زمانبندی و ماتریس مسئولیت در اجرای دوره ششم
پروژه پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاهها و پرتالهای دستگاههای
اجرایی

رخدادهای کلیدی
دوره جلسات مشاوره توجیهی برای نمایندگان دستگاهها

مرداد 1۳99

دوره ارسال اطالعات دستگاهها بر مبنای خود اظهاری

شهریور 1۳99

راست آزمایی و صحت سنجی اطالعات ( ارزیابی تخصصی)

مهر 1۳99

تهیه و انتشار نتایج ارزیابی دوره ششم

آبان 1۳99

شرح فعالیت  ،ماتریس مسئولیت و زمانبندی پایش و ارزیابی دوره ششم ()1۳99
ردیف

فعالیت

مسئول

زمان

1

تهیه راهنمای نحوه ارزیابی  ،تولید محتوا های آموزشی و توجیهی ذینفعان

مجری

تیر 1۳99

2

آماده سازی و بروز رسانی سامانه ارزیابی  payesh.ito.gov.irو درج
اطالعات مرتبط برای دستگاه ها روی آن

مجری

مرداد 1۳99

۳

مکاتبه با دستگاه های اجرایی در جهت درخواست معرفی نماینده مطلع و تام
االختیار

مجری – سازمان
فناوری اطالعات

مرداد 1۳99

4

اقدام دستگاه ها مبنی بر معرفی رسمی نماینده مطلع و تام االختیار خود با
ذکر تلفن و ایمیل جهت شرکت در دوره های تعاملی و ارزیابی خدمات دستگاه

دستگاه های اجرایی

مرداد 1۳99

5

دعوت به جلسات تعاملی با نمایندگان دستگاه ها در قالب ویدئو کنفرانس
(وبینار)

مجری

مرداد 1۳99

6

حضور فعال در جلسات تعاملی

نماینده گان
دستگاه ها

مرداد و شهریور
1۳99

7

ارسال کد کاربری و رمز عبور به سامانه برای نمایندگان دستگاه ها

مجری

شهریور 1۳99

8

انجام عملیات خود اظهاری ارزیابی توسط نمایندگان دستگاه های اجرایی بر
اساس دستور العمل های اعالم شده و آموزش های برگزارشده در جلسات
تعاملی آنالین ( نمایندگان دستگاه ها وضعیت خدمات الکترونیکی در حال
ارائه دستگاه خود را از منظر شاخص های ارزیابی دوره ششم بررسی و محاسبه
و نتایج را بصورت برخط از طریق سامانه پایش در مهلت تعیین شده وارد می
نمایند.

نماینده گان
دستگاه ها

شهریور 1۳99

9

بررسی میزان ورود اطالعات توسط نمایندگان دستگاه ها و پشتیبانی فنی از
ایشان

مجری

شهریور 1۳99

10

صحت سنجی اطالعات وارد شده توسط نمایندگان دستگاه ها در سامانه بر
مبنای متدولوژی تدوین شده در این دوره و اطالعات دریافتی از مراجع

مجری

مهر 1۳99

نوع طبقه بندی سند :عادی

صفحه 1

زمانبندی و ماتریس مسئولیت در اجرای دوره ششم
پروژه پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاهها و پرتالهای دستگاههای
اجرایی

تخصصی شاخص های خاص
11

بازخورد به نماینده دستگاه در صورت مشاهده مغایرت قابل مالحظه در امتیاز
محاسبه شده از نتایج خود اظهاری با امتیاز صحه گذاری شده توسط ارزیاب
تخصصی و دادن فرصت محدود برای امکان تصحیح و بروز رسانی مجدد در
مورد دستگاه هایی که مغایرت ایجاد شده ناشی از عدم دقت  ،گذاشتن زمان
مناسب و اشراف کامل به مستندات و روال ارزیابی توسط نماینده دستگاه
نبوده است.

مجری

مهر 1۳99

12

تهیه گزارشات ارزیابی

مجری

آبان 1۳99

1۳

تایید و انتشار گزارشات ارزیابی

سازمان فناوری
اطالعات ایران

آذر 1۳99

نوع طبقه بندی سند :عادی

صفحه 2

