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مقدمه:
پرتال (درگاه) اصلللی دسللتگاه اجرائی بهعنوان بخش آغازین پنجره واحد ارائه خدمات الکترونیکی نقش مهمی را
در برقراری ارتباط با متقاضی خدمت و هدایت کالن وی عهدهدار میباشد.
مهمترین اصل برای ارزیابی کارایی یک پرتال خدمت ،بلوغ معیار کاربردپذیری (  ) Usabilityبهعنوان اسلتقرار
یک خاصلیت کیفی اسلت که تعیینکننده درجه آسلانی اسلتفاده از درگاه خدمت میباشلد .در اسلتقرار کاربردپذیری
عالوه بر ویژگیهای فنی سللاختار سللایت ارائه خدمت و طراحی صللفحات ود در نقش ممحملی که اطالعات را به
کاربر عرضله میکند ،علومی همچون روانشلناسلی به یاری طراحان صلفحات ود آمده تا کاربر هنگام اسلتفاده از
سلایت خدمترسلانی دسلتگاه  ،احسلا راحتی ،در صلحیو و تعل خاطر و همراهی نسلبت به طی مراح اجرا و
فرآیندهای ارائه خدمت داشلته باشلد .بر طب اسلتاندارد ) ISO1926(ISO/IEC 2000کاربردپذیری یعنی
ترکیبی از قابلیت فهم ،قابلیت یادگیری ،قابلیت به کار انداختن و جذابیت در کنار توسلللعه فناوری سلللایت ارائه
خدمت میباشد.
از اهم مشکالت مشاهده شده در بررسی و تحلی سایتهای خدمترسانی دستگاههای اجرائی در دوره ششم:
 -1توجه و تمرکز بیشلتر مسللولین دسلتگاههای اجرائی به ارتقای فنی سلایت ارائه خدمات توسلا افراد فنی که
تالش میکنند بیشترین تواناییهای تکنولوژیکی سایت را همواره ارتقا دهند معطوف میباشد.
 -2عدم توجه به این اصل که اکرر متقاضلیان خدمت (اربادرجوع) غیر فنی و در بازه تحصلیلی و دانشلی متفاوت
و بعضلاً نیازمند راهنمایی و سلادگی اسلتفاده از خدمت به شلک الکترونیکی هسلتند( .شلاید به همین دلی
اسلت که بیش از  90درصلد سلایتهای دسلتگاههای اجرائی اهتمام جدی به پیادهسلازی اولین سلطو اسلتاندارد
امکان اسللتفاده افراد توانخواه ( معلول و  ) ....در سللایت خدمترسللانی بهرغم  6دوره ارزیابی نکردهاند چون
نگاه مسلولین سایت ها بیشتر فنی بوده تا کاربرمحور بودن و کاربردپذیر کردن سامانه ارائه خدمت).
 -3از آنجایی که توسلعه خدمات الکترونیکی دولت در دسلتگاههای اجرائی بهتدریج اتفاق افتاده متناسلب شلرایا
زمان اجرای الکترونیکی کردن خدمات ،این خدمات توسلا پیمانکاران مختل با ناارت مدیران و مسللولین
مختل طی بازههای زمانی مختل و با سلللالی و بلوغ متفاوت اجرا و الکترونیکی شلللده اسلللت  .همچنین
آخرین رویه و دسلتورالعم واحد با موضلوع دسلتورالعم اسلتاندارد تارنما (ودسلایت) های دسلتگاه اجرائی و
درگاه (پرتال) های اسلتانی در سلال  1393از سلوی سلازمان مدیریت و برنامهریزی وقت ابالغ گردیده اسلت که
با توجه به رشلد دولت الکترونیکی ضلرورت بازبینی  ،تکمی و ابالغ مجدد از سلوی سلیاسلتگزاران این حوزه را
دارد.
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نتیجه :
در حال حاضلر ،متقاضلی عادی اسلتفاده از خدمات الکترونیکی دسلتگاههای اجرائی با مراجعه به درگاههای ارائه
خدمت دسلتگاههای متولی با سلایتهایی مواجه میشلود که هریک به سلبک و سلیاق خودشلان طراحی و چیدمان
خدمت کردهاند .برخی در اولین صفحه سایت گزینه "میزخدمت" را مشاهده میکنند ولی در برخی متقاضی باید
لیسلت خدمات الکترونیکی را در صلفحات مختل سلایت جسلتجو نماید .در بیان عناوین خدمت الکترونیکی شلده،
بیشتر از آنکه کاربر فهم باشد بعضاً عنوان مندرج در ابالغیه خدمت برای مکاتبات اداری با کلمات و جمالت ثقی
مواجه نمایش داده میشلود .بخش پرسلش و پاسل ، ،نارسلنجی  ،راهنمایی اسلتفاده از خدمت ،پاسلخگویی به
شللکایات  ،معرفی فرآیند ارائه خدمت به سللالی مختل در هر سللایت پرتال در مکانهای مختل و صللفحات
مختل چیدمان شلده اسلت  .در برخی از سلایتها حتی معماری طراحی سلایت نیز چون در زمانهای مختل به
پیمانکارهای مختل سلرردهشلده اسلت و در حال حاضلر نیز مسللولیت نگهداری و بهرهبرداری آن خدمت و زیر
خدمات آن را معاونتها یا بخشهای مختل دسللتگاه عهدهدار میباشللند شللیوه احراز هویت  ،رمز عبور ،تائید و
تحوی خدمت و حتی زیرسیستمهای خدمت متفاوت میباشد.
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توصیه :
بازبینی طراحی درگاه (پرتال) های خدماتی دسللتگاههای دولتی با رویکرد اسللتقرار اسللتاندارد کاربردپذیری در
جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی دولت و سلادهسلازی و یونیفرم سلازی نحوه ارائه خدمات برای یک
اربادرجوع عادی یک ضرورت است  .در این راستا الزم است :
ال – متولیان و سللیاسللتگزاران توسللعه دولت الکترونیکی در کشللور نسللبت به تهیه و ابالغ یک دسللتورالعم
استاندارد برای درگاههای دولتی با رویکرد استقرار پنجره واحد اقدام نمایند .
د -تا زمان تهیه و ابالغ دسلللتورالعم بند ال  ،متولیان ارائه خدمات الکترونیکی در دسلللتگاههای اجرائی اقالم
(ملاژول) هلای موجود در درگلاه را بله نحوی بلازطراحی و بلاز چینی کننلد کله اربلادرجوع بلا حلداقل کلیلک و از هملان
صلللفحه اصللللی درگاه وارد صلللفحهای شلللود که تمامی اقالم اطالعاتی موردنیاز اسلللتفاده از خدمت را یکجا و
متحدالشک و با بیانی سلیس و کاربرپسند در دستر داشته باشد  :اقالمی چون :
 عنوان خدمت لینک خدمت -راهنمای نحوه استفاده از خدمت فرآیند انجام خدمت شناسنامه خدمت تعرفه ارائه خدمت بخش پرسش و پاس،های پرتکرار بخش راهنمای آنالین با ارائه شیوههای نوین بخش شکایات بخش نارسنجی با اعالن آماری نتایج نارسنجی شده موارد مرتبا بخش پیگیری بخش اطالعات مسلول پاسخگو و شیوه ارتباط با وی نمایش کاربران آنالین سایت نمایش آنالین متقاضلیان در نوبت انجام خدمت به تفکیک مراح خدمت از درخواسلت ،بررسلی و تحویبهصورت آماری و گرافیک
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راهکار پیشنهادی برای دوره هفتم ارزیابی :
بر اسا

بازخوردهای دریافت شده در جلسات ویدئوکنفرانس تعاملی دوره هفتم ارزیابی و در دوران گذار ضرورت

وجود و پیاده سلازی یک قالب نمونه احسلا

می شلود .در این راسلتا روال و قالب زیر بعنوان اسلتاندارد حداقلی

میز خدمت در این دوره ارزیابی برای پیاده سازی پیشنهاد می شود.
توصیه ها و قالب پیشنهادی نمونه برای طراحی و چیدمان در صفحه اختصاصی میز خدمت دستگاه های اجرائی
-1
-2

-3
-4

شماره

جایگاه صفحه خدمات دستگاه می بایست در صفحه اصلی درگاه (پرتال) اصلی دستگاه در باالی صفحه و در
مناسبترین مکان جهت سهولت دید کاربران ( ارباد رجوع ) قرار گیرد .
در صفحه میز خدمت می بایست تمامی عناوین خدمات شناسنامه دار دستگاه اجرائی که مورد تایید سازمان
امور اداری و استخدامی کشور بوده و مشمول ارزیابی دولت الکترونیکی می باشد می بایست درج شود.
 .aحسب شرایا و ضرورت اگر دستگاه اجرائی خدمتی مازاد بر خدمات شناسنامه دار ایجاد و در حال ارائه
خدمت می باشد مخیر است در صفحه میز خدمت درج نماید  ،لیکن پیشنهاد می شود به موازات ارایه
خدمت  ،نسبت به اخذ تاییدیه و گرفتن شناسه خدمت از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام
تا در ارزیابی های آتی این خدمات  ،شمول ارزیابی و کسب نمره مطلود دستگاه قرار گیرد.
ترجیحا در صفحه میز خدمت از نمایش هرگونه اطالعات مازاد غیر مرتبا با خدمت و کاربر نایر اخبار ،
اعالمیه  ،تبلیغات  ،مصاحبه به جهت عدم شلوغی صفحه اجتناد شود.
در چیدمان عناوین خدمات در صفحه میز خدمت ،حسب شرایا  ،تشخیص و به تناسب تعداد خدمات
دستگاه ،می توان مرتب سازی و درج خدمات را به یکی از روش های زیر و یا ترکیبی از آنها پیاده سازی
کرد:
 .aمدل یک :
مرتب سازی و درج خدمات پر مخاطب دستگاه
.i
سرس مرتب سازی و درج کلیه خدمات به ترتیب دریافت کد شناسه
.ii
 .bمدل : 2
مرتب سازی و درج خدمات به ترتیب حروف الفبا
.i
 .cمدل : 3
مرتب سازی و درج خدمات به ترتیب تمام الکترونیکی شده  ،سرس نیمه الکترونیکی و در انتها
.i
مراجعه حضوری
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 -5در صفحه میز خدمت می بایست تالش شود تمامی اقالم مورد نیاز کاربر (ارباد روجوع) در حین استفاده از
خدمت به سهولت در دستر باشد ( .جانمایی چیدمان اقالم مهم در صفحه میز خدمت دستگاه مطاب نمونه
زیر پیشنهاد می شود.

میز خدمات دستگاه .......................................

پاس ،به سواالت

واحد پاسخگویی و

نار سنجی در

اطالعات و آمار در

مشاوره

قابلیت شخصی

درج ابزارهای قاب

پرتکرار

پشتیبانی از

رابطه با کیفیت

رابطه با خدمات

الکترونیکی

سازی صفحه

استفاده برای افراد

خدمات

خدمت

در حال ارائه

توان خواه

لیست خدمات :
شناسه خدمت

ردی

عنوان خدمت  /زیر خدمت

نحوه ارائه خدمت

راهنملای دیجیتلال

شناسنامه خدمت

استفاده از خدمت
1

123456789

خدمت 1

الکترونیکی

2

555554554

خدمت 2

نیمه الکترونیکی

3

7855543

خدمت 3

مراجعه حضوری

لینک دسلترسلی به
سامانه خدمت

با کلیک روی این

با کلیک روی این

با کلیک روی این

بخش کاربر وارد

بخش کاربر وارد

بخش کاربر وارد

بخش راهنمای

صفحه شناسنامه

صفحه اختصاصی

خدمت شده /

خدمت که

خدمت می شود.

معرفی کام

دستگاه با سازمان

خدمت منطب بر

اداری و

شناسنامه شاخص

استخدامی کشور

14

مبادله کرده است
می شود.

آدر

 IPکاربر

نوع مرورگر کاربر

موقعیت مکانی کاربر

تعداد کاربران آنالین

تعداد بازدیدکنندگان این
صفحه

شماره
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اطالعات تماس

شماره

سامانه اطالعرسانی ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

payesh.iran.gov.ir

پست الکترونیکی

payesh@ito.gov.ir

نمابر

88498412
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