ت دســتگاههای مرکــزی دولتــی و
بخــش پنجــم :ارائــه خدمــات بــر اســاس فهرســ 
حاکمیتــی ارائــه دهنــده خدمــت.
ت حروف الفبایی هر خدمت
بخش ششم :ارائه خدمات بر اساس فهرس 
بخــش هفتــم :فهرســت دســتگاههای اجرایــی بــه تفکیــک قــوا و همچنیــن بخــش
ی کالنشــهرها بــه همــراه خدمــات هــر شــهر
شــهردار 
بخش هشتم :قسمت قوانین و مقررات به همراه متن کامل قانون
بخــش نهــم :قســمت رویدادهــا و اخبــار حــوزه فنــاوری اطالعــات باالخــص بخــش خدمــات
الکترونیکی

اقدامات آتی
ایجاد درگاه واحد استانی جهت دسترسی به خدمات هر استان
ایجــاد پیونــد دسترســی کلیــه خدمــات دســتگاههای
اجرایــی (تــا کنــون پیونــد دسترســی بــه خدمــات  69دســتگاه
اجرایــی در درگاه ملــی خدمــات دولــت هوشــمند بارگــذاری شــده
اســت).
ایجاد بستر مناسب جهت ارائه کلیه خدمات دستگاههای اجرایی
در درگاه به صورت WEB SERVICE

www.ito.gov.ir
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اهداف

مقدمـه
درگاه ملي خدمات دولت هوشمند ،باهدف استانداردسازی و مديريت يكپارچه ارائه خدمات دولت به مردم و
حرکت به سمت معماری سرویسگرا و خدمت محور ایجادشده است .در اين درگاه شناسنامه خدمات مورد
تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (كميسيون توسعه دولت الكترونيكي) به همراه اطالعات ،شرایط،
کانالها و شیوهی دریافت آنها به شهروندان ارائه میشود.

■ استانداردسازی و مديريت يكپارچه ارائه خدمات دولت به مردم
■ حرکت به سمت معماری سرویسگرا و خدمتمحور
■ تسهیلگری و شتاببخشی در ارائه خدمات به شهروندان
■ شفافیت در اطالعرسانی پیرامون خدمات قابل ارائه
■ مداومت ،پیوستگی و فراگیری در ارائه خدمات

مراحل اجرای پروژه
مراحل ايجاد و توسعه درگاه

اهداف هر مرحله

مطالعات تطبيقي با
كشورهایتوسعهیافته

◄ استفاده از تجارب كشورهاي موفق در حوزه IT
◄ بررسی بخشهای مختلف موجود در درگاههای واحد خدمت
رسان کشورها
◄ منطبق نمودن درگاه با استاندارد جهانی جهت ارائه بهینه
خدمات به مردم

ایجاد بستر درگاه ملی
خدمات دولت هوشمند
و تأمین امنیت آن

◄تهیه نسخه پروتوتایپ درگاه
◄تهیه مستند وب استراتژی
◄طراحی و پیادهسازی نحوه تعامل و گردش کاربر درگاه ()UI/UX
◄ایجــاد بســتر اولیــه درگاه جهــت آمادهســازی ارائــه خدمــات
دولــت بــه مــردم از طــرق ذیــل:
◄خدمات عمومی ،خدمات دستگاهی ،خدمات خوشهای و خدمات
بهصورت حروف الفبا
◄تأمین امنیت درگاه
◄صرفهجوئی در زمان و هزینه ارائه خدمات به مردم
◄مدیریت یکپارچه در ارائه خدمات دولت به مردم

ایجاد بستر دسترسی
به خدمات الکترونیک
دولت و پیادهسازی
وبسرویسهای
الکترونیکیپایلوت

◄دســتهبندی و ارزیابــی خدمــات برحســب موضــوع ،نــوع و
الکترونیکــی و غیــر الکترونیکــی بــودن خدمــت
◄درج خدمات به تفکیک عمومی ،دستگاهی و خوشهای در درگاه
◄ایجاد زیرساخت ،استقرار پلتفرم و توسعه درگاه در بستر الیفری
◄پیادهســازی وبســرویسهای اســتعالمی دســتگاهها در درگاه
بهجــای پیونــد دسترســی بــه خدمــت مزبــور

ارزيابي دستگاههاي
اجرايي از منظر
پيشرفت در ارائه
خدمات الكترونيكي به
مردم به مردم

◄ انتخاب دستگاههای برتر در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم
◄ ایجاد رقابت در دستگاهها جهت الکترونیکی نمودن ارائه خدمات به مردم
◄ استقرار دولت الکترونیکی در کشور

بخشهای مختلف درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

بخش اول :پنجره جسـتجوی درگاه با بهرهگیری از سـه جویشـگر بومی جهت تسـهیل دسترسی به خدمات.
بخـش دوم :دسترسـي بـه پركاربردتريـن خدمات در بدنـه اصلـی درگاه ( )HOTPOINTاز قبيل :سـامانه
ارتباطـی مـردم بـا رییـس جمهـور ،خدمـات مالیاتی ،خدمـات شناسـنامهای ،خدمـات بیمـهای و خدمات
بهداشـت عمومی.
بخـش سـوم :ارائه خدمـات عمومی برخط در چهار بخش :اطالع رسـانی ،اسـتعالمات ،بانکی و مالـی ،اداری
و شهری.
بخـش چهـارم :ارائه خدمـات بهصـورت تقسـیمبندی موضوعـي (خوشـههای  14گانه) شـامل :آموزش
و پژوهـش ،اطالعـات و ارتباطـات ،اقتصـادی و مالـی ،امـور بینالملـل ،امورداخلـي كشـور ،انـرژي ،حقوقي
و قضايـي ،حملونقـل و شهرسـازی ،رفـاه و تأمیـن اجتماعـی ،سلامت و بهداشـت ،صنعـت و تجـارت،
فرهنگـی و اجتماعـی ،محیـط زیسـت منابـع طبیعی و کشـاورزی ،امنيـت و مديريـت بحران.

