فزم ؽوبرُ  - 1اّذاف ػولیاتی سِ سالِ دستگاُ هٌْذسی ًمص ٍ ساختاس دٍلت

کذ
ّذف

اّذاف ػولیبتی
ٍاگذاری ٍاحذّبی
ػولیبتی ٍ خذهبت

1

دعتگبُ ّبی اجزایی
ثِ ؽجکِ ّبی حزفِ
ای ،ثخؼ خقَفی ٍ
عوي ّب
کبّؼ عغَح

2

هذیزیت عتبدی اس
قجیل هذیز کل ،رییظ
ادارُ ٍ ّوتزاساى
کبّؼ عقف پغت

3

ّبی عبسهبًی دعتگبُ
ّب
ٍاگذاری ٍظبیف ٍ
ٍاحذّبی ػولیبتی ثِ

4

هذیزیت
هحلی(ؽْزداری ّب ٍ
دّیبری ّب)

ٍاگذاری ٍظبیف ٍ
5

اختیبرات قبثل
ٍاگذاری ثِ عغَح
اعتبًی ٍ ؽْزعتبًی

تذٍیي ضَاثظ ٍ
6

افالح عبختبر
عبسهبًی

7

پیؼثیٌی ثَدجِ
ثزای خزیذخذهبت
ثِ جبی تَلیذ
خذهبت

ؽبخـ

اًذاسُگیزی عٌجؼ
آهادُ ساصی
بشای ٍاگزاسی
ٍاگزاسی
ٍاحذّا ٍ
خذهات
هیضاى واّص
پستّای
هذیشیتی
دستگاُ
هیضاى واّص
پستّای
ساصهاًی
دستگاُ
ًسبت ٍظایف
ٍاگزاس ضذُ بِ
ٍظایف لابل
ٍاگزاسی
ًسبت ٍظایف
ٍ اختیاسات
ٍاگزاس ضذُ بِ
ٍظایف ٍ
اختیاسات لابل
ٍاگزاسی
اسایِ ساختاس
پیطٌْادی

8

تَاًوٌذ عبسی ثخؼ
9

غیز دٍلتی ثزای
دریبفت فؼبلیت ّب

هَجَد)

دسغذ

دسغذ

دسغذ

دسغذ

دسغذ

یه
ًسخِ

اسایِ بشًاهِ

اسایِ بشًاهِ

یه
ًسخِ

هیضاى پیطشفت
الذاهات

دسغذ

خذهبت

(ٍضغ

 1396 1395 1394جوغ

دسغذ

یه
ًسخِ

تْیِ ثزًبهِ ٍاگذاری
ٍاحذّبی ػولیبتی ٍ

ٍاحذ

1393

1

هغئَل

هجبًی

هغتقین

قبًًَی

تَضیحبت

برناهه عولیاتی سه ساله دستگاه(برناهه دوم :توسعه دولت الکترونیک و هوشوندسازی اداری)
ّذف

کذ

اّذاف ػولیبتی

اعالع رعبًی
الکتزًٍیکی

اًذاسُگیزی

عٌجؼ

هیضاى اطالع سساًی
خذهت بِ غَست
الىتشًٍیىی

دسغذ

(ٍضغ
هَجَد)

ارائِ فزم ّب ٍ
دریبفت اعالػبت

ارائِ خذهبت
الکتزًٍیکی ثِ

هیضاى الىتشًٍیىی
ضذى ًحَُ
دسخَاست خذهات

هیضاى الىتشًٍیىی
ضذى واهل خذهات

هغتقین

قبًًَی

اًتظبر اس دعتگبُ

اسائِ اطالػات
هشبَط بِ خذهات
(ضاهل :ػٌَاى
خذهت ،ضشح
خذهتًَ ،ع
خذهت(،G2C
،)G2B،G2G
هشحلِ
خذهت(اطالع
سساًی ،تؼاهلی،
تشاوٌطی) ،هاّیت
خذهت(حاوویتی،
تػذی گشی)،
سطح خذهت(هلی،
هٌطمِ ای ،استاًی،
ضْشی ،سٍستایی)،
ًحَُ دستشسی
فؼلی ضْشًٍذاى دس
هشحلِ اطالع
سساًی بِ خذهت،
هذاسن الصم بشای
اًجام خذهت ،هذت
صهاى اسائِ خذهت،
تَاتشّ ،ضیٌِ اسائِ
خذهت ٍ ضواسُ
حساب ّای باًىی،
گشدش واس اسائِ
خذهت ،لَاًیي ٍ
همشسات هشبَط) ٍ
استاًذاسدساصی
تاسًوا(ٍب سایت)
دستگاُ
لابل دستشس بَدى
فشمّای هَسد ًیاص
بشای اًجام خذهت
اص طشیك جایگاُ
ایٌتشًتی ٍ اهىاى
تىویل ٍ اسسال
فشمّای هشتبط با
خذهت اص طشیك
جایگاُ ایٌتشًتی
دستگاُ

الکتزًٍیکی کزدى خذهبت دٍلتی

1

ؽبخـ

ٍاحذ

1393

1394

1395

1396

جوغ

هغئَل

هجبًی

فؼبلیت ّبی هَرد

دسغذ

دسغذ

اهىاى اخز خذهت
بِ غَست واهالً

2

ؽْزًٍذاى

ایجبد

الىتشًٍیىی(e-
) serviceاص
طشیك جایگاُ
ایٌتشًتی دستگاُ،
اهىاى پشداخت
الىتشًٍیىی بشای
خذهت ٍ ایجاد ٍ
تخػیع ضٌاسِ
پیگیشی بشای ولیِ
خذهات الىتشًٍیىی
تؼییي فْشست
باًهّای
اطالػاتی تخػػی
فؼال ٍ یا هَسد ًیاص
هشتبط با ٍظایفبِ
دبیشخاًِ ّیأت
هَضَع هادُ 5
آییيًاهِ اجشای
هادُ  ،44دسج
ضواسُ هلی ٍ
وذپستی دس تواهی
پایگاُّای
اطالػاتی هشتبط با
هشدم
بشلشاسی استباط
خذهت با سایش
باًهّای
اطالػاتی دستگاُ
بِ غَست
الىتشًٍیىی(با روش
فیلذّای استباطی،
دستِ ای یا بشخط)
بشلشاسی استباط
خذهت با باًهّای
اطالػاتی سایش
دستگاُّا بِ
غَست
الىتشًٍیىی(با روش
فیلذّای استباطی،
دستِ ای یا بشخط ٍ
ّضیٌِ تبادل
اطالػات)
الىتشًٍیىی وشدى
ولیِ استؼالهات
هشبَط بِ خذهت

لابل الىتشًٍیىی
ضذى

تؼذاد پایگاُ ایجاد
ضذُ

تؼذاد

پبیگبُ
اعالػبتی

ثِرٍسر
عبًی

ایجبد ٍ تَعؼِ ؽجکِ هلی اعالػبت ٍ اعتؼالهبت ثیي دعتگبّی

2

هیضاى استباط
الىتشًٍیىی
باًىْای اطالػاتی
دستگاُ با خذهات

دسغذ

ثِ اؽتزاک گذاری
ثبًک ّبی اعالػبتی

اًجبم اعتؼالهبت
الکتزًٍیکی
حذف ،افالح ٍ تجویغ
هجَسّبی فبدرُ
3

تؼذاد پایگاُ
بِسٍصسساًی ضذُ

تؼذاد

تَعظ دعتگبُ ّبی
اجزایی ثزای اؽخبؿ
حقیقی ٍ حقَقی

هیضاى استباط
الىتشًٍیىی خذهات
دستگاُ با باًىْای
اطالػاتی سایش
دستگاُ ّا

دسغذ

الىتشًٍیىی ضذى
استؼالهات هشبَط
بِ خذهات

دسغذ

هیضاى اغالح ٍ
باصًگشی فشایٌذّای
هجَصّای غادسُ
هشبَط بِ ّش

دسغذ

ضٌاسایی ولیِ
هجَصّایی وِ اص
اًجام خذهت غادس
گشدیذُ ٍ اًجام

3

خذهت

الکتزًٍیکی ثِ حغبة

هیضاى پشداختّای
الىتشًٍیىی ضذُ
خذهات

فزایٌذّبی عبسهبًی ٍ

هیضاى هستٌذ ضذى
فشایٌذّای خذهات

دسغذ

رٍػ ّبی اًجبم کبر

هیضاى اغالح ضذى
فشایٌذّای خذهات

دسغذ

هیضاى خذهات ٍاگزاس
ضذُ بِ دفاتش
پیطخَاى

دسغذ

فزاگیز ؽذى پزداخت
5

ّبی دٍلتی
تْیِ ًقؾِ راُ افالح
6

ثبسعزاحی ٍ افالح
ثزاعبط آى ًقؾِ

تَعؼِ خذهبت قبثل
7

ارائِ در دفبتز
پیؾخَاى ٍ هجتوغ
ّبی خذهبت اداری

8

اعتقزار پٌجزُ
ٍاحذ

الذاهات الصم دس
خػَظ حزف،
اغالح ٍ تجویغ
هجَصّا(دس غَست
غذٍس هجَص)
الىتشًٍیىی ًوَدى
پشداخت ّای
هشبَط بِ خذهات

دسغذ

تؼییي ػٌاٍیي
خذهات لابل
ٍاگزاسی بِ دفاتش
پیطخَاى بش اساس
تفاّنًاهِ هٌؼمذ
ضذُ با ساصهاى
هذیشیت ٍ بشًاهِ
سیضی وطَس ٍ
ٍاگزاسی آى ّا بِ
دفاتشپیطخَاى
اسایِ خذهات
دستگاُ دس پٌجشُ
ٍاحذ(با روش آدسس
پٌجشُ ٍاحذ ٍ
دالیل ًبَد دس
پٌجشُ ٍاحذ)

هیضاى خذهات اسایِ
ضذُ دس پٌجشُ ٍاحذ

تذٍیي
اعتزاتضی
جْؼ ثزای
اعتفبدُ اس
9

فٌبٍری ّبی
ًَیي تلفي
ّوزاُ ثِ ػٌَاى

استفادُ اص فٌاٍسی
ّای ًَیي دس
خذهات دستگاُ

هیضاى استفادُ اص
فٌاٍسی ّای ًَیي
دس خذهات

ثخؼ هکول ٍ
یب جبیگشیي
دٍلت الکتزًٍیک
تْیِ ثزًبهِ فزٌّگ
عبسی ٍ تَاًوٌذ عبسی
11

کبرکٌبى دعتگبُ ّبی
اجزایی در ارایِ

ًسبت آهَصش
دیذگاى بِ ول

دسغذ

خذهبت الکتزًٍیکی ٍ
راّجزی اجزای آى

4

تَضیحات الصم بشای تىویل اطالػات هَسد ًظش دس فشهْای صیش بِ ضشح ریل است:
 با تَجِ بِ ضاخع ّای صیش ،خذهات اٍلَیت داس سا اص فْشست خذهات ًْایی ضذُ دستگاُ بِ تفىیه سال (دسباصُ صهاًی سِ سالِ) استخشاج ًواییذ.
ضاخع ّا:
 .1هیضاى اًطباق با ٍظایف اغلی ٍتخػػی ساصهاى هتَلی خذهت
 .2لابلیت اسائِ خذهت بِ غَست الىتشًٍیىی
 .3هیضاى غشفِ جَیی دس ّضیٌِ هشدم یا دٍلت
 .4تؼذاد ٍاحذّای هطاسوت وٌٌذُ دس اسائِ خذهت
 .5فشاٍاًی هشاجؼِ وٌٌذگاى بشای دسیافت خذهت
 .6ایجاد سضایت ٍ آسایص بشای هشدم
 .7هیضاى پَضص جغشافیایی خذهت
 .8هیضاى آهادگی ساصهاى دس جْت اسائِ خذهت بِ غَست واهال الىتشًٍیىی
 .9هیضاى ٍ دسجِ جلَگیشی اص فساد هالی ٍ اداسی
فْزعت خذهبت اٍلَیت دار عبل 1394
سدیف

ػٌَاى خذهت اٍلَیت داس

سدیف

ػٌَاى خذهت اٍلَیت داس

سدیف

ػٌَاى خذهت اٍلَیت داس

ػٌَاى پشٍطُ هشتبط

ضشح پشٍطُ

فْزعت خذهبت اٍلَیت دار عبل 1395
ػٌَاى پشٍطُ هشتبط

ضشح پشٍطُ

فْزعت خذهبت اٍلَیت دار عبل 1396
ػٌَاى پشٍطُ هشتبط

5

ضشح پشٍطُ

برناهه عولیاتی سه ساله دستگاه(برناهه سوم :خدهات عووهی در فضای رقابتی)

کذ

اّذاف

ؽبخـ

ٍاحذ

ّذف

ػولیبتی

اًذاسُگیزی

عٌجؼ

ادارُ ٍاحذّبی
اجزایی دعتگبُ
ّبی اجزایی ثِ
1

رٍػ ّذفوٌذ ٍ
قیوت توبم ؽذُ
ٍ در فضبی
رقبثتی

اعتبًذاردعبسی
2

خذهبت دعتگبُ
ّبی اجزایی

ًسبت ٍاحذّای
اجشایی تؼییي
لیوت ضذُ بِ ول
ٍاحذّای اجشایی
دستگاُ
ًسبت ٍاحذّای
اجشایی اداسُ ضذُ
بش اساس لیوت
توام ضذُ بِ ول
ٍاحذّای اجشایی
لابل اداسُ بش اساس
لیوت توام ضذُ
ًسبت خذهات
هستٌذ ٍ
ضفافساصی صهاى،
ویفیت ٍ استاًذاسد
اسائِ خذهت ٍ
اطالع سساًی ضذُ
بِ هشدم ًسبت بِ
ول خذهات

1393
(ٍضغ

 1396 1395 1394جوغ

هَجَد)

دسغذ

دسغذ

دسغذ

6

هغئَل

هجبًی

هغتقین

قبًًَی

تَضیحبت

برناهه عولیاتی سه ساله دستگاه(برناهه چهارم :هدیریت سرهایه انسانی)

کذ

اّذاف

ؽبخـ

ٍاحذ

ّذف

ػولیبتی

اًذاسُگیزی

عٌجؼ

واّص ًیشٍّای سسوی
ٍ پیواًی

تؼذاد

واّص ًیشٍی لشاسدادی

دسغذ

1393
(ٍضغ

 1396 1395 1394جوغ

هَجَد)

1

2

تؼذاد ًیزٍی
اًغبًی

تؼذاد

افشایؼ ًغجت

ًسبت ًیشٍی اًساًی
داسای هذاسن تحػیلی
لیساًس ٍ باالتش بِ ول
ًیشٍی اًساًی

دسغذ

کبرکٌبى ثب
هذارک تحقیلی
لیغبًظ ٍ ثبالتز

اجزای ثزًبهِ
3

اًتخبة ٍ تزثیت
هذیزاى

ًسبت بشًاهِ ّای اجشا
ضذُ بِ ول بشًاهِ ّای
تذٍیي ضذُ

دسغذ

ثبس عزاحی
4

هؾبغل
اختقبفی

هیضاى پیطشفت

هغتقین

قبًًَی

هَرد اًتظبر اس
دعتگبُ

تذٍیي سٌذ
بشًاهِ ًیشٍی
اًساًی ،تؼییي
واسوٌاى هاصاد ٍ
ثبت اطالػات
آًْا دس ساهاًِ
الىتشًٍیىی
هشبَطِ
واّص ًیشٍی
اًساًی با
تحػیالت صیش
لیساًس،
ٍاگزاسی فؼالیت
ّای پطتیباًی
احػاء ضایستگی
ّای فٌی
هذیشاى ػولیاتی،
هؼشفی سِ بشابش
ظشفیت سْویِ
ّای اختػاظ
دادُ ضذُ بِ
دستگاُ بشای
هذیشاى حشفِ
ای ،تؼییي واًَى
ّای اسصیابی
هَسد تائیذ
ساصهاى جْت
سٌجص
ضایستگی ّای
ػوَهی ٍ فٌی
هذیشاى ػولیاتی

هتٌبعت عبسی

افضایص ًیشٍی ّای
پیواًی

هغئَل

هجبًی

فؼبلیت ّبی

دسغذ

ثخؼ دٍلتی

7

برناهه عولیاتی سه ساله دستگاه(برناهه پنجن :فناوری های هدیریتی)
کذ

ؽبخـ

ٍاحذ

اّذاف

اًذاسُگیزی

عٌجؼ

ًسبت لَاًیي اغالح
ضذُ بِ لَاًیي احػا
ضذُ بشای اغالح

دسغذ

ّذف ػولیبتی
افالح
1

قَاًیي
اختقبفی
دعتگبُ ّب

1393
(ٍضغ

1395

1394

 1396جوغ

هَجَد)

هغئَل

هجبًی

هغتقین

قبًًَی

تَضیحبت

برناهه عولیاتی سه ساله دستگاه(برناهه هفتن :صیانت از حقوق هردم و سالهت اداری)

کذ
ّذف

اّذاف ػولیبتی

ؽبخـ

ٍاحذ

اًذاسُگیزی عٌجؼ

1393
(ٍضغ

 1396 1395 1394جوغ

هَجَد)

هغئَل

هجبًی

هغتقین

قبًًَی

تَضیحبت

افشایؼ عغح
رضبیتوٌذی هزدم اس

1

خذهبت دعتگبُ ّبی

دسغذ

-

عبل

5

پبیِ

5

11

اجزایی
افشایؼ ًوزُ ؽبخـ

2

ًوشُ

کٌتزل فغبد اداری

24

3

4

4

35

-

3

4

7

افشایؼ عغح اػتوبد
ػوَهی ثِ دعتگبُ

3

دسغذ

ّبی دٍلتی

برناهه عولیاتی سه ساله دستگاه( برناهه هشتن :نظارت و ارزیابی)

کذ
ّذف

اّذاف ػولیبتی

ؽبخـ

ٍاحذ

اًذاسُگیزی عٌجؼ

1393
(ٍضغ

 1396 1395 1394جوغ

هَجَد)

تْیِ ًظبم ًبهِ ارسیبثی
اعتزاتضیک ٍ عٌجؼ
1

هَقؼیت کؾَر در ارتجبط ثب
اّذاف چؾن اًذاس ٍ هقبیغِ

گضاسش
هطالؼاتی

ًسخِ

ثب عبیز کؾَرّب
اعتقزار هذیزیت ػولکزد ٍ
2

ارسیبثی ٍ رًجِ ثٌذی دعتگبُ
ّبی اجزایی

استمشاس واهل
ًظام هذیشیت
ػولىشد

دسغذ

8

هغئَل

هجبًی

هغتقین

قبًًَی

تَضیحبت

فرم شواره - 4پشٍطُّای اجشایی اّذاف ػولیاتی

کذ
ّذف

پزٍصُ-
اّذاف ػولیبتی

ّبی
اجزایی
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ؽزٍع پبیبى هغئَل ّوکبر

ٍاگذاری ٍاحذّبی ػولیبتی ٍ خذهبت
دعتگبُ ّبی اجزایی ثِ ؽجکِ ّبی
حزفِ ای ،ثخؼ خقَفی ٍ عوي ّب
کبّؼ عغَح هذیزیت عتبدی اس قجیل
هذیز کل ،رییظ ادارُ ٍ ّوتزاساى
کبّؼ عقف پغت ّبی عبسهبًی
دعتگبُ ّب
ٍاگذاری ٍظبیف ٍ ٍاحذّبی ػولیبتی
ثِ هذیزیت هحلی(ؽْزداری ّب ٍ
دّیبری ّب)
ٍاگذاری ٍظبیف ٍ اختیبرات قبثل
ٍاگذاری ثِ عغَح اعتبًی ٍ
ؽْزعتبًی
تذٍیي ضَاثظ ٍ افالح عبختبر
عبسهبًی

پیؼثیٌی ثَدجِ ثزای
خزیذخذهبت ثِ جبی تَلیذ خذهبت
تْیِ ثزًبهِ ٍاگذاری ٍاحذّبی ػولیبتی
ٍ خذهبت
تَاًوٌذ عبسی ثخؼ غیز دٍلتی ثزای
دریبفت فؼبلیت ّب
.
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اعتقزار هذیزیت ػولکزد ٍ ارسیبثی ٍ
رًجِ ثٌذی دعتگبُ ّبی اجزایی
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