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همچنین نظر به اینکه وفق تکلیف قانون برنامه ،ارزیابی دولت الکترونیکی می بایست بصورت مستمر در مقاطع  3تا  6ماهه
انجام شود ،بدینوسیله جدول زمانبندی ارزیابی دوره نهم به قرار زیر اعالم میشود:
برنامه زمانبندی ارزیابی دوره نهم دولت الکترونیکی
ردیف

بازه زمانی

فعالیت

 1400/10/15الی 1400/10/29

1

برگزاری جلسات تعاملی بازبینی شاخص های ارزیابی

2

ابالغ شاخص های ارزیابی

3

برگزاری جلسات مشاوره در خصوص شیوه ارزیابی

 1400/11/16الی 1400/12/15

4

ارزیابی خدمات شناسنامه دار

 1400/12/01الی 1401/02/10

5

بررسی  ،تحلیل و جمع بندی نتایج

 1401/02/11الی 1401/02/20

6

اعالم نتایج ارزیابی (روز جهانی ارتباطات)

شنبه 1400/11/02

1401/02/27

شایان ذکر است به منظور کسب جایگاه برتر توسط آن دستگاه الزم است:
 -1فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی آن دستگاه با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه ،بهینهسازی
و الکترونیکی شوند.
" -2پنجره واحد خدمات هو شمند" آن د ستگاه برا ساس الزامات م صوب شورای اجرایی فناوری اطالعات راه اندازی
شده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی مربوطه با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ،ارائه شوند.
 -3پنجره واحد خدمات هو شاااااااامند د ستگاه به "پنجره ملی خدمات هو شمند دولت " وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات (سااازمان فناوری اطالعات ایران) به گونهای متصاال شااود که خدمات اختصاااصاای از طریق "پنجره ملی
خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد.
در انتها به استحضار میرساند:
 در طول دوره ارزیابی  ،شیوه نامهها و د ستورالعملها و شاخصهای ارزیابی و د ستور جل سات م شاوره از طریقنشانی  payesh.iran.gov.irقابل دریافت هستند .همچنین نتایج ارزیابی دوره هشتم نیز از طریق لینک فوق الذکر
در دسترس است.
 مجری ارزیابی دوره نهم مطابق ادوار قبل سازمان فناوری اطالعات ایران است.خواهشمند دستور فرمائید نماینده تام االختیار ستاد آن سازمان و دستگاههای تابعه در دوره نهم نیز همکاری الزم را
با مجری ارزیابی معمول نمایند .همچنین در صورتیکه دستگاهی نمایندهای را تاکنون معرفی ننموده است یا نماینده
معرفی شده ن سبت به دوره گذ شته تغییر کرده ،نماینده جدید را حداکثر تا تاریخ  1400/10/08به دبیرخانه شورا و
رونوشت به مجری معرفی نمایند.
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رونوشت:
جناب آقای دکتر زارع پور-وزیر محترم ارتباطات وفناوری اطالعات-جهت استحضار
جناب آقای دکتر فیروزآبادی-دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی-جهت استحضار
جناب آقای جاویدانه-رییس محترم سازمان نقشه برداری کشور-جهت استحضار به انضمام تصویر نتایج ارزیابی آن سازمان
جناب آقای حسین زاده نیستانی-رییس محترم مرکز آمار ایران-جهت استحضار به انضمام تصویر نتایج ارزیابی آن مرکز
جناب آقای حاجتی-حاجتی رییس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها-جهت استحضار به انضمام تصویر نتایج ارزیابی آن سازمان
جناب آقای دکتر خوانساری-معاون محترم وزیر و رییس سازمان فناوری اطالعات ایران-جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی بابت اجرای فرآیند
ارزیابی دوره نهم
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