
گزارش اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1394زمان پایانردیف

تا پایان سال 11394

در دوازده ماهه سال 1394 «کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي» تشکیل و 13 جلسه آن برگزار شد. در 

جلسات کمیته مذکور اصالح فرآیندها و الکترونیکی خدمات سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.

الزم به ذکر است در راستاي اصالح فرآیند عرضه و واگذاري سهام ترجیحی سامانه استعالم سهام ترجیحی راه اندازي 

گردید.

تا پایان سال 21394
در دوازده ماهه سال 1394تعداد 5 شناسنامه خدمت سازمان خصوصی سازي در پایگاه اطالع رسانی سازمان خصوصی 

سازي درج شده و و کد شناسه آنها دریافت شده است.

تا پایان سال 31394

در دوازده ماهه سال 1394 در این خصوص کمیته اي تحت عنوان«پروژه تحلیل فرآیندها و شرح وظایف سازمانی» 

بمنظور اصالح فرآیندهاي سازمان تشکیل گردید و تا پایان سال 1394 فرآیندهاي کاري برخی از دفاتر تدوین و نهایی 

گردید.

الزم به ذکر است طی دوره مورد بررسی شرح وظایف سازمان بازنگري و به تصویب هیدت عامل سازمان خصوصی 

سازي رسیده است.

ارائه عملکردي در خصوص بند مزبور براي سازمان خصوصی سازي موضوعیت ندارذ.تا پایان سال 41394

تا پایان سال 51394
الزم به ذکر است این سازمان وظیفه اي در خصوص تبدیل رقومی ذخایر اطالعاتی که قابل انجام باشد ندارد لذا ارائه 

عملکرد در این خصوص براي سازمان خصوصی سازي موضوعیت ندارذ.

تا پایان سال 61394

در دوازده ماه سال 1394، سامانه اختصاصی دریافت پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایات در سازمان  راه اندازي گردیده و 

تمامی درخواستها و شکایات و ... واصله با توجه به ارتباط موضوعی  به واحدهاي مختلف ارجاع و پاسخ تهیه الزم می 

گردید.

تا پایان سال 71394
در سال 1394 اقدامات الزم درخصوص اتصال به شبکه ملی اطالعات از درگاه IX وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام 

شده است.

تا پایان سال 81394

در دوازده ماهه سال 1394 بستر بیتا تکمیل و راه اندازي شده و اقدامات زیر دراین خصوص انجام شده است: 

-اتصال به بستر یکپارچه تبادل اطالعات اقتصادي(بیتا)

-معرفی نمایندگان سازمان جهت دریافت نام کاریري و رمز عبور

- انجام نیاز سنجی درون سازمانی

-ارسال فهرست سامانه هاي مورد نیاز در بستر مذکور به وزارتخانه متبوع

تا پایان سال 91394
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.تا پایان سال 101394

ضمیمه «ج»: گزارش عملکرد «بسته اجرایی نقشه راه دولت الکترونیک» در سال 1394

فعالیت ها

اصالح فرایندها با اولویت فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم می شوند

تهیه شناسنامه خدمات  دستگاه

تهیه چارچوب معماري سازمانی با رویکرد بازمهندسی خدمات و فرآیندهاي کلیدي

ITIL   تدوین و پیاده سازي نظام جامع مدیریت دانش و حکمرانی فناوري اطالعات و

تبدیل رقومی ذخایر اطالعاتی موجود در دستگاه اجرایی (نظام ذخایر دیجیتال کشور)

ایجاد سامانه دریافت پرسش,انتقاد، پیشنهاد و شکایت

اتصال دستگاه اجرایی و واحدهاي تابعه و کسب و کارهاي وابسته به شبکه ملی اطالعات

مشارکت در راه اندازي و تکمیل بستر بیتا

ایجاد مرکز تبادل اطالعات تخصصی خدمات دستگاه

تهیه و اجراي سازوکار ارزیابی و رتبه بندي مستمر و صدور نشان «اعتماد الکترونیکی» و 

«کیفیت خدمات»
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