گزارش نتایج نهایی دوره هفتم
پایش کیفیت خدمات الکترونیکی ،درگاهها و پرتالهای
دستگاههای اجرایی کشور
1400

گزارش دستگاهی
«مرکز توسعه تجارت الکترونیکی»
ویرایش نهایی
تیر 1400

فايل الكترونيكی اين مستند به همراه مستندات پشتيبان از طريق آدرس  payesh.iran.gov.irبا کد کاربری دستگاه در دسترس است.
استفاده از مطالب اين گزارش با ذکر منبع بالمانع است.
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خالصه مدیریتی
جدول  -1-1وضعیت کلی ارزیابی دستگاه اجرایی در پایش دوره هفتم ()1400
تعداد کل دستگاههای اجرايی مشمول ارزيابی

 دستگاه

تعداد شاخصهای ارزيابی

 شاخص 
خدمت

تعداد خدمات شناسنامهدار دستگاه

 زيرخدمت

تعداد زير خدمات دستگاه

 

امتياز کيفيت خدمات الكترونيكی دستگاه از 100



رتبه دستگاه در بين  166دستگاه اجرايی مشمول ارزيابی اين دوره

 درصد

درصد الكترونيكی کردن خدمات دستگاه طبق برنامه مصوب

عالی

نشانگر کيفی دستگاه در ارزيابی اين دوره



100
99
98
/

97
96
95
94
93
92
91

درصد الكترونيكی شدن خدمات
دستگاه

امتياز کيفيت الكترونيكی شدن خدمات
دستگاه

نمودار  -1-1نتایج کالن ارزیابی دستگاه اجرایی

جدول  -2-1سطحبندی عملکرد دستگاهها بر اساس درجه کیفی ارائه خدمات الکترونیکی در ارزیابی
سطح عالی
امتياز
 75تا 100

سطح خوب
امتياز
 50تا 75
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سطح متوسط
امتياز
 25تا 50

سطح ضعيف
امتياز
 0تا 25

صفحه 7

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

هدف از ارزیابی
بر اساس مواد  67و  68قانون برنامه ششم توسعه ،تكاليفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الكترونيكی برای تمام دستگاههای
اجرايی تعيين شده و وظيفه پايش و نظارت بر اجرای آنها به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات محول شده است .تكاليف
محولشده عبارتاند از:


الكترونيكی کردن تمام فرايندها و خدمات با قابليت الكترونيكی و تكميل بانکهای اطالعاتی مربوطه تا پايان سال سوم
اجرای قانون برنامه توسط تمام دستگاههای اجرايی



کاهش ساالنه  12/5درصد از مراجعات حضوری مردم به دستگاههای اجرايی از سال دوم برنامه ششم توسعه



انجام تبادالت الكترونيكی صرفاً از طريق مرکز ملی تبادل اطالعات

 ارتقای  30رتبهای شاخص توسعه دولت الكترونيكی کشور در ارزيابیهای بينالمللی ()EGDI
به استناد بند  2مصوبه اول جلسه يازدهم شورای اجرايی فناوری اطالعات که طی نامه شماره  1/10451مورخ  97/02/04ابالغ
شده ،دبيرخانه شورای اجرايی فناوری اطالعات موظف است بهصورت مستمر کيفيت وبگاهها و خدمات الكترونيكی دستگاههای
اجرايی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور را ارزيابی کند .در اين راستا سازمان فناوری اطالعات
ايران با همكاری دبيرخانه شورا برای هفتمين دوره خدمات الكترونيكی دستگاههای اجرايی مذکور را ارزيابی کرده است.
ابالغيه شروع ارزيابی دوره هفتم طی نامه شماره  200/2494مورخ  1400/01/14از سوی دبيرخانه شورای اجرايی فناوری
اطالعات به تمام دستگاههای اجرايی ارسال شده است.
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گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
سابقه ارزیابی
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0

دوره هفتم

دوره ششم

دوره پنجم

دوره چهارم

دوره سوم

دوره دوم

دوره اول



7







8



تعداد دستگاه اجرايی

8

7

7



78

778

7

تعداد خدمات شمول ارزيابی

نمودار  -1-2سابقه ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران
جدول  -1-2جدول زمانی ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران
پایش

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دولت الکترونیکی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

زمان اجرا

زمستان
1395

تابستان
1396

زمستان
1396

تابستان
1397

زمستان
1397

تابستان
1399

بهار
1400

تعداد دستگاههای اجرايی
مشمول ارزيابی

60

83

93

93

105

157

166

تعداد خدمات مشمول
ارزيابی

573

1778

1758

2095

2207

5700

5968
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گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
مدل ارزیابی
مدل ارزيابی کيفيت خدمات الكترونيكی دستگاههای اجرايی در دوره هفتم مبتنی بر پايش از منظر چهار محور (اولويت سياستی)
زير شكل گرفته است:


دولت کاربرمحور



دولت شفاف



دولت يكپارچه

 دولت مشارکتی
اين مدل بر اساس نتايج مطالعاتی و بررسی روشهای ارزيابیهای بينالمللی حوزه دولت الكترونيكی و نيز تحليل بازخوردهای
نتايج ارزيابی ادوار گذشته تبيين و نهايی شده است.

شکل  -1-2مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

بهمنظور طراحی مدل و تدوين شاخصهای ارزيابی ،اقدامات زير در فاز مطالعات انجام شده است:
مطالعه و بررسی مدلهای نظارت و ارزیابی بینالملل
تحلیل چارچوبهای ارزیابی دولت الکترونیک در جهان

ارزيابی گزارشهای ادوار گذشته

شاخص توسعه دولت الكترونيكی
سازمان ملل

مطالعه و بررسی نيازها و بازخوردهای پايش و ارزيابی دولت الكترونيكی در
ذینفعان
کشورهای اتحاديه اروپا

طراحی مدل پيشنهادی بهمنظور
ارزيابی نوبتهای گذشته

توصيههای سازمان توسعه
همكاریهای اقتصادی

مطالعه ،بررسی و ارزيابی مدل
ارزيابی دورههای گذشته

توصيههای مرکز کسبوکار IBM

برنامه ششم توسعه کشور
سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی
نقشه راه دولت هوشمند
نقشه راه توسعه دولت الكترونيكی
برنامه جامع اصالح نظام اداری

شکل  -2-2روند طراحی مدل ارزیابی
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گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
برخی از اسناد و مصوبههای قانونی فرادست استفادهشده در طراحی شاخصهای ارزيابی دولت الكترونيكی در ايران به شرح زير
بوده است:

شکل  -3-2اسناد مهم فرادست بهکار گرفته شده در ارزیابی در یک نگاه

اصول و اقدامات مهم در فرایند طراحی و اجرای پایش خدمات الکترونیکی در دوره هفتم


طراحی مدل پايش خدمات الكترونيكی بر مبنای مطالعات تطبيقی



در نظر گرفتن نيازهای کشور در حوزه خدمات الكترونيكی با رويكرد شتابدهی



تعريف ساختار سلسله مراتبی مدل پايش بر مبنای اولويتهای سياستی ،شاخص و زيرشاخصها



تعريف برخی شاخصها بهصورت مستقل بهمنظور ارزيابی اهداف توسعهای کشور در حوزه دولت الكترونيكی



سادهسازی و حذف پيچيدگیها در روش پايش و نيز شاخصهای ارزيابی خدمات دولت الكترونيكی ()SMART



تهيه شناسنامه برای هر شاخص ارزيابی برای شفافيت و نيز کاهش خطا در فرايند جمعآوری و نيز اقدام دستگاه
اجرايی



بهکارگيری سامانه برخط در بخش جمعآوری اطالعات و تهيه گزارشهای کالن با رويكرد ايجاد داشبود مانيتورينگ
دولت الكترونيكی کشور در فازهای آتی

فرایند و روال اجرایی ارزیابی در دوره هفتم
فرايند کلی ارزيابی در دوره هفتم در سطح دستگاه منطبق بر گامهای مهم ذيل انجام شده است:



تهيه راهنمای نحوه ارزيابی
تأمين و بهکارگيری زيرساختهای نرمافزاری و سختافزاری الزم (سامانه ارزيابی ،سامانه ويدئو کنفرانسينگ ،استفاده
از ظرفيت شبكههای اجتماعی بهمنظور ايجاد کانال اطالعرسانی و )...



مكاتبه با دستگاههای اجرايی مشمول ارزيابی بهمنظور معرفی نماينده برای مشارکت در اجرای عمليات پايش و ارزيابی



برگزاری  28جلسه ويدئو کنفرانسينگ در طول ارزيابی در قالب مشاوره ،پرسش و پاسخ ،تحليل عملكرد دستگاههای
برتر ادوار گذشته و انتقال تجارب بين نمايندگان دستگاههای اجرايی (با وجود استمرار پاندمی ويروس کرونا در کشور)




شروع عمليات خوداظهاری و ارسال اطالعات عملكردی بر اساس شاخصهای ارزيابی در سامانه
payesh.iran.gov.ir
بررسی و صحتسنجی دادههای واردشده توسط ارزيابان تخصصی



بازخورد نتايج



تهيه گزارشهای نتايج در سطح ملی و دستگاهی با تحليل عملكرد
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گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

شکل  -4-2چرخه فرایند ارزیابی

شاخصهای ارزیابی دوره هفتم
جدول  -2-2کلیات شاخصهای ارزیابی دوره هفتم
تعداد

تعداد

محورهای

شاخص

سیاستی

اصلی

4

9

تعداد

سطوح مورد

شاخصها

سنجش

30

روشهای سنجش

اندازهگيری خودکار/
بررسی سايت /خوداظهاری
دستگاه/
دستگاه و صحتسنجی
پرتال /خدمت
اطالعات از مراجع
تخصصی

شماره سندEGEP7-Organizaton_Report_v1.9_14000420 :

مقیاس
سنجش

باينری/
چندگزينهای

مرجع شاخص

اسناد ملی /مدلهای
بينالمللی

صفحه 12

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
شاخص اصلی

شاخص

دولت مشارکتی

دولت يكپارچه

دولت شفاف

دولت کاربر محور

18

16

14

10

12

6

8

2

4

0

دولت مشارکتی

دولت يكپارچه

دولت شفاف

دولت کاربر محور







7

شاخص









شاخص اصلی

نمودار  -2-2نسبت شاخصهای ارزیابی دوره هفتم
ليست شاخصهای ارزيابی در پيوست  1در انتهای همين گزارش درج شده است.
روش محاسبه امتیاز خدمات الکترونیکی دستگاهها در ارزیابی دوره هفتم




روش محاسبه امتياز ارزيابی در دوره هفتم با تأسی از الگوهای ارزيابی بينالمللی (سازمان ملل متحد) بدينصورت
تعيين شده است.
هر شاخص امتيازی بين صفر تا  1دارد که بر اساس روال ارزيابی مندرج در شناسنامه هر شاخص در سند راهنمای
ارزيابی محاسبه و امتياز الزم تخصيص داده میشود.
سپس امتياز هر شاخص در وزن هر شاخص ضرب و امتياز نهايی آن به دست میآيد.



امتياز هر اولويت سياستی ،جمع جبری امتيازات کسبشده شاخصهای ذيل هر اولويت از  100محاسبه میشود.



امتياز کيفيت خدمات الكترونيكی هر خدمت مطابق شكل زير بر اساس ضريب وزنی امتياز چهار اولويت سياستی
تعيين شده است.
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صفحه 13

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
 %30دولت
کاربر محور

 %20دولت
شفاف

امتیاز
ارزیابی

 %20دولت
مشارکتی

 %30دولت
یکپارچه

شکل  -5-2وزن امتیازی اولویتهای سیاستی



امتياز هر دستگاه بر اساس ميانگين امتياز خدمات الكترونيكی هر دستگاه به دست میآيد.



رتبه هر دستگاه بر مبنای امتيازات کسبشده هر دستگاه از  ،100بهصورت نزولی از  100تا صفر مرتبسازی و رتبه
هر دستگاه از بين تمام دستگاههای مشمول ارزيابی محاسبه و اعالم میشود.
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صفحه 14

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

نتایج ارزیابی دستگاه در این دوره
امتیاز کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه
جدول  -1-3نتیجه ارزیابی دستگاه اجرایی

امتياز دستگاه
ميانگين
کشوری

امتیاز

امتیاز

امتیاز

امتیاز

امتیاز کل

دولت کاربرمحور

دولت شفاف

دولت یکپارچه

دولت مشارکتی

در دوره هفتم

 


 77

 

 





 

 


توازن توسعه کيفيت ارائه خدمات الكترونيكی دستگاه از نگاه اولويتهای سياستی در ارزيابی دوره هفتم در قالب نمودار زير
نمايش داده شده است.
کشور

دستگاه

امتياز دولت کاربر محور
100
80

60
40
20
امتياز دولت شفاف

0

امتياز دولت مشارکتی

امتياز دولت يكپارچه

نمودار  -1-3توازن توسعه کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه اجرایی از نگاه اولویتهای سیاستی
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صفحه 15

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
روند توسعه کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه در ارزیابیهای انجامشده
جدول  -2-3روند توسعه کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه در ارزیابیهای انجامشده دولت الکترونیکی
امتیاز

امتیاز

امتیاز

امتیاز

امتیاز

ارزیابی

ارزیابی

ارزیابی

ارزیابی

ارزیابی

امتیاز ارزیابی

امتیاز ارزیابی

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره ششم

دوره هفتم

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

1399

1400

1395

1396

1396

1397

1397

حضور در





7





تعاملی











مراحل
بلوغ

وب



8

اولویت
سیاستی

دولت
کاربرمحور
دولت

تراکنشی







87



7

77

یکپارچگی











8



مشارکتی







7







امتیاز کل



77



امتیاز کل

میانگین







میانگین

کشوری

 8  7  8  87




دوره هفتم

دوره ششم





شفاف
دولت
یکپارچه
دولت
مشارکتی

کشوری


8




دوره پنجم

دوره چهارم

دوره سوم

دوره دوم

دوره اول

نمودار  -2-3روند رشد کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه طی سالهای  1395تا 1400
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صفحه 16

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
خدمات مشمول ارزیابی دستگاه و کیفیت الکترونیکی شدن آن
جدول  -3-3لیست خدمات مشمول ارزیابی دستگاه و کیفیت الکترونیکی شدن آن

ردیف

نام خدمت

تعداد
زیرخدمت

الکترونیکی

درصد

امتیاز

امتیاز

امتیاز

امتیاز

امتیاز

شدن

الکترونیکی

دولت

دولت

دولت

دولت

کیفی

خدمت

شدن

کاربرمحور

شفاف

یکپارچه

مشارکتی

خدمت

ارائه انواع گواهی های
الكترونيكی
)13011561000(









77





8

2

ارائه تاييديه مهر
زمانی()13011563000









77





8

3

بازرسی و نظارت بر عملكرد
دفاتر ثبت نام صدور گواهی
الكترونيكی
()13012038000



4

بازرسی و نظارت بر عملكرد
مراکز ميانی
()13012037000



1

5

6

صدور مجوز فعاليت دفتر ثبت
 نام گواهی الكترونيكی
)13011565000(
مديريت نظام تدارکات
 الكترونيكی دولت













77

77










8

8









77





8







8

77





8

()10011568000
7

ارائه جايزه تجارت الكترونيک

()13012039000









77





8

8

ارائه خدمات به کسب و
 کارهای اينترنتی
()13011566000









77







9

ارائه گواهی های تاييديه
تجهيزات زير ساخت کليد

عمومی کشور
()13011567000

10

11

12









77







ارائه مجوزهای فعاليت مراکز
صدور گواهی الكترونيكی
()13011564000
اعتبار سنجی و رتبه بندی
 برای تجارت داخلی و









77





8









77





8

خارجی()13011974000
ايجاد و نگهداری بستر
 الكترونيكی فرآيندهای









77





8

تجارت ()13011968000
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صفحه 17

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
 درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور،پايش کيفيت خدمات الكترونيكی






77









پاسخ به استعالمات تجارت

)13071975000(

13

8





77









تخصيص شناسه کاال

)13071970000(

14

ثبت انتقال مالكيت کاال های
مشمول آيين نامه شناسه کاال

15
و رهگيری کاال
)13072040000(

8





77









8





77









ثبت شناسه رهگيری کاال

)13071969000(

16

8





77









ثبت شناسه گارانتی کاال

)13071973000(

17

8





77









ثبت مراکز نگهداری کاال

)13071971000(

18



ثبت و بروز رسانی اطالعات
مالكيت تجهيزات

سيمکارتخور
)13071972000(

19

20

8





77













77

87







رسيدگی به شكايات حوزه
 تجارت الكترونيكی
)13012041000(

8





77









 حواله انبار/صدور بيجک

)13072290000(

21

8





77









 رسيد انبار/صدور قبض

)13072289000(

22



مشاوره و آموزش در حوزه
 تجارت الكترونيک
)18051569000(

23

8

18 صفحه





77







EGEP7-Organizaton_Report_v1.9_14000420 :شماره سند

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

تحلیل عملکرد دستگاه و توصیهها بهمنظور بهبود وضعیت
جایگاه دستگاه در ذیل خوشه خدمت مرتبط (صنعت و تجارت)
جدول  -1-4رتبه ارزیابی دستگاه در خوشه خدمت
ردیف

نام دستگاه

تعداد

تعداد

خدمات

زیرخدمات

درصد
الکترونیکی
شدن خدمات

امتیاز ارزیابی
دستگاه



سازمان اداری و استخدامی











سازمان امور مالياتی





8





سازمان برنامه و بودجه

7





8





سازمان بنادر و دريانوردی



7



7





سازمان توسعه تجارت ايران







7





سازمان حمايت مصرفکنندگان و
توليدکنندگان







7



7

سازمان خصوصی سازی



7

87



8

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای







7



سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی
کشور











سازمان صنايع کوچک و شهرك های
صنعتی ايران

7





7



سازمان ملی استاندارد ايران

7

8







سازمان نقشه برداری کشور











سازمان هواپيمايی کشوری

7





8



شرکت بازرگانی دولتی ايران

7





8



شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران





8

78





شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی
جمهوری اسالمی ايران







8



7

صندوق ضمانت صادرات ايران







88



8

گمرك جمهوری اسالمی ايران

7

7

88

8





مرکز آمار ايران







7



مرکز توسعه تجارت الكترونيكی
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صفحه 19

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور


معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری



8



8



وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات







8



وزارت امور اقتصادی و دارايی





8





وزارت صنعت ،معدن و تجارت

8

7







وزارت کشور









وزارت کشور

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارايی

وزارت ارتباطات و فناوری…

معاونت علمی و فناوری…

مرکز توسعه تجارت الكترونيكی

مرکز آمار ايران

گمرك جمهوری اسالمی ايران

صندوق ضمانت صادرات ايران

شرکت سهامی نمايشگاههای…

شرکت راه آهن جمهوری…

شرکت بازرگانی دولتی ايران

سازمان هواپيمايی کشوری

سازمان نقشه برداری کشور

سازمان ملی استاندارد ايران

سازمان صنايع کوچک و…

سازمان زمينشناسی و…

سازمان راهداری و حمل و…

سازمان خصوصی سازی

سازمان حمايت مصرف…-

سازمان توسعه تجارت ايران

سازمان بنادر و دريانوردی

سازمان برنامه و بودجه

سازمان امور مالياتی

سازمان اداری و استخدامی

صفحه 20
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8
7








نمودار  -1-4جایگاه دستگاه در وزارتخانه /خوشه مرتبط

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
جایگاه دستگاه در نهاد اصلی /وزارتخانه مرتبط
جدول  -2-4رتبه ارزیابی دستگاه ذیل وزارتخانه /نهاد اصلی

ردیف

نام دستگاه

1

سازمان توسعه تجارت
ايران

تعداد

تعداد

خدمات زیرخدمات

درصد
الکترونیکی
شدن خدمات

امتیاز ارزیابی
دستگاه







7















7

4

سازمان زمينشناسی و
اکتشافات معدنی کشور









5

سازمان صنايع کوچک و
شهرك های صنعتی ايران

7





7

6

سازمان گسترش و نوسازی
صنايع ايران (ايدرو)







8

7

شرکت بازرگانی دولتی
ايران

7





8

8

شرکت سهامی
نمايشگاههای بين المللی
جمهوری اسالمی ايران

2
3

سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنايع
تدور)
حماييمي
معدنی(ا

مصرف-
سازمان
کنندگان و توليدکنندگان







8















88

11

مرکز توسعه تجارت
الكترونيكی









12

وزارت صنعت ،معدن و
تجارت

8

7





9
10

صندوق حمايت از
تحقيقات و توسعه صنايع
صندوقالكتروني
ضمانتکصادرات
ايران
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صفحه 21

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
تخمینی از کاهش میزان مراجعات حضوری مردم به دستگاه
بر اساس مستندات دريافتشده طبق شاخص  7ارزيابی ،به سبب افزايش تعداد و کيفيت خدمات الكترونيكی دستگاه موفق شده
است بيش از  12.5درصد در مراجعات حضوری مردم کاهش داشته باشد.
طبق بررسیهای انجامشده روی دادههای دريافتی از تمام دستگاههای اجرايی و راستیآزمايی ميزان کاهش مراجعات حضوری
(عملكرد شاخص  )7و مطابق نمودار زير میتوان گفت نوعی همبستگی منفی روی امتياز دولت کاربرمحور کسبشده توسط
دستگاه با امتياز شاخص  7وجود دارد ،بهطوریکه بيشتر دستگاههايی که امتياز باالی  50داشتند ،بيش از درصد در
مراجعات حضوری کاهش داشتهاند.
برای داشتن تخمين واحدی از فرايند حضوری خدمت در دستگاههای اجرايی میتوان گفت:
نرخ امتياز دولت کاربرمحور –  = 100نرخ مراجعات حضوری
که برای آن دستگاه اجرايی  7درصد تخمين زده میشود.

120
100
80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-20
امتياز کاهش مراجعات حضوری

امتياز دولت کاربر محور

نمودار  -2-4همبستگی کیفیت خدمت الکترونیکی به میزان کاهش مراجعات حضوری مردم
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صفحه 22

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه اجرایی از منظر شاخصهای خاص


بارگذاری محتوا داده باز Open data



تبادل داده بر بستر شبكه ملی تبادل اطالعات ()GSB



اتصال به کارپوشه ملی ايرانيان (پيام ايران)

/

رعايت پروتكل های امنيتی در سايت خدمت رسانی
/7

سرعت زمان بارگذاری صفحات سايت


/

ميزان در دسترس بودن صفحات ارائه خدمت دستگاه


/8

/

/

/



نمودار  -3-4امتیاز شاخصهای خاص دستگاه در یک نگاه

تحلیل تفصیلی عملکرد و توصیههای کارشناسی بهمنظور ارتقای جایگاه دستگاه
تحلیل راهبردی
جدول  -3-4جدول تحلیل راهبردی
توصیهها  /راهکار پیشنهادی

ردیف

عنوان تحلیل

1

وضعيت ميزان الكترونيكی
شدن خدمات شناسنامهدار
دستگاه

2

وضعيت عملكردی دستگاه
در بخش اولويت سياستی
دولت کاربرمحور

وضعيت ارائه کيفيت خدمات الكترونيكی آن دستگاه ،ذيل اين اولويت سياستی
حداقلی ارزيابی میشود .ارتقای اين سطح نيازمند تالش مضاعفی است .همچنين
ارتقای کيفيت فنی در اين اولويت سياستی نسبت مستقيمی با کاهش ميزان
مراجعات حضوری اربابرجوع بهعنوان يک هدف متعالی در الكترونيكی شدن خدمات
دارد .توجه دستگاه به عملياتی شدن راهكارهای کارشناسی توصيهشده در بخش
تحليل شاخصها جلب میشود که به تفكيک هر شاخص و وضعيت آن ذيل اين
اولويت سياستی در اين گزارش درج شده است.

3

وضعيت عملكردی دستگاه
در بخش اولويت سياستی
دولت شفاف

وضعيت ارائه کيفيت خدمات الكترونيكی دستگاه ،ذيل اين اولويت سياستی مطلوب
ارزيابی میشود .اين اولويت يكی از اهداف نوين تمام دولتها در جهان بهمنظور
کاهش فساد اداری است .ارتقای اين سطح امتيازی دستگاه نيازمند تالشی مضاعفی

تالش دستگاه برای انجام تكاليف محوله ستودنی است .دو نكته بای مدنظر قرار گيرد.
در راستای خدمترسانی مطلوبتر به مردم ،اگر خدمات ديگری در دستگاه در حال
ارائه است و قابليت الكترونيكی شدن را دارند ،ولی در تفاهمنامه برنامه عملياتی
سهساله نظام اداری دستگاه با سازمان اداری و استخدامی کشور نيست ،توصيه می
شود هماهنگی الزم بهمنظور درج اين عناوين خدمت در قالب اصالحيه تفاهمنامه
صورت گيرد و دستگاه به الكترونيكی کردن آنها مبادرت ورزد .دوم با توجه به کسب
امتياز حداکثری در اين بخش ،توجه بيشتر دستگاه به ارتقای کيفيت خدمات
الكترونيكیشده تا ارزيابیهای آتی معطوف شود.
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صفحه 23

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
است .در ارزيابیهای آتی با عنايت به بازخوردهای واصله و نيز در راستای ارتقای
جايگاه کشور در ارزيابی دولت الكترونيكی سازمان ملل در سال  2022معيارهای
شاخصهای اين اولويت سختگيرانهتر طراحی و پايش میشود .با توجه به اينكه تمام
دستگاههای اجرايی خصوصاً دستگاههای برتر تالش دارند رتبه خود را در ارزيابیهای
آتی بهبود بخشند ،عدم ارتقای کيفيت فنی و کسب امتياز باالتر در اين اولويت ممكن
است باعث چندين پله سقوط در رتبه دستگاه شود .توجه دستگاه به عملياتی شدن
راهكارهای کارشناسی توصيهشده در بخش تحليل شاخصها جلب میشود که به
تفكيک هر شاخص و وضعيت آن ذيل اين اولويت سياستی در اين گزارش درج شده
است.

4

وضعيت عملكردی دستگاه
در بخش اولويت سياستی
دولت يكپارچه

وضعيت ارائه کيفيت خدمات الكترونيكی دستگاه ،ذيل اين اولويت سياستی نسبتاً
مطلوب ارزيابی میشود .کسب اين امتياز مطلوب  2وجه دارد:
عملكرد مطلوب دستگاه در اتصال و مبادرت به ايجاد تراکنش
سرويس از بستر مرتبط ( GSBيا  )PGSBو نيز کارپوشه ملی ايرانيان
عملكرد مطلوب دستگاه در انجام تكاليف محوله وفق تعريف
مندرج در شاخص G4B
توجه دستگاه به عملياتی شدن راهكارهای کارشناسی توصيهشده در بخش تحليل
شاخصها جلب میشود که به تفكيک هر شاخص و وضعيت آن ذيل اين اولويت
سياستی در اين گزارش درج شده است.

5

وضعيت عملكردی دستگاه
در بخش اولويت سياستی
دولت مشارکتی

از اهداف عاليه دولت الكترونيكی ،پيادهسازی مجموعه روالهای اقدامی بهمنظور
دخيل کردن مردم در اداره امور کشور است که در ارزيابیهای مجامع بينالمللی
مرتبط با توسعه دولت الكترونيكی ،فصلی مستقل با شاخصهای معين برای آن در
نظر گرفته شده است .در اين چارچوب اولويت سياستی دولت مشارکتی در اين دوره
ارزيابی طراحی و عملكرد شاخصهای مرتبط پايش شده است .عملكرد آن دستگاه در
اين دوره مطلوب ارزيابی میشود ،ولی رويكرد ارزيابی در اين دوره نيز همانند دوره
قبل بيشتر ترويجی و ارزيابی عملكرد دستگاهها در خصوص شاخص  29و 30
(مشاوره الكترونيكی و تصميمگيری الكترونيكی) تا حدی با نگاه فرهنگسازی پايش
شد .در اين دوره ارزيابی هر سازوکار موجود و اجراشده نظير سيستمهای نظرسنجی
عادی و تلفنهای پاسخگويی مرتبط با بخش بازرسی و پاسخگويی به شكايات دستگاه
موردقبول واقع و کسب امتياز الزم تأييد شد ،ولی در ارزيابی آتی معيار شاخصهای
اين اولويت گستردهتر ،سختگيرانهتر و متمايزتر خواهد بود .الزم است مشاوره و
تصميمگيری الكترونيكی برحسب نوع خدمتدهی پيادهسازی شوند و نظرات واردشده
و اعمال/عدم اعمال نظرات مخاطبان در تصميم نهايی دستگاه در همان قسمت منتشر
شود .توجه دستگاه به عملياتی شدن راهكارهای کارشناسی توصيهشده در بخش
تحليل شاخصها جلب میشود که به تفكيک هر شاخص و وضعيت آن ذيل اين
اولويت سياستی در اين گزارش درج شده است.

6

وضعيت ميز خدمت در
جهت بلوغ کاربردپذيری
ارائه خدمات الكترونيكی
شده در درگاه (پرتال)
اصلی دستگاه

ميز خدمت مندرج در درگاه (پرتال) اصلی دستگاه اجرايی بهعنوان بخش آغازين
پنجره واحد ارائه خدمات الكترونيكی نقش مهمی را در برقراری ارتباط با متقاضی
خدمت و هدايت کالن او عهدهدار است.
مهمترين اصل برای ارزيابی کارايی يک ميز خدمت ،بلوغ معيار کاربردپذيری
( )Usabilityبهعنوان استقرار يک خاصيت کيفی است که تعيينکننده درجه آسانی
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صفحه 24

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
استفاده توسط کاربر از درگاه خدمت است .در استقرار کاربردپذيری عالوه بر ارائه
ويژگیهای فنی ،کاربر بايد هنگام استفاده از خدمات دستگاه ،احساس راحتی ،درك
صحيح ،تعلقخاطر و همراهی نسبت به طی مراحل اجرا و فرايندهای ارائه خدمت
داشته باشد .طبق استاندارد  )ISO/IEC 2000( ISO1926کاربردپذيری به معنی
ترکيبی از قابليت فهم ،قابليت يادگيری ،قابليت به کار انداختن و جذابيت در کنار
توسعه فناوری سايت ارائه خدمت است.
ميز خدمت يک دستگاه نمونه بايد در صفحه اصلی درگاه در جای مناسب جانمايی
شده و ذيل آن تمامی اقالم اطالعاتی مرتبط با خدمات دستگاه بهصورت يکجا و
متحدالشكل و با نوشتاری سليس و کاربرپسند در دسترس باشد؛ بخشهايی چون:
عنوان خدمت
-

لينک دسترسی به خدمت

-

راهنمای نحوه استفاده از خدمت

-

فرايند انجام خدمت

-

شناسنامه خدمت

-

تعرفه ارائه خدمت

-

بخش پرسش و پاسخهای پرتكرار

-

بخش راهنمای آنالين با ارائه شيوههای نوين

-

بخش پاسخگويی به شكايات

-

بخش نظرسنجی با اعالن آماری نتايج نظرسنجیشده موارد

مرتبط
-

بخش پشتيبانی و پيگيری از وضعيت درخواست خدمت ترجيحاً

بهصورت برخط
-

بخش اطالعات مسئول پاسخگو و شيوه ارتباط با او

-

بخش مشاوره الكترونيكی

-

نمايش کاربران آنالين سايت

نمايش آنالين متقاضيان در نوبت انجام خدمت به تفكيک مراحل
خدمت از درخواست ،بررسی و تحويل بهصورت آماری و گرافيک
ارزيابی دستگاه در اين دوره با حدی اغماض ،مطلوب ارزيابی میشود ،ولی انتظار می
رود تا ارزيابی آتی دستگاه اهتمام جدی را برای پيادهسازی  100درصدی اقدامات اين
بخش داشته باشد.

7

حمايت از رابط (نماينده)
معرفیشده دستگاه در
انجام فرايند ارزيابیهای
آتی دولت الكترونيكی

بهمنظور تعامل مطلوبتر و هماهنگی بهتر در ارزيابیهای آتی که در مقاطع  6ماهه
انجام میشود ،پيشنهاد میشود:
 -1نماينده معرفیشده دستگاه در صورت عملكرد مطلوب برای دوره آتی نيز
بدون تغيير باشد و مورد حمايت مديريت ارشد دستگاه برای انعكاس توصيههای
متوليان ارزيابی بهمنظور بهبود کيفيت خدمات الكترونيكی برای دستگاه قرار
گيرد.
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صفحه 25

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
 -2نماينده دستگاه نسبت به پيگيری پيادهسازی توصيههای اجرايی در اين
گزارش در بازه بين دو ارزيابی توسط متوليان مرتبط در دستگاه متبوع خود
اقدام کند.
 -3نماينده دستگاه تعامل خود را با گروه ارزيابی دولت الكترونيكی همواره
حفظ کند و در فرايند ارزيابی فعال ،پاسخگو ،در دسترس و پيگير باشد تا امكان
انعكاس مطلوب عملكرد دستگاه در فرايند ارزيابی ميسر شود.

شماره سندEGEP7-Organizaton_Report_v1.9_14000420 :

صفحه 26

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
نقاط قوت و ضعف
جدول  -4-4نقاط قوت و ضعف کالن دستگاه در شیوه ارائه خدمات دولت الکترونیکی
نقاط قوت
-1

-2

-3
-4

نقاط ضعف

سطح باالی دانش فنی در مديريت فناوری اطالعات در
دستگاه و حضور و مشارکت نماينده دستگاه بهصورت
فعال و پيگير در فرايند ارزيابی دوره هفتم
چابک بودن دستگاه در رفع نواقص و ضعفهای
مشاهدهشده حين و بعد از دوره ارزيابی قبلی بر وفق
نتايج شاخصهای ارزيابی
اهتمام دستگاه در الكترونيكی کردن بخش عمدهای از
خدمات شناسنامهدار تكليفی خود
حضور فعال نماينده دستگاه در فرايند ارزيابی دوره
هفتم
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صفحه 27

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
تحلیل وضعیت از منظر عملکرد شاخصهای ارزیابی
جدول  -5-4تحلیل وضعیت دستگاه از منظر شاخصهای ارزیابی
شماره
شاخص

نام شاخص

متوسط امتیاز
دستگاه از 1

تحلیل و توصیه کارشناسی بهمنظور بهبود
ضمن تقدير از دستگاه بابت الكترونيكی کردن 100
درصد خدمات شناسنامهدار مصوب خود ،الزم است در
صورت تعريف و تصويب خدمت شناسنامهدار جديد ،اين
روند الكترونيكی شدن مستمر باشد.

1

درصد الكترونيكی شدن خدمت



2

ميزان در دسترس بودن صفحه ارائه
خدمت



3

سرعت بارگذاری صفحه ارائه خدمت

7

ضمن تقدير از دستگاه بابت عملكرد فنی مطلوب ،الزم
است استمرار اين کيفيت فنی برای سرعت بارگذاری
صفحات در سامانههای فعلی و در حال توسعه آتی
دستگاه اجرايی حفظ شود.

4

امنيت



الزم است دستگاه اجرايی با ارتقای فنی برای بهبود
شاخص امنيت در ارائه خدمات با هدف اطمينان از حفظ
امنيت اطالعات کاربران نظير  SSLو نيز بهکارگيری
 Captchaو الزام استفاده از رمزهای عبور قوی ترجيحاً
يکبارمصرف توسط کاربر اقدام کند.

5

شيوه احراز هويت الكترونيكی



الزم است در تمام خدمات شناسنامهدار الكترونيكیشده و
خدمات جديدی که متعاقب ًا الكترونيكی میشوند و برای
استفاده کاربر و ورود به سامانه خدمترسان نيازمند احراز
هويت هستند ،استمرار امكان استعالم الكترونيكی از
سامانههای ثبت احوال يا ثبت اسناد به تناسب نوع
سرويس ،سامانه شاهكار سازمان تنظيم مقررات ،سامانه
شرکت پست يا چند عامليتی همواره رعايت و اقدام شود.

6

بهکارگيری امضای ديجيتال در فرايند
ارائه خدمات



ضمن تقدير از عملكرد دستگاه بابت بهکارگيری امضای
ديجيتال در فرايند ارائه خدمات در راستای تسريع و
تسهيل در فرايند درخواست و تحويل خدمت به متقاضی،
در اين دوره ارزيابی بهکارگيری امضای ديجيتال در سطح
حداقل يک خدمت از دستگاه پايش شد که الزم تا
ارزيابی آتی ،دستگاه تالش مجدانهای بهمنظور پيادهسازی
اين فرايند برای تمام خدمات الكترونيكیشده دستگاه که
امكان بهکارگيری امضای ديجيتال وجود دارد را انجام
دهد.
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صفحه 28

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
اين شاخص وفق اقدام بند ت ماده  68قانون برنامه ششم
توسعه تعريف و در اين دوره پايش شد .در اين راستا
دستگاههای اجرايی بايد بهنحوی خدمات شناسنامهدار
خود را الكترونيكی کنند که منجر به کاهش حداقل
ساالنه  12/5درصد از مراجعه حضوری به دستگاههای
اجرايی شود .ضمن تقدير از دستگاه بابت اقدام و ارسال
گزارش عملكرد ،به آگاهی میرساند کاهش ميزان 12/5
درصد معيار حداقلی است و دستگاه بايد تالش کند اين
ميزان کاهش به حداکثر تا حذف کامل مراجعه حضوری
(بسته به ماهيت خدمات) برسد .در دوره آتی معيار اندازه
گيری اين شاخص سختگيرانهتر خواهد بود.

7

ارزيابی کاهش ميزان مراجعات
حضوری بابت دريافت خدمات
الكترونيكی شده توسط دستگاه



8

قابليت واکنشگرايی صفحه درگاه ارائه
خدمت



بر اساس تعريف سازمان ملل تمام سامانههای خدمت
رسانی بايد وبسايتهای انطباقپذير با انواع مرورگرها
اعم از گوشیهای هوشمند و رايانه با هر سيستم عاملی
داشته باشند .آن دستگاه در اين دوره ارزيابی عملكرد
مطلوبی داشته است ،ليكن بايد پيادهسازی قابليت واکنش
گرايی برای تمام خدمات جديد آتی دستگاه هم همواره
مدنظر باشد.

9

ارائه خدمات از طريق سكوی دولت
همراه



:بر اساس توصيه سازمان ملل در ارزيابی دولت الكترونيكی
کشورها ،وجود يک برنامه تلفن همراه جامع ملی برای
ارائه خدمات دولت الكترونيكی به شهروندان بهصورت
يكپارچه توصيه شده است .تمام دستگاههای اجرايی ملزم
هستند دسترسی به خدمات الكترونيكی خود را از طريق
تلفن همراه (هوشمند) صرف ًا از طريق سكوی دولت همراه
ارائه دهند ( .)https://mob.gov.irاز عملكرد آن دستگاه
اجرايی در پيادهسازی اين موضوع تقدير میشود.

10

قابليت پشتيبانی درگاه اصلی از چند
زبان



بخش زبان دوم پرتال و ميز خدمت آن دستگاه فعال بوده
است و توصيه میشود بهروزرسانی محتوای مرتبط با
خدمات الكترونيكی به زبان دوم همواره مدنظر باشد.

11

وجود قابليتهای خاص کاربردپذيری
پرتال
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طبق تعريف سازمان ملل در ارزيابی  ،EGDIپيادهسازی
قابليتهای زير در پرتال خدماتی هر دستگاه اجرايی ارائه
دهنده خدمت الكترونيكی مورد انتظار است:
 فراهم کردن امكان شخصیسازی و اصالح دادههایمتقاضی توسط هر فرد پس از احراز هويت
وجود قابليت موتور جستوجو ،نمايش آماربازديدکنندگان ،وجود اطالعات داده مكانی  ،GISنمايش
آدرس آیپی کاربر
عملكرد آن دستگاه در اين دوره ارزيابی مطلوب بوده
است.
صفحه 29

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور



بر اساس تعريف سازمان ملل در ارزيابی  ،EGDIوجود
ابزارهای آنالين که به افراد توانخواه کمک کند تا از
خدمات الكترونيكی بهصورت حداقلی استفاده کنند،
الزامی است .استاندارد  WCAGسه سطح دارد که
استقرار سطح اول اين استاندارد در پرتال خدماتی
دستگاه اجرايی در اين ارزيابی مدنظر و مورد انتظار است.
متأسفانه آن دستگاه عملكرد حداقلی در تحقق اهداف اين
شاخص را داشته است که الزم است بخش فنی دستگاه
نسب به پيادهسازی سطح يک استاندارد  WCAG 2تا
ارزيابی بعدی اقدام کند.



عملكرد دستگاه در ايجاد صفحه ميز خدمت متمرکز در
پرتال اصلی دستگاه و وجود لينک دسترسی به تمامی
خدمات الكترونيكیشده در حال ارائه و با ارائه حداقل
امكانات مورد انتظار مندرج در شناسنامه شاخص مطلوب
بوده و دستگاه حائز کسب امتياز شده است.
با توجه به پيشرفت فناوری اطالعات و ارتقای نرمافزارهای
مرورگر نزد کاربران ،ارائه راهنمای ديجيتال با شيوههای
نوين نظير استفاده تلفيقی از متن ،فايل صوتی و تصويری،
انيميشن و فلوچارت امری متعارف است و دستگاه بايد
اهتمام ورزد در ارزيابی آتی اين شيوه مدرن را در ارائه
راهنما در ميز خدمت خود پيادهسازی کند.
ا وجود بخش سؤاالت پرتكرار (حداقل  5سؤال و پاسخ)
برای هر خدمت اصلی دستگاه مدنظر است که متأسفانه
دستگاه اقدام حداقلی انجام داده است .دستگاه بايد تالش
کند اين بخش را ترجيحاً به تفكيک هر خوشه خدمت
فوراً ايجاد کند.

12

قابليت استفاده از خدمات توسط افراد
توانخواه

13

وجود ميز خدمت متمرکز برای
دسترسی به تمامی خدمات دستگاه

14

راهنمايی ديجيتال کاربران برای
استفاه از خدمت

8

15

پاسخ به سؤاالت پرتكرار ()FAQ

8

16

کيفيت واحد پاسخگويی و پشتيبانی از
خدمت



ضمن تقدير از دستگاه بابت ايجاد روشهای نوين
پاسخگويی خصوصاً پشتبانی برخط ،ارتقای روش
پاسخگويی به شيوههای جديد کاربرپسند بايد همواره
مدنظر توسعه دستگاه قرار گيرد.

17

کانالهای اطالعرسانی و پيگيری
خدمت به /از کاربران



بهکارگيری يكی از روشهای کارپوشه ملی ايرانيان يا کد
رهگيری متمرکز برای اطالعرسانی به کاربر از مراحل
خدمت مدنظر ارزيابی اين شاخص بوده است که آن
دستگاه عملكرد مطلوبی داشته است.

18

وجود قابليت گرفتن نظر کاربران
هنگام تحويل خدمت



در راستای تحقق دولت شفاف توصيه میشود سنجش
کامل کيفيت ارائه خدمت و رضايت کاربران بالفاصه بعد
از تحويل خدمت صورت گيرد و نتايج نظرسنجی نيز
بالفاصله پس از گرفتن نظر و بدون هيچگونه دستكاری
نمايش داده شود .متأسفانه آن دستگاه در پيادهسازی
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صفحه 30

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
کامل اين قابليت عملكرد مطلوبی نداشته است که تا
ارزيابی آتی بايد در اين زمينه اهتمام ورزد.
يک خدمت الكترونيكی از سه مرحله «درخواست
الكترونيكی خدمت ،توليد الكترونيكی خدمت و تحويل
الكترونيكی خدمت» تشكيل شده است .هدف از اين
شاخص ،ارزيابی نحوه انتشار آمار يا نرخ تكميل بهصورت
مجزا در هر يک از مراحل سهگانه ارائه خدمت بهصورت
الكترونيكی است .دستگاه در پيادهسازی ارائه آمار اين
شاخص در پرتال عملكرد مطلوبی داشته است.

19

وجود اطالعاتی در رابطه با انتشار آمار
ارائه خدمات دستگاه



20

وجود اطالعات در رابطه با استراتژیها
و سياستهای دستگاه در حوزه دولت
الكترونيكی

1

عملكرد دستگاه مطلوب بوده است .توجه به بهروزرسانی
مستمر اطالعات مندرج توصيه میشود.

21

وجود اطالعات بهروز در خصوص
ساختار سازمانی و مديران پاسخگو



وجود اطالعات بهروز در خصوص ساختار سازمانی و
معرفی مديران (اعم از ارشد تا مسئوالن ارائه خدمت) از
ويژگیهای ميزان شفافيت دستگاه اجرايی است .آن
دستگاه در اين شاخص عملكرد مطلوبی داشته است.
توجه به بهروزرسانی مستمر اطالعات مندرج توصيه می
شود.

22

وجود اطالعات و صفحات بهروز در
پرتال دستگاه



بر اساس روش تست ترکيبی از ابزارهای اتوماتيک و
مشاهده مصداقی روی سرفصلهای مرتبط با خدمات
دولت الكترونيكی ،عملكرد دستگاه در اين شاخص
مطلوب بوده است .توجه به حفظ بهروزرسانی مستمر
اطالعات مندرج در پرتال و سامانههای زيرمجموعه توصيه
میشود.

23

استفاده از کارپوشه ملی ايرانيان (پيام
ايران)



از اهداف مورد انتظار اين شاخص فراهم کردن قابليت
امكان اطالعرسانی از آخرين وضعيت و نيز پيگيری
مراحل خدمت از طريق کارپوشه ملی ايرانيان (پيام ايران)
است .عملكرد دستگاه در ميزان ايجاد تراکنشهای الزم
مطابق معيار ارزيابی بر اساس گزارش مرجع تخصصی
مطلوب بوده است.

24

اتصال به درگاه مجوزهای کشور
()G4B.ir

1

25

وبسرويسهای دريافتشده توسط
دستگاه در بستر مرکز ملی تبادل
اطالعات ()GSB & PGSB
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ضمن تقدير از دستگاه بابت عملكرد مطلوب ،با توجه به
اينكه گزارش عملكرد اين شاخص از مرکز ملی پايش
محيط کسبوکار کشور مستقر در معاونت اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارايی واصل میشود ،لطفاً نماينده
دستگاه هماهنگیها و تعامل الزم را با آن مرکز تا ارزيابی
آتی داشته باشد.
بر اساس تكليف تبصره  2بند ث ماده  67قانون برنامه
ششم ،بايد زيرساختهای الزم برای تعامل اطالعاتی بين
دستگاههای اجرايی در بستر شبكه ملی اطالعات از طريق
صفحه 31

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

26

وبسرويسهای ارائهشده توسط
دستگاه در بستر مرکز ملی تبادل
اطالعات ()GSB & PGSB



27

وجود مجموعههای دادههای باز و
کاربردی



28

فراهم کردن دسترسی آزاد به اطالعات

1

29

روالی برای مشاوره الكترونيكی با
متقاضيان خدمت



مرکز ملی تبادل اطالعات ( )NIXفراهم شود .هدف از
پايش شاخصهای  25و  ،26بررسی اتصال و ارزيابی
ميزان تراکنشهای متبادله بين دستگاهی ذيل گذرگاه
خدمات دولت الكترونيک ( )GSB & PGSBاست.
مرکز ملی تبادل اطالعات مستقر در معاونت دولت
الكترونيكی سازمان فناوری اطالعات ايران هماهنگکننده
اين تبادل سرويس است .بر اساس گزارش مرکز مزبور،
ميزان تراکنشهای آن دستگاه استعالم و توسط ارزياب
تخصصی امتياز عملكردی محاسبه شده است.
در صورتی که امتياز الزم کسب نشده است ،برای
راهنمايی و پشتيبانی با مرکز ملی تبادل اطالعات
هماهنگ فرماييد.
بارگذاری حداقل  10مجموعه اطالعاتی (ديتاست) در
سال توسط دستگاه اجرايی حسب تعريف مندرج در
شناسنامه شاخص در سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه
دادههای باز و کاربردی کشور از اهداف عملكردی اين
شاخص است .عملكرد دستگاه در اين دوره مطلوب بوده
است و پيشنهاد میشود تا ارزيابی آتی بهروزرسانی و
افزايش بارگزاری ديتاستها مدنظر قرار گيرد.
فراهم کردن دسترسی آزاد به اطالعات برای شهروندان در
راستای استقرار معيار ارزيابی  EGDIسازمان ملل با عنوان
وجود پرتال ملی داده باز پايش میشود .در راستای اين
مهم ،سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به
آدرس  iranfoia.irايجاد شده است.
نحوه امتيازدهی اين شاخص ،دريافت گزارش از آدرس
زير بوده است.
https://iranfoia.ir/web/guest/orgsresponsereport

عملكرد دستگاه در اين شاخص مطلوب بوده است.
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هدف از اين شاخص بررسی وجود ارائه مشاوره بهصورت
الكترونيكی و ترجيحاً برخط در مسائل عمومی خصوصاً
مرتبط به آموزش ،اشتغال ،محيطزيست ،بهداشت،
حمايت اجتماعی و عدالت به شهروندان و کسبوکارها
بهمنظور بهبود استفاده از خدمات آنالين و افزايش
رضايت آنهاست .معيار ارزيابی اين شاخص «وجود روالی
برای مشاوره الكترونيكی و انتشار آمار نتايج آن در پرتال
اصلی دستگاه» است .با توجه به تعريف شاخص ،عملكرد
دستگاه در اين دوره مطلوب ارزيابی شده است.

صفحه 32

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

30

وجود سازوکاری برای تصميمگيری
الكترونيكی
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1

هدف از شاخص تصميمگيری الكترونيكی ،ارزيابی ميزان
دخيل کردن کاربران در فرايندهای تصميمگيری مربوط
به دستگاه و نحوه خدمات الكترونيكی در حال ارائه است.
در اين دوره ارزيابی پيادهسازی حداقل يک مورد برای
تصميمگيری الكترونيكی مرتبط با خدمات شهروندی
(اجرا و انتشار نتايج در پرتال) مبنای ارزيابی بوده است.
عملكرد دستگاه بر مبنای گزارش واصله مطلوب ارزيابی
شده ،ولی نيازمند جديت و دقت بيشتر در شيوه پياده
سازی است.

صفحه 33

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

نحوه همکاری نماینده دستگاه در ارزیابی دوره هفتم
جدول  -1-5نحوه همکاری و مشارکت نماینده دستگاه اجرایی
ردیف

موضوع

وضعیت

1

نحوه همكاری و تعامل

خوب

2

شرکت در جلسات مشاوره تعاملی

خوب

3

ميزان تسلط به مسائل فنی

خوب

4

ميزان تسلط به شيوه ارائه خدمات الكترونيكی در دستگاه متبوع

خوب

5

نحوه ورود اطالعات دقيق و بههنگام در سامانه ارزيابی

خوب
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صفحه 34

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

پیوست  :1شاخصهای ارزیابی دوره هفتم

شماره

اولویت

شاخص

شاخص 

سیاستی

اصلی

سطح
شاخص

مورد

وزن
گزینه ارزیابی

سنجش

شاخص انتخاب
از 100

الكترونيكی شدن کامل خدمت
(از مرحله اطالعرسانی تا
تحويل)

دولت کاربرمحور (وزن اولويت )30



نحوه و کيفيت دسترسی به خدمات



درصد الكترونيكی
شدن خدمت

خدمت

ميزان در دسترس
بودن صفحه ارائه
خدمت

پرتال

سرعت بارگذاری
صفحه ارائه
خدمت

خدمت/
پرتال

الكترونيكی شدن بخشی از
مراحل خدمت
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بینالمللی EGDI

G2G

قانون برنامه ششم
وجود پرتالهای خدماتی با
هدف  /SDG 16راحتی
استفاده شهروندان از
خدمات الكترونيكی شامل
فراگيری ،اثربخش بودن،
پاسخگويی ،قابل اعتماد
بودن ،شفافيت

دارد

بر مبنای تست
سايت واکاو در بازه يک ماهه
Uptime



ندارد



امتياز کمتر از  90درصد


شاخص در برنامه ملی یا

برای



امتياز بيشتر از  99درصد

ميانگين درصد امتياز بزرگتر
از  90و کوچکتر مساوی
100

امتیاز


عدم الكترونيكی شدن خدمت
شناسنامهدار

امتياز بين  90تا  99درصد

گزینه

مرجع و توضیحات

مصداق





بر مبنای تست مرتبط در
سايت واکاو (آلترناتيو سايت
)GTmetrix

ندارد

صفحه 35

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
ميانگين درصد امتياز بزرگتر
از  80و کوچکتر مساوی 90

7

ميانگين درصد امتياز بزرگتر
از  70و کوچکتر مساوی 80



ميانگين درصد امتياز بزرگتر
از  60و کوچکتر مساوی 70



ميانگين درصد امتياز کوچک
تر از 60



آزمايش  SSL/TLSبا نمره


امنيت

خدمت/
پرتال



شيوه احراز هويت
الكترونيكی

خدمت



A



آزمايش



 SSL/TLSبا نمره B

آزمايش  SSL/TLSبا نمره
کمتر از B
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انجام احراز هويت از ثبت
احوال يا ثبت اسناد به تناسب
نوع سرويس و نيز سامانههای

وجود امنيت ديجيتال/
امنيت سايبری در
فعاليتهای برخط
وجود ويژگیهای امنيتی در
پرتال بر مبنای تست سايت
ماهر sslcheck

ندارد







در دسترس بودن قانون
محافظت از اطالعات

ندارد

صفحه 36

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
پست يا شاهكار يا
چندعامليتی



بهکارگيری
امضای ديجيتال
در فرايند ارائه
خدمات

دستگاه

7

ارزيابی کاهش
ميزان مراجعات
حضوری بابت
دريافت خدمات
الكترونيكیشده
توسط دستگاه

دستگاه

قابليت واکنش
گرايی صفحه
درگاه ارائه خدمت

پرتال

8

سهولت
استفاده از
خدمات
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شخصی کاربران متقاضی
خدمات الكترونيكی دستگاه

انجام احراز هويت با حداقل
يک روش تعريفشده



انجام احراز هويت بهصورت
غير الكترونيكی





عملياتی شده است




غير عملياتی
تهيه و ارسال گزارش مستدل
توسط دستگاه

دستگاه

وجود پشتيبانی برای احراز
هويت يا شناسه ديجيتال
در اين دوره ارزيابی
بهکارگيری امضای ديجيتال
در سطح حداقل يک خدمت
از دستگاه پايش میشود.

دارد




تكليف ماده  67و  68قانون
برنامه ششم توسعه

دارد

عدم ارسال گزارش



قابليت واکنشگرايی



وجود وبسايتهای انطباق
پذير با انواع مرورگرها هنگام
استفاده با موبايل يا
گوشیهای هوشمند

دارد



وجود خدمات همراه با
اولويت در حوزههای آموزش،

ندارد

عدم پيادهسازی کامل واکنش
گرايی
ارائه خدمات از طريق سكوی
دولت همراه و قابليتهای آن





صفحه 37

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
اشتغال ،محيطزيست،
بهداشت ،حمايت اجتماعی و
عدالت

ارائه خدمات از
طريق سكوی
دولت همراه

عدم امكان ارائه يا ارائه از
طريق برنامه موبايلی مجزا



قابليت پشتيبانی
درگاه اصلی از
چند زبان

پرتال

 

وجود قابلبتهای
خاص
کاربردپذيری
پرتال

پرتال



معرفی تمام خدمات در حال
ارائه توسط دستگاه به زبانی
غير از فارسی



معرفی کلی دستگاه اجرايی
بدون ارائه توضيحات درباره
خدمات
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قابليت شخصیسازی به همراه
ساير موارد

پرتال

دارد



نبود بخش زبان دوم




موتور جستوجو ،آمار
بازديدکنندگان ،وجود داده
مكانی ،آدرس آیپی کاربر



نبود قابليتها



پيادهسازی کامل چکليست/
سطح يک

وجود يک برنامه تلفن همراه
برای ارائه خدمات دولت
الكترونيكی





امكان دسترسی /اصالح
دادههای شخصی توسط هر
فرد
وجود  GISيا ساير اطالعات
داده مكانی يا مرتبط برای
خدمات برخط
وجود ابزار آنالين که به
کودکان معلول کمک می

دارد

دارد

صفحه 38

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
کند در همه مقاطع تحصيلی
شرکت کنند

قابليت استفاده از
خدمات توسط
افراد توانخواه

 

وجود ميز خدمت
متمرکز برای
دسترسی به
تمامی خدمات
دستگاه

پرتال

 

راهنمايی
ديجيتال کاربران
برای استفاه از
خدمت

خدمت
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پيادهسازی بخشی از چک
ليست



عدم پيادهسازی چکليست



وجود ميز خدمت در صفحه
اصلی درگاه و وجود لينک
دسترسی به تمامی خدمات
دستگاه




عدم درج تمامی لينکهای
دسترسی بهصورت متمرکز

پيادهسازی قابليت
کاربردپذيری در ميز خدمت
دستگاه

دارد



وجود راهنمای  HTMLبا
استفاده از قالبهای مالتیمديا


وجود آموزش يا راهنمايی
برای شيوه استفاده از پرتال



وجود راهنمای  HTMLساده
(فقط متن)

وجود ويژگیهايی برای
تنظيم اندازه قلم ،نوع ،رنگ
و رنگ پسزمينه

ندارد



صفحه 39

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

 

پاسخ به سؤاالت
پرتكرار ()FAQ

خدمت

 

کيفيت واحد
پاسخگويی و
پشتيبانی از
خدمت

پرتال
خدمت

نبود راهنما يا ارائه راهنما در
قالب دانلود فايلهای استاتيک
مثل Pdf



وجود سؤاالت پرتكرار (حداقل
 5سؤال و پاسخ) برای هر
خدمت اصلی دستگاه
(تجميعی يا به تفكيک هر
خدمت در ميز خدمت)



وجود سؤاالت پرتكرار (حداقل
 10سؤال و پاسخ) برای
مجموعه خدمات دستگاه



نبود سؤاالت پرتكرار يا کمتر
از  10سؤال



وجود قابليت پشتيبانی برخط
و بالدرنگ و بازخورد مناسب



وجود قابليت پشتيبانی از طرق
تلفن ،ايميل ،فرم الكترونيكی،
سيستم تيكتينگ و بازخود
مناسب منطبق بر زمانهای
مندرج در شناسنامه شاخص



نبود اطالعات
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وجود قابليتهای راهنما،
سؤاالت متداول و تماس با
ما در پرتال

دارد

وجود قابليت پشتيبانی زنده
(برخط)
وجود قابليتهای راهنما،
سؤاالت متداول ،تماس با ما
در پرتال

دارد



صفحه 40

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

 

دولت شفاف (وزن اولويت )20

 8

شفافيت فرايند ارائه خدمت

 7

کانالهای
اطالعرسانی و
پيگيری خدمت
به /از کاربران

خدمت

وجود قابليت
گرفتن نظر
کاربران هنگام
تحويل خدمت

خدمت

وجود اطالعاتی
در رابطه با انتشار

پرتال
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استفاده از يكی از روشهای
کارپوشه ملی ايرانيان يا کد
رهگيری متمرکز



استفاده از يكی از روشهای
کد رهگيری غير متمرکز،
سيستم تيكتينگ ،سيستم
مديريت ارتباط با مشتريان
()CRM



تلفن ،پيامک





سنجش کامل کيفيت ارائه
خدمت و رضايت کاربران
بالفاصه بعد از تحويل خدمت
و انتشار نتايج کالن بالفاصله
پس از گرفتن نظر



سنجش کيفيت ارائه خدمت و
رضايت کاربران در قالب
پرسشنامههای آماری و
بهصورت ادواری بدون التزام
کاربر



نبود روال سنجش از کيفيت
خدمت و رضايت کاربران



ارائه آمار الكترونيكی از هر سه
بخش درخواست ،توليد و
تحويل ارائه خدمت







ندارد

وجود رضايت کاربران از
خدمات آنالين يا خدمات
همراه

ندارد

دارد

صفحه 41

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
آمار ارائه خدمات
دستگاه

ارائه آمار الكترونيكی از هر دو
بخش درخواست و توليد ارائه
خدمت



ارائه آمار الكترونيكی از بخش
درخواست ارائه خدمت



عدم ارائه آمار



 

ميزان شفافيت دستگاه اجرايی

تهيه ،بارگذاری و در دسترس
گذاشتن استراتژیها و
سياستهای دستگاه در حوزه
دولت الكترونيكی
وجود اطالعات در
رابطه با
استراتژیها و
سياستهای
دستگاه در حوزه
دولت الكترونيكی
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وجود استراتژی ملی دولت
الكترونيكی /دولت ديجيتال
برخط /سياست دستگاه در
خصوص در دسترس بودن
اطالعيههای خريد عمومی و
نتايج مناقصه بهصورت
آنالين.

در دسترس گذاشتن بخشی از
استراتژیها و سياستهای
دستگاه در حوزه دولت
الكترونيكی



در دسترس بودن قانون
محافظت از اطالعات
شخصی کاربران متقاضی
خدمات الكترونيكی دستگاه/
وجود سياست دستگاه در
رابطه با تسهيالت ارائه
خدمات برای گروههای
آسيبپذير

عدم تهيه و بارگذاری



در دسترس بودن خط
مشیها و بيانيههای



دستگاه

دارد

صفحه 42

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
مشارکت الكترونيكی
بهصورت آنالين.

 

وجود اطالعات و
صفحات بهروز در
پرتال دستگاه

پرتال

استفاده از
کارپوشه ملی
ايرانيان (پيام
ايران)

دستگاه/
خدمت

 

 

دولت يكپارچه (وزن اولويت )30

پرتال
دستگاه

دسترسی به زيرساختهای توانمندساز



وجود اطالعات به
روز در خصوص
ساختار سازمانی و
مديران پاسخگو
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درج هر دو مورد (ساختار
سازمانی و نگاشت مديران
پاسخگو با نام ،عكس ،تلفن،
ايميل و ميزان تحصيالت)




درج اطالعات ناقص در پرتال
سازمان



عدم درج موارد



بهروز بودن و کار کردن همه
لينکها و صفحات سايت
بهروز نبودن و کار نكردن
برخی از لينکها يا در
دسترس نبودن برخی صفحات
سايت




<x<


 

عدم اتصال به کارپوشه ملی
ايرانيان يا 500<X
x=

دارد


X>

دستگاه

دارد

 

ندارد

قانون برنامه ششم



 



قانون برنامه ششم -گزارش
بر مبنای اطالعات از معاونت

ندارد

صفحه 43

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
اتصال به درگاه
مجوزهای کشور
()B4G

دولت مشارکتی (وزن اولويت

 7

)20

 

اطالعات الكترونيكی

ارائه خدمات الكترونيک يكپارچه

 

وبسرويسهای
دريافتشده
توسط دستگاه در
بستر مرکز ملی
تبادل اطالعات
(& GSB
)PGSB

دستگاه

وبسرويسهای
ارائهشده توسط
دستگاه در بستر
مرکز ملی تبادل
اطالعات (GSB
& )PGSB

دستگاه

وجود
مجموعههای
دادههای باز و
کاربردی

دستگاه
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<x<

 

x<



عدد  xبزرگتر از 0.6



عدد  xبين  0.3و 0.6





عدد  xکوچکتر از 0.3



عدد  xبزرگتر از 0.6



عدد  xبين  0.3و 0.6



بارگذاری کمتر از  10ديتاست
با درج لينکهای مربوطه در
سامانه

دارد

قانون برنامه ششم



دارد

قانون برنامه ششم


عدد  xکوچکتر از 0.3
بارگذاری حداقل  10ديتاست
با درج لينکهای مربوطه در
سامانه

اقتصادی وزارت امور
اقتصادی و دارايی





وجود يک پرتال داده باز
اطالعات الكترونيكی /داده
باز
وجود دادههای باز رقابتی
تست بر مبنای سامانه ملی
کاتالوگ و مجموعههای

دارد

صفحه 44

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
عدم اتصال و بارگذاری ديتا
ست





فراهم کردن
دسترسی آزاد به
اطالعات

دستگاه



مشاوره الكترونيكی

روالی برای
مشاوره
الكترونيكی با
متقاضيان خدمت

دستگاه/
پرتال

 

تصميمگيری الكترونيكی

x=

وجود سازوکاری
برای تصميمگيری
الكترونيكی

دستگاه/
پرتال

8
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<x<

 

 

x<



وجود روالی برای مشاوره
الكترونيكی و انتشار آمار نتايج
آن در درگاه




صرفاً وجود روال و عدم انتشار
عملكرد و نتايج



نبود روال يا عملكرد



پيادهسازی حداقل يک مورد
برای تصميمگيری الكترونيكی
مرتبط با خدمات شهروندی
(اجرا و انتشار نتايج در پرتال)
عدم اقدام دستگاه







دادههای باز و کاربردی
data.gov.ir

وجود يک پرتال داده باز
اطالعات الكترونيكی /داده
باز
وجود دادههای باز رقابتی
تست بر مبنای سامانه ملی
انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات iranfoia.ir
وجود مشارکت آنالين در
مسائل عمومی مربوط به
آموزش ،اشتغال ،محيط
زيست ،بهداشت ،حمايت
اجتماعی و عدالت

وجود يک خروجی از نتايج
يک مشاوره الكترونيكی در
تصميمات در حوزه سياست
گذاری

دارد

دارد

دارد

صفحه 45

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور
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صفحه 46

گزارش نتايج نهايی (سطح دستگاهی) دوره هفتم
پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی کشور

منابع
-

مستند مدل سنجش و ارزيابی پايش کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی (در دوره
هفتم)

991127_0.91_Evaluation & Index_Model_v7EGEP
-

راهنمای نحوه ارزيابی کيفيت خدمات الكترونيكی ،درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرايی در دوره هفتم

14000131_1.1_Evaluation_Guide_v7EGEP
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صفحه 47

