
گزارش عملکرد 12 ماهه سال 1393زمان پایانردیف

اقدامات الزم در خصوص اصالح فرآیندها انجام شده است.پایان سال 193

اقدامات الزم درخصوص تهیه شناسنامه انجام شده است.پایان سال 293

پایان سال 393

اقدامات انجام یافته در خصوص توسعه و بازتعریف سیستمها به شرح زیر می باشد:

-ارتقاء و توسعه اینترانت داخلی سازمان به تکنولوژي CMS (متن باز)

-ادغام «سیستم نظارت» با «بانک جامع آمار»

- انتقال و اصالح داده هاي بانک اطالعاتی قدیم به نسخه جدید

-صدور احکام کارگزیرنی بر اساس تشکیالت اصالحی جدید

پایان سال 493
 نماینده کارگروه چهارده گانه خوشه هاي خدمات الکترونیکی به شوراي عالی فناوري 

اطالعات معرفی شده است.

پایان سال 593
طراحی و تولید سیستم جامع آماري در راستاي تبدیل رقومی ذخایر اطالعاتی موجود در 

سازمان (نظام ذخایر دیجیتال کشور)

سامانه مزبور، ایجاد شده است.پایان سال 693

پایان سال 793
 برقراري اتصال به وزارت امور اقتصادي و دارایی در بستر شبکه اختصاصی دولت(MPLS و 

درخواست ارائه سرویس از طریق فیبر نوري مطابق نامه شماره 20305 مورخ 1393/09/19)

پایان سال 893
 در خصوص راه اندازي و تکمیل بستر بیتا با حضور در جلسات تشکیل شده در محل وزارت 

امور اقتصادي و داراي، مشارکت و همکاریهاي الزم صورت گرفته است.

پایان سال 993
مرکز تبادل اطالعات تخصصی خدمات دستگاه با اتصال به شبکه عمومی ملی اطالعات 

(اینترانت ملی- فیبر نوري)، ایجاد شده است.

اقدامات الزم درخصوص بند مزبور صورت پذیرفته است.پایان سال 1094

فعالیت ها

اصالح فرایندها با اولویت فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات 

الکترونیکی به مردم می شوند

تهیه شناسنامه خدمات  دستگاه

ایجاد مرکز تبادل اطالعات تخصصی خدمات دستگاه

ضمیمه «ج»: بسته اجرایی نقشه راه دولت الکترونیک

تهیه و اجراي سازوکار ارزیابی و رتبه بندي مستمر و صدور نشان 

«اعتماد الکترونیکی» و «کیفیت خدمات»

مشارکت در راه اندازي و تکمیل بستر بیتا

اتصال دستگاه اجرایی و واحدهاي تابعه و کسب و کارهاي وابسته به 

شبکه ملی اطالعات

تهیه چارچوب معماري سازمانی با رویکرد بازمهندسی خدمات و 

فرآیندهاي کلیدي

تدوین و پیاده سازي نظام جامع مدیریت دانش و حکمرانی فناوري 

ITIL   اطالعات و

تبدیل رقومی ذخایر اطالعاتی موجود در دستگاه اجرایی (نظام ذخایر 

دیجیتال کشور)

ایجاد سامانه دریافت پرسش,انتقاد، پیشنهاد و شکایت


