبانی و مررالی امررور هررای زمینرره

 کمیسریون  تصرویب  از پرس  و تردوی   را ، اطالعرات  تبرادل  و ارائره  نحروه  ، هرا  سیسرتم  سرایر  برا  ارتبراط  نحروه  ، خروجری  گزارشهای

   دسرتگاه هرای   بره  5381 سرال  اول نیمره  پایران  ترا  حرداک ر  رسرانی  اطرالع  شرورایعالی  بره  وابسرته  اداری نظرام  اتوماسریون  تخصصی

 . نمایند ابالغ اجرایی

 مرراده مررذکورای  ضرروابط بررا خررود اجرررای حررال در هررای سیسررتم انطبرراق برره نسرربت مکلفنررد اجرایرری   دسررتگاه هررای -5 تبصررره

 هررای سیسررتم فاقررد کرره اجرائرری   دسررتگاه هررای و آورنررد بعمررل را الزم اقرردامات ، ضرروابط ابررالغ ترراریخ از مرراه 7 ظررر  حررداک ر

 مرذکور  هرای  سیسرتم  نمرودن  مکرانیزه  بره  نسربت  یکسرال  ظرر   حرداک ر  مکلفنرد  باشرند  مری  شرده  ابالغ های زمینه در کامپیوتری

 .نمایند اقدام انتظار مورد ضوابط براساس

 توصیه  
  فرآینردهای  زمینه در مکانیزه های سیستم استقراردستگاه اجرایی طی گزارشی مبسوط اقدامات انجام شده در 

 تهیه و به عنوان مستند شاخص ارائه نماید.    1مطابق تکالیف ماده  عمومی

 

ه برر و تهیرره برره نسرربت مررورد حسررب مکلفنررد دارائرری و اقتصررادی امررور وزارت و کشررور ریررزی برنامرره و مرردیریت سررازمان -6 مرراده

 اقردام  اجرایری  هرای  دسرتگاه  در عمرل  مرورد  هرای  سیسرتم  بری   از بهینره  افرزار  نررم  انتخراب  یرا  عمومی افزارهای نرم رسانی هنگام

 .نمایند پیشنهاد اجرائی های دستگاه به استاندارد و هماهنگ افزار نرم عنوانه ب را مذکور افزارهای نرم و نموده

        و مرردیریت سررازمان درخواسررت مررورد اطالعررات 5381 سررال ابترردای از حررداک ر مکلفنررد اجرایرری هررای دسررتگاه -4 مرراده

 اسررتخدام قررانون 18 مرراده موضرروع کررارگزینی احکررام رونوشررت نظیررر را دارائرری و اقتصررادی امررور وزارت و کشررور ریررزی برنامرره

 هررای رسررانه طریررق از مربرروط مقررررات براسرراس را حسررابداری ، اعتبررارات تخصرریص ، بودجرره برره مربرروط اطالعررات     کشرروری،

 بهررره نمررودن فراگیررر . نماینررد ارسررال مررذکور   دسررتگاه هررای برره دیسررکت یررا فشرررده لرروح ، اطالعرراتی شرربکه از اعررم کررامپیوتری

   پستی کد و ملی شماره از گیری

 مررورخ 551/57 شررماره مصرروبه و 5346 سررال مصرروب کدپسررتی و ملرری شررماره اختصرراص الررزام قررانون اجرررای در -8 مرراده

 هررای بانررک کلیرره در 5385 سررال     پایرران تررا حررداک ر مکلفنررد اجرایرری هررای دسررتگاه کلیرره اداری عررالی شررورای 4/6/5348

 . نمایند درج     را افراد پستی کد و ملی شماره انسانی، نیروی اطالعات به مربوط مکانیزه اطالعاتی



 اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداریتکالیف دستگاه های 

 دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری برنامه -دومجلد 
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 فعالیررت مررورد در آنرران مکرران و افررراد شناسررائی برررای کدپسررتی و ملرری شررماره از غیررر برره هررا شررماره سررایر از اسررتفاده -5 تبصررره

       مجرراز 81 سررال دوم نیمرره از عمررومی اسررناد و مرردار  ، هررا گواهینامرره صرردور و معررامالتی ، مالیرراتی پرسررنلی، نظیررر هررائی

 . باشد نمی

     و مرردار  در منرردرج آدرس و شناسررائی شررماره توسررعه سرروم برنامرره پایرران تررا مکلفنررد اجرائرری هررای دسررتگاه -1 تبصررره

 بانررک برره و نمرروده درج هررا گواهینامرره و مرردار  در و تبرردیل کدپسررتی و ملرری شررماره برره را قبلرری صررادره هررای گواهینامرره

 . دهند انتقال اطالعاتی

 توصیه  
  تبدیل شماره ها و آدرس هرای قردیمی منردرج در    دستگاه اجرایی طی گزارشی مبسوط اقدامات انجام شده در

تهیه و به عنروان مسرتند     8ماده  1مطابق تکالیف تبصره  مدار  گواهینامه ها قدیمی به شماره ملی و کد پستی 

 شاخص ارائه نماید.  

 

 مصوبه دراجرای هماهنگی و هدایت کارهای و ساز

 شرورای  اعضرای  بره  اجرایری  هرای  دسرتگاه  از یرک  هرر  در ارتباطرات  و اطالعرات  آوری فر   کراربری  و توسرعه  طررح  مجرری  -8 ماده

     کمیسررریون بررره مرررورد حسرررب و(  اداری شرررورایعالی 5348/  34/4 مرررورخ ط18/453 شرررماره مصررروبه موضررروع) اداری تحرررول

 .گردند می اضافه(  کشور استخدامی و اداری امور سازمان 34/6/44 مورخ 7363/55شماره بخشنامه موضوع)اداری تحول

 کمبرود  صرورت  در شربکه  اسرتقرار  و اطالعراتی  هرای  بانرک  ایجراد  و هرا  سیسرتم  طراحری  جهرت  در دولتری  هرای  دستگاه -54 ماده

 برره و نماینررد اسررتفاده خصوصرری بخررش امکانررات از مرجحرراً اسررت الزم خررود اطالعررات فنرراوری بخررش در مربرروط انسررانی نیررروی

 تغییررر طریررق از باشررند اطالعررات آوری فرر  مسررئول واحررد فاقررد دنانچرره     کررامپیوتری، هررای فعالیررت  مرردیریت و هرردایت منظررور

                               .نمایند ایجاد خود فعالیتهای حجم با متناسب واحدی ، بالتصدی های پست عنوان

 براساس سازمانی پست تعداد و واحدها این سازمانی سطح

 و مرردیریت سررازمان همرراهنگی بررا دولترری سررازمانهای و هررا وزارتخانرره تشررکیالتی ضرروابط اسرراس بررر هررا فعالیررت و وظررایف حجررم

 . شد خواهد تعیی  کشور ریزی برنامه

 و هرا  وزارتخانره  از یرک  هرر  ، نامره  تصرویب  ایر   اهردا   اجررای  پیگیرری  و تحقرق  جهرت  در همراهنگی  ایجراد  منظرور  به     -55 ماده

 را خررود صرراحبنظر و االختیررار تررام نماینررده نامرره تصررویب ایرر  ترراریخ از مرراه یررک مرردت ظررر  مکلفنررد مسررتقل هررای سررازمان

 هررای فعالیررت اتوماسرریون همرراهنگی مسررئول عنرروان برره(  ارتباطررات و اطالعررات آوری فرر   کرراربری و توسررعه طرررح مجررری)

 برنامرره و مرردیریت سررازمان کننررد، معرفرری کشررور ریررزی برنامرره و مرردیریت سررازمان برره وابسررته مؤسسررات و سررازمان یررا وزارتخانرره

 را مصرروبه ایرر  دقیررق اجرررای الزم هررای همرراهنگی اعمررال ضررم  مررذکور نماینرردگان بررا مسررتمر جلسررات برگررزاری کشرروربا ریررزی

    . نماید می پیگیری

 از و تنظرریم نامرره تصررویب ایرر  در شررده ذکررر مرروارد تحقررق منظررور برره را خررود برنامرره مکلفنررد اجرائرری هررای دسررتگاه -51 مرراده

 . نمایند ارسال کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان به سازمان یا وزارتخانه نمایندة طریق
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 توصیه  
  به همراه اعتبار مرورد  در راستای اجرای تکالیف دستگاه اجرایی مطابق تصمیم نامه جاری، برنامه جامع عملیاتی

 در فصول ذیل تهیه  و به عنوان مستند شاخص ارائه نماید:نیز را 

 اختصاصی فعالیتهای اتوماسیون 

 عمومی های فعالیت اتوماسیون  

 مصوبه دراجرای هماهنگی و هدایت کارهای و ساز 

 اطالعات آوری ف  زمینه در کارکنان آموزش 

 بنایی زیر تسهیالت و امکانات ایجاد 

 حقوقی بنای زیر نمودن فراهم 

 اجرررای زمینره  در اجرایری  هرای  دسرتگاه  در شررده انجرام  اقردامات  اسرت  مکلرف  کشررور ریرزی  برنامره  و مردیریت  سرازمان  -53 مراده 

 و نیراورده  عمرل ه بر  را تکرالیف  کره  هرائی  دسرتگاه  از تعرداد  آن بره  ونسربت  دهرد  قررار  بررسری  مرورد  یکبرار  ماه سه هر را مصوبه ای 

 وزیررر حضررور بررا ای جلسرره در تررا گررزارش کشررور اداری عررالی شررورای برره را مرروارد ، باشررد مرری مواجرره تررأخیر بررا آنهررا عملیررات یررا

 .گیرد قرار بررسی مورد مربوطه

 تحقرق  زمینره  ایجراد  منظرور  بره  رسرانی  اطرالع  شرورایعالی  ذیرربط  کمیسریون  بعنروان  اداری نظرام  اتوماسریون  کمیسریون  -57 ماده

        و هررا طرررح. بررود خواهررد دار عهررده را اداری نظررام اتوماسرریون هررای فعالیررت کررالن همرراهنگی و هرردایت الکترونیکرری دولررت

 برنامره  و مردیریت  سرازمان  طریرق  از رسرانی  اطرالع  دبیرشرورایعالی  همراهنگی  برا  کمیسریون  ایر   تصرویب  از پرس  مربوط های پروژ

 . گردد می ابالغ اجرایی   دستگاه های به کشور ریزی

 اطالعات آوری فن زمینه در دولت کارکنان آموزش

 مررورد در کشررور ریررزی برنامرره و مرردیریت سررازمان توسررط کرره ای برنامرره براسرراس مکلفنررد اجرایرری هررای دسررتگاه کلیرره -51مرراده

                  از گیررری بهررره زمینرره در کارکنرران سررایر و مرردیران کارشناسرران، از اعررم دولترری هررای دسررتگاه انسررانی نیررروی آمرروزش

 شررکت  و ریرزی  برنامره  بره  نسربت  گرردد،  مری  ابرالغ  مصروبه  ایر   تصرویب  تراریخ  از مراه  6 مردت  ظرر   و تدوی  اطالعات آوری ف 

 را الزم تسررهیالت (دولررت کارکنرران آمرروزش نظررام قالررب در) اطالعررات آوری فرر  آموزشرری هررای دوره در خررود انسررانی نیررروی

 ارائرره جهررت اطالعررات آوری فرر  از گیررری بهررره در را الزم هررای مهررارت ، مربرروط متصرردیان کلیرره کرره نحررویه برر. آورنررد فررراهم

 . نمایند کسب مردم به خدمات و اطالعات

 هررای دوره کرره کارکنررانی درمررورد را تشررویقی سررازوکارهای اسررت مکلررف کشررور ریررزی برنامرره و مرردیریت سررازمان -تبصررره     

   کسررب خررود شررغلی هررای زمینرره در کررامپیوتر از اسررتفاده جهررت را الزم توانررایی و نمرروده طرری را اطالعررات آوری فرر  آموزشرری

 . شوند برخوردار الزم امتیازات از کارکنان اینگونه که بنحوی.  کند برقرار نمایند می

 توصیه  
    دستگاه اجرایی طی گزارشی به تفکیک هر دوره آموزشی برگزار شده در زمینه فناوری اطالعات، تعرداد افرراد و

اسامی شرکت کنندگان، نمره آزمون پایان دوره و وضعیت صدور گواهینامه را تهیه و بره عنروان مسرتند شراخص     

 ارائه نماید.  
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 بنایی زیر تسهیالت و امکانات ایجاد

 برره نسربت  الزم اولویرت  بررا سومتوسرعه  برنامره  قررانون 543 مراده  اجررای  در اسررت مکلرف  تلفر   و تلگرررا  و پسرت  وزارت -56 مراده 

 دسترسرری و دسررتگاهی برری  شرربکه برررای ارتبرراطی خطرروط واگررذاری جهررت تسررهیالت ایجرراد و کشررور مخررابراتی شرربکه تقویررت

 اسررتقرار و طراحرری و کررامپیوتری هررای سیسررتم توسررع  اقرردامات بررا متناسررب( اینترنررت) رسررانی اطررالع جهررانی شرربک  برره مناسررب

 . آورد عمل به را الزم تمهیدات دولتی   دستگاه های در شبکه

دسررتگاه  خرردمات ارائرره نحرروه زمینرره در رسررانی اطررالع بمنظررور اسررت مکلررف ایررران اسررالمی جمهرروری پسررت شرررکت -54 مرراده

 دریافررت بررا و نمرروده اقرردام کشررور سراسررر دفاترپسررتی در مناسررب تجهیررزات و فضررا اختصرراص برره نسرربت بمررردم اجرائرری   هررای

 .نماید ارائه متقاضیان به رسانی اطالع شبکه ازطریق را الزم اطالعات مصوب های تعرفه

 حقوقی بنای زیر نمودن فراهم

 هررای دسررتگاه برری  مکررانیزه صررورت برره اطالعررات تبررادل تسررهیل زمینرره در الزم حقرروقی بنررای زیررر ایجرراد منظررور برره -58 مرراده

 یرا  موجرود  مقرررات  اصرالح  و مرردم  بره  خردمت  ارائره  و رسرانی  اطرالع  و خصوصری  بخرش  و دولتری  هرای  دستگاه همچنی  و دولتی

 بررا اداری نظررام اتوماسرریون تخصصرری کمیسرریون ، هررا فعالیررت اتوماسرریون در تسررریع جهررت در الزم مقررررات و قرروانی  ترردوی 

 یررک مرردت ظررر  دولترری هررای دسررتگاه پیشررنهادات و نظرررات کسررب از پررس کشررور ریررزی برنامرره و مرردیریت سررازمان همرراهنگی

 ارسرال  ذیرربط  مراجرع  بره  رسرانی  اطرالع  شرورایعالی  حقروقی  کمیسریون  تأییرد  از پرس  و تردوی   را الزم هرای  نامره  آیی  و لوایح سال

 . نمایند

 بره  را خرود  حقروقی    پیشرنهادات  و نظررات  نامره  تصرویب  تراریخ  از مراه  سره  مردت  ظرر   مکلفنرد  دولتری    دسرتگاه هرای   -تبصرره      

 .نمایند ارسال مذکور کمیسیون

 توصیه  
   را ارائره و بره    58دستگاه اجرایی طی گزارشی نظرات و پیشنهادات حقوقی خود در زمینه های مندرج در مراده

 عنوان مستند شاخص ارائه نماید.  

 

 مصوبه اجرای اعتبار محل

 مردیریت  سرازمان ) اداری نظرام  اتوماسریون  تخصصری  کمیسریون  تصرویب  بره  کره  هرایی  پرروژه  و هرا  طررح  اجررای  هزینره  -58 ماده

 محرل  از ، 5385 سرال  در ، دسرتگاهها  سرنواتی  بودجره  در شرده  بینری  پریش  اعتبرارات  برر  عرالوه  ، رسرد  مری ( کشرور  ریزی برنامه و

 مرری بینرری پرریش سررنواتی بودجرره در کرره ردیفهررایی محررل از بعررد سررالهای در ، 5385 سررال بودجرره قررانون 53 تبصررره اعتبررارات

 . باشد می تأمی  کشورقابل ریزی برنامه و مدیریت سازمان تشخیص با گردد

 مصوبه شمول

 هرا  شررکت  و دولتری  شررکتهای  و مؤسسرات  ، سرازمانها  ، هرا  وزارتخانره  کلیره  مصروبه  ایر   در اجرایری  دسرتگاه  از منظرور  -14 ماده

 سررایر و تهررران شررهرداری ، انتظررامی نیررروی جملرره از اسررت نررام تصررریح یررا ذکررر مسررتلزم آنهررا بررر قررانون شررمول کرره مؤسسرراتی و
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 از کرره اسررالمی انقررالب نهادهررای و دولترری غیررر عمررومی نهادهررای و مؤسسررات همچنرری  و بیمرره شرررکتهای ، بانکهررا ، شررهرداریها

 . باشد می نمایند، می استفاده دولت عمومی بودجه

 دولررت تحقررق برررای مناسررب بسررتر و زمینرره ایجرراد جهررت توانررد مرری کشررور ریررزی برنامرره و مدیریرررت سررازمان - 15 مرراده

 اتوماسرریون زمینرره در پیشرررو و داوطلررب اسررتان ،دو مصرروبه ایرر  در شررده بینرری پرریش تکررالیف اولویررت بررا اجرررای و الکترونیررک

 .دهد قرار جانبه همه و ویژه حمایت مورد و انتخاب را اداری فعالیتهای
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 (04) ماده «ب» بند اجرایی نامه آیین عنوان مستند قانونی:

 شماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
ساله پنجم توسعه جمهروری اسرالمی ایرران وزارت ارتباطرات وفنراوری اطالعرات        قانون برنامه پنج( 76ماده )« ب»نامه اجرایی بند  آیی 

جمهرور هیئرت    جمهور معاونت توسرعه مردیریت و سررمایه انسرانی ریریس      ریزی ونظارت راهبردی رییس برنامهوزارت اطالعات معاونت 

ریرزی   های اطالعات و ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونت برنامه بنا به پیشنهاد مشتر  وزارتخانه 54/1/5385وزیران در جلسه مورخ 

ساله پنجم توسعه جمهروری اسرالمی ایرران ر مصروب       قانون برنامه پنج 76ماده « ب»جمهور و به اسرتناد بند  و نظارت راهبردی رییس

  :شده را به شرح ذیل تصویب نمود نامه اجرایی بند یاد ر آیی  5388

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران( 04ماده )« ب»نامه اجرایی بند  آیین

 

  :روند ذیل در معانی مشروح مربوط به کار میر در ای  آییننامه اصطالحات 5ماده 

 5388رهوری اسالمی ایرران ر مصوب ساله پنجم توسرعه جم الف ر قرانون: قانون برنامه پنرج

 ب ر وزارت :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  

  111ج ر دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده 

 جمهور  نظارت راهبردی رییسریزی و  قانون د ر معاونت: معاونت برنامه

 ماده  قانون 1هر ر شبکه ملی اطالعات: شبکه ملی اطالعات کشور موضوع تبصره )

گذاری رایگان اطالعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطالعات با ترأمی  و   گذاری اطالعات: تبادل و به اشترا  و ر اشترا  

هرای اطالعراتی و کراهش تولیرد و نگهرداری اطالعرات        منظور ایجاد سامانهحفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطالعات به 

  .تکراری

ز ر اقالم اطالعاتی: اقالم پایگاههای اطالعاتی دسرتگاههای اجرایری که منعی از طر  مراجع ذیرربط جهرت انتشرار و ارایره بره       

 74)آییننامره اجرایری مراده )    8موضروع مراده )   های دیگر نداشته باشند، از جمله اقالم اطالعاتی پایگاههای اطالعراتی  دستگاه

 58/7/5384  مورخ 77187/ت85838)قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویبنامه شماره 

 

گذاری رایگان اطالعرات آن   های اطالعاتی خود، نسبت به تبادل و اشترا  های اجرایی باید ضم  توسعه و تکمیل پایگاه ر دستگاه1ماده 

        و کیفی و استانداردهایی که ظر  شش ماه توسرط وزارت پیشرنهاد و بره تصرویب شرورای عرالی فنراوری اطالعرات         براساس ضوابط فنی

 .رسد، اقدام نمایند می

تبصره ر وزارت، مسئول نظارت بر اجرای ای  بند توسط دستگاههای اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاههای یادشده را در اجرای  

 .وزیران گزارش نماید ای  ماده به هیئت

 

 :نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید ر وزارت موظف است در اجرای ای  آیی 3ماده

هرا و ضوابط فنی بانکهرای اطالعاتی و تبرادل و به اشتراکگذاری اطالعات آنها پس از تصویب  ر تدویر  و ابالغ دستورالعمل  الف

 شورای عالی فناوری اطالعات



 اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداریتکالیف دستگاه های 

 دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری برنامه -دومجلد 
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گذاری و تبادل اطالعات و اقالم اطالعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربروط بره آنهرا از     بر اشترا  ب ر نظارت 

 .های اجرایی و ارایه گزارش عملکرد به هیئت وزیران سوی دستگاه

 .نامه آیی ها در داردوب اهدا  ای   ج ر فرهنگسازی، آموزش، مشاوره و نیز ارایه خدمات فنی الزم به دستگاه 

 توصیه  
    را در حروزه سرتاد و هرر یرک از واحردهای زیرر        3دستگاه اجرایی طی گزارشی وضعیت اجرای اقردامات مراده

 مجموعه خود را تشریح نموده و به عنوان مستند شاخص ارائه نماید.  

 

 .باشند زیرمجموعه خود مینامه درواحدهای  های اجرایی مسؤول حس  اجرای ای  آیی  ر باالتری  مقام دستگاه7ماده  
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  غیردولتی عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان دفاتر از برداری بهره و ایجاد نامه آیین عنوان مستند قانونی:

 وزیران هیأت 58/9/5983 تاریخ 45554/02045 شماره نامه تصمیم شماره مستند قانونی:

    تکالیف دستگاه اجرایی 
رئیس جمهرور محتررم    58/3/5388مورخ  65556/71745قانون توسعه حمل و نقل عمومی و تصمیم نامه شماره  5اجرای ماده در 

به منظور ایجاد بسترهای الزم برای کاهش تصدیهای دولت و اجرای مواد مررتبط در فصرول دوم و پرنجم قرانون مردیریت خردمات       

آئی  نامه اجرائی دفاتر پیشخوان دولت و بخرش عمرومی غیرر     1جه به ماده و کاهش تقاضای سفر با تو 17/4/5386کشوری مصوب 

 دولتی تفاهم نامه زیر منعقد می گردد.

تفاهم نامه حاضر را سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه خدمات دهنده و معاونت توسعه مردیریت و سررمایه انسرانی رئریس     

 مبادله می نمایند.جمهور با شرایط و ضوابط تعیی  شده امضا و 

 موضوع تفاهم نامه -5ماده 

عبارت است از ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور با نظارت دستگاه خدمات دهنده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسرر  

 کشور با نظارت کارگروه های استانی.

و روستایی خواهد بود که  شهری از اعم دولت خدمات خوانپیش دفاتر استعداد با طرح اجرای و نامحدود نامه تفاهم مدت -5تبصره 

استان های تهران و آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد و پس از آن در مقاطع زمانی بعدی قابل تسری به سایر استان  در فاز اول در

 ها خواهد بود.

وه اسرتانی  کرارگر  به نیاز مورد نقاط اعالم به نسبت موجود نقاط پوشش عدم صورت در تواند می دهنده خدمات دستگاه -2تبصره 

 اقدام نماید. انتخاب دفاتر با رعایت مفاد ای  تفاهم نامه به عهده کارگروه استانی خواهد بود.

 مرردم  بره  دهنرده  خردمات  دسرتگاه  تاییرد  مورد دیده آموزش کاربران توسط و شده تعیی  دفاتر در شده واگذار خدمات -9تبصره 

 .شد خواهد عرضه

 

 تعهدات -2ماده 

 دستگاه خدمات دهنده -الف

 وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است:

بررسی گزارشات و شکایات واصله از شاکیان و پیشنهادات مشتریان دفتر و در صورت لرزوم انعکراس بررای اتخراذ تصرمیم        -5

لح قضایی توسط دسرتگاه خردمات دهنرده پرس از     نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی و عنداللزوم تعقیب شکایات در مراجع صا

 تصویب تخلف در کارگروه استانی.

مت  قرارداد پیشنهادی قبل از اجرای مفاد ای  تفاهم نامه باید به تصویب کمیته اجرایری، کرارگروه راهبرری رسریده و بره        -1

 کارگروه های استانی از طریق دبیرخانه کارگروه راهبری ابالغ گردد.

یک نسخه از قرارداد منعقد شده بی  خود و دارنده پروانه ظر  یک ماه پس از تاریخ عقد قررارداد بره دبیرخانره     ارسال -تبصره

 کارگروه استانی.

های اطالعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری )به است نای های اجرایی، فرمها، دستورالعملنامهتحویل آیی   -3

   تشخیص مالیات( و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه.مهرهای مربوط به مأموری
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 آموزش رایگان دارنده پروانه و کارکنان مربوط.  -7

ابالغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعالم شده از سوی مراجع قانونی مربروط قبرل از تراریخ اجررا بره دارنرده         -1

 پروانه.

 قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه، ظر  یک ماه بعد از تاریخ امضای قرارداد.  -6

ابالغ دستورالعمل های جدید یا اصالحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر مرتبط با خدمات سازمان برای   -4

 اجرا به دارنده پروانه و کارگروه استانی.

 تر پیشخوان خدمات دولتتعهدات دفا -ب

 ارائه خدمات موضوع تفاهم نامه در کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت با رعایت موارد ذیل بال مانع است

 رعایت شئون اسالمی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع.  -5

و پیوست های آن و دستورالعمل هرای   انجام خدمات بر اساس مفاد آیی  نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت  -1

 اجرایی دستگاه خدمات دهنده.

الزام به نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیی  نامره هرا و فهرسرت تعرفره هرای ابالغری از طرر           -3

وم آمروزش کارکنران   سازمان، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع ذیربط در محل دفتر به صورت مرتب و در صرورت لرز  

 تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها.

 بررای  ایرران  اسرالمی  جمهروری  مرکرزی  بانرک  نظرارت  تحت های بانک از یکی حداقل( فروش نقطه) POS نصب دستگاه  -7

 ط به دستگاه خدمات دهنده.مربو وجوه پرداخت

 آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان.نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه   -1

حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عردم   -6

افشای آنها نزد دیگران. در صورت عدم اجرای مقررات ای  بند و در صورت وقوع برزه مراترب از طریرق محراکم صرالحه قضرایی       

 تعقیب خواهد شد.

همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده )در حیطه خدمات مربروط( و سرایر مراجرع      -4

 قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی.

ساعات کاری اعالم شده توسط کارگروه استانی که به طور مناسب در محل قابل  ارایه خدمات موضوع پروانه به مشتریان در  -8

 رویت مراجعه کنندگان باشد.

هرا و  قرار دادن آدرس، شماره تلف ، شرماره نمرابر و آدرس الکترونیکری ابالغری کرارگروه اسرتانی بررای دریافرت شرکایت            -8

 پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان.

نیروی آموزش دیده جایگزی  در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر که خدمات موضوع تفاهم نامه را ارائره مری    تامی   -54

 کنند.

 ( با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز.Onlineایجاد شبکه های بر خط ) -55

 

 توصیه  
    5طی گزارشی تحلیلی و مصور، عملکرد دفاتر پیشخوان در خصوص خدمات مرتبط با دستگاه بر اساس مروارد 

 بند ب تهیه و به عنوان مستند شاخص ارائه گردد.  54تا 



 اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداریتکالیف دستگاه های 
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 مالی امور -9ماده 

 تعهدات مالی دارنده پروانه -بخش اول

توجه به آخری  تغییرات مصوب و با ذکر تراریخ اجررای تعیری      دارنده پروانه موظف است تعرفه های خدمات قابل ارایه را با -5

 شده مطابق ابالغیه های دستگاه خدمات دهنده رعایت نماید.

 دارنرده  با و گرددمی محسوب تخلف دریافت وجوه بیش از تعرفه های اعالم شده و کارمزد به شرح پیوست تفاهم نامه -5تبصره

 واهد شد.خ برخورد نامه  آیی ای  مفاد برابر خصوص درای  پروانه

 ارائه رسید به مشتریان در قبال دریافت هرگونه وجوه ازآنها الزامی است. -1تبصره

دارنده پروانه در هنگام دریافت هرگونه وجهی از مودیان به نمایندگی از دستگاه خدمات دهنرده موظرف اسرت در خصروص      -1

منعقده به حساب های تعیی  شده از طر  دسرتگاه ارائره دهنرده خردمات     واریز کلیه وجوه دریافتی در مهلت مقرر در قرارداد 

 اقدامات الزم را بعمل آورد.

دارنده پروانه موظف است با توجه به تصمیماتی که از سوی کارگروه استانی در خصوص جبران خسرارت وارده بره دسرتگاه     -3

ربوطه به شماره حساب اعالم شرده ظرر  مردت تعیری      خدمات دهنده اتخاذ گردیده، نسبت به جبران خسارت و واریز مبالغ م

شده از سوی کارگروه اقدام نماید. در غیر اینصورت دستگاه خدمات دهنده می تواند در خصروص جبرران خسرارت برابرر مفراد      

 قرارداد منعقده عمل نماید.

 توصیه  
   بخرش   3ترا   5گزارش عملکرد مالی دفاتر پیشخوان به طور ادواری تهیه و بر اساس آن تخلفات احتمالی موارد

 شناسایی و به ریاست دستگاه جهت تصمیم گیری ارائه گردد.  3اول ماده 

 

 موارد سایر –بخش دوم 

قررارداد درج شرده اسرت( از سروی دسرتگاه      ارایه خدماتی که در داردوب پروانه به صورت موردی)به جزط مواردی که در   -5

 خدمات دهنده به کارگروه استانی منعکس می شود باید با تنظیم الحاقیه قرارداد انجام شود.

هرای آن و یرا بره    در صورتی که مدت اعتبار پروانه خاتمه یافته و تمدید نشود و یا به علت نقض شرایط آیی  نامه و پیوست  -1

انه، پروانه دفتر لغو شود طرفی  موظفند برابر قررارداد منعقرده نسربت بره تسرویه حسراب مرالی در        دلیل درخواست دارنده پرو

 کارگروه استانی و با حضور نماینده سازمان اقدام کنند.

  
دارنده پروانه موظف است ظر  مدت تعیی  شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مرورد انجامتعهردات معوقره و     -تبصره

 تنخواه گردان و تسهیالت دریافتی )در صورت وجود( تسویه حساب نماید.پرداخت 

در خصوص مقررات مالی تصریح نشده در آیی  نامه و پیوستهای آن برابر قوانی  و مقررات مربوطه و قرارداد فی مابی  رفتار  -3

 خواهد شد.

می باشد. تغییر در مفاد آن با پیشنهاد مشرتر   فهرست عناوی  و شرح خدمات و کارمزدهای آن به پیوست ای  تفاهم نامه  -7

 طرفی  و تصویب کارگروه استانی امکان پذیر است.

 .پذیرد می صورت بایسته اقدام قانون برابر و مست ناست امر ای  از آتی قانونی الزامات –5تبصره 
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ط و مقررات در حروزه خردمات ایر     کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده مکلف به نظارت بر حس  اجرای قانون و ضواب -1

 تفاهم نامه در دفاتر می باشند.

آئری  نامره اجرائری دفراتر پیشرخوان خردمات        7 ?رسیدگی به تخلفات و شکایات موضوع ای  تفاهم نامه برابر پیوست شمار -6

 دولت توسط دبیرخانه کارگروه استانی انجام و پس از تایید کارگروه، به اجرا گذاشته خواهد شد.

حل اختال  ناشی از اجرای ای  تفاهم نامه بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق، ارجاع موضوع به کرارگروه    -4

 استانی و در صورت عدم توافق مطابق آئی  نامه اقدام خواهد شد.
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  اداری های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و ساماندهی کمیتهعنوان مستند قانونی: 

  2/54/5939تاریخ  59022/39/244بخشنامه شماره شماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
 کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم -7

هیرات محتررم    18/51/5381هرر تراریخ    14318/ت 581484ای  کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند )ب( ماده یک مصوبه شرماره  

تراریخ   164/83/146وزیران برای اجرای وظایف مذکور ، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصالح نظام اداری)موضروع مصروبه شرماره    

و سایر مقررات مربوط بره ارتقراط فرهنرگ     85و  84شورای عالی اداری(،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد  14/5/5383

 ع ، ساماندهی رسیدگی به شکایات ، سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.سازمانی،تکریم ارباب رجو

 اهم وظایف کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 تعیی  مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه. -

 ....اقدامات و  سیاست ها، تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهدا ، -

 بازنگری قوانی  و مقررات در جهت ت بیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه. -

 راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم. -

 تدوی  برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع . -

 برنامه اجرایی ارتقای سالمت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن .تنظیم  -

 بازنگری در قوانی  و مقررات با رویکرد پیشگیری ، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان. -

 تدوی  شاخص های سالمت و سنجش و پایش میزان سالمت و فساد اداری. -

موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوی  برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصرالح رفترار   سنجش و آسیب شناسی وضع  -

 مدیران و کارکنان و اصالح قوانی  و مقررات.

 راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن. -

 عناوی  مشابه انجام می شود . امور دبیرخانه ای مربوط به ای  کمیته توسط دفتر مدیریت عملکرد یا واحدها و

 

 توصیه  
   فهرست اعضای کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم به همراه مسئولیت آنها و احکام صادره به عنروان

 مستند شاخص ارائه گردد.

         با توجه به حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مصادیق حقوق متقابرل مرردم و دسرتگاه برا نظرر مشراوران و مردیران

)درج در پورترال سرازمانی   اطرالع رسرانی گرردد.       دستگاه تنظیم و پس از تأیید مدیر دستگاه بره طررق مختلرف   

 دستگاه، نصب در تابلو اعالنات، اطالع رسانی  رسانه ای(

   اهدا  عملیاتی و اولویت های سالیانه دستگاه در افزایش سطح سالمت اداری در ابتدای هر سال توسط کمیتره

 تدوی  و به تأیید مدیر دستگاه برسد.سالمت اداری 

      برنامه های سالیانه  ارتقای سالمت اداری در ابتدای هر سال توسط کمیته سرالمت اداری تهیره و توسرط مردیر

 دستگاه به مجریان امر ابالغ گردد.



 اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداریتکالیف دستگاه های 

 دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری برنامه -دومجلد 
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   برار در سرال    1شاخص های سنجش سطح سالمت اداری دستگاه توسط کمیته سالمت اداری تدوی  و حرداقل

 ارزیابی قرار گیرد.مورد 

   گزارش پیشرفت برنامه های ارتقای سالمت اداری توسط کمیته سلمت اداری به صورت ادواری)ترجیحاً هر سره

 ماه یکبار( تهیه و به مدیر دستگاه ارائه گردد.

  برنامه های فرهنگی مرتبط با مقوله های سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم تنظیم و در طی سال اجرا شده

 گزارش آن توسط مجریان امر به کمیته سالمت اداری ارائه گردد. و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداریتکالیف دستگاه های 

 دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری برنامه -دومجلد 
 

 

 74از     17صفحه:   شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
 

 قانون مدیریت خدمات کشوری 34و  22و   24، 21مواد عنوان مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
 حقوق مردم -فصل سوم

های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و بایرد برا رعایرت مروزای  اخرالق اسرالمی و اداری و طبرق         مدیران و کارمندان دستگاه -11ماده 

نمایند وظایف خود را به نحواحس  در راه خدمت به مرردم و برا    سوگندی که در بدو ورود اداط نمود و منشور اخالقی و اداری که امضاط می

 های قانونی آنها انجام دهند.   وق و خواستهدر نظر گرفت  حق

نامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصرویب هیرات    کر، مت  سوگندذال اصول و مفاد منشور فوق -5تبصره 

  .وزیران برسد

 توصیه  
  ابالغری از هیرأت وزیرران    مرت   اشده یتنظیم  رعایت موزای  اخالق اسالمی و اداریمت  سوگندنامه، تعهد نامه 

نامرره شررماره  تصررویبموضرروع  قررانون مرردیریت خرردمات کشرروری  11نامرره اجرایرری تبصررره یررک مرراده   آیرری )

به امضای کلیره کارکنران جدیرد االسرتخدام و سرایر      (  هیأت وزیران 15/55/5388  تاریخ 73857/ت135734

 ندارد برسد.کارکنانی که مت  سوگند نامه در پرونده پرسنلی آنها وجود 

 قرانون   11نامه اجرایی تبصره یک مراده   آیی یا مت  ابالغی از هیأت وزیران ) مت  منشور اخالقی سازمان تنظیم

 (  هیأت وزیرران  15/55/5388  تاریخ 73857/ت135734نامه شماره  تصویبموضوع  مدیریت خدمات کشوری 

  و به امضای کلیه مدیران و کارکنان سازمان برسد.  

 

 

هرای اجرائری آشرنا نمروده و از طریرق وسرایل        های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دسرتگاه  دستگاه -16ماده 

ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در ای  زمینه را ارتقاط داده و اطالعرات الزم را بره نحرو    

 ر اختیار مردم قرار دهند.  مطلوب و مناسب د

 توصیه  
         با توجه به حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مصادیق حقوق متقابرل مرردم و دسرتگاه برا نظرر مشراوران و مردیران

)درج در پورترال سرازمانی   دستگاه تنظیم و پس از تأیید مدیر دستگاه بره طررق مختلرف  اطرالع رسرانی گرردد.        

 اطالع رسانی  رسانه ای(دستگاه، نصب در تابلو اعالنات، 

 

 

هرای اجرائری موظفنرد     های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دسرتگاه  مردم در استفاده از خدمات دستگاه -14ماده 

مختلف به اطرالع  حداک ر ظر  سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفا  نموده و از طرق 

های اجرائی مسوولیت پاسخگویی بره مرردم و شرکایت انران را بره عهرده        مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولی  دستگاه

 خواهند داشت.

 



 اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداریتکالیف دستگاه های 

 دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری برنامه -دومجلد 
 

 

 74از     11صفحه:   شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
 

 توصیه  
   فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه تنظیم و به همراه شیوه ارائه هر خدمت از طریق واحد روابط عمرومی

 یا واحدهای مسئول و همچنی  طریق پورتال دستگاه و رسانه های عمومی اطالع رسانی گردد.  

   برازنگری قررار گیررد و    فرایندهای ارائه خدمت به مردم با رویکرد کوتاه شدن مراحل و زمان ارائه خدمت مرورد

 گزارش نتایج حاصل به مدیر دستگاه ارائه گردد.

         خدماتی که به صورت الکترونیکی قابل ارائه می باشند و حضرور اربراب رجروع در دسرتگاه را کمترر مری نمایرد

 شناسایی گردیده و تمهیدات الزم با رعایت کلیه نکات فنی و امنیتی جهت طراحی و استقرار سامانه هرای مربروط  

 پیش بینی گردد.

        گزارش عملکرد سامانه های خدمات رسانی به مردم از بعد حجم، کیفیرت و سررعت ارائره خردمات بره صرورت

 ادواری )ترجیحاً هر سه ماه یکبار( تهیه و به مدیر دستگاه ارائه گردد.

 

 حقوق و تکالیف کارمندان -ازدهم یفصل 

رویی، انصا  و تبعیرت   باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده کارمندان دستگاههای اجرایی مؤظف می -84ماده 

ربط پاسخگو  از قوانی  و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعی  به طور یکسان و دستگاه ذی

 باشند.  

توانند در برابر برخرورد نامناسرب    باشد. ارباب رجوع می اعتنایی به امور مراجعی  و تخلف از قوانی  و مقررات عمومی ممنوع می هرگونه بی

 ربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.   کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی

 توصیه  
  ثبت گزارشات تخلفات مشاهده شده توسط کارکنان و ارباب رجوع طراحی و از طریرق  سامانه الکترونیکی جهت

پورتال سازمان به عموم دسترسی داده شود. توجه گردد در ای  سامانه ثبت مشخصات افراد ارائه دهنده گزارشرات  

و صرحه   تخلف اختیاری باشد. گزارشات تخلف ثبت شده در ای  سرامانه توسرط بازرسری  سرالمت اداری بررسری     

گذاری شده و به صورت ادواری)ترجیحًا ماهیانه( نتیجره بررسری و رسریدگی بره تخلفرات طری گزارشری توسرط         

 بازرسی  به کمیته سالمت اداری ارائه گردد.
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  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداریعنوان مستند قانونی: 

  شورای عالی اداری 54/52/5985.ط تاریخ 58104/59مصوبه شماره شماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
  و جلرب   منظرور تکرریم    کشرور بره    ریزی و برنامه  مدیریت  پیشنهاد سازمان  بنا به 11/5/5385  مورخ  جلس   در نودمی   اداری  عالی  شورای

  هرای  و شررکت   ها، مؤسسات ها، سازمان وزارتخانه  نمود، کلی   کشور تصویب  اجرایی  عملکرد واحدهای  به  نسبت  رجوع و ارباب  مردم  رضایت

و سرایر    تهران  ، شهرداری انتظامی  نیروی  هستند، از جمله  نام  ذکر یا تصریح  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  که  ها و مؤسساتی ، شرکت دولتی

  عمرومی   از بودجر    که  اسالمی  انقالب  و نهادهای  غیردولتی  عمومی  و نهادهای  مؤسسات   ، همچنی بیمه  های ها و شرکت ها، بانک شهرداری

 :نمایند  موارد زیر اقدام  انجام  به  کنند نسبت می  استفاده  دولت

 

 : رجوع ارباب  به  خدمات  ارائة  نحوة  و مستندسازی  شفاف 

مستقر در   رجوع ارباب  دارای  )واحدهای  مصوبه  ای   موضوع  های دستگاه  و اجرایی  ستادی  یواحدها  ، رؤسا و مسئولی  مدیران  ر کلی 5  مادة

در   الزم  ، اطالعرات 5/4/5385  حداک ر تا تاریخ  مردم  به  خدمت  ارائ   نحوة  سازی شفا   و...( مکلفند، جهت  و بخش  ، شهرستان مرکز، استان

 قرار دهند:  و در اختیار مراجعی   موارد زیر باشد، مستند کرده  حاوی  که  نحوی  را به  رجوع ابارب  به  ارائه  قابل  خدمات  خصوص

  رجوع ارباب  به  ارائه  قابل  خدمات  ر نوع 

 کار  انجام  و مراحل  مورد عمل  ر مقررات 

 کار  انجام  زمان ر مدت 

  مورد عمل  های مورد نیاز و فرم  ر مدار  

  مراجعه  اوقات  کار و تعیی   انجام  متصدی  استقرار، نام  ، محلواحد  ر عنوان 

  مورد استفاده  آوری ف   ر نوع 

  مرورد بره    را حسرب   مرردم   بره   شرده  ارائره   و مکتوبرات   از اطالعات  نسخه  موظفند یک  در مرکز و استان  اجرایی  واحدهای  رؤسای  : تبصره 

 نمایند.  ارسال  در استان  مربوط  اداری  تحول  های در مرکز یا کمیسیون  متبوع  دستگاه  اداری  تحول  شورای  دبیرخان 

 

 توصیه  
  تدوی  آیی  نامه داخلی تکریم ارباب رجوع با رعایت الزامات مصوبه به کمک مشاوری  و مدیران سازمان و ابالغ

 آن به کلیه واحدها توسط مدیر دستگاه

  خصوص کلیه فرایندهای مرتبط با ارباب رجوع جهت شناسایی فعالیت هرای غیرر   اجرای عملیات کارسنجی در

 ضرور و بررسی کاهش زمان اجرای امور و ارائه گزارش نتایج کارسنجی به مدیر دستگاه

  بازنگری کلیه فرم ها و دستورالعمل های اجرایی دستگاه بر مبنای الزامات استانداردISO 8444 

 که با رویکرد افزایش دقت و کیفیت اجرا و کاهش زمان انجام قابلیرت الکترونیکری    شناسایی فرایندها و وظایفی

 شدن را دارند و ارائه گزارش به مدیر دستگاه جهت صدور مجوز تهیه سامانه الکترونیکی
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 : مردم  به  خدمات  ارائة  از نحوة  رسانی اطالع 

 برسد:  و مخاطبی   مردم  عموم  اطالع  به  ذیل  و از طُرُق  اولویت  ترتیب  باید به  یک  مذکور در مادة  اطالعات  ر  کلی  1  مادة 

  دید مراجعی   و در معرض  ورودی  راهنما در مبادی  در تابلوی  ر نصب 

  و مخاطبی   رجوع ارباب  بی   بروشور و توزیع  ر تهی  

  استقرار آنان  در محل  کارکنان  اصلی  وظایف  و رئوس  سازمانی  کار، پست  انجام  متصدی  ، عوامل خانوادگی و نام  امن  ر نصب 

  مصوبه  ابالغ  از تاریخ  ماه« 4«  حداک ر ظر   مردم  راهنمایی  گویا برای  تلف   خط  اندازی ر راه 

در   رسرانی  اطرالع   جهت  اینترنتی  و ایجاد سایت  مراجعی   راهنمای  کتاب  تهی   به  ند نسبتمکلف  مصوبه  ای   مشمول  های ر  دستگاه  3  مادة

  کشرور اقردام    ریرزی  و برنامه  مدیریت  سازمان  های بخشنامه  بر اساس  رجوع و ارباب  مردم  به  اجرایی  های دستگاه  ارائ   قابل  خدمات  خصوص

 نمایند.

 توصیه  
  ادواری)ترجیحاً هر شش ماه یکبار( در خصوص عملکرد روش ها و سیستم های اطالع رسانی عمرومی  گزارشات

 خدمات قابل ارائه دستگاه تهیه و مدیر دستگاه ارائه گردد.

  انجرام گرردد و   بهبود مستمر روش های اطالع رسانی به مردم با هد  کسب اطمینان از افزایش آگاهی عمومی

 ام شده به صورت ادواری )ترجیحاً هر شش ماه یکبار( به مدیر دستگاه ارائه گردد.گزارش نتایج اقدامات انج

 

 : با مردم  در ارتباط  سازمان  منشور اخالقی  تدوین 

  به  توجهبا   بر موارد ذیل  مشتمل  متبوع  سازمان  منشور اخالقی  و تدوی   تهیه  به  موظفند نسبت  مصوبه  ای   مشمول  های ر  دستگاه  7  مادة

 نمایند:  اقدام  مردم  به  و احترام  نهادن  ارج  مورد انتظار جهت  شغلی  مناسب  رفتارهای  ت بیت  برای  و اخالقی  اعتقادی  مبانی

 و ... لباس  و آراستگی  ، نظم شناسی ، وقت مردم  به  خدمات  ارائه  برای  و آمادگی  ر  نظم  الف 

 . برخوردی و خوش  ، همکاری مردم  به  خوب  خدمات  درارائه  و انصا   ، عدالت و نزاکت  ادب  ر  رعایت  ب 

 . گیرندگان خدمت  مورد نیاز به  در هنگام  کافی  و توضیحات  اطالعات  ارائه  برای  ر  آمادگی  ج 

 کار و فعالیتها.  با نوع  کار، متناسب  به  م بت  د ر  وجود تمایالت 

و   دهند و امکانات  اختصاص  رجوع حضور ارباب  برای  اداری  مناسب  موظفند فضای  اجرایی  واحدهای  کلی   رجوع ارباب  به  احترام  هر ر  برای  

 نمایند.  فراهم  و استقرار آنان  آسایش  را برای  الزم  تسهیالت

  خود را در محرل   کارکنان  وظایف  اصلی  و فهرست  سازمانی  کار، پست  انجام  متصدی  عوامل  خانوادگی  و نام  واحدها مکلفند نام  و ر  تمامی  

 نمایند.  نصب  مراجعان  برای  رؤیت  و قابل  نحو مناسب  به  استقرار آنان

  دماتیخر   های ایجاد گیشه  به  نسبت  مردم  شأن  و نیز رعایت  رجوع و ارباب  کارکنان  ارتباط  منظور کاهش  موظفند به  اجرایی  ز ر  واحدهای  

 نمایند.  اقدام  اداری  شورایعالی 14/1/5341  مورخ 5/ /دش1415  شمارة  مصوب   بر اساس

 توصیه  
  قرانون   11نامه اجرایی تبصره یک مراده   آیی یا مت  ابالغی از هیأت وزیران )مت  منشور اخالقی سازمان تنظیم

 (  هیأت وزیرران  15/55/5388  تاریخ 73857/ت135734نامه شماره  تصویبموضوع  مدیریت خدمات کشوری 

 و به امضای کلیه مدیران و کارکنان سازمان برسد.   

   کارگروه تکریم ارباب رجوع به صورت ادواری )ترجیحاً هر شش ماه یکبار(  وضعیت رعایت مفاد منشور اخالقری
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واحردها در ایر  خصروص را بره مردیر      سازمان توسط واحدهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و گزارش عملکررد  

 ای  گزارش به عنوان مستند شاخص استفاده شود. دستگاه ارائه نماید.

 

 

 : مردم  به  خدمات  ارائة  های روش  بهبود و اصالح 

  و مقرررات   قوانی   رعایتخود را با   مورد عمل  های روش 5/4/5385 موظفند حداک ر تا تاریخ  اجرایی  از واحدهای  هر یک  رؤسای ر  1  مادة 

  کمیسریون   را برای  شده اصالح  از روش  نسخه  اجرا، یک  و ضم   ، اصالح گیرندگان و خدمت  خدمات  ارائ   نظر از متصدیان  و با کسب  مربوط

 دارند.  ارسال  در استان  مربوط  دستگاه  اداری  تحول

  ، بهترری   شده اصالح  های روش  پیشنهادها از بی   وصول  از زمان  ماه« 1«  حداک ر ظر   ندر استا  دستگاه  اداری  تحول  :  کمیسیون تبصره 

 خواهد نمود.  ارسال  متبوع  دستگاه  اداری  تحول  شورا یا کمیسیون  مورد برای  را حسب  روش

و   نمروده   و ممیرزی   را مجردداً بررسری    پیشرنهادی   شردة  اصالح  های ، روش است  موظف  دستگاه  اداری  تحول  ر  شورا یا کمیسیون  6  مادة 

و   اسرتانی   واحردهای   کلیر    اجراط بره   آنها، جهت  و بهسازی  و مقررات  با قوانی   از تطبیق  و پس  نموده  را انتخاب  تسرّی  قابل  روش  بهتری 

 نماید.  ابالغ  و... تابعه  شهرستانی

  انجرام   مربروط   تخصصری   واحردهای   الذکر توسرط  فوق  های باشند، بررسی می  اداری  تحول  ا کمیسیونفاقد شورا ی  که  هایی :  دستگاه تبصره 

 خواهد شد.

  ، دستورالعمل اجرایی  واحدهای  و متصدیان  ، رؤسا، عوامل مدیران  آشنایی  برای  است  کشور موظف  ریزی و برنامه  مدیریت  ر  سازمان  4  مادة

و   و تنظریم   روز تهیه 71  مدت  ظر   ساده  روش  را به  خدمات  ارائه  رسانی اطالع  های کار و شیوه  انجام  روشهای  صالحو ا  مستندسازی  نحوه

 ها قرار دهد. در اختیار دستگاه

  هرای  دسرتورالعمل   را براسراس   الزم  موظفنرد، آموزشرهای    اجرایی  دستگاههای  آموزشی  و واحدهای  دولتی  مدیریت  :  مرکز آموزش تبصره 

 نمایند.  هستند، ارائه  آموزش  متقاضی  که  مشمول  واحدهای  و متصدیان  ، روسأ، عوامل مدیران  به  ساعت 51حداک ر در   مربوط

 

 توصیه  
 به عنوان یکی از اولویت های سازمان در نظام پیشنهادات اعرالم    مردم  به  خدمات  ارائ   های روش  بهبود و اصالح

 شده تا کارکنان پیشنهادات خود را در ای  خصوص ارائه نمایند. 

 

 

 :   از مردم  نظرسنجی 

  را درخصروص   رجروع  قرار دهند و نظرر اربراب    در اختیار وی  نظرسنجی  ، برگ رجوع ورود ارباب  موظفند هنگام  اجرایی  واحدهای  ر  8  ماده

  نظرسرنجی   کار جویا شوند. بررگ   انجام  و رفتار متصدیان  قبلی  شده  اعالم  با اطالعات  آن  تطبیق  یا عدم  تطبیق  کار، همچنی   گردش  نحوه

 شود.  و اختصار طراحی  جویی صرفه  دیگر با رعایت  و یا بهر طریق  مالقات  واند ظهر برگت می

از   و راهنمایی  منظور اخذ مشاوره به  پیشنهادات  و صندوق  صوتی  و استقرار پست  اندازی راه  به  موظفند نسبت  اجرایی  :  واحدهای5  تبصره 

 نمایند.  اقدام  مردم
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و   مردیریت   سرازمان   دسرتورالعمل   براساس  که  و کسانی  ، بررسی واحد مربوطه  رئیس  توسط  نظرسنجی  برگهای  هر ماه  ایان:  در پ1  تبصره 

  عردم   موجبرات   کره   قرار گیرند و برا کارکنرانی    شوند مورد تشویق  از حد انتظار باالتر ارزیابی  مردم  نظرسنجی  کشور و برمبنای  ریزی برنامه

 شود.  اند، برخورد قانونی کرده  را فراهم  رجوع ربابا  رضایت

 توصیه  
      گزارش تحلیلی از نظرسنجی های انجام شده در دوره های زمانی معی  )ترجیحاً هر سه مراه یرک برار( تهیره و

ای  گزارش بره عنروان مسرتند    روند افزایش یا کاهش رضایت مردم در هر دوره بررسی و علل آن شناسایی گردد.  

 شاخص ارائه گردد.

 

  و اسرتانی   ملری   اجرایری   از دسرتگاههای   مرردم   رضرایت   میرزان   سرنجش   جهت  است  در مرکز و استانها موظف  مرکز آمار ایران  ر 8  ماده 

هرر    مراه  گاهها در بهمر  دسرت   تفکیرک   را به  آمده  بدست  را اجراط و نتایج  مردم  رضایت  میزان  افکارسنجی  طرح  سالیانه  مصوبه  ای   مشمول

 نماید.  ارائه  دولت  به  سال

  

 :   با مردم  اجرائی  دستگاههای  رفتار کارکنان  بر حسن  نظارت

و   ، راهنمرایی  پیگیری  ، همچنی  آن  بر اجرای  ونظارت  مصوبه  اهدا   تحقق  موظفند جهت  مصوبه  ای   مشمول  دستگاههای  ر  کلیه54  ماده

 دهند.  را انجام  ذیل  خود اقدامات  مدیریت  تحت  سازمانی  عملکرد واحدهای  و ارزیابی  موانع  رفع

 . الزم  گزارشهای  و تهیه بازرسی  جهت  شکایات به  ورسیدگی  بازرسی ر  تجهیز واحدهای  الف 

و   مسرتمر از پیشررفت    گرزارش   و ارائره   ، راهنمرایی  رسیباز  برای  دستگاه  مسئول  مقام  وزیر یا باالتری   از طر   ویژه  بازرس  ر   انتخاب   ب 

 .  مصوبه  اجرای

 باشد. می  ضروری«  ب»مذکور در بند   طریق  به  بازرس 1  حداقل  ، و استانداریها انتخاب مستقل  یا سازمان  هر وزارتخانه  :  برای تبصره 

  نمایند و موارد عدم  نظارت  مصوبه  ای   اجرای  هستند بر حس   استانها موظف  استاندارانکشور و   ریزی و برنامه  مدیریت  ر  سازمان55  ماده

  علرت   برودن   موجه  و در صورت  موضوع  از بررسی  پس  مسئول  کنند. مقام  گزارش  دستگاه  مسئول  مقام  وزیر یا باالتری   را به  مصوبه  اجرای

کنرد.    را پیگیری  آن  و اجرای  تعیی   مشکل  رفع  را جهت  یکماه  ، مدت واحد ذیربط  برای  الزم  های نماییراه  ارائه  ، ضم  مصوبه  اجرای  عدم

  ریرزی  و برنامره   مدیریت  سازمان  از طریق  نگردد، مراتب  اقدام  در واحد مربوطه  مصوبه  اجرای  به  نسبت  شده  تعیی   در مدت  که در صورتی

 شود. می  گزارش  ریجمهو  رئیس  کشور به

و   متعهد، متخصص  کارشناسان  تعداد مورد نیاز به  به  مصوبه  ای   اجرای  برای  کشور و استانداران  ریزی و برنامه  مدیریت  ر  سازمان5  تبصره 

  مشمول  دستگاههای  اجرایی  هایواحد  به  مراجعه  ضم   کارشناسان  صادر خواهند نمود. ای   بازرسی  خود در مرکز و استانها، حکم  ذیصالح

  در جهرت   همکراری   به  موظف  مصوبه  ای   مشمول  نمایند. دستگاههای می  اقدام  گزارش  تهیه  به  و نسبت  امور را بررسی  انجام  ، نحوه مصوبه

 ند.باش می  استانداری  یا بازرسان  سازمان  اعزامی  با کارشناسان  محوله  مأموریتهای  اجرای  حس 

  انجرام   بره   و استاندارد نسربت   هماهنگ  لیستهای  از دک  با استفاده  الزم  آموزشهای  از طی  پس  منتخب  و بازرسان  ر  کارشناسان1  تبصره 

 نمایند. می  اقدام  محوله  مأموریت

  داوطلرب   کره   یرا بازنشسرته    دانشرگاهی   ، متعهد و متخصرص  و واجد شرایط  صالحیت  افراد صاحب  توانند از بی  می  ر  استانداران3  تبصره 

صرادر    و حکرم   ، انتخراب  افتخراری   ، ناظر یا برازرس  استان  اداری  تحول  ریزی از تأیید ستاد برنامه  باشند پس می  مصوبه  بر اجراط ای   نظارت

 نمایند.
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  اسرتاندار اسرتان    خرود را بره    واجد شررایط   ، بازرسان مردمی  نظارت  نیاز به  در صورت  و استان  شهر، شهرستان  اسالمی  ر  شورای7  تبصره 

 ر شود.صاد  و حکم  انتخاب  ماده  ای  3  تبصره  با رعایت  افتخاری  ناظر یا بازرس  عنوان  نمایند، تا به پیشنهاد می  مربوط

 

 گردند: می  مردم  نارضایتی  موجب  که  و کارکنانی  با مدیران  و برخورد قانونی  موفق  و کارکنان  و تقدیر از مدیران  تشویق

  اسرتخدامی   در وضرعیت   رجروع  و اربراب   مرردم   و ترأثیر نظررات    اعمال  جهت  است  کشور موظف  ریزی و برنامه  مدیریت  ر  سازمان51  ماده 

  به  و رسیدگی  کارکنان  و تنبیه  تشویق  در زمینه  مربوط  و مصوبات  لوایح  و تنظیم  تهیه  به  ، نسبت مصوبه  ای   مشمول  دستگاههای  کنانکار

  رعایرت   شود که  عوض  نحوی  باید به  مقررات  نماید. ای   ، اقدام مصوبه  ای   تصویب  از تاریخ  ماه  سه  مدت  ، حداک ر ظر  رجوع ارباب  شکایات

 نماید.  را تأمی   اجرایی  ، در دستگاههای موضوعه  مقررات  در داردوب  رجوع ارباب  رضایت  و کسب  مردم  حقوق

  بودجره   اعتبرارات   تواننرد از محرل   مری   مصروبه   ایر    مشمول  ، دستگاههای51  در ماده  شده  بینی پیش  و مصوبات  لوایح  :  تا تصویب تبصره 

  مربروط   از اختیرارات   با اسرتفاده   ، و سایر منابع از شمول  خارج  ، اعتبارات سوم  برنامه  قانون 46  ماده  ذیل  تبصره  ، مازاد درآمد موضوع یجار

 نمایند.  اقدام گردند، می  مردم  رضایت  جلب  موجب  مصوبه  ای   اجرای در  که   و کارکنانی  مدیران  به  پاداش  و پرداخت  تشویق  به  نسبت

شهرسرتانها    و رؤسرای   اسرتانی   مردیران   به  مسئول  مقامات  از طریق  پاداش  پرداخت  جهت  الزم  ، اختیارات تبصره  ای   در انجام  تسریع  برای

 اعطاط گردد.

  ، تحت لوح  اعطای  حاوی  و تنبیه  تشویق  دستورالعمل  و تدوی   تهیه  به  نسبت  است  کشور موظف  ریزی و برنامه  مدیریت  ر  سازمان53  ماده

و   اجرایری   واحردهای   و مردیران   کارکنان  معرفی  دگونگی  همراه  به  قانونی  برخوردهای  و همچنی   جوایز نقدی  ، اعطای تکریم  جایزه  عنوان

  و بهبرود کیفیرت    مرردم   رضرایت   کسرب   را جهرت   تاقرداما   و بهتری   بیشتری   که  و ملی  ای ، منطقه محلی  در فضای  سازمانها و مؤسسات

 نماید.  اند، اقدام داده  خود انجام  خدمات

  نیرز مشرمول    است  شده  مؤثر واقع  مردم  کار و رضایت  انجام  روشهای  در اصالح  آنان  پیشنهاد سازنده  که  و مراجعینی  رجوع :  ارباب  تبصره 

 هستند.  ماده  ای   تشویق

و   مردیریت   و سرازمان   خود و استانداران  از نمایندگان  واصله  های گزارش  موظفند بر اساس  مستقل  های دستگاه  ر  وزراط و رؤسای  57  مادة

  همرا فررا   مرردم   مشکالت  رفع  موجبات  و غیرمؤثّر که  تفاوت بی  ، در مورد مدیران الزم  ها و تقدیرهای تشویق  انجام  کشور ضم   ریزی برنامه

  از آن  و خارج  سازمانی  در محیط  اهمیت  برحسب  موضوع  آنها و انعکاس  عزل  به  ، نسبت مربوط  تذکرات  به  توجه  عدم  کنند، در صورت نمی

 نمایند.  ، اقدام قانونی  و سایر برخوردهای

 توصیه  
  منافع کارکنان و الزامات قانونی و علمری   آیی  نامه تشویق و تنبیه کارکنان با رویکرد همسویی منافع سازمانی و

نظام مدیریت عملکرد کارکنان تدوی  شده و به نحوی اجرا گردد که کلیه پاداش ها، تشویق ها و تنبیهات مبتنری  

 بر نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان باشد.

 

 : سایر موارد اجرایی

،  اجرایری   هرای  در دسرتگاه   آن  کنی با ارتشاط و ریشه  و مبارزه  پیشگیری  برای  است  کشور موظف  ریزی و برنامه  مدیریت  ر  سازمان  51  مادة

 نماید.  تقدیم  دولت هیأت  و به  تهیه  ماه سه  را حداک ر ظر   مذموم  پدیده  با ای   تشدید مبارزه  قانونی  الیحه
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هرا و   و معاونرت   اداری  تحرول   هرای  شوراها و کمیسریون   نمودن با فعالموظفند   مصوبه  ای   مشمول  های دستگاه  ر  وزراط و رؤسای  56  مادة

را   مصروبه   ایر    و اجررای   ، پیگیری نموده  اقدام  مربوط  واحدهای  ، رؤسا و کارشناسان مدیران  و توجیه  آموزش  به  نسبت  ذیربط  های مدیریت

 خود قرار دهند.  دستگاه  اول  در اولویت

 

و   مردیریت   سرازمان   برا همراهنگی    ایرران   اسرالمی   جمهروری   ، صردا و سریمای   توسرعه   سروم   برنامه  قانون 564  ماده  ایر  در اجر54  ماده

 نماید. می  اقدام  طرح  مفاد ای   و فراگیرسازی  رسانی اطالع  به  کشور نسبت  ریزی برنامه

 

  تشرکیل   )منجملره   مختلرف   از طریرق   ، که است  مصوبه  ای   بر اجراط دقیق  نظارت  کشور مسئول  ریزی و برنامه  مدیریت  ر  سازمان  58  ماده

و در   نمروده   جمهرور گرزارش   رئریس   را اخذ و به  مصوبه  پیشرفت  ( گزارشهای اجرائی  االختیار دستگاههای تام  مستمر با نمایندگان  جلسات

 نماید. می  مذکور پیگیری  در شورای  الیتها را از وزیر مربوطهفع  پیشرفت  نماید و موارد عدم می  مطرح  اداری  عالی شورای

،  موضروع   قرراردادن   در اولویرت   هستند و ضم   مربوطه  در استان  مصوبه  ای   بر اجراط موضوع  و نظارت  پیگیری  مسئول  :  استانداران تبصره

  را بره   پیشررفت   کنند، گرزارش  می  مشاهده  مصوبه  اجراط ای   به  نسبت  اوتیتف یا بی  سستی  که  و با تذکر مواردی  را اعمال  الزم  مساعدتهای

 نمایند. می  ارائه  ایشان  اول  جمهور یا معاون کشور و رئیس  ریزی و برنامه  مدیریت  سازمان

 

در   مصروب   اعتبرارات   را تا سقف  مصوبه  ی ا  اجرای  های توانند هزینه نیاز می  در صورت  مصوبه  ای   مشمول  اجرائی  ر  دستگاههای58  ماده 

  بره   ای نیاز گسترده  و ارتباطات  اطالعات  آوری ف   توسعه  برای  نمایند و در صورتیکه  بینی پیش  ای و سرمایه  ای هزینه  بودجه  های موافقتنامه

تواننرد از   مری   مربوطره   هرای  و پرروژه   طررح   باشرد برا ارائره    هنشد بینی پیش  مصوب در بودجه باشد، دنانچه  افزاری و نرم  افزاری سخت  امکانات

 نمایند.  ستفادها 5385  سال  بودجه« 53«  تبصره " الف"دربند   شده  بینی پیش  اعتبارات

مرازاد    از اعتبرارات   اسرتان   ریرزی  برنامره   و مدیریت  با تأیید سازمان  مصوبه  ای   اجرای  توانند برای می  استانی  اجرایی  :  دستگاههای تبصره 

 نمایند.  استفاده  توسعه  سوم  برنامه  قانون 46  ماده  ذیل  تبصره  درآمد موضوع

 

و   مردیریت   سرازمان   یکبرار بره    ماه هر سه  مصوبه  ای   عملکرد خود را در خصوص  موظفند گزارش  مشمول  اجرایی  های ر  دستگاه  14  مادة 

  مرورد بره    برحسرب   را  آن  نتایج  و  بندی جمع  را  واصله  یکبار اطالعات  ماه 6، هر  است  مذکور نیز موظف  و سازمان  کشور ارسال  ریزی برنامه

 د.نمای  گزارش  اداری  عالی شورای

 

 

 

 

 

 



 اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداریتکالیف دستگاه های 

 دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری برنامه -دومجلد 
 

 

 74از     31صفحه:   شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
 

 قانون مدیریت خدمات کشوری 94دستورالعمل اجرایی ماده عنوان مستند قانونی: 

 52/52/5988 تاریخ 505512/244 شماره بخشنامهشماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
 قانون مدیریت خدمات کشوری 1بخشنامه به کلیه دستگاه های مشمول ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی، کارآمدی فعالیت ها و تامی  رضایت  (36در اجرای مفاد ماده)

 قانون خدمات کشوری به شرح زیر ابالغ می گردد. 36و کرامت مردم، دستورالعمل اجرایی ماده 

      رد عمل خرود را مطرابق ضروابط   فرایندهای مو موظفند کشوری خدمات مدیریت قانون 1 ماده مشمول های دستگاه کلیه -5

معاونرت توسرعه    11/8/5384مرورخ   48118/5844و بخشرنامه شرماره    7/4/5386مرورخ  88881/544) مفاد بخشنامه 

مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مستند سازی و اصالح نموده و با امکان ارائه اطالعات زیر در پرتال مردم و جایگاه 

 تگاه درج نمایید.دساینترنتی )وب سایت( 

 و دستگاه های اجرایی افهرست عناوی  خدمات قابل ارائه دستگاه به مردم و دیگر نهاده -

 رائه اطالعاتی از قبیل شرح خدمت، قوانی  و مقررات مربوط به ارائه خدمات و ... در مورد هر خدمتاامکان  -

 اعالم مدار  مورد نیاز برای انجام خدمت -

 اداری مورد نیاز که برای ارائه خدمت به شهروندان الزم است.قابل دسترس بودن فرم های  -

 نهاآقابلیت مشاهده فرایند گردش کار و روش های انجام خدمت به شهروندان همراه با زمان بندی انجام  -

 مراحل ارائه خدمات اداری از طریق نمایش در قالب گزارش گرا  های ساده -

 آدرس ساختمان های مورد مراجعه -

 توصیه  
    به ازای هر یک از خدمات دستگاه، فرایند ارائه خدمت در قالب اینفوگرافیک یا دفترده راهنما بر اسراس مروارد

 تهیه و به نحو مقتضی)درج در پورتال، تهیه بروشور، تهیه پوستر و ...( در معرض دید مردم قرار داده شود. 5بند 

 

پرتال وارد نموده اند، مکلفند کلیه فراینردهای مسرتند شرده پیشری      دستگاه های اجرایی که فرایندهای مورد عمل را در  -1

 خود را بازنگری و با انجام اصالحات الزم جهت درج به هنگام نمایند.

 تبصره: در به هنگام سازی فرایندها، درج فرایند قبلی فرایند اصالحی و تاریخ بازنگری ضروری است

رتال مردم کد رمز دریافت ننموده اند و موظفند در اسرع وقت نسربت بره   هایی که تاکنون برای ورود به سیستم پ دستگاه -3

 ای  دستورالعمل را اجرا نمایند. 5ماه ار تاریخ ابالغ ای  دستورالعمل مفاد ماده 6موضوع اقدام و ظر  مدت 

برازبینی و   کار و فرایندهای مرورد عمرل خرود را مرورد    دستگاه های اجرایی موظفند هر سه سال یک بار روش های انجام  -7

 اصالح قراردهند. ای  امر به صورت خودکار از طریق سیستم پرتال پیگیری خواهد شد.

دستگاه های اجرایی موظفند ظر  مدت یک ماه از تاریخ ابالغ تی  دستورالعمل پیشنهادات خود را در خصوص شراخص   -1

 تائید مورد بهره برداری قرارگیرد. های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد فرایندها به ای  معاونت ارسال تا پس از

رترال در  وشاخص های اندازه گیری میزان کارآمدی فعالیت های اجرایی ) از جمله صحت امور و رضایت مردم( از طریق پ -6

 ارزیابی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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خدمات از ای  طریرق بره نحرو    نحوه ارتباط الکترونیکی مردم با وب سایت دستگاه و دریافت  دستگاه ها موظفند نسبت به -4

                مقتضی اطالع رسانی نمایند اطالع رسانی خدماتو فعالیت های دستگاه و نیز در صورت امکانخردمات رسرانی الکترونیکری   

 (e-service.از مهمتری  شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه ها خواهد بود ) 

 ی  اقدامات را در بودجه سالیانه پیش بینی نمایند.دستگاه ها موظفند اختیارات الزم برای انجام ا -8

اطالع رسانی بره مرردم بره منظرور بهرره       معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است در خصوص -8

 برداری از پرتال مردم اقدام نماید.

 

 توصیه  
   مراجعرات حضروری مرردم بره طرور      فهرست خدمات  الکترونیکی قابل ارائه دستگاه تهیه و جهت پیشرگیری از

گسترده از طریق رسانه های مختلف به صورت ادواری اطالع رسانی شود. طی گزارشری عملکررد دسرتگاه در ایر      

 خصوص به عنوان مستند شاخص ارائه گردد.
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  دولتی   دستگاه های در  رجوع  ارباب با  مرتبط  اجرایی  های روش  اصالحعنوان مستند قانونی: 

 4/3/5982مورخ  219/50شماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
 ها شهرداری و ها بانک ، دولتی  های شرکت و  موسسات ها، سازمان ها، وزارتخانه  کلیه

 منظرور   بره  و کشرور   اسرتخدامی  و  اداری امور  سازمان پیشنهاد  به بنا ،58/8/5348  مورخ  جلسه  دهارمی  و هشتاد در  اداری  عالی  شورای

  همچنی  و  گیرندگان  خدمت و  رجوع  ارباب  رضایت  افزایش  گیری جهت با ، اجرایی  های دستگاه در کار  انجام  های روش و ها سیستم  اصالح

 :نمود  تصویب ، خدمات  دهنده ارائه  دولتی   دستگاه های  بی   الزم  هماهنگی ایجاد

دسرتگاه   نظر از  که را  اجرایی   دستگاه های  عمل مورد  اختصاصی و(  دستگاهی  بی )  مشتر   های روش موظفند  اجرایی  های دستگاه  کلیه

  ارائه جدید  های روش و  داده قرار  بازنگری و  اصالح مورد دارند، قرار  اصالح  اولویت در کشور  استخدامی و  اداری امور  سازمان و  ذیربط   های

                هرای  دسرتگاه   همکراری  نیرز  و  شرده   تعیری    تکرالیف   انجام  زمینه  آوردن  فراهم منظور  به  رابطه  ای  در. برسانند  مردم  اطالع  به را  خدمات

  اقردامات  ، مرردم   بره  مروثر  و  موقع  به  رسانی اطالع و کار  انجام  های روش و ها سیستم  اصالح  خصوص در آنها  ترغیب و  تشویق و  مدخل ذی

 :شود می  گذاشته اجراط مورد  به  ذیل

 بره  نسربت ( 5348 ماه خرداد پایان تا حداک ر) ماه 4 مدت ظر  موظفند مصوبه پیوست فهرست در شده تعیی  اجرایی   دستگاه های ر5

 سرازمان  تاییرد  از پرس  و اقردام  زیر نکات رعایت با مردم به رسانی اطالع نحوه متضم  مربوطه(  مشتر  و اختصاصی) های روش اصالح

 :گذارند اجرا مرحله به کشور استخدامی و اداری امور

 و هرا  سیسرتم  بهبرود  فرهنرگ  ترویج منظور به ذیربط دولتی   دستگاه های همکاری با کشور استخدامی و اداری امور سازمان ر5/5   

 .نماید می اقدام پیوست فهرست( 5) بند در شده تعیی  روش پنج اصالح به نسبت ، اجرایی واحدهای در ها روش

 ماه یک مدت ظر  موظفند اند، گردیده تعیی  ها روش اصالح مسئول عنوان به پیوست فهرست در که اجرایی   دستگاه های ر 1/5   

 تاییرد  از پرس  و نماینرد  ارسرال  کشرور  اسرتخدامی  و اداری امور سازمان به و تنظیم را شده تعیی  های روش اصالح مقدماتی طرح

 ذیمردخل    دسرتگاه هرای   کلیه( تبصره. دارند معمول را خود عمل مورد های روش اصالح به مربوط اجرایی اقدامات( روز 51 ظر )

 امرور  سرازمان  و هسرتند  مصروبه  ایر   در شده تعیی  مسئول دستگاه با همکاری به موظف(  دستگاهی بی ) مشتر  های روش در

 در و نمایرد  فرراهم  مشرتر   هرای  روش اصرالح  در ذیرربط    دستگاه های بی  را الزم همکاری زمینه باید کشور استخدامی و اداری

 .آورد عمل به را الزم هماهنگی وکارشناسی مدیریتی جهت از لزوم صورت

 بینری  پیش اعتبارات محل از و کشور استخدامی و اداری امور سازمان پیشنهاد براساس موظفند ذیربط اجرایی   دستگاه های ر 3/5   

 کشرور  کرل  5348 سرال  بودجه اجرایی ضوابط( 4) بند و دوم ساله پنج برنامه قانون( 31) تبصره موضوع وری بهره ارتقاط برای شده

 بهرره  افرزایش  موجبرات  و بروده  دخیل شده یاد های روش اصالح در که افرادی و مدیران ، ناظران ، مجریان ترغیب و تشویق جهت

 .نمایند پرداخت مناسب پاداش آورند، فراهم را رجوع ارباب رضایت و وری

 

 نحروه  رسانی اطالع و کار انجام های روش تدوی  و ، اصالح ، سازی مستند منظور به ماه( 7) ظر  موظفند دولتی   دستگاه های کلیه ر1

 .نمایند اعالم کشور واستخدامی اداری امور سازمان به و احصاط را خود عمل مورد مشتر  و اختصاصی های روش ، مردم به آنها انجام

 هرای  روش تعیری   به نسبت اجرایی   دستگاه های توسط شده اعالم های روش بی  از کشور استخدامی و اداری امور سازمان ر 5/1   

 اقردام  عمومی های هزینه کاهش و عمومی رضایت ، خدمات ارائه کارآیی افزایش در آنها تاثیرگذاری میزان به توجه با اولویت دارای

 .نمود خواهد اعالم ها دستگاه به سال( 1) مدت در اصالح جهت را ها روش ای  فهرست و
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 دراردوب  در کننرد  اصرالح  سرال  هرر  بررای  توانند می که را دار اولویت های روش از تعداد آن موظفند دولتی   دستگاه های ر 1/1   

 .نمایند اعالم مطالعاتی بودجه بینی پیش جهت بودجه و برنامه سازمان به خود مطالعاتی های برنامه

 مطالعراتی  هرای  طررح  بررای  الزم اعتبرارات  اسرت  موظف کشور اداری تحول های سیاست اجرای در بودجه و برنامه سازمان ر 3/1   

 و نمایرد  لحراظ  دسرتگاهها  سرالیانه  بودجه در را کشور اجرایی   دستگاه های پیشنهاد مورد های روش و ها سیستم اصالح به مربوط

 سرازمان  اختیار در آن اصالح و کار پیشرفت بر نظارت جهت را اجرایی   دستگاه های با توافق مورد های روش و ها سیستم فهرست

 .دهد قرار کشور واستخدامی اداری امور

 توافرق  مورد های روش و ها سیستم اصالحی های طرح فهرست براساس است موظف کشور استخدامی و اداری امور سازمان ر 7/1   

 ضروابط  و مقرررات  دراردوب  در و طررح  گونره  ایر   برای ناظر کارشناس تعیی  با ، بودجه و برنامه سازمان و اجرایی   دستگاه های

 کرار  پیشرفت گزارش ای مرحله صورت به و نموده نظارت و راهبری را اصالحی های طرح ، شده زمانبندی برنامه براساس و مربوطه

 تخصریص  به نسبت کشور استخدامی و اداری امور سازمان گزارش براساس مذکور سازمان. نماید اعالم بودجه و برنامه سازمان به را

 .نمود خواهد اقدام شده بینی پیش اعتبارات

 توصیه  
 گیرندگان  خدمت و  رجوع  ارباب  رضایت  افزایش  گیری جهت با ها روش و ها سیستم اصالحی های طرح فهرست  

و برنامره   تهیره و اولویرت اجررای هرر طررح       خدمات  دهنده ارائه دستگاه های  بی   الزم  هماهنگی ایجاد  همچنی  و

 زمانبندی اجرای پیش بینی شده و برآورد بودجه مورد نیاز تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه گردد.

  بره   طرح های اصالحی مصوب در قالرب دسرتاوردهای اجررای طررح     طی گزارشی عملکرد دستگاه در خصوص

 عنوان مستند شاخص ارائه گردد.

 

 برای دولتی   دستگاه های کارکنان کلیه ترغیب و تشویق منظور به و ملی عزم ایجاد راستای در کشور استخدامی و اداری امور سازمان ر3

 نموده اقدام دولت کارکنان تشویق به نسبت تواند می رجوع ارباب به رسانی اطالع و کار انجام های روش و ها سیستم اصالح در مشارکت

 مسرئوالن  بره  هرا  روش و هرا  سیسرتم  اصرالح  اندرکاران دست سایر و مدیران ، ناظران ، مجریان برای مناسب های پاداش اعطای جهت و

 در شرده  بینی پیش اعتبارات و مقررات حدود در پیشنهادها ای  اجرای به موظف اجرایی   دستگاه های مقامات. نماید پیشنهاد ها دستگاه

 .هستند خود سالیانه بودجه

 دسرتگاهها  ذیرربط  کارکنان به کشور استخدامی و اداری امور سازمان توسط پاداش مستقیم پرداخت ، خاص و ضروری مواقع در( تبصره 

 برنامره  سازمان توسط امر ای  برای نیاز مورد اعتبار.  است بالمانع باشند، ها روش و ها سیستم اصالح زمینه دشمگیردر اقدامات منشأ که

 .گیرد می قرار کشور واستخدامی اداری امور سازمان اختیار در بودجه و

 توصیه  
 قالرب نظرام    تهیره و در  یری و دستورالعمل هرای اجرا  ها روش ،ها سیستم عارضه ها و مشکالت اجرایی فهرست

پیشنهادات از مدیران و کارکنان دستگاه، پیشنهادات و راهکارهای مناسب درخواست گردد و  در حدود مقررات به 

افرادی که در بهبود سیستم ها و روش ها مشارکت نموده و پیشنهادات ارزنده ای را ارائه نموده انرد، پراداش اعطرا    

به عنروان مسرتند شراخص     نهادات ارائه شده توسط کارکنانپیشطی گزارشی عملکرد دستگاه در خصوص  نمایند

 ارائه گردد.
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 و تشرویق  حمرایتی،  های دستورالعمل تدوی  و تهیه به نسبت جاری سال پایان تا است موظف کشور استخدامی و اداری امور سازمان ر7

 و اقردام  ها روش و ها سیستم کارشناسان تجهیز و آموزش کارها، پیشرفت بر نظارت و کنترل گذاری، اولویت های شاخص تعیی  ترغیب،

 .نماید ابالغ ذیربط اجرایی   دستگاه های به اجرا جهت

 هرا  دسرتگاه  اداری تحرول  شروراهای  طریرق  از اداری تحول ریزی برنامه ستاد کار، انجام های روش اصالح راهبری و نظارت منظور به ر1

 .نماید می اقدام مذکور شوراهای نظر زیر ها روش و ها سیستم اصالح به مربوط تخصصی کمیته تشکیل به نسبت

 روش پیشررفت  گرزارش  و نمروده  اعمرال  را الزم نظرارت  ، شده یاد های روش اجرای روند بر است موظف اداری عالی شورای دبیرخانه ر6

 اداری عرالی  شرورای  دبیر و جمهور رئیس معاون باقریان محمد. نماید گزارش اداری عالی شورای به را( 5) دربند مندرج شده اصالح های

 اصالح جهت اولویت دارای مشتر  و اختصاصی های روش عناوی    

 توصیه  
       فهرست اقدامات انجام شده توسط شوراهای تحول اداری دستگاه به صرورت ادواری تهیره و بره عنروان مسرتند

 شاخص ارائه گردد.

 

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با کشور استخدامی و اداری امور سازمان -5

 شرکت و احمر هالل کشور، دارویی سهامی شرکت ، پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت) کشور در کمیاب داروهای توزیع روش -5   

 (. دارویی پخش های

 وزارت)     (T.Q.M)     خردمات  فراگیرر  کیفیرت  نظرام  برر  مبتنی مراجعان به سرپایی و بستری ، اورژانس خدمات ارائه های روش اصالح ر1   

 (. پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت

 (. دارایی و اقتصادی امور وزارت) مالیاتی مودیان به رسانی اطالع روش ر3   

 (. انتظامی نیروی و تلف  و تلگرا  و پست ، دادگستری کشور، های وزارتخانه) گذاری شماره روش ر اجرائیات امور ر7   

 (. اجتماعی امور و کار وزارت ، عالی آموزش و فرهنگ وزارت) التحصیالن فارغ خدمت تعهد لغو روش ر1   

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با بازرگانی وزارت ـ2   

 (. ایران گمر  ، مرکزی بانک ، صنایع وزارت) ترخیص مرحله تا سفارش ثبت مرحله از نفتی غیر کاالهای سفارش ثبت روش ر5   

 (. کنندگان صادر اتحادیه ، ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه ، بازرگانی وزارت) صادرات مجوز صدور روش ر1   

 ، کشراورزی  ، بازرگرانی  ، جهادسرازندگی  ، دارایری  و اقتصادی امور های وزارتخانه) کشور از خارج از اساسی کاالهای خرید انجام روش ر3   

 (. مرکزی بانک و ایران گمر 

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ـ9   

 (. پزشکی علوم دانشگاههای کلیه) دولتی های بیمارستان و درمانی مراکز در     (T.Q.M)     خدمات فراگیر کیفیت نظام استقرار روش ر5   

 (. درمانی خدمات سازمان و اجتماعی تامی  سازمان) فراگیر اجتماعی تامی  نظام استقرار روش ر1   

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ـ0   

 (. اسالمی تبلیغات سازمان و انتظامی نیروی ، اطالعات ، پرورش و آموزش های وزارتخانه) کتاب نشر و داپ مجوز صدور روش ر5   

 (. ایران گمر  ، اطالعات وزارت) کشور از خارج به گمرکات طریق از تصویری آثار خروج و ورود مجوز صدور روش ر1   

 (. انتظامی نیروی) عمومی مجامع و اماک  از فیلمبرداری مجوز صدور روش ر3   

 (. ایران اسالمی جمهوری گمر ) بصری و سمعی تجهیزات و مواد خروج و ورود مجوز صدور روش ر7   
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 : ذیربط   دستگاه های همکاری با کشاورزی وزارت ـ1   

 (.نیرو و سازندگی جهاد های وزارتخانه) کشاورزی آالت ماشی  توزیع روش ر5   

    (.  پتروشیمی ملی شرکت و کشور خا  و آب تحقیقات موسسه ، صنایع وزارت) کشاورزی سموم و کود توزیع روش ر1   

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با ایران اسالمی جمهوری دادگستری ـ4   

 (.ها بانک انتظامی، نیروی ایران، اسالمی جمهوری دادگستری) الصدور ممنوع های دک و بالمحل دک های پرونده به رسیدگی روش ر5   

 (.کار قانون اختالفات حل و تشخیص هیات ایران، اسالمی جمهوری دادگستری) کار قانون تخلفات هیات از صادره احکام اجرای روش ر1   

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با اجتماعی امور و کار وزارت ـ2   

 (. ایران اسالمی جمهوری پست شرکت) کاریابی روش ر5

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با دارایی و اقتصادی امور وزارت ـ8   

 (. مرکزی بانک ، عامل های بانک ، تعاون وزارت ، بودجه و برنامه سازمان( )3 تبصره) بانکی تسهیالت اعطای روش ر5   

 ، حکرومتی  تعزیررات  سرازمان  ، انقرالب  دادگراه  ، ایران اسالمی جمهوری دادگستری ، ایران گمر ) قاداق کاالهای به رسیدگی روش ر1   

 (. متروکه کاالهای وفروش آوری جمع سازمان

 . مالیات تقسیط و تسجیل ، تشخیص روش ر3   

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با تعاون وزارت ـ3   

 و راه ، سرازندگی  جهراد  ، فلرزات  و معرادن  ، صرنایع  ، کشاورزی های وزارتخانه از یکی) تعاونی های اتحادیه و ها شرکت تشکیل روش ر5   

 ، بهداشرت  ، اسرالمی  ارشراد  و فرهنرگ  ، پررورش  و آموزش ، عالی آموزش و فرهنگ ، شهرسازی و مسک  ، اجتماعی امور و کار ، ترابری

 (.کشور امال  و اسناد ثبت سازمان ، انتظامی نیروی ، پزشکی آموزش و درمان

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با ایران اسالمی جمهوری پست شرکت ـ54   

 و کشراورزی  ، پزشرکی  آمروزش  و درمران  ، بهداشرت  های وزارتخانه) کشور از خارج به پستی های بسته و امانات ارسال و قبول روش ر5   

 (. ایران گمر 

 (. ایران گمر ) خارج از وارده پستی امانات توزیع و دریافت روش ر1   

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با عالی آموزش و فرهنگ وزارت ـ55   

 (. خارجه امور وزارت) ایران دانشگاههای در خارجی دانشجویان پذیرش روش ر5

 

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با نیرو وزارت ـ52   

 (. کشاورزی وزارت) کشاورزی آب مشترکی  ر5

 : ذیربط   دستگاه های همکاری با خارجه امور وزارت ـ59   

 (. ایران اسالمی جمهوری دادگستری) قضایی اوراق ابالغ روش ر5

 (. انتظامی نیروی) ساعته 41 تجاری ورود روادید صدور روش ر1
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 -کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان و کشور سراسر استانداریهای کشور، وزارت به بخشنامهعنوان مستند قانونی: 

 استان ریزی برنامه و مدیریت سازمانهای

 525341/5349شماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
 استانی پورتال امکانات و اطالعات عناوین و سرفصلها

 پورتال 5: زیرباشد امکانات و اطالعات و سرفصلها حاوی حداقل باید استانی

 استان معرفی -الف

 استاندار پیام- 5

 استان مسئولی  معرفی- 1

 استان تشکیل تاریخچه- 3

 استان نقشه- 7

 استان در زندگی عمومی اطالعات- 1

 استان فرهنگ و تاریخ- 6

 استان جغرافیای- 4

 استان روستاهای و بخشها شهرها، شهرستانها، معرفی- 8

 استان اصلی مشاغل و خدماتی و کشاورزی صنعتی، تولیدی محصوالت- 8

 استان آمارهای- 54

 آمار عالی شرورای مرصوب «توسرعه هرای برنامه از نی مورد ثبتی آماری اقالم» مجموعه از باید آماری اقالم عناوی - 55

 .گیرد قرار پورتال در شرده تأیید آمارهای مذکور، اقالم براساس و انتخاب ایران آمار مرکز توسط شده منتشر

 گردشگران راهنمای- 51

 استان سرمایهگذاری فرصتهای معرفی- 53

 

 دولتی خدمات ارائه و اطالعرسانی -ب

 .خدمات موضوعی بندی تقسیم– 5

 :گیرند قرار ذیل عناوی  با طبقاتی در دولتی خدمات انواع 

 صنعت و تجارت- 5-5

 هنر و فرهنگ- 5-1

 انرژی  -5-3

 زیست محیط و کشاورزی- 5-7

 درمان و بهداشت- 5-1

  آموزش -5-6

 شهرنشینی و مسک - 5-4
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 ارتباطات و فناوری علوم،- 5-8

 جامعه و خانواده- 5-8

 انسانی نیروی و اشتغال- 5-54

 مالیات و بیمه بانکداری،- 5-55

 نقل و حمل و راهها- 5-51

 مهاجرت و ویزا- 5-53

 قوانی  و قضایی امور- 5-57

 انتظامی امور- 5-51

 جهانگردی و ایرانگردی- 5-56

 :خدمت هر مورد در ذیل اطالعات ارائه- 1

 خدمت دهنده ارائه دستگاه- 1-5

 خدمت معرفی جهت در مختصری تعریف و شرح- 1-1

 خدمت انجام جهت در سایردستگاهها با خدمت دهنده ارائه دستگاه ارتباط- 1-3

 خدمت ارائه به مربوط مقررات و قوانی - 1-7

 دستگاه توسط خدمت انجام برای الزم زمان مدت- 1-1

 گیرنده خدمت توسط آن پرداخت دگونگی و خدمت انجام به مربوط های هزینه- 1-6

 خدمت انجام برای نیاز مورد فرمهای- 1-4

 خدمت دریافت جهت الزم مدار - 1-8

 خدمت دریافت برای مردم دسترسی نحوه و آدرس- 1-8

 آنها به خدمت ارائه و شهروندان راهنمای اطالعات -ج

 :زیر شرح به شهروندی خدمات به مربوط اطالعات ارائه

 بلیت نرخ آنها، حرکرت زمرانی جردول و تاکرسی و اتوبروس قطار، هواپیما، شامل عمومی نقل و حمل به مربوط اطالعات- 5

 هزینه پرداخت و جا رزرو برای تماس نحوه ها، پایانه و ها ها،ایستگاه فرودگاه نشانی ها،

 رسمی اسناد دفاترثبت- 3

 طالق و دفاترازدواج- 7

 امال  رسمی های آژانس– 1

 (پلیس) انتظامی خدمات- 6

 آموزشگاهها و مدارس- 4

 ای حرفه و فنی مراکزآموزش و مؤسسات- 8

 عالی مراکزآموزش و ومؤسسات دانشگاهها- 8

 دینی علوم حوزههای و مدارس- 54

 تحقیقاتی مراکز و ها پژوهشگاه– 55

 ها درمانگاه و بیمارستانها- 51
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 ها داروخانه– 53

 پزشکان مطب- 57

 آمبوالنس و اورژانس- 51

 تکایا و مساجد- 56

 تفریحی مراکز و پارکها- 54

 ها کتابخانه– 58

 ها ورزشگاه– 58

 موسیقی اجرای سالنهای و تئاترها سینماها،- 14

 صنعتی مراکز و صنایع اطالعات- 15

 معادن اطالعات- 11

 دامداری و کشاورزی اطالعات- 13

 دامداری و کشاورزی خدمات مراکزارائه- 17

 خدمات و بازرگانی تجارت، به مربوط اطالعات- 11

 خدماتی و مراکزتجاری- 16

 استان سرمایهگذاری فرصتهای معرفی- 14

 تقویم- 18

 استان شرعی اوقات- 18

 استان مناسبتهای- 34

 آنها به خدمت ارائه و گردشگران راهنمای اطالعات -د

 :زیر شرح به استان مسافران موردنیاز خدمات و اطالعات ارائه

 استان سنتهای و آیینها فرهنگ، تاریخ، اجمالی معرفی- 5

 مجازی تورهای- 1

 استان نقشه- 3

 استان شهرهای نقشه- 7

 راهها نقشه- 1

 هوا و آب و راهها روزانه وضعیت- 6

 راه پلیس و انتظامی خدمات- 4

 تاریخی و باستانی آثار- 8

 مراکزدیدنی و موزهها- 8

 مساجد و مراکززیارتی- 54

 طبیعی مکانهای و جاذبهها- 55

 مراکزدیدنی و موزهها تاریخی، و باستانی آثار از بازدید ساعات- 51

 مسافرخانهها و هتلها- 53
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 کمپها- 57

 مراکز تفکیک به اقامتی مراکز در ارائه قابل خدمات انواع- 51

 اورژانس و ها داروخانه ها، درمانگاه ها، بیمارستان– 56

 دور راه عمومی تلفنهای و مراکزمخابراتی- 54

 مربوط اتحادیه درجهبندی براساس معتبر های رستوران– 58

 مربوط اتحادیه درجهبندی معتبربراساس های تعمیرگاه– 58

 اصلی بازارهای معتبرو مراکزفروش- 14

 ها بنزی  پمپ- 15

 آگهی ها و گزارش ها اخبار، -ه

 اجتماعی و اقتصادی سیاسی، اخبار- 5

 علمی و هنری فرهنگی، اخبار- 1

 کشاورزی به مربوط اخبار- 3

 ورزشی اخبار- 7

 زیست محیط اخبار- 1

 غیرطبیعی و طبیعی غیرمترقبه حوادث اخبار- 6

 هواشناسی- 4

 استان بودجه و برنامه گزارش- 8

 استان اجرایی های دستگاه های گزارش– 8

 آنها از برداری بهره و افتتاح زمان و اجرا دست در های پروژه و طرحها وضعیت- 54

 مقامات و مسئولی  بازدید- 55

 آن نتایج و انتخابات- 51

 ها مزایده و ها مناقصه– 53

 ها همایش و سمینارها- 57

 دولتی خدمات ارائه تغییردر به مربوط اطالعات- 51

 استخدام های آگهی– 56

 تجاری های آگهی– 54

 پیوندها -و

 :شامل خصوصی و دولتی 1 سایت وب پیوندهای ارائه

 استانداری- 5

 استانی دستگاههای- 1

 دولتی و ملی دستگاههای- 3

 خصوصی ومؤسسات شرکتها- 7

 سایراستانها پورتال- 1
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 پلیس- 6

 عالی مراکزآموزش و دانشگاهها- 4

 فناوری پارکهای و تحقیقاتی مراکز پژوهشگاهها،- 8

 بیمارستانها- 8

 کتابخانهها- 54

 مراکزورزشی- 55

 تفریحی مراکز- 51

 دفاترمسافرتی- 53

 (کمپها و مهمانسراها هتلها،) مراکزاقامتی- 57

 سایر- 51

 عمومی موارد -ز

 پورتال به خوشآمدگویی عبارت- 5

 زبان به اطالعات همره یرا مهرم نیرزاطالعرات و( کشور رسمی زبان عنوان به) فارسی زبان به پورتال اطالعات کلیه ارائه- 1

 .هستند محلی زبان دارای که استانهایی در استان، محلی

 مصوبات و بخشنامهها ها، دستورالعمل مقررات، قوانی ، شامل استفاده مورد مستندات از الکترونیکی کتابخانه ارائه- 3

 پورتال نقشه- 7

 پورتال از استفاده راهنمای- 1

 (FAQ)پرسش های متداوی -6

 پورتال ویرایش آخری  تاریخ- 4

 ما با تماس- 8

 ساعت و تاریخ- 8

 بازدیدکنندگان آمار- 54

 خصوصی و فردی حقوق- 55 1

  مؤلف حق عبارت- 51

 امکانات -ح

 پورتال صفحات همره در الکترونیکری پرست بخرش بره پیونرد.  کراربران بره رایگران 6 الکترونیکری پست سرویس ارائه- 5

 .باشد موجود

      و اخبار تصویر، مرت ، شرامل مروردنظر هرای دسرته در جرستجو یافتههای بندی گروه امکان با پیشرفته و ساده جستجوی- 1

 پورتال صفحات تمامی در جستجو عمل انجام امکان و ها وبسایت

 پورتال صفحات تمامی از آن به دسترسی و رجوع امکان و Online راهنمای- 3

 پورتال به مراجعهکنندگان بازخورد دریافت امکان- 7

 پورتال در پیوند خبریا یک درج درخواست امکان- 1

 مختلف موارد خصوص در نظرسنجی امکان- 6
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 آنها به پاسخگویی و شکایات دریافت امکان- 4

 آگهی نشر یا تبلیغ امکان- 8

 نقشه روی مکانها نمایش امکان- 8

 پورتال صفحات داپ امکان- 54

 باخبر آن از مایلند کره وقایعی از را آنها کاربران، الکترونیک پست دریافت با که نحوی به 4اعالن سیستم از برخورداری- 55

 ... و جدید مقررات و قروانی  پورترال، در شرده ایجراد تغییررات اخبرار، ارسرال مر الً.  کنرد آگراه شوند،

 همچنی  و الفبرا حررو  براسراس( «ب» بخرش بره مربروط) دولتری خردمات فهرسرت ارائره و طبقهبندی امکان- 51

 خدمات کننده ارائه دستگاههای

 دستگاهها همچنی  و الفبا حرو  براساس( غیردولتی و دولتی( online خدمات فهرست ارائه و بندی طبقه امکان- 53

 پورتال صفحات تمامی از صفحه آن به رجوع امکان و خدمات کننده ارائه ومؤسسات

 شهرها تفکیک به «ج» بخش اطالعات ارائه امکان- 57

 جادهها و شهرها تفکیک به «د» بخش اطالعات ارائه امکان- 51

 زبان تبدیل استان، اخبرار خالصره آمردگویی، خروش عبرارت قسمتهرای و «و» تا «الف» سرفصلهای به دسترسی امکان- 56

 اصلی صفحه در ما با تماس و مترداول هرای پرسش پورتال، از استفاده راهنمای پورتال، نقشه ،(محلی و فارسی)

 رسانی اطالع امکان افزایش منظور به صفحه یک در مرتبط اطالعات مجموعه ارائه -و

 بخشررهای اطالعررات ارائرره امکرران سرراخت  فررراهم کرراربران، برررای افررزوده ارزش ایجرراد جهررت در اطالعررات یکپاردهسررازی منظررور برره 

 ارائره  اطالعرات  انرواع  میتروان  مختلرف،  خردمات  و اطالعرات  بره  آنهرا  سرریعتر  و راحتترر  دسترسری  و شرهروندان  بره  غیردولتی و دولتی

 ایر   میتروان  صرورت  ایر   در. نمرود  مجتمرع  صرفحه  یرک  در هسرتند،  ارتبراط  در هرم  برا  کره  را آنهرا  پیونرد  یا قبل سرفصلهای در شده

 نمایرد،  انتخراب  را خردمتی  خردمات،  موضروعی  بنردی  تقسریم  قسرمت  «ب» بخرش  در شرهروندی  اگرر  مر الً  کره  نمرود  فراهم را امکان

 شرماره  پسرتی،  نشرانی  شرهر،  نقشره  روی خردمت  ارائره  جغرافیرایی  مکران  خردمت،  آن عمرل  مرورد  فرمهرای  بره  صفحه همان از بتواند

 در گردشررگری اگررر دیگررر، م ررالی عنرروان برره. کنررد پیرردا دسترسرری خرردمت دهنررده ارائرره دسررتگاه الکترونیررک پسررت آدرس و تلفرر 

 محررل نقشرره روی مجموعرره آن مکرران بتوانررد شررد، باسررتانی آثررار یررک برره مربرروط اطالعررات وارد ترراریخی و باسررتانی آثررار قسررمت

 سرراعت و محرل  آن برره دسترسری  بررای  عمررومی نقرل  و حمرل  سرویسررهای محرل،  آن برره دسترسری  راههرای  بازدیررد، سراعات  مربروط، 

 و اقررامتی مراکررز و آن نزدیررک دیرردنی مراکررز و ترراریخی و باسررتانی آثررار سررایر محررل، آن محرردوده هرروایی و آب وضررعیت آنهررا، کررار

 .نماید نیزمشاهده را محل آن محدوده معتبردر رستورانهای

 جرردول» در باشررند ارتبرراط در برراهم میتواننررد کرره اسررتانی پورتررال در موجررود اطالعرراتی عنرراوی  حررداقل بخشررنامه ایرر  ادامرره در 

 اطالعررات عنرراوی  حررداقل جرردول، ایرر  کرره اسررت ذکررر برره الزم. اسررت آمررده «اسررتانی پورتررال در موجررود اطالعرراتی عنرراوی  ارتبرراط

 را هرم  برا  مررتبط  اطالعراتی  عنراوی   دیگرر  میتوانرد  خرود  سرلیقه  و نیراز  بره  بسرته  اسرتان  هرر  و میدهرد  نشان را پورتال یک در مرتبط

 صرفحه  یرک  در را آنهرا  پیونرد  یرا  هرم  برا  مررتبط  اطالعرات  پورترال،  صرفحات  طراحری  و ظراهری  شرکل  بره  توجره  برا  و دهرد  تشخیص

 .نماید مجتمع
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 استانی پورتال در موجود اطالعاتی عناوین ارتباط جدول

 مرتبط اطالعات اطالعات عنوان ردیف

 عمومی زندگی اطالعات 5

 استان در

 (الف بخش)

 

 تحقیقراتی، مراکرز و هرا پژوهرشگاه عرالی، آمروزش مراکرز و مؤسسات و دانشگاهها استان، نقشه

 هرای سرنت و هرا آیری  فرهنرگ، تاریخ، اجمالی معرفی استان، سرمایهگذاری فرصتهای معرفی

 خصوصی مؤسسات و شرکتها پیوند و استخدام های آگهی استان، بودجه و برنامه گزارش استان،

1 

 صنعت و تجارت

 (ب بخش)

 

 و صرنایع اطالعات رسمی، اسناد ثبت دفاتر عمومی، نقل و حمل به مربوط اطالعات استان، نقشه

 و تجاری مراکز خدمات، و بازرگانی تجارت، به مربوط اطالعات معادن، اطالعات صنعتی، مراکز

 دست در هرای پرروژه و هرا طرح وضعیت ، تقویم استان، گذاری سرمایه فرصتهای معرفی خدماتی،

 ارائه در تغییرر بره مربروط اطالعات مزایدهها، و مناقصهها آنها، از برداری بهره و افتتاح زمان و اجرا

 کتابخانه خرصوصی، موسرسات و هرا شررکت پیونرد ، اسرتانی دستگاههای پیوند دولتی، خدمات

 شکایات و نظرسنجی متداول، پرسشهای پورتال، از استفاده راهنمای الکترونیکی،

3 

 هنر و فرهنگ

 (ب بخش)

 

 های سال  و تئاترها سینماها، عالی، آموزش مراکز و مؤسسات و دانشگاهها آموزش، استان، نقشه

 و باسرتانی آثرار از بازدید ساعات دیدنی، مراکز و ها موزه تاریخی، و باستانی آثار موسیقی، اجرای

 هرا، همرایش و سرمینارها علمری، و هنرری فرهنگری، اخبرار دیردنی، مراکرز و موزهها تاریخی،

 الکترونیکری، کتابخانره تجراری، هرای آگهری دولتری، خدمات ارائه در تغییر به مربوط اطالعات

 شکایات و نظرسنجی متداول، پرسشهای پورتال، از استفاده راهنمای

7 

 محیط و کشاورزی

 زیست

 (ب بخش)

 

 دامرداری، و کرشاورزی اطالعات تحقیقاتی، مراکز و ها پژوهشگاه استان، جغرافیای استان، نقشه

 و جاذبرههرا استان، سرمایهگذاری فرصتهای معرفی دامداری، و کشاورزی خدمات ارائه مراکز

 غیرمترقبره حروادث اخبرار زیرست، محریط اخبرار کرشاورزی، بره اخبارمربوط طبیعی، مکانهای

 در تغییرر بره مربروط اطالعرات هرا، همرایش و سرمینارها هواشناسری، غیرطبیعری، و طبیعی

 مترداول، پرسرشهرای پورترال، از اسرتفاده راهنمرای الکترونیکری، کتابخانره دولتری، خردمات ارائره

 شکایات و نظرسنجی

 درمان و بهداشت 1

 (ب بخش)

 

 آمبروالنس، و اورژانرس پزشرکان، مطرب داروخانرههرا، درمانگراههرا، و بیمارستانها استان، نقشه

 پرسرشهرای پورترال، از اسرتفاده راهنمرای دولتری، خردمات ارائره در تغییرر به مربوط اطالعات

 شکایات و نظرسنجی متداول،

6 

 (ب بخش) آموزش

 و اشرتغال ارتباطرات، و فنراوری علروم، شهرنشینی، و مسک  استان، در زندگی عمومی اطالعات

 و مردارس امرال ، رسرمی هرای آژانس عمومی، نقل و حمل به مربوط اطالعات انسانی، نیروی

 مراکرز و مؤسرسات و دانرشگاههرا حرفرهای، و فنری آمروزش مراکرز و مؤسرسات آموزشگاههرا،

 هرا، کتابخانره تحقیقراتی، مراکرز و پژوهشگاههرا دینی، علوم های حوزه و مدارس عالی، آموزش

 و سرمینارها هروا، و آب و راههرا روزانه وضعیت ها، راه استان، شهرهای نقشه استان، نقشه تقویم،

 و مراکرزتحقیقراتی ژوهرشگاههرا، پ پیونرد عرالی، آمروزش مراکرز و دانشگاههرا پیوند ها، همایش

 مترداول، پرسرشهرای پورترال، از اسرتفاده راهنمرای الکترونیکری، کتابخانره فنراوری، پرارکهرای

 شکایات و نظرسنجی

4 
 شهرنشینی و مسکن

 (ب بخش)

 

 و هرا بخرش شرهرها، شهرسرتانهرا، معرفری اسرتان، در زنردگی عمرومی اطالعرات اسرتان، نقرشه

  ثبرت دفراتر عمرومی، نقرل و حمل به مربوط اطالعات انسانی، نیروی و اشتغال استان، روستاهای

 ارائره تغییردر به مربوط اطالعات استان، شهرهای نقشه امال ، رسمی آژانسهای رسمی، اسناد

 و نظرسرنجی متداول، های پرسش پورتال، از استفاده راهنمای الکترونیکی، کتابخانه دولتی، خدمات
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 شکایات

 انسانی نیروی و اشتغال 8

 (ب بخش)

 

 اسرتان، سررمایهگرذاری فرصتهای معرفی ای، حرفه و فنی آموزش مراکز و مؤسسات استان، نقشه

 الکترونیکری، کتابخانره اسرتخدام، هرای آگهری دولتری، خردمات ارائره در تغییر به مربوط اطالعات

 شکایات و نظرسنجی متداول، پرسشهای پورتال، از استفاده راهنمای

8 
 نقل و حمل و راهها

 (ب بخش)

 

 وضرعیت ها، راه نقشه انتظامی، خدمات عمومی، نقل و حمل به مربوط اطالعات استان، نقشه

 زمران و اجررا دردسرت پرروژههرای و هرا طررح وضرعیت هواشناسری، هروا، و آب و راهها روزانره

 کتابخانره دولتری، خردمات ارائره در تغییرر بره مربروط اطالعرات آنها، از برداری بهره و افتتراح

 شکایات و نظرسنجی متداول، پرسشهای پورتال، از استفاده راهنمای الکترونیکری،

 قوانین و قضایی امور 54

 (ب بخش)

 

 همایش و سمینارها انتظامی، خدمات طالق، و اج ازدو دفاتر رسمی، اسناد ثبت دفاتر استان، نقشه

 شکایات و نظرسنجی متداول، پرسشهای پورتال، از استفاده راهنمای الکترونیکی، ها،کتابخانه

55 
 جهانگردی و ایرانگردی

 (ب بخش)

 

 نقرل و حمرل بره مربوط اطالعات استان، جغرافیای استان، در زندگی عمومی اطالعات استان، نقشه

 بره مربروط اطالعرات هواشناسری، آنهرا، بره خردمت ارائه و گردشگران راهنمای اطالعات عمومی،

 مراکرز پیونرد مرسافرتی، دفراتر پیونرد تفریحری، مراکرز پیوند دولتی، خدمات ارائه تغییردر

 شکایات و نظرسنجی متداول، پرسشهای پورتال، از استفاده راهنمای الکترونیکی، کتابخانه اقرامتی،

51 

 فرصتهای معرفی

 استان سرمایه گذاری

 (ج و الف های بخش)

 آمارهرای اسرتان، اصرلی مرشاغل و خردماتی و کرشاورزی صنعتی، تولیدی محصوالت استان، نقشه

 اطالعرات صرنعتی، مراکرز و صرنایع اطالعرات دولتری، خدمات ارائه و اطالعرسانی استان،

 گزارش خدمات، و بازرگانی ت، تجار به مربوط اطالعات دامداری، و کشاورزی معرادن،اطالعات

 بررداری بهرره و افتتراح زمران و اجررا دسرت در پروژههای و طرحها وضعیت استان، بودجه و برنامه

 راهنمرای خصوصی، مؤسسات و شرکتها پیوند تجاری، های آگهی ها، مزایده و ها مناقصه آنهرا، از

 متداول پرسشهای و پورتال از اسرتفاده

53 
 مزایدهها و مناقصهها

 (هـ بخش)

 

 معادن، اطالعات صنعتی، مراکز و صنایع اطالعات دولتی، خدمات ارائه و اطالعرسانی استان، نقشه

 گرذاری سررمایه هرای فرصرت معرفری خردمات، و بازرگرانی تجرارت، بره مربروط اطالعات

 خرصوصی، مؤسرسات و هرا شررکت پیونرد استانی، دستگاههای پیوند تجاری، های اسرتان،آگهی

 آگهی نشر یا تبلیغ و متداول پرسشهای پورتال، از استفاده راهنمای الکترونیکی، بخانره کتا
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 همایشها و سمینارها

 (هـ بخش)

 استانداری، پیوند مسافرخانهها، و ها هتل عمومی، نقل و حمل به مربوط اطالعات استان، نقشه

 نشر یا تبلیغ و جستجو متداول، پرسشهای پورتال، از استفاده راهنمای استانی، دستگاههای پیونرد

 آگهی
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 تجاری های آگهی

 (هـ بخش)

 دسرتگاه پیونرد عمرومی، نقرل و حمرل به مربوط اطالعات دولتی، خدمات ارائه و رسانی اطالع

 نشر یا تبلیغ امکان و پورتال از استفاده راهنمای خصوصی، مؤسسات و شرکتها پیوند استانی، هرای

 آگهی
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 (ح بخش) نظرسنجی

 وضرعیت اسرتان، اجرایری دستگاههرای های گزارش استان، بودجه و برنامه گزارش استان، آمارهای

 آن، نترایج و انتخابرات آنهرا، از بررداری بهرره و افتتراح زمران و اجررا دست در های پروژه و طرحها

 متداول پرسشهای و پورتال از استفاده راهنمای
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 استانی پورتال افزاری نرم ویژگیهای و ضوابط حداقل

 :باشد دارا زیررا افزاری نرم امکانات و ویژگیها حداقل باید استانی پورتال 

 پورتال طراحی کلی اصول -الف

 ساده ممک  حد تا آن از اسرتفاده طروریکره ه ب گیرد، مدنظرقرار کاربران مهارت مختلف سطوح باید پورتال طراحی در- 5

 .شود

 .پذیرد انجام ممک  زمان حداقل در پورتال صفحات بازکردن که باشد گونهای به اطالعات حجم- 1

 .باشد انعطافپذیر شده ارائه اطالعات و خدمات حجم برحسب پورتال ساختار- 3

 .باشد زیبا پورتال ظاهری قالب و شکل- 7

 .باشد آسان آن از استفاده و موجود پورتال، اجزای ایجاد برای الزم داردوب- 1

        قابل نمیگیرند، قرار خاصری بنردی تقرسیم در کره اطالعاتی و نیافته ساختار های داده مورد در ویژه به خدمات، و اطالعات- 6

 .باشند بندی دسته

 .شود تنظیم دولت سازمانی ساختار نه و کاربران نیاز مطابق باید پورتال خدمات و محتوا- 4

 پورتال مدیریت -ب

 دارند هویت احراز به نیاز که اموری انجام برای کاربران هویت احراز امکان- 5

 کاربران برای دسترسی مختلف سطوح ایجاد امکان- 1

 آن کار در وقفه ایجاد بدون پورتال در نیاز مورد تغییرات اعمال و مدیریت امکان- 3

 ارائه و رسانی اطالع سرفرصل بره مربروط) هرردسرتگاه اطالعرات روزرسرانی بره یرا اصرالحات و تغییررات اعمرال امکران- 7

 دستگاه آن خود توسط( بخشنامه ای  دولتی خدمات

 جهت ریزی برنامه منظرور بره پورترال مردیران بره ارائره بررای پورترال کاربران عملکرد از آماری گزارشهای تهیه امکان- 1

 آن عملکرد بهبود

 . است داده رخ زمانی ده در اتفاقی ده که شود مشخص دقیقاً که طوری به سیستم وقایع از دقیق گزارشگیری امکان- 6

 الزامی امکانات و فنی ضوابط -ج

 جستجو عملیات اجرای برای اطالعاتی بانک در وب سرویس یک ایجاد

 اجرای برای وب سرویس یک باید آنها، یکپاردهسازی و مختلف اطالعاتی بانکهای در موجود اطالعات به دسترسی امکان ایجاد منظور به 

 یک طریق از کاربری دنانچه م ال عنوان به صورت ای  در. شود ارائه استان پورتال در موجود اطالعات تمامی روی جستجو عملیات

 پورتال وب سرویس فراخواندن طریق از وبسایت آن جستجوی موتور باشد، کشور کل در دولتی مشاغل فهرست دنبال به دیگر وبسایت

 .میدهد نشان کاربر به شده طبقهبندی صورت به و استخراج را استان پورتال در موجود مشاغل استان،

 

   سازی و اختصاصی سازیی شخص امکان

 به باشد، داشته وجود آن سازی شخصی و کاربر هر برای اختصاصی صفحه ارائه امکان که شوند طراحی گونهای به باید استانی پورتالهای

 لحاظ به را آن بتوانند و شوند خودشان ویژه صفحه وارد عبور کلمه و کاربری نام ارائه با و سیستم به ورود از پس کاربران که طوری

 مختلف قسمتهای در که کنند تعیی  بتوانند باید کاربران صورت ای  در. کنند تنظیم شان سلیقه و نیاز براساس محتوایی و ظاهری

 به مربوط اطالعات دولتی، خدمات ارائه و اطالعرسانی استان، آمارهای مانند) امکاناتی یا اطالعات عناوی  سرفصلها، ده خودشان صفحه
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 دریافت متداول، پرسشهای پورتال، از استفاده راهنمای الکترونیکی، کتابخانه هوا، و آب و راهها روزانه وضعیت تقویم، عمومی، نقل و حمل

 داشته وجود... (  و اعالن سیستم شکایات، نظرسنجی، پورتال، در پیوند یا خبر یک درج درخواست پورتال، به مراجعهکنندگان بازخورد

 نمایش و موردنیاز اطالعات نوع و تعداد کاربر، ویژه صفحه در قرارگیری مکان لحاظ از باید پورتال در موجود اطالعات تمامی .باشد

 طبقات میتواند سیستم همچنی . باشد کاربران توسط تغییر و تعیی  قابل امکان حد تا...  و قلمها اندازه و نوع رنگ، مانند ظاهری

 طبقهاش، به توجه با کاربر هر صورت ای  در .نماید مشخص را آن خاص دسترسی سطح طبقه هر برای و تعریف را کاربران از مختلفی

 پروفایل یک میکند، نام ثبت سیستم در کاربر یک که زمان هر که است ذکر شایان. داشت خواهد را خودش خاص دسترسی سطح

 .میشود ثبت آنجا در وی اطالعات و تشکیل او برای کاربری

 ای مرحله یک هویت احراز

 احراز یکبار تنها دارند، هویت احراز به نیاز که پورتال مختلف بخشهای در امور انجام برای که باشد داشته را توانایی ای  باید سیستم 

 .نباشد مجدد هویت احراز به نیاز دیگر، امور انجام و بخشها سایر به رفت  برای آن، از پس و کند هویت

 

 (UTF-8) کاراکترست یونیکد استفاده از

 خروجی عنوان به) سیستمها سایر با تعامل منظور به یا هوشمند وسیله یک یا مرورگر روی نمایش برای پورتال در که اطالعاتی تمامی 

-5116 مانند فارسی ویژه کاراکترستهای سایر از استفاده و باشد یونیکد کاراکترست از استفاده با باید میگردد، ارائه( وب سرویسهای

Windows دیگر توسط که را یونیکد فرمت با های رشته بتواند که شود طراحی گونهای به باید پورتال همچنی  .نیست مجاز 

 .بپذیرد میشود، ارائه خود با مرتبط وب سرویسهای

 را XML فرمت از استفاده با. مختلف کاربردی های برنامه و سیستمها اطالعاتی، بانکهای میان اطالعات تبادل قابلیت باید پورتال- 1

 .باشد داشته


