مجريان سامانه كارپوشه ملي ايرانيان
سـامانه كارپوشـه ملـي ايرانيان با همكاري مشـترك سـازمان فناوري اطالعات ايران ،شـركت پسـت
جمهـوري اسلامي ايـران و دسـتگاههاي اجرايـي و نهادهـاي عمومـي طراحـي ،پيادهسـازي و بهـره
بـرداري ميشـود .نقـش و وظايـف هـر يـك از اين مجريـان عبارت اسـت از:
سازمان فناوري اطالعات ايران
سرمايهگذاري ،ايجاد ،مديريت و نگهداري سامانه
تعريف و ايجاد ارتباط بين خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي/نهادهاي عمومي و سامانه
اتصال سامانه به  NIXكشور
دفاتر کارگزاری /شركت پست جمهوري اسلامي ايران /دفاتر پیشخوان دولت ICT/روستایی
عرضه خدمات به آحاد مردم از طريق دفاترکارگزاری سراسر كشور
دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي
ارسال مكاتبات و اعالنات به تمام مخاطبين
شکل اول :نمای کلی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان
فرآیندهای سازمانی و بین سازمانی

دستگاه
عمومی

دستگاه
دولتی

(نهادهای مردمی)

دستگاه
دولتی

دستگاه
دولتی

GSB

E-BOX

پورتال

مرکز ملی فناوری اطالعاتGSB :
سیستم کارپوشه ملی ایرانیانE-BOX :

روابط عمومی و امور بینالملل

كارپوشه ملي ايرانيان

معرفی  :سـامانه کارپوشـه ملی ایرانیان جهت ارسـال الکترونیکی بالواسـطه اعالن های رسـمی دسـتگاه های اجرایی و
نهادهای عمومی کشـور به آحاد مردم و موسسـات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هسـتند توسـعه
یافته اسـت .این سـامانه بسـتری جهت ارسـال اعالنها و پیوسـتهای آن ها است .مخاطبین سـامانه همه مردم (اشخاص
حقیقی و حقوقی) میباشـند .بدین منظور سـامانه "كارپوشـه ملي ايرانيان" طرحریزی و پیادهسـازی شـده اسـت .در اين
سـامانه هـر یـک از مـردم یـا کسـبوکارها ،داراي کارپوشـهاي الکترونیکـي واحد تحـت عنوان "ايران پوشـه" بـوده و کلیه
اقلام تحویـل گرفتنـی الکترونیکـي خود شـامل اعالنها و ابالغیههـای دولتی و عمومـي را از تمام دسـتگاههای اجرایی و
نهادهـاي عمومـي بـه صورت یکپارچـه و اختصاصی دریافـت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.
سامانه كارپوشه ملي ايرانيان ،سامانهاي است براي
تکمیـل زنجیـره خدمـات دولت الکترونيک و تحویل خروجی خدمات دولت الکترونیک به مردم با ایجاد ارتباط پایدار،
دائمـی و امـن بیـن دولـت و مـردم یـا دولـت و کسـبوکارها به ویـژه در بسـتر الکترونیکی ،کـه نیازمنـد ایجاد یک
کانالـی اختصاصـی و واحـد بـا بسـتری امن ،قابل دسـترس از هـر جا ،یکپارچه و اسـتنادپذیر اسـت.
ایجاد کارپوشهاي اختصاصي يكتا و قابل استناد ( ایران پوشه) برای آحاد اشخاص حقيقي و حقوقي كشور  ،جهت دريافت
اعالنها و ابالغيههاي دولتی و عمومي مورد تقاضاي خود
اهداف پروژه
ارایه خدمات درخواستی آحاد مردم در كوتاهترين زمان ممكن
افزايش كيفيت ارائه خدمات دولت الكترونيكي
افزايش آگاهي و سواد اطالعاتي كاربران از مقررات و مقتضيات فرآیندهای دستگاههاي دولتي
فراهم کردن بستر ارتباطی بی واسطه دولت با اشخاص حقيقي و حقوقي
ایجاد یک کارپوشه شخصی مجتمع و واحد جهت اعالنها و ابالغيههاي دولتی و عمومي مورد تقاضا
ارایه اطالعات از سوی دولت به مردم به صورت یکپارچه
مزاياي سامانه كارپوشه ملي ايرانيان
تسريع در پاسخگويي به ارباب رجوع
ايجاد بستري امن و قابل اعتماد بين دستگاههاي اجرايي /نهادهاي عمومي و مردم
ارسال تمام اعالنات و مكاتبات دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي به اشخاص از سامانهاي واحد و در نتیجه عدم
لزوم سرمايهگذاري موازي دستگاههاي دولتي جهت ايجاد سامانههاي مشابه
بكارگيري ظرفيتهاي شبكه پستي كشور در عرضه خدمات
از دیگر موارد ارزش افزوده این سامانه كارپوشه ملي ايرانيان

امکان تعیین شخص دیگر به عنوان وکیل برای افراد فاقد دانش يا ابزار فناوري اطالعات
استفاده از سامانه صرفا توسط افراد احراز صالحیت شده و عاری از هرزنامه
کاهش ترافیک تبادل و گردش اطالعات مورد نیاز از شبکه داخلی دستگاهها و نهادهاي عمومي
تحويل حضوري مكاتبات و اعالنات به مخاطبين در صورت درخواست آن ها
كاركردهاي سامانه كارپوشه ملي ايرانيان براي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي
ایجاد یک پنل شخصی  -ايران پوشه برای هر فرد و فعال نمودن آن پس از مراجعه حضوري و احراز هويت در دفاتر کارگزاری
امكان ارسـال اعالنها به حسـابكاربري هر فرد یا تفويض اختیار به کارگزاری پسـت جهت مشـاهده یا پرینت و تحویل به متقاضی
اعالم وصول پيام از طريق تلفن همراه و رايانامه فرد (رايانامه يكي از سرويسدهندههاي داخلي)
ظرفیت ارائه سرویس در سطح کشور و چندین میلیون کاربر
حفظ اصل یکپارچگی اعالن ها و ابالغیه های ارسالی
عدم وابستگی سرویس سامانه به زیرساخت و ساختار شبکه دستگاهها
فرآیند اصلی (ارتباط مردم با سیستم) :نحوه دسترسي به ايرانپوشه
مراجعه به دفاتر کارگزاری جهت فعال سازي ايرانپوشه و دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت مراجعه به سیستم از طریق وب
مشاهده اطالعیه ها ،نامه های ارسالی از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی
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حذف هزینه های سربار دستگاه ها و نهادها جهت ارسال اعالن ها و ابالغیه ها
كاهش مراجعات حضوري به دستگاه ها و نهادهای عمومی و امکان رصد وصول مكاتبات و اعالنات به اشخاص توسط دستگاه ها
مدیریت زمان و تسریع در روند اجرای امور اداری
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