
کارنامه دولت الکترونیکی
دور نهم ارزیابی

خرداد 1401



الزامات قانونی

﮲ون ا ﮴ ﮳صره (7)  ﮴ ﮲د (و)  ﮳
﮳ود﮳حه 1401

هاي اجرائي و نهادهاي •دستگاه 
واحد «پنجره  مكلفند  عمومي 
را خود  هوشمند»  خدمات 
مصوب الزامات  براساس 

شوراي
تا اجرائي فناوري اطالعات  
كرده اندازي  شهريور ۱۴۰۱ راه 
خدمات از  سوم  يك  حداقل  و 
اولويت با  را  خود  اختصاصي 
ارائه آن  در  پركاربرد  خدمات 

دهند

﮳ه ﮳حلسه 11 ﮶سورای مصو
﮲اوری اطالعات ﮲ ى  ﮵ ا﮳حرا

اجرايي شوراي  •دبيرخانه 
موظف اطالعات  فناوري 
كيفيت به طور مستمر  است 
خدمات و  وب گاه ها 
دستگاه های الكترونيكي 
شناسنامه داراي  اجرايي 
سازمان مصوب  خدمات 
كشور استخدامي  و  اداري 

را ارزيابي كند

﮴وسعه ﮲امه ﮶س﮶سم  ﮳ر ﮲ون  ا ﮴

مواد 67 و 68 قانون •در 
توسعه، ششم  برنامه 
و توسعه  حوزه  در  تکالیفي 
الکترونیکی دولت  استقرار 
دستگاه های تمام  برای 
و شده  تعیین   اجرایی 
بر نظارت  و  پایش  وظيفه 
وزارت به  آن ها  اجرای 
فناوری و  ارتباطات 

اطالعات محول شده



تعداد دستگاه ها و خدمات
مشمول ارزیابی در نه دوره



وضعیت دستگاه های اجرایی

تعداد خدمات احصا شده در دور نهم 1662 خدمت



نتایج نه دوره ارزیابی



تغییرات دولت کاربر محور
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تغییرات محور دولت یکپارچه
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تغییرات محور دولت مشارکتی
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تغییرات محور دولت شفاف
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وضـعـیــت
دستگاه های

اجرایی اصلی



برترین ها بین دستگاه های پر مراجعه



برترین ها بین تمام دستگاه های اجرایی



برترین های شفافیت
﮵ت ﮲ ا ﮲ ﮳ه ﮶س ﮴ ر ه ﮴ ﮲ام دس

﮵از دولت ﮴ ام
اف ﮲ ﮶س

﮵کى ﮲ ﮴رو ﮴﮳حارت الک ﮴وسعه  مرک﮲ر 
﮵ران ﮲اوری اطالعات ا ﮲ سازمان 

﮵ران ﮲دارد ا ﮴ا سازمان ملى اس
1

﮵ران ﮳هره وری ا سازمان ملى 

1

2 ﮵رسا﮲حت ﮳اطات ز ﮴ ﮶سرکت ار 0/98
﮵ران ﮵مه مرک﮲ری ﮳حمهوری اسالمى ا ﮳

3
﮵ى ﮵ ﮴صادي و دارا ﮴ وزارت امور ا

0/95

4  و ﮶سهرسازی
﮲

ات راه، مسکں ﮴ ﮵ ﮴ ﮴ح مرک﮲ر  0/94
﮳رداری ک﮶سور ﮶سه  ﮴ ﮲ 5سازمان 

﮴ماعى اه ا﮳ح ﮲ ر و ر ﮴عاون،  وزارت 
0/93

6 ﮵ران ﮵مه سالمت ا ﮳ سازمان  0/90
ت ﮲ ﮲ 7﮶سرکت ملى 

﮲اسى ک﮶سور سازمان هوا﮶س
0/88

8 ﮳رسى سازمان حسا 0/87
﮲اوری ﮲ ات و  ﮴ ﮵ ﮴ ﮴ح وزارت علوم، 

﮵ارت 9سازمان حح و ز
﮶ارکران ﮵ ﮵د و امور ا ﮵اد ﮶سه ﮲ ﮳

0/85

10 ﮵ران ﮲ک ا ﮳ا ﮹ست  0/83



دستگاه های دارای بیشترین
 رشد نسبت به ارزیابی هشتم



درصد الکترونیکی شدن خدمات

350 1014 116
183



نحوه ارائه خدمات از طریق پنجره واحد خدمات

دستگاه 27
آماده اتصال

به پنجره
واحد



کیفیت خدمات الکترونیکی
 به تفکیک خوشه های خدمت



نمونه از پنجره ارائه خدمات
﮴ر ﮳ر ﮲﮳حره واحد  ﮹



نمونه از پنجره ارائه خدمات
﮲دارد ﮴ا ﮵ر اس ﮲﮳حره واحد ﮲ع ﮹



نتیجه ارزیابی دستگاه های پرمراجعه



نتیجه ارزیابی دستگاه های پرمراجعه



نتیجه ارزیابی دستگاه های پرمراجعه



سپاس از توجه شما


