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 مقدمه

های توسعه و رنامههای زیادی همراه بوده است که هیچ یک از بویکم با مسائل و نگرانیبه قرن بیست ورود

(؛ اما به 2003، 1ها و تبعاتشان بر جای گذارند )کلیاند اثر قاطعی در حل آنهای جدید قرن بیستم نتوانستهفناوری

تواند نقشی اساسی در مردان، انقالب فناوری اطالعات مینظران، محققان، مدیران و دولتنظر بسیاری از صاحب

هایی که این فناوری، پیش ترین فرصت(. یکی از مهم12، ص 2002، 2)مورنانمواجهه با این مسائل داشته باشد 

دهد امکان بازمهندسی و معماری، افزایش دسترس، تقویت کارآمدی و مردان و مدیران قرار میروی دولت

ام پاسخگوتر کردن دولت است که استفاده از آن در فرایند حکمرانی، موجب پدیدار و پایدار شدن واقعیتی به ن

دولت (. 5، ص 2001، 4ها در جوامع اطالعاتی است )باکاسشود که الزمه حکومت دولتمی 3دولت الکترونیک

از  فادهبه مفهوم است کیدر دولت است. دولت الکترون یو ارتباط یاطالعات یهایکاربرد فناور جهینت ،کیالکترون

دولت در تمام سطوح است  یکار یندهایر و فرآساختا یدهدر شکل یو ارتباط یاطالعات یهایفناورتوان نهفته 

 .(1380 ان،ی)احمدعرضه شود  نابه مخاطب یو خدمات بهتر ابدیتا عملکرد دولت و حکومت بهبود 

ساز استقرار دولت الکترونیک هستند. رشد فناوری به ویژه فناوری اطالعات و پهنای باند عوامل متعددی، زمینه

های اقتصادی در بخش فناوری اطالعات و گذاری بنگاه(، افزایش سرمایه1382فرد هاشمیان، مخابراتی )نقدی

، 5تطبیق آن با نیازها و شرایط خویش، رشد استفاده از اینترنت و عادت کردن مردم به استفاده از آن )بورک

جهانی شدن، ( یا 2003ها )کلی، های اقتصادی و زیاد شدن توقعات آن(، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاه2000

به  کیدولت الکترون(. 5، ص 2001دهند )باکاس، بخش دولتی را به سوی برپایی دولت الکترونیک سوق می

وجود آورده است تا با ه ها بدولت یامکان را برا نیا ،اطالعات، امروزه یفناور هایمجموعهریاز ز یکمثابه ی

به سرعت و به  ،یجامعه را به سادگ ازیمات مورد ناطالعات و خد ،یرساناطالعجدید  یهایاستفاده از فناور

 .(46-44، صص 1390 ،لویو عل ی)قربان ندینما عرضه نهیهز نیترکارآمد در حداقل زمان و با کم یاوهیش

های فناوری اطالعات و ارتباطات کشورهای مختلف، مبین آن است که کشورهایی همچون ایاالت مطالعه برنامه

گیری از دولت الکترونیک را به طور ان، هلند، چین، سنگاپور و حتی نامیبیا و نپال، بهرهمتحده آمریکا، انگلست

                                              
1 Kelly 

2 Murnane 

3 Electronic government (E-government) 

4 Backus 

5 Burke 
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اند و در تالش هستند با سرعتی فزاینده، تحوالت عظیمی را در نحوه عرضه جدی در دستور کار خود قرار داده

و یا  هایی که نتوانندد دولتاندریافته ی دنیاکشورها رهبران و مدیران(. 2000خدمات عمومی رقم بزنند )بورک، 

به ضعف و یا  کنند محکوم برداریاستقرار دولت الکترونیک بهره نخواهند از این فرصت طالیی و استثنایی برای

بر اساس این، شکی نیست که این تغییرات و اقدامات، منجر به نوع جدیدی از روابط میان کشورها  هستند.زوال 

همراه  ،نتی به دیجیتال خواهد شد و در نتیجه ایران نیز باید با این تغییرات، همگامها و تبدیل آن از حالت سو ملت

و همسان شود. از طرف دیگر، در مسیر استقرار دولت الکترونیک معموالً موانع متعددی وجود دارد که باید با 

 این موانع ریاست که درگ ییاز جمله کشورها زین رانیاها اقدام نمود. کاوش راهکارهای مناسب، نسبت به رفع آن

ی انسان ،ینهاد ،یقانون یهاساختریفقدان ز ،دولتاندازه بزرگ  لیبه دلاستقرار دولت الکترونیک در آن  است و

گذاری در بخش تحقیق و توسعه این مسئله، لزوم توجه به آموزش و سرمایه .استو یا مسائل مالی، با کندی همراه 

 .کنداطالعات را بیش از بیش آشکار میهای فناوری و گسترش اجرای طرح

بنا بر آنچه گفته شد استقرار دولت الکترونیک، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما آنچه باید مدنظر قرار گیرد اهمیت 

تنها نمادی از پیشرفت و توسعه آن است دوچندان آن در پایتخت جمهوری اسالمی ایران است. مرکز هر کشور، نه

قی برای پیشرفت و توسعه سایر مناطق آن نیز هست. از این رو، استقرار دولت الکترونیک و بلکه معموالً سرمش

پیشرفت و توسعه آن در تهران، هم نمادی از پیشرفت ایران و هم الگویی برای پیشرفت بقیه مناطق کشور است تا 

 .از آن سرمشق بگیرند

های دولتی در شهر تهران صورت ات و سازمانعالوه بر این، واضح است که بیشترین مراجعات مردم به ادار

های دولتی شهر تهران، آثار گیرد فلذا توجه خاص به استقرار فراگیر دولت الکترونیک در ادارات و سازمانمی

 .شگرفی در افزایش رضایت مردم دارد

افزاید. لت الکترونیک میها بر اهمیت واکاوی موانع استقرار دودر مقایسه با سایر استانجایگاه ویژه استان تهران 

گیر و صادرکننده دستور است مفهوم های کشور، ازآنجاکه استانداری، باالترین مقام تصمیمدر سایر استان

های ساری و جاری است و استانداری به سبب جایگاه باالدستی خود، قدرت نظارت بر فعالیت« وحدت فرماندهی»

ای در مرجع صدور تنها تشتت و تفرقهبی آنها را دارد؛ به عبارت دیگر، نههای استان و و ارزیاهمه نهادها و سازمان

کنند؛ اما وجود نهادهای ملی و باالدستی در استان ها، از استانداری تبعیت میدستورها نیست بلکه همه دستگاه

ر این استان باعث شده است که وحدت فرماندهی، انسجام و تبعیت یادشده د -الخصوص شهر تهرانو علی-تهران 

 :توان به چهار دسته تقسیم کردهای موجود در استان تهران را میبه عمل نپیوندد. دستگاه
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حکومتی مانند دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی نهادهای  -الف

رهبری، مجلس شورای  فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، دبیرخانه مجلس خبرگان

 ... اسالمی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و

ریزی کشور، سازمان ملی مانند نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامهنهادهای  -ب

 ... اداری و استخدامی کشور و

 .شونداداره کل می 85الی  80استانی که شامل های کلاداره -ج

 .پردازنددستی که به عرضه خدمت میمتنوع پایینادارات  -د

روند و برای شمار می دهد اساساً برخی از آنها، نهادهای باالدستی بههمان طور که فهرست نهادهای فوق نشان می

تر، اساساً در ساختار کشور، جایگاه برتر و کنند. به عبارت صحیحامور مختلف از استانداری تهران، تبعیت نمی

امنیتی و ... -های سیاسی، مالی، نظامیی به نسبت استانداری تهران دارند. برخی دیگر نیز دارای انواع قدرتباالتر

های استانی نیز بعضاً به دالیل کلکنند. ادارهتابند و به طور مستقل عمل میهستند فلذا تبعیت از استانداری را برنمی

در امور دولت الکترونیک به جای تبعیت از استانداری، از  یادشده، قدرت مدیران خود و یا نزدیکی به مرکز،

دستی نیز حاکم است. نتیجه این کنند؛ امری که تاحدودی در ادارات متنوع پایینسازمان باالدستی خود تبعیت می

ارت امور، این است که استقرار دولت الکترونیک در این استان، عمالً فرمانده واحدی نداشته باشد. این امر در نظ

 .و ارزیابی نیز صادق است

اداره »تعدد نهادهای سیاستگذار و قانونگذار برای دولت الکترونیک نیز از مشکالت دیگر این حوزه است. اگرچه 

در سطح را نقش حاکمیتی و نظارتی  ،«استانداری تهران امنیت فضای مجازی و شبکه دولتِ کل فناوری اطالعات،

توسعه دولت الکترونیک استان و پیگیری و مسئول  داردبر عهده وری اطالعات استان نسبت به عملکرد حوزه فنا

هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت است اما وجود نهادها و دستگاه اجرای نقشه راه دولت الکترونیک در استان

کز نظام، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقالب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، مر

گذاری و های سیاستگذاری، قانونملی فضای مجازی و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه

ها، های یادشده ایجاد شود که متعاقباً به سیاستریزی باعث شده است که تشتت و تفرقه زیادی در حوزهبرنامه

پوشان یا متعارض است. فراتر بسیاری از آنها همشود که های گوناگونی منجر میها و دستورالعملنامهقوانین، آیین

هایی که به طور مستقیم با عرصه فضای مجازی، فناوری اطالعات و یا دولت از این، گاه، نهادها و دستگاه
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ها ملزم به اجرای آن هستند؛ شورای عالی کنند که دستگاهالکترونیک ارتباطی ندارند دستورهایی صادر می

 .عالی اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور و حتی دادستانی کشور از این جمله هستندرسانی، شورای اطالع

، 2020بندی سازمان ملل از وضع پیشرفت دولت الکترونیکِ اعضایش در سال گفتنی است در آخرین رده

اه در این جای گرفت. نزول جایگ 89در رتبه  -2018نسبت به سال -ای جمهوری اسالمی ایران با افت سه رتبه

عوامل مبین  ،امر نیامردان قرار گیرد. المللی، موضوعی است که باید مورد توجه جدی دولتشاخص بین

و در کل کشور با خلل موجه کرده را در سطوح مختلف  ریفراگ کیای است که استقرار دولت الکترونبازدارنده

 .است

 الکترونیک دولت

میالدی،  1990های خصوصی، از اوایل دهه سطوح محدود، شرکتای در های رایانهگیری شبکهپس از شکل

توان به موارد زیر اشاره نمود: ها میها نمودند که از بین آنشروع به عرضه خدمات متنوعی از طریق این شبکه

 امکان بررسی و مشاهده کاال از طریق اینترنت، امکان سفارش خرید و اظهار نظرها و شکایات به مسئوالن مربوط.

زمان دولت ایاالت متحده آمریکا تصمیم گرفت سطح عرضه خدمات و اطالعات به شهروندان را افزایش دهد. هم

مداری بود فلذا اندیشه شهروند به مثابه این اقدام، پاسخی به اقدامِ رو به رشد بخش خصوصی مبتنی بر مشتری

این دست اقدامات، دو دلیل بود: اول، بخش در آمریکا شکل گرفت. مبنای  1993مشتری برای اولین بار در سال 

برداری از این ها مایل به بهرههای معتنابهی در زمینه تجارت الکترونیک کرده بود و دولتخصوصی، پیشرفت

ماندگی خود بودند؛ دیگر آنکه شهروندان به مرور، خواستار دریافت خدمات امکانات نو و جبران عقب

سعه و کاربرد فناوری اطالعات در بخش دولتی با هدف استقرار دولت ها شدند. توالکترونیک از دولت

الکترونیک، آغازگر مرحله جدیدی بود که توسعه آن، مستلزم تلفیق علم مدیریت با سایر علوم از جمله علوم 

 هاتوجه شد و دولت 1990های دهه رایانه بود؛ لذا به این شاخه از علوم و گسترش کاربردی آن در آخرین سال

های الزم، گام مهمی برای ایجاد جامعه اطالعاتی بردارند. از آن زمان در تالش هستند با کاربرد و تولید زیرساخت

گرایش به دولت الکترونیک از زمانی آغاز شد که مدیریت دولتی به اهمیت فناوری اطالعات در ساختار کالن 

ترین هدفی که در طول چند دهه گذشته از برد. مهمانگیز آن در فرایند اصالحات پی های شگفتجامعه و قابلیت

کاربرد فناوری اطالعات در بخش دولتی دنبال شده است بهبود ارتباطات درونی و افزایش کارایی دولت بوده 

نگری مدیریت دولتی در کاربرد فناوری اطالعات معروف است. این رویکرد با ظهور است که به رویکرد درون

ها در صدد هستند با کمک این نگری مدیریت دولتی داده و دولتود را به رویکرد بروناینترنت و وب، جای خ
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رویکرد، از الگوی سنتی عرضه خدمات عمومی فاصله بگیرند و الگوی دولت الکترونیک را جایگزین آن کنند 

 .(1387)شفازند، 

له جدیدی از ونیک، آغازگر مرحتوسعه و کاربرد فناوری اطالعات در بخش دولتی با هدف استقرار دولت الکتر

اند با استقرار آن، گام مهمی برای ایجاد جامعه اطالعاتی ها در تالشحیات مدیریت بخش عمومی است و دولت

های بلیتبردارند. دولت الکترونیک در صدد است زمینه دسترس شهروندان به خدمات عمومی را از طریق قا

ریزی کند )یعقوبی، های جدیدی پایهریت دولتی و شهروندان را به گونهفناوری اطالعات فراهم سازد و روابط مدی

 .(103، ص 1386

 دولت الکترونیک تعریف

 :شودرد اشاره میها به چند مواند که از میان آندانشمندان تعاریف مختلفی از دولت الکترونیک عرضه کرده

ساالرانه است دمات بهتر و مشارکت مردمدولت الکترونیک، فرآیند تجدید ساختار جهت نیل به کارایی و خ

 .(2001، 1)گرونلند

می، با سهولت دولت الکترونیک به معنای استفاده از فناوری اطالعات به ویژه اینترنت، در عرضه خدمات عمو

تر تر و در مجموع به طریقی متفاوت و بهتر است. به عقیده هیوز در تعریفی وسیعپسندتر، باصرفهبیشتر، مشتری

 .(1383هیوز، توان دولت الکترونیک را پذیرشِ هر نوع فناوری اطالعات و ارتباطات در دولت تعریف کرد )می

های جدید است ها به منظور استفاده از فناوری اطالعات و دیگر فناوریای برای دولتدولت الکترونیک، شیوه

های ا و فرصتدولتی، اصالح کیفیت آنه که به افراد، تسهیالت الزم جهت دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات

 .(1383دهد )رضائی و داوری، ساالر میگسترده برای مشارکت در فرآیندهای مردم

های الکترونیک است. در دولت الکترونیک، عبارت از عرضه خدمات و اطالعات دولتی با اینترنت یا سایر رسانه

مراتبی، نترنت بر خالف ساختارهای سنتی که سلسلهبر ای های عرضه خدمات و اطالعاتِ مبتنیاین صورت، سامانه

وچهارساعته و هفت روز در هفته به شود و بیستمراتبی، غیر خطی و دوطرفه میاند غیر سلسلهطرفهخطی و یک

 .(2004پردازد )وست، عرضه خدمات برخط می

ها و بهبود آوری دادهومی، جمعدولت الکترونیک به معنای استفاده دولت از اینترنت برای عرضه خدمات عم

 .(2003، 2ساالر است )برتشنایدرفرآیندهای مردم

                                              
1 Gronlund 

2 Bretschneider 
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نفعان با هدف دولت الکترونیک به معنای اجرای الگوهای سودمند برای شهروندان، صنعت، کارکنان و سایر ذی

فناوری است سازی راهبرد، فرآیند، سازمان و وکار است و در صدد یکپارچهدهی به تعامالت برخط کسبجهت

 .(2001، 1ای که کاربران قادر باشند با روشی آسان به خدمات دسترسی پیدا کنند )ویتسون و دیویسبه گونه

های مختلفی است که مدیران دولتی با شهروندان از طریق اینترنت، رایانامه، ویدئو دولت الکترونیک، روش

 .(2003، 2کرایدو و رامیلوهای دیجیتال ارتباط برقرار کنند )کنفرانس، و سایر روش

های دولت الکترونیک، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت دولتی است که با تغییر سازمانی و مهارت

های عمومی، ترکیب شده مشیساالر و حمایت قوی از خطجدید به منظور بهبود خدمات دولتی و فرآیند مردم

 .(2008، 3است )اکسون و اسکالن

دانند آن را ساالری میظران علوم سیاسی، ازآنجاکه دولت الکترونیک را عامل مهمی در گسترش مردمنصاحب

های متفاوت و فضایی برای تعامالت قوی مبتنی بر آزادی، باز بودن، بحث و مطالعه منطقی جهت ادراک دیدگاه

 .(2001، 4بینند )دالبرگهای سیاسی میارتقای توافقات مستدل بر موضوع

پذیرتر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن لت الکترونیک، تحول دولت و فرایند اداره کشور از طریق دسترسدو

و ارتباطات است  و عرضه اطالعات و خدمات به شهروندان و سایر نهادهای دولتی با استفاده از فناوری اطالعات

 .(1386)شمس، 

فاده از فناوری جدید است که به افراد، تسهیالت الزم ها به منظور استای برای دولتدولت الکترونیک، شیوه

تر برای های گستردهاصالح کیفیت خدمات و عرضه فرصت ،جهت دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات دولتی

 .(2003، 5کند )هازلت و هیلساالر را اعطا میمشارکت در فرایندها و نهادهای مردم

 یاز فناوربرداری ی بهرهرا به معنا کیدولت الکترون ،7تیریت در مداطالعا یدر کتاب فناور 6توربان میاِفرِ

و  یتجار یشرکا، شهروندان اطالعات و خدمات به عرضه یبرا کیتجارت الکترون ژهیطور واطالعات و به

 یبرا یبستر کارآمد تواندیم نیچنهم کیالکترون دولتداند. می دولت کارکنان( و وکارهاکسب) کنندگاننیتأم

 .بدنه خود دولت باشد طورنیکارها و هموبا شهروندان و کسب یتجار یهاراکنشت

                                              
1 Whitson & Davis 

2 Craido & Ramilo 

3 Akesson & Skalen 

4 Dahlberg 

5 Hazlett & Hill 

6 Efraim Turban 

7 Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth 



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

14
 

مفهوم تمرکز دارد  نیبر ا «کیدولت الکترون» اصطالح دارد: یگرید فیتعر 1و توسعه یاقتصاد یسازمان همکار

 اریات در اختاطالعات و ارتباط یکه فناور ییخود از ابزارها تیعملکرد و فعال یهاها در همه حوزهکه دولت

 اریوابسته آن در اختهای فناوریو  نترنتیکه ا یسازشبکه یابزارها ژه،یو طوربه استفاده کنند. دهدیها قرار مآن

 .ها را متحول و دگرگون سازددولت اتیتوان را دارد که ساختار و عمل نیا دهندیها قرار مدولت

بق این طشود. اولین رویکرد، رویکرد ابزاری است. در تعریف دولت الکترونیک دو رویکرد کالن دیده می

های حکومتی برای کاهش هزینه و افزایش رویکرد، دولت الکترونیک، کاربست فناوری اطالعات در دستگاه

کند که رسانی به شهروندان است. رویکرد دومِ دولت الکترونیک، نوعی دولت را تعریف میوری در خدمتبهره

ر غیر حکومتی اطالعات، امکان نظارت مردم بر حکومت و همچنین نظارت حکومت بر عناص با استفاده از فناوری

اصاً آورد. رویکرد اول، کاراییِ ارائه خدمات دولتی را هدف گرفته است و دولت الکترونیک را اختصرا فراهم می

های ارتباطات و ناوریر مستقیم به بخش فکند و غالباً به طورسانی دولت به شهروندان تعریف میبرای خدمت

کند. رویکرد دوم به اثربخشی توجه دارد. در تعاریف جدیدتر، منظور از دولت الکترونیک، اطالعات توجه می

های اجتماعی ها و نظامها، سازمانزمامداری الکترونیک است و به جای عناصر فناوری، به طور کلی به ابعاد نظام

نیک، عبارت است از استفاده از فناوری دولت الکترو لفیق این دو رویکرد،(. با ت13، ص 1394پردازد )رجبی، می

های اطالعات و ارتباطات در دولت برای ارائه خدمات عمومی، بهبود اثربخشی مدیریت و ترویج ارزش

یج ساالری؛ به عالوه، چهارچوبی نظارتی است که تبادل اطالعات میان مردم و دولت را تسهیل و به ترومردم

 .(13، ص 1394کند )رجبی، ش کمک میدان

 دولت الکترونیکی هاویژگی

نیک باید به دولت پیشرفته الکترو .است ترو اثربخشتر ارزانخدمات بهتر، عرضه  ،هدف دولت الکترونیک

 :های زیر استمعیارهای دولت هوشمند نزدیک شود. دولت باهوش دارای ویژگی

 SMART Government = Government-E  دولت باهوش

سانی و باشد تا از اتالف نیروی ان هدولت الکترونیک نباید بیش از حد گسترد :(S= Small) کوچک

 .تر تقسیم شوندهای محلی کوچکهای بزرگ به دولتبنابراین بهتر است دولت ؛سرمایه جلوگیری کند

صوصی خعات و حریم اطالباشد دولت الکترونیک باید مقید به اخالق  :(M= Moral) مداراخالق

 .شهروندان را حفظ نماید

                                              
1 OECD 
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اجتماعی، اقتصادی و  هایدولت الکترونیک باید نسبت به فعالیت :(A= Auditable) جوابگو

 ،هاکه شهروندان بتوانند تا حد امکان از روند پیشرفت این فعالیت اجوابگو باشد؛ بدین معن اش،سیاسی

 .های الزم را کسب کنندآگاهی

هایش دولت الکترونیک باید در صورت بروز مشکالتی ناشی از فعالیت :(R= Responsible) پاسخگو

 .به مردم پاسخگو باشد

 باشدداشته امور شهروندان در قبال دولت الکترونیک باید موضع شفافی  :(T= Transparent) شفاف

 .(1385منش و منوچهری، )محمودی

 نیکالکترو دولت باساالر( دیوان دولت) سنتی دولت مقایسه

گیرد و بعضاً با اصالحاتی جزئی شکل میاش ساختار دولت در هر کشور، متناسب با شرایط آن کشور و پیشینه

مه میدر روند خدمت بد. واژه دیوانرساااانی ادا مدیریت وارد کرد و عمالً یا به علم  ماکس وبر  سااااالری را 

های ساالر کرده است. حکومتها را دیواندولت های پایشی، ساختارپارادایمی را بنیان نهاد. وضع قوانین و نظام

ستند و در آنسنتی دیوان ستاندارها ها خدمات به طور یکساالر در واقع، حکومت قانون ه نواخت و با رعایت ا

مداری نسااابت به سااااالری، نگرش مشاااتریپذیری ندارد در دیوانشاااود. ازآنجاکه قانون، انعطافعرضاااه می

ساااالر، توجه دولت بر مسااائل درونی و مدیریتی متمرکز ساااختار دولت ساانتی دیوانشااهروندان وجود ندارد در 

ست. دولت دیوان صصساالر بر بخشا سازی و یکبندی، تخ ستاندارد نواخت کردن فرآیندها تأکید گرایی، ا

سازماکند. در حکومت دیوانمی ندهی ساالر، افرادی که وظایف مشابهی را بر عهده دارند در یک واحد اداری 

 ارائه تقاضا، ارزیابی مشتری، شناخت شامل که دارد عهده بر را خود خاص هایمسئولیت، شوند و هر واحدمی

 هر بروز صورت در و است سازمان همان وظایفادای  مسئول تنها سازمان واحد هر مسلماً واست  ... و خدمات

، بنابراین .کنند را مقتضاای اقدامات، کلمشاا رفع برای باید واحد آن نمساائوال واحدها، سااایر درمشااکل  گونه

 .دارد دنبال به مراجعان برای را ایعدیده مشکالتساختار، 

سااااالر اسااات. در دولت الکترونیک عرضاااه های آشاااکاری با دولت دیواناما دولت الکترونیک دارای تفاوت

ست. خدمات بر مبنای انعطاف صل ا شتری، ا ضه میپذیری و تأکید بر فرایندها عخدمات به م شود. همچنین با ر

سامانه ستفاده از فناوری اطالعات و  سانی به حداقل میا شمند، دخالت عوامل ان سد. افراد اثرگذار در های هو ر

ها مانند فعاالن در پردازش داده -1اند از: ها عبارتهای دولت الکترونیک سااه گروه هسااتند و این گروهسااامانه
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کساااانی که فرآیند  -3های اطالعاتی و مشاااتریان و های میان ساااامانهاساااطهو -2ها، مدیران یا طراحان ساااامانه

 .کنندرسانی را پایش میخدمت

ساختار های فوق میاز گفته سنتی با الگوی دولت الکترونیک تفاوت دارد.  توان نتیجه گرفت که الگوی دولت 

حالی که دولت الکترونیک بر کار  مراتبی و رویکردی از باال به پایین دارد. درسااااالر، سااالسااالهدولت دیوان

 .(1387کند )شفازند، گروهی، شبکه تعاملی، تعامالت با حلقه بازخورد سریع تأکید می

 یکموضوعات پرکاربرد در حوزه دولت الکترون ینقشه ابر

شه ابری کلیدواژه ضوعات مربوط به دولت الکترونیک، نق سی مو شده کاررفته در مقاالت نمایههای بهجهت برر

سال  Web of Science المللیدر پایگاه بین ستفاده ازتاکنون  2010از  شد. با ا سیم  شخص  تر ابر واژگانی م

اند. هایی اسااتفاده کرده و کدام موضااوعات بیشااتر در این حوزه مطرح شاادهاز چه واژه علمی شااود مقاالتمی

 و e-government ،adoption ،model، trust ،technology هایبراساااس نقشااه ابری زیر، کلیدواژه

information های کلیدواژه اند.ها در مباحث مربوط به دولت الکترونیک مطرح شااادهبیشاااتر از ساااایر واژه

 .آمده است 1دارای فراوانی زیاد نیز در جدول شماره 

 

  یکموضوعات پرکاربرد در حوزه دولت الکترون ینقشه ابر -1شکل 
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  یکحوزه دولت الکترون یلمعآثار موضوعات مطرح در  -1جدول 

 تعداد واژه رتبه تعداد واژه رتبه تعداد واژه رتبه

1 e-government 4529 12 framework 371 23 e-government 

services 
235 

2 adoption 727 13 governance 363 24 challenges 230 

3 model 642 14 user 

acceptance 
361 25 citizens 221 

4 trust 571 15 social media 345 26 digital divide 217 

5 services 529 16 innovation 291 27 performance 213 

6 technology 509 17 transparency 279 28 
public 

administratio

n 

212 

7 information 469 18 acceptance 270 29 systems 211 

8 electronic 

government 
464 19 government 267 30 determinants 210 

9 internet 438 20 e-

governance 
246 31 digital 

government 
206 

10 management 431 21 impact 246 32 participation 205 

11 information-

technology 
375 22 ICT 243 33 implementati

on 
201 

 

 الکترونیک دولت به گرایش دالیل

 :تواند برخی دالیل گرایش بخش عمومی به دولت الکترونیک را تبیین نمایدعوامل زیر می

 دولتی بخش در اطالعات فناوری کارآمدی

صلی ارکان از یکی، اطالعات فناوری صالحات ا ست مدیریتی ا  دولت آینده، در شودمی بینیپیش و ا

برای  فراوانیات امکان، اطالعات فناوری نماید. ایفاجدید  حکومتداری در یابرجسته نقشالکترونیک، 

 آن یدؤم پژوهشاای هاییافته .دارد شااهروندان به عمومی خدماتعرضااه  کیفیت و درونی کارایی بهبود

 فناوری که ایگونه به اسااات بودهمی عمو بخش قابلیت رد اطالعات فناوری تأثیر بیشاااترین که اسااات

ست اطالعات ست هتوان صدی 84ی تأثیر ا سی  اطالعات کیفیت رد در ستر  ها(،داده کیفیت و هاداده به)د

 در جوییصرفه و مدیریتی هایپایش بهبود کار، نیروی جایگزینی یا کاهش وری،بهره )افزایش کارایی
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 گذارد جای بر ریزی(برنامه بهبود و خدمات و تولیدات تصااامیم فرایندهای )بهبود اثربخشااایو  زمان(

 .(36 ص ،1383 یعقوبی، و )فقیهی

 الکترونیک تجارت کاربرد در خصوصی بخش موفقیت

 الگوی سوی به حرکت جهت تالش و تجارت سنتی الگوی از خصوصی بخش مدیریت گرفتن فاصله

 دهبو الکترونیک دولت الگوی ساااوی به عمومی بخش مدیریت گرایش رد ثرؤم عوامل دیگر از جدید

 آن نمدیرا نگرش در بنیادین تحولی، رقابت با مأتو و پویا محیطی در خصااوصاای بخش فعالیت اساات.

 بقا اهر تنها که استشده  واقف امر این به محیطی چنین در خصوصی بخش مدیریت است. کرده ایجاد

 تقویت است.نو  هایروش یافتن و خدمات و کاالهاعرضه  سنتی الگوی از گذر، سازمان حیات تداوم و

 با توانمین که اندآموخته هاآن زیرا نیسااات آورتعجب خیلی، بخش این مدیران درنگرش  ینا تداوم و

یایی ساااراغ به سااانتی نگرش نده هایپو فت ایفزای مام که ر ندگی ت طه را ما ز حا ندکرده ا  با و ا

 فعال هایسااازمان کرد. تضاامین را خویشااتن بقای، موجود وضااع حفظ به متمایل ذهنیِ هایارچوبهچ

صی بخش صو ضای الگوی که انددریافته خوبی به خ  و کندمین تبعیت خطیی فرایند از شهروندان تقا

داد  نآ بهی درخور پاسااخ وشااناخت  خوبی به را پیچیده و خطی غیر الگوی این نتوان که صااورتی در

 خواهند تنگ هانآ بر را فعالیت عرصه، مشتریان هایخواسته به پاسخ با وشوند می صحنه وارد دیگران

 .(1386 )یعقوبی، کرد

 تجارت که اساات آن یدؤم، خصااوصاای بخش در الکترونیک تجارت کاربرد موفقیتمطالعات درباره 

 در الکترونیک تجارت سریع رشد با است. گذاشته بخش این عملکرد رد چشمگیری، آثار الکترونیک

زیادی  رضااایت احساااس، بخش این مشااتریان خدمات، و کاالها دریافت تسااهیل و گذشااته سااال پنج

 .(2003 ،1)ادمیستون کنندمی

 بر زیادی فشااار، الکترونیک تجارت کاربرد در خصااوصاای بخش موفق تجربه معتقدند نظرانصاااحب

 بخش مشاااتریان طورکههمان اسااات.کرده  وارد خدماتالکترونیک عرضاااه  منظور به دولتی بخش

صی صو سند جا،یک صورت به را خدمات دارند انتظار خ  نیز شهروندان کنند ریافتد موقعبه و کاربرپ

                                              
1 Edmiston 
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 قرار هاآن اختیار در موقعبه و آساااان ساااریع، را دولتی خدمات و اطالعات دارند انتظار دولتی بخش از

صی بخش موفق تجربه یعنی- عامل دو این و دهد صو شارهای و خ  گرایش تقویت باعث -شهروندان ف

 برخی که باشاااد دلیل همین به شااااید و؛ اسااات شاااده الکترونیک دولت به عمومی بخش کارگزاران

 بخش از مدیریتی مفاهیم از بسااایاری همانند الکترونیک دولتاندیشاااه  دارند اعتقاد نظرانصااااحب

 .(2002 ،1)مون است شده گرفته خصوصی

 اطالعاتی جامعه تحقق در آن نقش و الکترونیک دولت

 ،5تمرکززدایی ،4زماانیمنااه ،3زداییجمع ،2بودن تعاااملی جملااه از اطالعااتی هاایوریافناا هاایویژگی

 اسااتفاده به را عمومی بخش مدیریت که اساات آورده وجود به بسااتری، 7پذیریانعطاف و 6بیشااتر ظرفیت

صه در هاویژگی این از شته عمومی امور اداره در ویژه به مختلف هایعر ست وادا ضوع طرح؛ مثالً ا  مو

 سااال تا آن از پس اقدامات و 1998 سااپتامبر در مخابرات المللیبین اتحادیه اجالس در اطالعاتی جامعه

 همگرایی و توافق یدؤم -ژنو در اطالعاتی جامعهباره در ساااران جهانی اجالس برگزاری ساااال- 2003

 .(1383 )تکفا، است اطالعاتی جامعه هایزیرساخت توسعهبرای  کشورها

 با دولتی مدیریت اساات. محوری، اطالعاتی جامعه هایآرمان و اصااول تحقق در دولتی مدیریت نقش

ستگذاری و امور راهبری و هدایت  با طالعاتیا جامعه کهایجاد کند  شرایطی تواندمی جامعه کالن سیا

 کاربری و توساااعه ضااارورت، چیز هر از قبل، امر این اما؛ بپیوندد وقوع به پایدار و متوازن رویکردی

ن عات وریاف بد.می را دولتی بخش در اطال بارته ب طل یتمدی دیگر، ع ید دولتی ر بل با ، چیز ره از ق

 عاتیاطال جامعه هایزیرسااااخت گذارپایه و اطالعات وریافن محوریت با اصاااالحات فرآیند پرچمدار

 .(1386 )یعقوبی، استزمینه  این در بنیادین گامی، الکترونیک دولت استقرار و باشد

                                              
1 Moon 
2 Interactivity 
3 Demassification 
4 Asynchronous 
5 Decentralization 
6 Higher capacity 
7 Flexibility 
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 الکترونیک دولت کارکرد و خوب حکمرانی

شیخط بازِ آیندِفر معنای به را خوب حکمرانی سخگو دولت ساالری،دیوان شدن ایحرفه گذاری،م  پا

 هایشاااخص، جهانی بانک اند.کردهتعریف عمومی امور در جومشااارکت و فعال قوی، مدنی جامعه و

صلی شاخص دو به را خوب حکمرانی سیم فرعی شاخص چهار و ا  حکمرانی کندمی کیدأت و کرده تق

 آوردن حساااب )به شاامول از عبارت اصاالی هایشاااخص طلبد.می را اهشاااخص این بین پیوند، خوب

سخگویی و مردم( ساوات ازعبارت  فرعی هایشاخص و پا شارکت، در برابری و م  و محوریعدالت م

 فرد)نقدیاست  مندیرقابت و شفافیت جامعه، مختلف هایطیف با دولتی سازمان برخورد در مساوات

 .(1382 هاشمیان،

 خدمات به برابردسترسی  گسترده، رسانیاطالع بستر، خود فردمنحصربه هایقابلیت با یکالکترون دولت

 تعامل طریق از عمومی گذاریمشاایخط فرآیند در شااهروندان مشااارکت گسااترش تبعیض، کاهش و

 جامعه از خاصی قشرهای پیشین هایمحرومیت جبران ،دیجیتال شکاف کاهش گذار،مشیخط با برخط

 از بسااایاری در که اسااات مهمی هایآرمان همان این و آوردمی فراهم را الکترونیکری سااااالمردم و

ساسی بازمهندسی با الکترونیک دولت بازمهندسانِ شود.می یاد هاآن از خوب حکمرانی رویکردهای  ا

اجرای  به شااایانی کمک، دولتی بخش بر حاکم ایِوظیفه ساااختار شااالوده یریتغ و هاروش و فرآیندها

 کاهش را الکترونیک دولت اسااتقرار موانع از بساایاریکنند و می حاکمیت معماری با خوب مرانیحک

 .(1386 )یعقوبی، برندمی بین ازدهند و یا می

 دولت از شهروندان انتظارات

شروعیت، عمومی بخش کارگزاران، ساالرمردم هاینظام در سب شهروندان از را خود م  و کنندمی ک

 به مختلف سطوح در دولتی مدیریت حساسیت مستلزم، مشروعیت این تقویت و حفظ که است بدیهی

ست. شهروندان تغییر حال در انتظارات صرف، هادولت، همچنین ا  شهروندان و اندکمیاب منابع کنندهم

 و جلوگیری منابع اتالف از که کند اقدام عمومی خدماتبرای عرضاااه  ایگونه به دولت دارند انتظار

 حکومت سنتی هایروش، امروزی متغیر جامعه در معتقدند نظرانصاحب .، کارآمد شودتدول عملیات

 شاااده ریزیپایه دولت و جامعه مختلف هایبخش میان تعامالت و اطالعات محدود جریان بر که-
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مطلوب  هایارزش و اجتماعی تغییرات آتی مسااایرهای شاااناختپاساااخگو نیسااات و نیازمند  -اسااات

 .(2003 ،1هادس)کاکاب است شهروندان

 ماتخدعرضااه  جدید الگوهای جمله از، آن فردمنحصااربه هایعمل ابتکار و الکترونیک دولت الگوی

 آوردمی همافر شهروندان برای راخدمات تر هزینهکم و ترسریع تر،آسانعرضه  امکان که است عمومی

 به دانشااهرون برابر ترساایدساا گردد. واقع ثرؤم شااهروندان تقاضااای از بخشاای برآوردن در تواندمی و

ست دیگریحق  به انتظار، دولتی خدمات و اطالعات  را هاآن نگرانی تواندمی آن ضعف یا فقدان که ا

ضه  در توانینا همچون-ساالری دیوان سنتی الگوی بر حاکم خاص هایویژگی زند. دامن  خدماتعر

 در -هاویهر بر کیدأتو یا  پذیرینافانعطا دارند، متفاوتی هایاولویت و هاخواساااته که مشاااتریانی به

 صورتی در وشود می دولتی اطالعات و خدمات به شهروندان نابرابردسترسی موجب ، موارد از بسیاری

 گیریجهت .شاااود منجر نامطلوبی پیامدهای به اسااات ممکن نشاااود اندیشااایده مناساااب ایچاره که

 وفصالحل و هاشابکه توساعه داری،حکومت ایشابکه سااختارهای ساوی به عمومی بخش هایساازمان

 است هاییاقدام، واقع در، متمرکز کنترلِ و هدایت جای به مساعی تشریک طریق از حکومت مشکالت

 کنندمی دنبال شاااهروندان تقاضااااهای و انتظارات افزایش به واکنش در عمومی بخش کارگزاران که

 .(36 ص ،1383 یعقوبی، و )فقیهی

 یها رأآن اسااات که به کساااانیتر با انتظار دارند ارتباط بهتر و سااااده کینمردم از دولت الکترو آنچه

 انیامور و تعامالت ماجرای پاسخگو باشد و  شتریخواهند دولت نسبت به خواستشان بها میاند. آنداده

مرتبط با دولت داشااته  یندهایدر فرآ یترشاافاف وخواهند نقش مؤثرتر آنها را بهبود بخشااد. مردم می

انتظارات  نیتراسات دو مورد از مهمکرده  کایمرآ یقاتیاز مراکز تحق یکیکه  ایید. در نظرخواهباشان

ه اطالعات بو بهتر  شتریب یدولت و دسترس شتریب ییعبارت بودند از پاسخگو کیمردم از دولت الکترون

ستند که بتوانند به خدمات دولتنآ .یدولت هر نقطه  ایه و ادارممکن، خانه،  یاز هر جا یها خواهان آن ه

، تلفن یشاااخصااا انهیرا قی)از طر یابینحوه دسااات نهیدر زم یتیگونه محدود چی، بدون هگرید ییایجغراف

 .داشته باشند ی( دسترسیشبکه ا ونیزی، تلومیسیهمراه، ب

                                              
1 Kakabadse 
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 عمومی بخش اصالحات تداوم

 در را مختلفی هایالگو و هابرنامه، زمان گذر در -شد آغاز 1980 دهه از که- عمومی بخش اصالحات

 کردند تالش الگوها این از کدام هر در عمومی بخش کارگزاران و است داده قرار هادولت کار دستور

 برآورده را نفعانذی نیازهای و هاخواسته و دهند پاسخمسائل  به عمومی بخش مدیریت در اصالحاتی با

 برخی عمومی بخش مقامات کار وردساات در دولت بازآفرینی و اصااالحات راهبرد گرفتن قرار سااازند.

 پدیدار دولتی، بخش در بحران همچون عواملی که است بوده عامل چندین از برآیندی، دنیا کشورهای

 فشارهای و اطالعات وریافن انقالب آن کنار در و سیاسی اراده و قدرت و جدید لیبرالیسماندیشه  شدن

 .(2002 ،1)هیکس تسا هاآن ترینمهم جمله از جهانی بازارهای رقابتی

 به بحران کاهش اعتماد به دولت یدگرسی

نان جوا دگاهیمساائله در د نیاند. اها فاصااله گرفتهولتکنند که از دمردم احساااس می ،ریهای اخدهه در

و  یاساایهای سااضااعف ،کشااورها یکنند که در برخمی یزندگ یاچراکه در دوره ؛دارد یشااترینمود ب

شده است.  یتموجب تکدر ذهن آنان نسبت به دولت و خدمات دول ،یمهای عموضعف زیو ن یاقتصاد

که  یکنند در حالمی ادیپردردساار  و برنهیبر، هززمان یندیفرآمنزله به  یاز خدمات دولت ،امروزه ،مردم

آن را دارد  تیقابل کیندهد. دولت الکترو رییتصااور را کامالً تغ نیتواند امی کیدولت الکترون شااهیاند

 .بخشد را کامالً بهبود یدولت تمتحول کند و خدما یدولت و مردم را به طور کل انیطه مکه راب

 تالیجینسل جوان د

سل فعل یبرا صفحه کل یجوان شتازانی، پیرهبران دولت ین ش م،یسیو ارتباطات ب دهایکه  از ابزار  یبخ

 ،شیها پدتاز م کیونالکتر رسانه محتوم است. یامر ،دیبه فناوری جد یتوجه جد استشان یارتباط

ها از داشاااتن ابزار از آن یاریو اکنون بساااکند می فایکودکان و نوجوانان ا یدر زندگ یانقش عمده

سانه ص یار ستند. آنها همچن یشخ شعف ه شد می ییایدر دن نیدر  شبکهر ، یهای اطالعاتکنند که از 

 .استاشباع  ،ی، و شعار ارتباط ابدتالیجیابزار د

                                              
1 Heeks 
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 هانهیهزدر  ییجوصرفه

 یکمتر برا یانهیکارآمدتر شاادن دولت با هز یابه معن -شااودمسااتقر  یاگر به خوب- کیالکترون دولت

ختلف مساااطوح  انیم زین مردم و حکومت و انیتعامالت م نهیهز ک،یمردم خواهد بود. دولت الکترون

ه اطالعات که دسااترس مردم ب سااتنشااان داده ا ریهای اخسااال اتیدهد. تجربیرا کاهش م یحکومت

ست. با تأمخیلی ها را دولت نهیشبکه، هز قیاز طر یدولت س نیکاهش داده ا ستر  کیالکترون یمومع ید

ر اطالعات د وساااتهیپبارگذاری ، دولت توانساااته اسااات یاهداف عموممنزله ، به وساااتهیو خدمات پ

کمتر از  یاهنیرا با هز رهیو غ یاطالعات گاهیوب، پا یرسااان، طراحخدمت ی، فضااایهای خانگشاابکه

دولت  یابتکارها یریکارگهرا با ب ناتوانند خدمت به مراجعها می. دولتکندمدت های کوتاهنهیهز

کپارچه یاطالعات و ارتباطات را  یمربوط به فناور یگذارهیها و سرماهای مؤسسهکه اقدام کیالکترون

از  یناشاا ییجوصاارفه قیرا از طر یفتهای هنگهیتوانند ساارمایابتکارها م نیسااازند بهبود بخشااند. امی

 .ندینما جادیا یهای اضافیساالروانیکاهش د

با تجارت الکترونیک یهیبد ، دولت 1آمور مرتبط اسااات و مطابق نظر اسااات که دولت الکترونیک 

یک ظامی  ،الکترون عاتن که فرا یاطال هایاساااات  جار یند هدیم شیافزا رای ت کاربرد غو ا د به  لب 

 .(2007، 2کند )ناوارو و همکارانمی رهوب اشا یهایفناور

 دولت الکترونیک خدمات شناسیسنخ

سیار، جامعه مختلف هایبخش برایالکترونیک  دولتخدمات  ست. متنوع ب سامانهنِامراجع برخی ا  دولت های 

ستفاده برای فقط الکترونیک  ثبت ،قرارداد عقد نامه،گواهی تمدید عوارض، و مالیات پرداخت نظیر خدماتی از ا

ستفاده انتخابات، در شرکت طالق، و ازدواج سابصورت پرداخت مجازی، هایکتابخانه از ا  برق، آب، هایح

 و اجتماعی سااایاسااای، اقتصاااادی، مختلف اطالعات دریافت و آن تمدید و کساااب جواز دریافت گاز،و  تلفن

 یتروسااایعالکترونیک  دماتخ تقاضاااای، الکترونیک دولتاز  دیگر گروهی کنند.می مراجعه آن به فرهنگی،

 ارکان داشت. خواهند را خود مشتریان به پاسخگویی توان، الکترونیک دولت خدمات از استفاده با هاآن دارند.

ها تراکنش نظیر مختلف اموراجرای  و اطالعات تبادل به ملزم، مشاااتریان نیازهای سااااختن مرتفع برای نیز دولت

                                              
1 Amor 
2 Navarroa et al. 
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 زیر صااورت به زمینه سااه در راالکترونیک  خدمات انواع کاربردی هاینهزمی، (2001 )1اسااتروکن و نال. هسااتند

 :اندهکرد خالصه

 رهنگی،ف، اجتماعی ساایاساای، مختلف هایزمینه در شااهروندان نیاز مورد اطالعات عرضااه روزانه: زندگی  -1

 الکترونیک صورت به غیره و ورزشی اقتصادی،

 دولتی مدیریت با هاشرکت و شهروندان تعامل ازالکترونیک  پشتیبانی دور: راه از مدیریت -2

 و یعموم افکار بررساای گیری،یأر گیری،تصاامیم فرآیندهای ازالکترونیک  پشااتیبانی :ساایاساای مشااارکت -3

 .غیره

 :دارند الکترونیک دولت کاربردهایتری از ، تقسیم جامعنظرانصاحباما برخی 

  )G2G(2دولت با دولت ارتباط- 

  )G2B(3زرگانیبا سساتؤم با دولت ارتباط- 

  )G2C(4شهروندان با دولت ارتباط- 

  )G2E(5کارمندان با دولت ارتباط- 

 (.1388پور و توفیقی، ؛ قلی1384 مقدسی، و فیضی) )F2G( 6مهاجران با دولت ارتباط- 

 ارتباط دولت با دولت

الکترونیک  التتعام و هاداده و اطالعات اشتراک یامعن بهالکترونیک  دولت درارتباط دولت با دولت 

ست مختلف هایبخش بین  سازمانیبرون یا و سازمانیدرون صورت به تواندمی تعامالت این .دولت ا

 مختلفاجزای  میان اطالعات تبادل .باشااد المللیبین و ملی ایالتی، محلی، سااطح در و سااازمانی( )بین

                                              
1 Knol & Stroeken 
2 Government to Government 
3 Government to Business 
4 Government to Citizen 
5 Government to Employees 
6 Government to Foreigners 
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 از نمایند. پشااتیبانی اتخدمعرضااه  در یکدیگر از باشااند قادر مختلف هایبخش شااودمی باعث دولت

سیاری دیدگاه صلی رکن، دولت با دولت ارتباط برقراری، نظرانصاحب از ب ست  الکترونیک دولت ا ا

ست، بود نخواهد پذیرامکان دولت سطوح میان همکاری بدونالکترونیک  دولت ایجاد زیرا  ،2000 )و

 .(23ص

 سسات بازرگانیؤارتباط دولت با م

ندهای ، فرایکسااابه و بازرگانان به اطالعات و خدماتعرضاااه الکترونیک  الکترونیک به منظور دولت

 و زمان و زینهه حداقل با دولتی بخش با بازرگانان هایتراکنش تاگیرد الکترونیک را به خدمت می

 درها گاهوب طریق از هاآن تجاری امور و بازرگانانمورد نیازِ  اطالعات نیز و؛ دوشااابازده اجرا  حداکثر

 .(23ص ،2000 )وست، گیرد قرار هاآن اختیار

 ارتباط دولت با شهروندان

توانند از طریق کند و شاااهروندان میهای این بخش، ارتباط شاااهروندان با دولت را تساااهیل میفعالیت

این کاربرد دولت رسانی به اطالعات عمومی دسترس پیدا کنند. های اطالعابزارهای ارتباطی مانند وبگاه

های دولتی ها، غیر متمرکز شااوند و از مراجعات مردم به سااازمانشااود تا سااازمانث میباعالکترونیک 

ها، بساایاری از کارهای روزمره خود را انجام توانند از طریق وبگاهای که مردم میکاسااته شااود به گونه

 .(273، ص 2003، 1زاده و صفریدهند )قاسم

 دولت با کارمندان ارتباط

 مختلف هایسازمان کارمندان با دولت ارتباط نحوهکند می تالش لفهؤم این دولت الکترونیک در قالب

 را خود کارهای هزینه، و زمان حداقل صااارف با بتوانندد بای دولت کارمندان بخشاااد. بهبود را دولتی

 و نمایند بازنشستگی حقوق یا مرخصی وام، تقاضایالکترونیک  صورت به بتوانند باید هاآنکنند؛ مثالً 

ند تیح یا ظایف، منزل در بتوان ند را خود اداری و لتاز  بخش این گاه .ادا کن یک را  دو با -الکترون

                                              
1 Ghasemzadeh & Safari 
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نظام  از یوجز، کارکنان زیرا ؛دانندمی و ارتباط دولت با دولتجز -کمتر آن اهمیت وعنایت به وسعت 

 .(137 ص، 1388 ،سیدنقوی و همتی)دولت هستند 

 ارتباط دولت با مهاجران

 را کسانی با دولت تعامل مینهز -شده اضافه قبلیالگوهای  به تازگی به که-الکترونیک  تدول لفهؤم این

 .(1382 هاشمیان، فرد)نقدی کنند مهاجرت کشور آن به کشورها سایر از خواهندمی که کندمی فراهم

 

(2014، 1)دانیال و عبداهلل کیدولت الکترون یهانفعان از برنامهیاهداف ذ -2شکل   

 دولت الکترونیک ساختار

 )پشت لتدو حوزه و باجه(ی )جلو عمومی حوزه دارد: اصلی بخش دو ،ساختار دولت الکترونیک، کلی طور به

 کپارچهی و آماده، شاااهروندان بهبرای عرضاااه  اطالعات و خدمات دولت، حوزه یا باجه پشااات بخش در باجه(.

 ارتباط کاربرد یعنی الکترونیک، دولت ایکاربرده از یکی و دارد حضاااور دولت فقط، بخش این در. شاااودمی

 با دولت تباطارهای کاربرد یعنی الکترونیک دولت کاربردهای سایر گیرد.می قرار بخش این در دولت با دولت

 .شودمی تعریف باجهی جلو، مهاجران و حتی تا حدودی کارمندان در شهروندانمؤسسات بازرگانی، 

                                              
1 Danila & Abdullah 
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 بین تعامل توان ارتباطی، استانداردهای رعایت، باجه پشت دررا دارد. هر بخش دولت الکترونیک، ساختار خود 

 آورد.می فراهم را دولتهای درونی و برونی شبکه سازییکپارچه و اتصال امکان و دهدمی افزایش راای سامانه

 هویت احراز ارابز تهیه نیز و تعامالت و اطالعاتپایش  برای امنیتی هایشبکه و هاسامانه شدن، یکپارچه از پس

 .گرددمی تضمین تعامالت و ارتباطات اطمینان و امنیت، بخش این در شود.می ایجاد

 مانند مختلف طرق از توانندمی هاشاارکت و شااهروندان -اسااتمی عمو دسااترساای حوزه که- باجهی جلو در

 استقرار کنند. برقرار تباطار دولت با شخصیهای دیجیتال یا رایانه تلویزیون همراه، تلفن عمومی، هایخوانپیش

ستلزم، الکترونیک دولت سی تغییرات م سا ست دولت و عمومیهای حوزه در ا  ساختار جدید، الگوی در زیرا ا

عامالت و روابط ند.می تغییر ت یت اساااتقرار در کلی طور به ک لت آمیزموفق یک دو جه، الکترون یت و تو عا  ر

 توان وجود ها،شبکه و هاسامانه در اطمینان و امنیت جودو دولت، مرجعوبگاه  وجود همچون مهمی هایویژگی

 .(1382 ،و شمس عراقی احمدی)علی دارد ضرورت عمومی، دسترسی امکان وای سامانه بین تعامل

 مهمی نقش، شهروندان بین واسطه عنوان به که است الکترونیک دولت ساختار مهم عوامل از یکی، مرجعوبگاهِ 

 سااازمان کدام با اینکه از مسااتقل و یکپارچه صااورت به اطالعات و خدمات کلیه ،مرجع هوبگا در دارد. عهده بر

 خدمات از وساایعی طیف به توانندمی آن به مراجعه با شااهروندان که نحوی به؛ شااودعرضااه می اساات ارتباط در

 فقطوبگاه  .اسااتوبگاه  از بیش عملی ابتکار ،وبگاه مرجع، واقع در. (2004 )وساات، کنند پیدا دسااترساای برخط

 که منسااجمی و هچیکپار عملیات که حالی در دنکنمی برقرار ارتباط آن طریق از مردم که اساات بیرونیای الیه

شت در ست عاملیشود می صحنه پ ستفاده امکان که ا  بهوبگاه مرجع  واقع در .کندفراهم می راوبگاه مرجع  از ا

 و خودکار صورت به -داردنباله و مشترک فرایندهای جمله از-را  اداری فرایندهای ،دولت ومنزله واسط کاربر 

ستفاده با  طراحی در رو، این از دهد.می قرار کاربر اختیار در یکپارچه صورت به هااداره اطالعاتی هایبانک از ا

 بتواندوبگاه مرجع  که نحوی بهکرد  توجه ... و امنیتی محتوایی، فنی، از اعم مالحظات تمام بهباید وبگاه مرجع 

 .(203 ص ،1386 )یعقوبی، کند ایفا خوبی به ارتباطی واسطه عنوان به را خود نقش

 الکترونیک دولت مزایای

 و دولت کارکنان خصوصی، بخش شهروندان، حال شامل بلکه دولت خود نصیب تنهانه الکترونیک دولت منافع

 .شودمی نیز نامهاجر و دیگر کشورهای در مقیم افراد
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 :وصیخص بخش برای

 افزایش مشارکت و همکاری با بخش خصوصی 

 نیکیتر با استفاده تدارکات الکتروتر و مطمئنهزینهتر، کمتدارکات سریع 

 بع مالیوانتقال پول و مدیریت درست مناسادگی نقل 

 آسانی ارتباطات میان متصدیان دادوستد بخش خصوصی و دولتی 

 ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی 

  (.225، ص 2002، 1های بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی جامعه )چنهزینهکاهش 

 :شهروندان برای

 افزایش کیفیت خدمات دولتی 

 بهبود وضعیت شهروندان به دلیل توزیع مناسب خدمات دولتی 

 تمرکز خدمات دولتی بر نیازهای شهروندان 

 افزایش تنوع در خدمات دولتی 

 ی خاصهاامکان عرضه خدمات برای گروه 

 واسطه به شهروندانامکان عرضه خدمات مستقیم و بی 

 های خدمات دولتی برای شهروندانکاهش هزینه 

  ،(.1382افزایش در سرعت عرضه خدمات و اطالعات دولتی )ریاحی 

 :دولت برای

 هاکاهش هزینه 

 هنگام با تغییرات بهپذیری ساختار و تطابقِافزایش انعطاف 

 کاهش تخلفات و فساد اداری 

 افزایش مشارکت مردمی 

 افزایش شفافیت در بدنه 

 کاهش تمرکززدایی 

 ساالریهای مردمتقویت پایه 

 ساالری اداریاصالح دیوان 

                                              
1 Chen 
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  ،(.40، ص 1384افزایش قدرت پاسخگویی )فیضی و مقدسی 

 :کارکنان برای

 های اداریتسهیل فعالیت 

 های دولتیسازی ارتباطات میان شهروندان و سازمانبهینه 

 میزان آگاهی و دانش افزایش 

 :نامهاجر برای

 کسب اطالعات درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

 (.46، ص 1384های خودی و بیگانه )فیضی و مقدسی، افزایش آسانی ارتباط با دولت 

  :جمله از باشد. داشته همراه به را دیگری مزایای تواندمی الکترونیکی دولت استقرار و برپایی

 دولت بهان دسترسی امک افزایش

 بهره دولت خدمات از ساعته 24 شهروندان کهکند فراهم می را امکان اینالکترونیک  دولت از استفاده

دورنگار و یا  تلفن، مانند- دولت با شاااهروندان ارتباط سااانتی هایروش کنار دربه طوری که  گیرند

 در اینترنت طریق از خدمات ارائه آید.می وجود به شاااهروندانبرای  جدیدی شااایوه یا ابزار -مکاتبات

 .باشد داشته همراه به را شهروندان رضایت تواندمی روز ساعات تمام

 شهروندانافزایش رضایت 

، شهروندان اطالعات، و خدماتموقع به دریافت طریق از شوند.می مشعوف جدید خدمات از شهروندان

، همچنین یابد.می افزایش دولت به کمک در هاآن مشااارکت و آورندمی دسااته ب بیشااتری رضااایت

 و شهروندان امور تسهیل، دولت هدف که نکنیم فراموش یابد.می ارتقا شهروندان به دولت پاسخگویی

 .ستا هاآن میان تعامالت
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 ی کاراییارتقا و مشخص کاری فرآیند

 شاایوه بهترین بهدسااترساای  منظور به کار فرآیندهای ،الکترونیک دولت برقراریاقدام برای  هر از قبل

های خودکار اجرا ساااامانه طریق ازالکترونیک  دولت کهآنجااز .شاااودوتحلیل تجزیهباید  کاراجرای 

 .یابدارتقا می امور کاراییشود می

 عملیات در یکپارچگی و وریبهرهی ارتقا

 ملی سااطح در وریبهره و شااد خواهد قوا میان در حتی عملیات یکپارچگی موجبالکترونیک  دولت

 .(142 ص ،1384 نامداری، و )مقیمی یابدتقا میار

 الکترونیک دولتنبود  از ناشیآثار 

 :در برابر مزایای دولت الکترونیک، بعضی آثار فقدان آن بدین شرح است

 پیشرفته کشورهای با فقیر و توسعه حال در کشورهای بین شکاف شدن بیشتر 

 دولت هایتوانایی و مردم انتظارات بین شکاف افزایش 

 فرصت هزینه شدن متحمل 

 (1388 )سرداری، خدمات سنتیعرضه  علت به دولت هایهزینه روزافزون افزایش. 

 الکترونیک دولتاستقرار  ملزومات و هازیرساخت

 .دشومی اشارهها آن به کهی است ملزومات و زیرساخت توسعه و ایجاد نیازمند، الکترونیک دولت موفقاستقرار 

 ارتباطی هایزیرساخت

سعت به توجه با شش تحت جامعهجغرافیایی  و ست الزم الکترونیک، دولت پو صله ا  و هابخش بین جغرافیایی فا

ستفاده از محیط را مردم شت. میان ازها و ابزارهای ارتباطی با ا ست الزم زمینه این در بردا سترهای ا  و مخابراتی ب

 .داد گسترش مربوطه یهافناوری بر تکیه با را ارتباطی

 :از نداعبارت بسترها این از برخی

 های بین شهری و درون شهری مخابراتتوسعه شبکه 
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 افزایش خطوط تلفن در مناطق 

 توسعه خطوط فیبر نوری 

 توسعه مراکز عرضه پهنای باند اینترنتی 

 توسعه مراکز عرضه خدمات اینترنتی به مشتریان عمومی 

 سیمهای ارتباطات بیرواج فناوری 

 تیاطالعا یهازیرساخت

 به تیابیدس برای مناسب تجهیزات نیز و صحیح و گسترده یهاداده و اطالعات ،الکترونیک دولت اساسی رکن

 داشت. نخواهد ارزشی ندباش داده از خالی کهای داده یهاپایگاه یا اینترنتیهای وبگاه مینأت است. اطالعات این

 کارشاااناساااان ها،ساااازمان عمومی روابط خبری،های بایگانی آمار، مراکز نظیر اطالعات مینأت منابعیی ساااو از

 وظفمالکترونیک  دولت اسااتقراربرای  باید آن نظایر و مدیریتی واحدهای مختلف، یهاحوزه در تخصااصاای

 فنی مراکز و داده بزرگ یهاانباره و مراکز، دیگر سااوی ازکنند.  مینأت را روزبه و کامل اطالعاتی منابع شااوند

 .استالکترونیک  دولت توسعه اساسی اقدامات ازا هداده نگهداری و حفظ

 آموزشی و فرهنگی ملزومات

 جامعه نگیفره بسااتر اساات الزم ،الکترونیک دولت روندهای با دولتی امور در ساانتی روندهای جایگزینی برای

 به رداختنپ رفاًصاا ترتیب بدین آید. وجود به اعتقادات وها عادت در الزم تغییرات و شااود آماده تحول این برای

سعه و مینأت ساخت تو ست  کافی ایداده و ارتباطاتی فنی، هایزیر ست الزم ونی صالح برای ا  فرهنگی ارساخت ا

 .شود اهبردیو رجدید ریزی برنامه، جوامع

 مذکور، موضااوعات بر عالوه اساات.مهم  نیز حقوقی مسااائل و اخالق حوزه در حتی فرهنگی یهاعادت تغییر

ناوری امکانات کارگیریهب یبرا الزم ساااواد مینأت  فراوانی اهمیت از جامعه مختلف ساااطوح در اطالعات ف

 توسعه مردم آگاهی و سواد سطح اما شوند مینأت دیگر یهازیرساخت همه اگر که است بدیهی است. برخوردار

 به نیاز، یفناور گساااترش برای جامعه هر، آن بر عالوه یابد.نمی تحققالکترونیک  دولت اهدافاساااتقرار  دبانی
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الکترونیک  دولت ساختار یهاپایه و شوند داده آموزش فنون و علوم حوزه در که دارد دانشمندانی و متخصصان

 .(2008 ،1اینونو  )مارگتسباشند 

 قانونی و مدیریتی ملزومات

 و ینقوان نیز و گیرند قرار اساااساای تحوالت معرض در باید مدیریتی جنبه از کشااور هر در موجود هایسااازمان

 ابزارهای با ساانتی یمدیریت و قانونی یهانظریه انطباق .کنند تغییر اطالعات فناوری امور با متناساابباید  مقررات

ست.شدنی تحلیل مختلفی یهاجنبه از جدید  در متعددی هایلعام با سازمان و جامعه هرالکترونیک  آمادگی ا

 و هاسازمان فضای سازیآماده و مدیریتی هاینگرش رد تغییر که است بدیهی شود.میارزیابی ، مدیریت حوزه

نیک کتروال دولت توساااعه مهم ملزومات از یکی، اطالعات فناوری رویکردهای با مدیریتی یهانظریه انطباق

 .(2008 ،مارگتس و اینون) بود خواهد

 موانع دولت الکترونیک

 یهایافته نتایج که است متنوعی و شماربی انعمو و مسائل از آکنده، الکترونیک دولتی، استقرار طرح هر مانند

 موانع چند هر که اسااات این کرد اشااااره آن به باید که اینکته. اندکرده ییدأت را آن ،مختلف پژوهشااای-علمی

 به کلی اصول حوزه در کارها از بسیاری اما است کشور آن به منحصر کشوری هر در الکترونیک دولتاستقرار 

شوربه  ربطی، تمدیری زمینه در ویژه ستر ندارد قومیت یا ک شو های مختلف، موانع متنوعی را پژوهش (.2009 ،2)

 .شوداند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میبرای استقرار دولت الکترونیک برشمرده

 نکردن حمایتشاامارد: برمی گیرى و ایجاد دولت الکترونیکدر راه شااکلزیر را موانع  (16، ص1386) نقشااینه

، الکترونیک دولت تشاااکیل به نیاز احسااااس عدم، الکترونیک دولت گیرىشاااکل ازن ساااازما ارشاااد مدیران

 هاىپایگاه و هاشاابکه توسااعه و نگهدارى ایجاد، هاىهزینه بر مشااتمل دولتى چنین اندازىراه ساانگین هاىهزینه

سانىاطالع شور سطح در ر صص وهاىنیر کمبود، ک شته در متخ ضه  نحوه، ارتباطات و تاطالعا فناورى ر عر

ست اطالعات شتریان هدرخوا سترس صورت به م  غیر و محرمانه اطالعات مرزبندىتوان ، فقدان هاآن براى پذیرد

شکالت، محرمانه صى اطالعات از حفاظت به مربوط م سى راهکارهاى، هاسازمان و افراد شخ ستر  به کاربران د

                                              
1 Margetts & Eynon 
2 Schwester 
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 اطالعات مجدد مهندساااى و تحلیل مشاااکالتو  کاربرانیان م در اىرایانه ساااواد کمبود، الکترونیک دولت

 .دولت کردن الکترونیک منظور به هاسازمان

 :شماردبرمیرا به شرح زیر  الکترونیک دولتاستقرار  اساسی مشکالت (1384) جاللی

 بازگشاات و کندمى طلب را فراوانى هاولی گذارىساارمایه ،کالکترونی دولت :زیاد گذارىساارمایه  -1

ست. سریع نیز سرمایه  تحقق راه رد سلبی عامل اولین راه این در نهادن گام خطر ،علت همین به نی

 .است آن

 لهئمساا اینها، نظر به برخط شاادن گسااترده اطالعات شااخصاای و دولتی در شاابکه :اطالعات امنیت -2

ست.  سیاری ا  انهمحرم یرغ و محرمانه اطالعات بین مرزبندىمهم در این زمینه،  نکتهدارای اهمیت ب

 اراختی در محدودیت بدون باید را اطالعات بعضاااى ،کالکترونی دولت ،دیگر عبارت به .اسااات

 بانمخاط برخى براىباید  اطالعات از اىدساااته ضااامناً دهد. قرار مخاطبان دیگر و شاااهروندان

سترس شد. ناپذیرد شخص و تعریف با شکل کار ها،مرزبندی این کردن م ست دقیقى و م  ضمن ؛ا

 .است دشوارى بسیار کار ،مشخصات آن باای استقرار سامانه ،هامرزبندی این تعریف از پس اینکه

 را اطالعات این اینکه تصور ،کالکترونی دولت اطالعات مقدار به باتوجه :گسترده هاىداده پایگاه -3

 ،لهئسااام اینعنایت به  با رساااد.مى نظر به غیرممکن کرد نگهدارى اییکپارچهساااامانه  روى بتوان

ای انهساااام که هنگامى دارد. وجود گساااترده هاىداده پایگاه از اساااتفاده راه در زیادى التمشاااک

 مختلفى مقاصااد به را اطالعات باید کند ذخیره اساات گرفتهی کاربر از که را اطالعاتى خواهدمى

 .نماید ارسال

لت 1کار نیروی گروه یک دو کا الکترون مده موانع، آمری یت راساااتقرا راه سااار بر که را ایع لت آمیزموفق  دو

 هایسازمان فرهنگ منابع، اعتمادسازی، دولتی، معماری ضعف همچون ییهاعنوانذیل  دارد وجود الکترونیک

 .(104 ص ،1384 مقدسی، و )فیضی است کرده بندیطبقهان نفعذی مقاومت و دولتی

                                              
1 Task Force 
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 کندمی بندیطبقه ایگانهپنج ائلمسا قالب در را الکترونیک دولتمساائل اساتقرار  و موانع، خودمطالعه  در انیل

 .(2000 ،1)انیلاست  شده خالصهزیر  جدول در که

(2000)انیل،  الکترونیک دولتاستقرار  موانع -2 جدول  

 مشخصات جزئی مانع ردیف

 مسائل مربوط به دسترسی 1
 امکان دسترس به اطالعات مورد نیاز

 تضمین امنیت و خصوصی بودن اطالعات

 ه عوامل فنیمسائل مربوط ب 2
 ایهای رایانههای فنی شبکهیکپارچگی سامانه

 تغییر فناوری و لزوم احیای مجدد آن

 مسائل مربوط به عوامل انسانی 3

 گیری و سنجش میزان رضایت مشتریاندازه

 انتقال فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 مشارکت کم در استقرار دولت الکترونیک

 هاعدم کفایت آموزش

 سازی برای تغییرروند نامطلوب آماده

 مسائل مربوط به خدمات 4
 وکارمدیریت معامالت مالی و کسب

 عرضه خدمات یکپارچه

 مسائل مربوط به منابع 5
 مسائل مربوط به افراد

 موانع مربوط به تجهیزات

یاالت متحده اجرا  نیز پژوهش دیگری را درباره موانع اساااتقرار دولت الکترونیک محلی در 2نوریس و کرامر ا

های محلی آمریکا هنوز در مراحل اولیه چرا بعضاای دولت»اند. این دو محقق با قرار دادن پرسااش اصاالی کرده

ستند؟ سعه دولت الکترونیک ه شور به مهم« تو ستقرار دولت الکترونیک در ایاالت این ک ترین موانع را در راه ا

ود فناوری و کارکنانِ آشااانا با وب، فقدان و یا کمبود منابع ها، کمبصاااورت زیر بیان کردند: قدمت کم وبگاه

مالی، کمبود اطالعات درباره کاربردهای دولت الکترونیک، مسائل مرتبط با حریم خصوصی کاربران و مسائل 

 .(2000و پشتیبانی از طرف ادارات منتخب )نوریس و کرامر،  حمایتامنیتی و کمبود 

                                              
1 Oneill 
2 Norris & Kraemer 
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در اسااتان هرمزگان  کیدولت الکترون ۀتوسااع ۀکامل برنام تیموانع موفق تخشاانابرای که  کیفیای در مطالعه

 :استخراج شده استیادشده موانع برای انجام شده، الگوی زیر 

 

(1398)بهبودی و همکاران،  کیدولت الکترون ۀتوسع ۀکامل برنام تیموانع موفق یالگو -3شکل   

 :شمرندرونیک برمی، موانع زیر را برای استقرار دولت الکتمقدسی و فیضی

 هسااتند. کشاااورزى و روسااتایى مناطقى ،ساانتى صااورت به مناطق بعضااى جغرافیایى: موانع 

 -دنندار اینترنت بهدسااترس  براى اشااتیاقى شاااید که- مناطق این بهنیز  اینترنت کنندگانفراهم

 .دهندنمى نشانها برای توسعه دولت الکترونیک در آن اقبالى

 حداقل آیند.برنمى اینترنت از اساااتفاده هاىهزینه پس از درآمدکم اقشاااار اقتصاااادى: موانع 

ستفاده امکانات صى رایانه ،اینترنت از ا ست اینترنت به صالتا خط و شخ  ههزین هاآن یهته که ا

 از استفاده راه سر برمهمی  مانع ،اینترنت از استفاده ههزین که برسد نظر به شاید .طلبدمى زیادی

 مردم اقشااار همه ،کالکترونی دولت مخاطب که کرد هجتو باید ولى یسااتنک الکترونی دولت
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 اینترنت به هاآن یدسااترساانداشااتن  دلیل ترینمهم ،اقتصااادى مانع که اىعده وجود و هسااتند

 .نیستکردنی انکار است

 ضور زبانى: موانع سمى زبان با که- خارجى اتباع ح شنا منطقه ر ستند آ ست. سوم مانع -نی  در ا

ضى ترکلى سطح شورهاى اتباع به مربوطک الکترونی دولت خدمات بع ست. دیگر ک  برقرار ا

شکالتى و افراد گونه این با رابطه کردن ست ترجمه سر بر که م ساب زبانى موانع جزء نیز ا  ح

 .شودمى

 معلوالن و  ،کالکترونی دولت مخاطبان از بخشاااى چون ناتوان: و معلول افراد از ناشاااى انعوم

 موانع از ،دیگر منبعى در ،این بر عالوه .دآور حسااااب به نیز را مورد این باید هساااتندناتوانان 

 و )فیضی است شده یاد اینترنت از استفاده شدن فراگیرمشکل منزله  به سوادىکم نظیر دیگرى

 .(1384 مقدسی،

 از نداارتعبدانند. این سااه مورد می اصاالی مورد سااهرا  الکترونیک دولت گسااترش موانعنظران، برخی صاااحب

 .منابع محدودیت و سازمانی فرهنگی،موانع 

سی: فرهنگی عوامل -الف شان الکترونیک دولت یاجرا برای هاآن اولیه مطالعات و هادولت برر  ن

 است این بلکه نیستفناوری  الکترونیک، دولت توسعه و ایجاد اصلی مشکل که است داده

 ،تغییرات این خیر. یا دارد را زیاد یاربسااا تغییرات پذیرش آمادگی ،جامعه فرهنگ آیا که

 که دهدمی نشااان نیز هابررساای گذاشاات. خواهند دولتی کارمندان رد را خود اصاالی تأثیر

 کردن راضااای برای ند.امخالف اداری نظام در ساااریع تغییرات با دولت کارمندان از ایعده

 حریم و هساات امن کافی قدر به اطالعات انتقال که کرد متقاعد را هاآن باید نیز مردم عموم

 .(2008 اینون، و )مارگتس شودمی رعایت کامالً افراد خصوصی

ستندی محدود سازمانی بین روابط دارای دولتی اداراتاکنون : هماداری و سازمانی عوامل -ب  ه

 تنها نیز هاسازمان این مسئوالن .است هاآن بین مناسبیک الکترون شبکه فقدان دلیل به این و

ندکرده عادت ساااازمانیدرون حوزه در دیریتم به باط و ا  مختلف هایساااازمان بین ارت
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 عامل نیز پایین به باال گیریتصااامیم روش کند. ایجاد هاآن برای را مشاااکالتی تواندمی

 .(2005 ،1ایرانی و )ابراهیمی است زده دامن مدیریتی مشکالت به که است دیگری

 -متحده ایاالت مثل ایپیشااارفته جوامع در-اکنون هم شاااد گفته که طور همان :منابع کمبود -ج

ساسفناورانه  منابع لحاظ از کمبودی سانی نیروی کمبود اما شود؛نمی اح صصم ان  چه- تخ

 دولت در ریتغی روند به بخشااایدن سااارعت راه در ایعمده مشاااکل -مدیریتی چه و فنی

 که گفت توانمی واقع در عموضااو این بودن بدیع و نو دلیل به طرفی از .اساات الکترونیک

یک دولتاساااتقرار  برای ای،باتجربه مدیریتی نیروی هیچ عه در الکترون  ندارد دوجو جام

 .(1385 منوچهری، و منشمحمودی)

 و تدابیر اتخاذ که شااوندمی اطالعات عصاار در جدیدی مرحله وارد دولت، و اداری نظام، الکترونیک دولت در

 تا مراتبیسلسله ظامن و تمرکز ،ساالریدیوان ،در این ساختار هرچند است. روریضبرای آن  الزم یهابینیپیش

مثالً  که ودب خواهد آن متوجه نیز نامطلوبی آثار اما یابدمی بهبود پاساااخگویی و شاااودمی حذف زیادی حدود

 آشنا و متخصص ییرون به روزافزون نیاز به توجه با ،کاریبی از ترس و کارکنان شغلی امنیت کاهش به توانمی

سئولیت و تعهد کاهش همچنین و ارتباطات و اطالعات فناوری به شاره دولت کارکنان پذیریم باطنی و ) دنمو ا

 .(1385 شناس،یزدان

 به منجر تواندمی دیگرساااوی  ازبگذارد  پاساااخگویی رد مثبتی تأثیر تواندمی الکترونیک دولت که طور همان

سخگویی شدن مخدوش شه این گردد. پا ست ممکن خد ست از دلیل به ا ستندات رفتن د ضای در مکتوب م  ف

شد. مجازی سناد نظران،صاحب از ایعده عقیده به با  فراوان، پذیریانعطاف و بودن ناملموس جهت به ایرایانه ا

 .(2002 )چن، دارند مکتوب اسناد به نسبت پاسخگویی برای کمتریتوان 

صی و دولتی اطالعاتهای نظام شدن ناامن  یکپارچه نظام در اطالعات محرمانه پخش چگونگی نیز و افراد شخ

 قرار شهروندان خصوصی حریم با تعارض در که است نظام این اساسی یهادغدغه دیگر از الکترونیک، دولت

 از اساااتفاده- امکان این و گیردمی قرار جدیتهدید  مورد خصاااوصااای حریم الکترونیک، دولت در. گیردمی

 مسلم حقوق با معارض -دارد قرار الکترونیک دولت اختیار در که افراد اطالعات ترینخصوصی و ترینشخصی

                                              
1 Ebrahimi & Irani 
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 حمایت اهمیتباید به  بنابراین است. افراد خصوصی حریم حفظ و شخصی اطالعات محرمانگی در شهروندان

 .(1374 ،ارانهمک و )خرائیشود  توجهاطالعاتی  فناوری از ناشی خطرهای مقابل در افراد خصوصی زندگی از

سترده شبکه و ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد صی حقوق حوزه در اینترنت گ صو شخص طوره ب و خ  در م

ها، دگرگونی این .است تجاری امور از الینفکی جزء، امروزه که طوری به است بودهمؤثر  بسیار، تجارت بخش

 قوانین همچون مهمی مسااائل از نظر صاارف اساات. ساااخته نمایان معنوی مالکیت حوزه در را جدیدی یهاافق

 ابعاد شامل موارد، از بسیاری در که- کنندهمصرف حقوق ومالکیت معنوی  نقض الکترونیک، تجارت به مربوط

سناد نظیر مباحثی و گرددمی فراملی و المللیبین ضایالکترونیک و یا  تجاری ا سیارمانع  -الکترونیک ام  مهمی ب

 .است الکترونیک دولت در مدنی مسئولیت مسئله گرددمی مواجه نآ با الکترونیک دولت که

 مساائول تعیین، این بر عالوه و داشاات خواهد رو پیش را وساایعی حوزه، الکترونیک دولت در مدنی مساائولیت

باطنی ) است پیچیده و دشوار ایمسئله خسارت، جبران طریقه و موجود مجازی فضای به توجه با خسارت ایجاد

 .(1385 اس،شنیزدانو 

یی، سو از، فرآیند این است.مؤثر  بسیار نیز کیفری حقوق عرصه در الکترونیک دولت استقرار و دیجیتال انقالب

ستیابی امکان و یابیجرم علوم صات، به د شخ صیت پرونده و سوابق م شمگیری تحوالت با را افراد شخ  همراه چ

 که بود حدی به ثیرأت این اساات. کرده مواجهی یمعظتحول  با راساانتی  جرائم حوزه، دیگر سااوی از و ساااخته

 به نیاز جرائم، این وساایع موج و یافت تغییر بنیادین صااورت به ایرایانه جرائم مورد در علمی و عمومی دیدگاه

 دشاا آشااکار حتی؛ رساااند اثبات به را پردازیداده یهامحیط امنیت و جرمپایش  باب دری جدیدراهبرد  تدوین

 شامل را تریوسیع بسیار حوزه بلکه نیست اقتصادی جرائم به محدود دیگر، اطالعاتیفناوری  با مرتبط جرائم که

ها آن خاص و فنی ماهیتاست  ساخته متمایز جرائم سایر از راای رایانه جرائم آنچه (.1387 ،ی)مسرور شودمی

ست. سهیل را جرائمبرخی  ارتکاب الکترونیک، دولت نظام و اطالعاتفناوری  ا  زمینه این، بر عالوه نماید.می ت

 شناس،یزدانباطنی و )کند می تجاوز جدیدی یهاارزش و منافعبه  که نمایدمی فراهم را جرم از جدیدی اشکال

1385). 

 جرم، کشف مراحل است. مواجه توجهی درخورمسائل  با بودن، فراملی وفنی  جهت از جرائم این دادرسی ینیآ

 دلیل به جرائم این به رسیدگی در سرعت لزوم و هاآن نگهداری و حفظ ادله، سبک توقیف، و بازرسی، تعقیب
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 با کند.می طلب را امنیتی و انتظامی قضااایی، متخصااص نیروهای و دارد دنبال به فراوانی مشااکالت، ماهیتشااان

شدنی تکابار راحتی به المللیبین سطح در جرائم این الکترونیک، دولت محدود غیر و مجازی محیط به عنایت

 در جرمی مرتکب مربوط، اطالعاتی هایبانک به دسااترساای با تواندمی اروپا قاره در فردی که طوری به هسااتند.

 پذیری،انعطاف و قابلیت این اینکه نتیجه نماید. مختل را ارزشمندی اطالعات وها مثالً سامانه و گردد آمریکا قاره

 .(1387 ،ی)مسرورکند ار تکان میدچ را کیفری حقوق گوناگون قوانین و صالحیت

 الکترونیک دولتالگوهای تعیین هدف 

 .کنندرا عرضه می الکترونیک دولت استقرارتعیین هدف، اهداف غایی  یهاالگو

 1انتشاریالگوی 

 اطالعات این زا شهروندان استفاده، آن هدف و است فناوری از استفاده با اطالعات شفاف نشرالگو،  این مبنای

 و اتاطالع فناوری از اساااتفاده با دولتی مختلف یهاساااازمان، دیگر عبارته ب اسااات. بهتر گیریتصااامیم و

 بتوانند جامعه شهروندان که ایگونهه ب است شده ریزیپایهی وسیع محدوده در آن بر مبتنی ایِنهیاراهای سامانه

ستفاده با صمیمات، اطالعات این از ا شاریاالگوی  کنند. اتخاذ تریآگاهانه ت ست متکی ادهس حقیقت این بر نت  ا

 به نساابت و کنند درک بهتر را دولتی سااازوکارهای و عملکرد بود دنخواه قادر بیشااتر آگاهی باان شااهروند که

سئولیت و حقوق شتری وقوف، خود هایم  کندمی یجادا مردم و دولت بینای طرفهیکالگو، رابطه  این د.نبیاب بی

 به ارندددساااترسااای  دیگر منابع مجاز اطالعات به که صاااورتی همان به توانندمی آن طریق ازشاااهروندان  که

 استفاده با هک صددند در عمومی بخش کارگزارانالگو،  این اساس بر باشند. داشتهدسترسی  نیز دولتی اطالعات

. در این دبپردازن تریوسااایع عمومی محدوده در اطالعات انتشاااار به ارتباطات و اطالعات فناوری هایقابلیت از

 از فادهاساات با اساات تالش در دولت و اساات طرفهیکی جریان، شااهروندان و دولت میان اطالعات جریانالگو، 

 برخطضااه الگو، عر این کاربردهای جمله از کند. تسااریع را جامعه به رسااانیاطالع جریان مختلف،مساایرهای 

 و هاطرح هب مربوط اطالعات برخطعرضاااه  ،هانشاااانی ،هانام دادن قرار دساااترس در دولتی، مقررات و قوانین

 )شفازند، است ... و دولتی مختلف یهابخش کارایی میزان و شدهصرف یهاهزینه ،هابودجه دولتی، یهابرنامه

1387). 

                                              
1 Disseminating model 



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

40
 

 1تعاملی خدماتالگوی 

سه در تعاملی خدماتالگوی  ست  ترقویالگوی قبل،  با مقای شارکت برای را راه وا ستقیم م ضا م  در عهجام یاع

 چونهم مختلفی امور در را شاااهروندان مشاااارکت امکان، تعاملی خدمات. الگوی کندمی باز حکومت امور

 فراهم غیره، و یعموم مباحث دربارهالکترونیک  گیرییأر ،هااندیشه گذاشتن اشتراک به ،الکترونیک انتخابات

 .(65 ص ،1384 مقدسی، و )فیضیکند می

 2تطبیقی تحلیلیالگوی 

 ورمنظه ب و شااده گذاریپایه خصااوصاایتدولتی حوزه در موجود اطالعات روی بر کاوش اساااس برلگو ا این

 علمی تولیدات، ستهپیوه صورت بالگو  این پردازد.با اطالعات قبل می اطالعات این مقایسه بهها بحث از استنتاج

الگو  این مد نظر مقایساااه گیرد.می بهره جدید اقدامات وها سااایاساااتبرای  هاآن از و کندمی تحلیل را جدید

شد  زمانی تواندمی صویری تابا ضع از ت صل فعلی و قبلیهای و سه از یا کند حا ستفاده تفاوتم موقعیت دو مقای  ا

 در که عاتیاطال ترکیب با و کندمی تکیه دولتی و خصاااوصااای بخش میان متقابل روابط ایجاد برالگو  این کند.

 )شااافازند، آوردمی وجود به را اطالعات از تریوسااایع مجموعه اردد وجود دولتی و خصاااوصااای بخش حوزه

1387). 

 3الکترونیک حمایتالگوی 

 رد تا آیدمی ینمد جامعه کمک به اوقات اغلب که اساااتالکترونیک  دولتالگوهای  ترینرایج ازالگو  این

 و شااادههدایت شاااده،زیریبرنامه فرآیند برالکترونیک  حمایتالگوی  گذارد.اثر  گیریتصااامیمفرایندهای 

الگو،  این کند. رپ را هاخأل، مستحکم مجازی جامعه ساختن با تا است شده گذاریپایه اطالعات ازای راهبردی

 مرزهای افیایی،جغر مرزهای بر غلبه برای را اطالعات و انساااانی نیروی بالقوه یهاقابلیت که دارد را آنتوان 

 دهد قرار هم رکنا در را اطالعاتی و انسااانی منابع جمعی، کارهای در و گیرد کاره ب اداری تشااریفات و ساایاساای

 .(69 ص ،1384 مقدسی، و )فیضی

                                              
1 Ineractive service model 
2 Comprative analytical model 
3 E-advocacy model 
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 1بحرانی جریانالگوی 

ساس برالگو  این ساسی اطالعات ا شار یا مخاطبان نیاز مورد ا  شده گذاری پایه تروسیع عمومی حوزه در مهم انت

ست ستفاده با بتوان که ایگونه به ا سانه و ارتباطات و اطالعات فناوری از ا  اطالعات فناوری، نای بر مبتنی یهار

 .(1387 )شفازند، کردعرضه  هاآن به دارند قرار متفاوت هایمکان در که را کاربرانی نیاز مورد

 مارپیچیالگوی 

 دادن اننشااآن،  اصاالی هدف و اساات شااده گرفته تراکنش و توزیع، ارتباط، اطالعات کلمات ازالگو  این نام

شده افزوده ارزش شی سیر و ایجاد ضای در آن افزای ست مجازی ف ساس بر .ا  زمانی، ملع هر، مدیریتی دیدگاه ا

 هر سااودآوری ندبرآی، دیگر بیان به گردد. سااازمان یا و محیط در افزوده ارزش تولید به منجر که اساات دارمعنا

 شدهمطرح چهارگانه ادابع به باید موفقراهبرد  الگو، این دیدگاه از باشد. مثبت باید محیط یا و سازمان برای عمل

 .(52 ص ،1387 )مسروری، باشد داشته توجه

 الکترونیک آمادگی ارزیابیالگوهای 

 ارتباط والکترونیک  آمادگی است. الکترونیک دولت استقرار اساسی نیازهایپیش از یکیالکترونیک،  آمادگی

ستامر  این در توانمی را الکترونیک دولت با آن  آیدمی میان به دولتی مدیریت از سخن وقتی که کرد جووج

 نهادهای و شهروندان، آن دیگر سویدر  و دولت، پیوستار اینی از سویدر  که شودمی مجسم ذهن در پیوستاری

 غیر نهادهای و جامعه از و داد جهت ایشااابکه دنیای ساااوی به را دولت تواننمی بنابراینقرار دارند؛  دولتی غیر

باط که- لتیدو یاز الکترونیک جامعه به الکترونیک دولت ماند. غافل -دارند دولت با تنگاتنگی ارت  و دارد ن

 افزایش با متناسب، جامعهالکترونیک  آمادگی میزان افزایش و برخط خدمات برای تقاضا وجود به آن اثربخشی

 این از است. ایشبکه دنیای در فعالیت ونو  عصر به ورود بسترالکترونیک،  آمادگی است. وابسته برخط خدمات

الکترونیک  آمادگی سنجش هدف باوامع ج داخلی شرایط با متناسبالکترونیک،  ارزیابی الگوهای طراحی رو،

 ترمناساب تصامیمات اتخاذ در را عمومی بخش کارگزار، شاناختاین  اسات. ضاروری اهرمی نقاطشاناخت  و

 سااازد.می حاکم وکار،کسااب ایشاابکه الگوهای سااوی به حرکت درون در را علمی عقالنیت ورساااند می یاری

                                              
1 Critical-flow model 
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الکترونیک  آمادگی ازی کاملتصویر  آن کارگیریبه و نباشد کامل الگوها این از کدام هیچ است ممکن اگرچه

 .(1386 )یعقوبی، است دارا را خود خاص یهاویژگی، الگوها این از کدام هر اماعرضه نکند  جامعه

 .شودمیاختصار تشریح ه ب 3کانلو مک1APEC  ، 2CSPPیالگودر اینجا سه 

 APECالگوی 

 ارائه 2000 سال در اقیانوسیه-آسیا اقتصادی یهاهمکاری سازمان الکترونیک تجارت رهبری کمیتهالگو را  این

 آزاد تجارت همچون ییهاویژگی از که داردالکترونیک  آمادگی کشاااوری ،الگو این اسااااس بر اسااات.کرده 

 را تجاری یهاتوافق و المللیبین اسااتانداردهای و باشاادنداشااته  صااادراتی وپاگیردساات قیود ودار باشااد برخور

 بررسی ایگزینه چندپرسش  صد طراحی باالگو  این ارچوبهچ درالکترونیک  آمادگی پیشرفت سطح بپذیرد.

ستفاده شبکه، به دسترس ،ریفناو وها زیرساخت گانهشش عوامل بر کیدأت باها پرسش این تنظیم وشود می  از ا

 ،4زجی)بر گیردمی صاورت دیجیتال اقتصااد وضاعیت و انساانی منابع هایمهارت توساعه تساهیل، و ارتقا اینترنت،

2001). 

5الگوی 
CSPP 

 از متشکل گروهی CSPP است شدهای عرضه های رایانهسامانه مشیخط طرح قالب در 1998 سال درالگو  این

 این تعریف اساااس بر اساات. آمریکا متحده ایاالت اطالعاتفناوری  هایشاارکت در راییاج ارشااد مقام شااش

 باشد، برخوردارزیاد  پایداری و عیسردسترس  از رقابتیی بازار در که داردالکترونیک  آمادگی ایجامعه گروه،

 حریم شاااود، تهگرف کار به منازل و هاشااارکت دولتی، هایساااازمان مدارس، در ارتباطات و اطالعاتفناوری 

صی صو شدزیاد  برخط تعامالت امنیت وشود  حفظ کاربر خ شیخط و با صالمیزان  افزایش، دولت یهام  به ات

 اطالعاتفناوری  نفوذ گیریاندازه صدد درالگو  این یهاشاخص کند. تشویق و توسعه را آن از استفاده و شبکه

عرضااه  مراکز بین رقابت آنکه ضاامن؛ اساات لتیدو هایسااازمان و هاشاارکت مدارس، منازل، در ارتباطات و

                                              
1 The Asian Pacific Economic Cooperation 
2 The Computer System Policy Project 
3 Mcconell 
4 Bridges 

5 Computer Systems Policy Project 
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سی خدمات ستر سی  سرعت ،د ستر شیخط ود سینیز  را دولت م  عوامل ارچوبهچ در نیز ارزیابی .کندمی برر

 .گیردمی انجام توانمندسازها و جوییصرفه کاربردها، ،دسترسی ها،زیرساخت گانهپنج

 کانلمکالگوی 

ضه کرده  2000 سال در اطالعاتفناوری  خدمات جهانی دیهاتحا همکاری با کانلمکالگو را  این ست.عر  بر ا

 و دولت ها،شاارکت مدارس، در رارایانه  که اساات برخوردارالکترونیک  آمادگی از کشااوریالگو،  این اساااس

 هایمهارت آموزش آزاد، تجارت از وآورد  فرآهم رقابتی بازار در را مطمئنی دسترس باشد، گرفته کار به منازل

 و دولتی بخش مشاااارکت و همکاری خالقیت، فرهنگ ماهر، کار نیروی مدارس، در اطالعاتفناوری  با رتبطم

صی صو صی حریم حفظ با توأم ایمن یهاشبکه حقوقی، نظام دولت، در شفافیت یکدیگر، با خ صو  و افراد خ

 چندین و اصاالی عامل پنج اساااس برالگو  این در ارزیابی باشااد. برخوردارالکترونیک  امضااای با مرتبط قوانین

ساخت) اتصال قابلیت گیرد.می صورت فرعی شاخص سی  ها،زیر ستر سی هزینه ود ستر  الکترونیک رهبری (،د

شی)خط سرمایه اطالعات ایمنی دولتی(، قوانین وها م صی حریم از حمایت معنوی، و فکری ) صو ضای و خ  ام

 کار نیروی به دساااترسااای ارتباطات، و طالعاتافناوری  با مرتبط )تحصااایالت انساااانی سااارمایه الکترونیک(،

ضای و دیده(آموزش سب ف سی، ثبات )رقابت،الکترونیک  وکارک ساخت خارجی، سرمایه سیا  مالی(، یهازیر

 .(56 ص ،1387 )مسروری، استکترونیک ال آمادگی ارزیابیالگو برای  این فرعی یهاشاخص و اصلی عوامل

 نیکالکترو دولتای اجرای مرحله الگوهای

 مراحل از دولت کندعرضاااه می جامعه به الکترونیک دولت که خدماتی کیفی و کمی گساااترش جریان در

 :کرد تقسیماصلی  مرحله چهار به را هاآن توانمی که کندمی عبور مختلفی

  .است دولتی مختلف هایسازمانباره در اطالعاتی شامل که دولتیهای گاهوبایجاد  -1

 .هستند تعاملی یمحیط در هاسازمان اطالعات شامل که دولتی هایگاهوب ایجاد -2

 نیاز مورد شااخصاای اطالعات به بتوانند که دهندمی را اجازه اینمشااتریان،  به کهی هایگاهوب ایجاد -3

  .یابند دست خود
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سترش -4 سیار هایسازمان شامل و دهندمی خدمات شهروندان بهدائم  که هاییشبکه و هاگاهوب گ  ب

 الکترونیک دولت پیشرفت مراحل .اندشده متصل یکدیگر به هاشبکه این توسط که هستند زیادی

 .(1385 منوچهری، و منشمحمودی) است درآمده نمایش به زیر شکل در مرحله هر درخدمات  و

 
(1385 منوچهری، و منشمحمودی) الکترونیک دولت تکامل مراحل -4 شکل  

ستقرار  ساً اجرا و ا سا ضوعات از یکیالکترونیک،  دولتا ست. بوده اخیر هایسال در جنجال پر مو ی الگوها ا

 ایعدیده اقدامات مساتلزم مکانی هر در الکترونیک دولتدر حالی که اجرای  دارند مفهومی جنبهتعیین هدف، 

 در الگوها این کرد. اشاره سازمانی و فنی مدیریتی، سنجیامکان و نیازسنجی به توانمی هاآن ارکان از که است

 تردقیق ارزیابی همچنین واجرا  مراحل در کار مسایر ساازیشافاف و ریزانبرنامه برای مناساب اندازچشام یجادا

 و سازمانی فنی، هایسنجیامکان از پس باید مناسب الگوی رسانند.می یاری امر اینمسئوالن  به اجرا، پیشرفت

 .(1387 )شفازند، شودانتخاب  موجود ایطشر والگو  میان تناسب وجود از اطمینان با همچنین و مدیریتی

 جهانی بانک ایمرحلهسه الگوی

 .است کرده معرفی الکترونیک دولتاجرای  برای ایمرحلهسهی الگوی جهانی، بانک وریافن مرکز

 هامرحله اول: اعطای دسترسی گروه
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 هایوریافن سایر و رنتاینت از دهاستفا با دولت .شودمی فراهم اطالعات به هاگروهدسترسی  امکان، مرحله این در

ستقرار با کند.می فراهم اطالعات به را هدف هایگروهدسترسی  امکان، ارتباطی و اطالعاتی  دولت اول رحلهم ا

 دریافتساالری ندیوا به مراجعه بدون را خود نیاز مورد اطالعات برخی بود خواهند قادر شهروندان الکترونیک،

 .کنند

 مرحله دوم: تعامل

 شاااامل، لهمرح این مقدماتی کارکرد شاااود.می دنبال شاااهروندان و دولت میانه دوطرف ارتباط، مرحله این در

 در شهروندان کتمشار سپس و ستا هاآن به بازخورد دادن ورایانامه  طریق از دولتی مقامات با ارتباط برقراری

 .گرددیم دنبال گذارانمشیخط با ارتباط برقراری و گذاریمشیخط فرآیند

 مرحله سوم: دسترس به خدمات دولتی از طریق شبکه

شنهادی الگوی مرحله سومین سی  جهانی، بانک پی ستر ست. شبکه طریق از دولتی خدمات بهد  این در دولت ا

 پایه بر را شاااهروند-دولت تعاملی الگوی و بگیرد فاصاااله رساااانیخدمت سااانتی الگوی از کندمی تالش مرحله

 .(2003 ،1جهانی )بانک کند یریزپایه جدید الگوی

 هیکس اجراییای چهار مرحله الگوی

سی  هیکس ریچارد ستقرار هایشرطپیشبا تمرکز بر برر ضالکترونیک دولت اثربخش ا ه کرده ، الگویی را عر

 و یکالکترون دولت مجریان که اساات آن مسااتلزم، الکترونیک دولت اسااتقرار موفقیت اساات معتقد وی .اساات

 )هیکس، ندشو مطمئن الزم هایزیرساخت بودن فراهم از وکنند  اجرا را مرحله چهار، عمومی بخش کارگزاران

 :از ندعبارت مراحل این (.2002

 مرحله اول: ایجاد تعهد و آگاهی نسبت به دولت الکترونیک

 به دیبنپای جهت الزم تعهد، دولتیساااالری دیوان مختلف هایرده میان در که صااورتی در الگو این اساااس بر

 یاو  ندکُ، اجرا روند نگردند واقف موضوع اهمیت به نسبت انسانی منابع و نشود ایجاد الکترونیک دولت استقرار

                                              
1 World Bank 
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 نمایدمی ضروری مهم، اقدام سه اول، مرحله در کهکند می تأکید هیکس منظور همین به د.شومی مواجه مانع با

 .مجریان تعهدو  آگاهی سطح، ملی طرح ارائهاز  نداعبارت که

نابراین؛ شاااودمی مطرحراهبردی  ساااطح در طرح این  مواردیبه  باید الکترونیک حکومتداری ملی طرح در ب

 .شود توجه مشابه موارد و کالن یهابرنامه و هاطرح اصول، ها،اولویت اهداف، انداز،چشم همچون

 از آن کارکرد و اهمیت دریافت زنی و طرح به نسااابت الکترونیک دولت مجریان و رهبران آگاهیمیزان  افزایش

 د.شاا خواهد الکترونیک دولت اسااتقرار جهت آنان در الزم تعهد افزایش به منجر که اساات مرحله این اهداف

 روند و نگرش بعد از عوامل این هستند. مهم بسیار انسانی عامل دو، فنی بُعد از مجریان و مدیریتی بُعد از رهبران

 تعهد سطح افزایشبر  مرحله این در که است دلیل همین به واثرگذارند  ترونیکالک دولتشدت در  به استقرار،

 .شودمی تأکید گروه دو هر آگاهی و

 های راهبردی مورد نیاز دولت الکترونیکمرحله دوم: ایجاد ظرفیت

 رهبریو  حقوقی هایزیرسااااختاز  نداعبارت که اسااات اهمیت حائز نکته دو، هیکس الگوی دوم مرحله در

در  که اساات مهمی عوامل از یکی، الکترونیک دولت حقوقی هایزیرساااخت. دولت اجرایی ساااختار و نکال

 روابط که زمانی تا و اساااتالکترونیک  روابط بر مبتنی الکترونیک دولت زیراگذارد؛ اثر می آن اثربخشااای

 جدید محیط این در فعالیت به الزم امنیت و اطمینان با تواننمی نکند پیدا را الزم حقوقی پشاااتوانهالکترونیک، 

 همانند الکترونیک دولت اسااات. آن کالن رهبری و الکترونیک دولت اجرایی سااااختار، نکته دومین داد. ادامه

، رو این از .شااود دارعهده را آن راهبری و هدایت که دارد نیاز سااازمانی به ملی هایبرنامه و هاطرح از بساایاری

 ضااروری مربوطه، هایطرح راهبری و هدایت شاادن دارعهدهبرای  نهادی ینتعی که اساات اعتقاد این بر هیکس

 .برساند نهایی تصویب به را آن باید نهایتاً و است مسئول سازمان عهده بر الکترونیک دولتراهبرد  تدوین است.

 های استقرار دولت الکترونیکمرحله سوم: ایجاد ظرفیت

ستق برای الزمهای توانمندی و هازیرساخت  مرحله این در. شودمی بررسی مرحله این در الکترونیک دولت رارا

 به که است ضروری اجرا هایظرفیت ایجادمنظور بهسه اقدام  الکترونیک دولت استقرار در است معتقد هیکس

 :از نداعبارت ترتیب
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 الکترونیک دولت الزامات و هانیازمندی به توجه با انسانی منابع سازیتوانمند 

 الکترونیک دولت فنی هایرساختزی ایجاد 

 الکترونیک دولت استقرار جهت داده هاینظام ایجاد 

 عامل و فنی( هایزیرساااخت و دادهنظام ) فنی عامل دو دهدمی نشااان سااوم مرحله فرعی مراحل که طور همان

 ایفا مهمی قشن الکترونیک دولت استقرار هایظرفیت سازیآماده مرحله در انسانی( منابع )توانمندسازی انسانی

سنجی رو، این از کنند.می شی دقیق نیاز ستفاده ویی سو از الزم هایآموزش ارائه و آموز  جدید یهاناوریف از ا

 یاری فرآیند لطو در برنامه اجرایبه  توانست خواهد دیگر، سوی از فنی یهازیرساخت ایجاد جهت یکپارچه و

 .رساند

 ولت الکترونیکهای دمرحله چهارم: اجرای آزمایشی طرح

، داابت، مرحله این در اسااات. الکترونیک دولت یهاطرح آزمایشااای اجرای هیکس، الگوی در مرحله آخرین

 آزمایشاای اجرای با اساات بدیهی د.شااونمی اجرا آزمایشاایها به طور آن سااپس و شااناخته های مورد نظرطرح

الکترونیک  یهاطرح کامل اجرای جهت خود یهانارساایی وها کاساتی به، ساامانه الکترونیک دولت یهاطرح

 بخش دماتخعرضاااه  جدید الگوی بود خواهد قادرها نارساااایی رفع و دقیق ریزیبرنامه با وشاااود می واقف

 .کند خدماتعرضه  سنتی الگوی جایگزین را عمومی

 1ای گارتنرالگوی چهار مرحله

 مراحل این. شاااودمی دنبال ایمرحله هارچ الگوی یک در الکترونیک دولت اساااتقرار، گارتنر گروه الگوی در

 :از نداعبارت

 مرحله اول: ظهور

 درها سازمانگاه وبمثالً  کنندمی تجربه را الکترونیک دولت استقرار مقدمات دولتی، یهاسازمان مرحله، این در

ستفاده جهت سازمان آن اطالعات از قسمتی و دوشمی طراحی مرحله این  گیرد.می ارقرگاه وب روی بر عمومی ا

 ،ساااازمان مختلف امور در رساااانیخدمت فرآیند تشاااریح باشاااد: زیر موارد شاااامل تواندمی اطالعات این

 .ازماندهیس نحوهو  سازمان واحدهای اهداف سازمان، تاریخچه به مربوط اطالعات سازمان،های کاربرگ

                                              
1 Gartner 
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 سااهولت باعث نیز نکته همین و اساات خوب حکمرانی یهاشاااخص از یکی، شاافاف و گسااترده رسااانیاطالع

 .یابدمی افزایش دولتی یهاسازمانگاه وب ارزش، نتیجه در وشود می اطالعات به شهرونددسترس  فرآیند

 مرحله دوم: تعامل

 طریق ازها شااارکت و شاااهروند دولت، میان تعامل برقراری، مرحله این در الکترونیک دولت هدف ترینمهم

 رسااانیخدمت فرآیند از قساامتی توانندها میشاارکت و شااهروندان اساات.ه رایانام و اینترنت محلی، یهاشاابکه

 از اسااتفاده با را مشااابه خدمات سااایر و اطالعات دریافت ها،آن ارسااال و تکمیل وها اربرگک دریافت همچون

 شبخ یهاساااازمان میان تعامل همچنین .کنند دریافتها ساااازمان به مراجعه بدونالکترونیک  ارتباطی ابزارهای

 بود خواهند قادرها سااازمان و شااودمی برقرار دولتی ساااالریدیوان ساااختار عمودی و افقی سااطح در نیز دولتی

 .بپردازند اطالعات وها داده تبادل به موقعبه

 مرحله سوم: تراکنش

 دولت یهافعالیت بعضااایبرای  را کاغذ بدون رساااانیخدمت فرآیند توانندمی شاااهروندان تراکنش، مرحله در

مسااائل  از یکی اساات.بیشااتر  قبلی، مراحل با مقایسااه در مرحله این سااازمانی و فنی پیچیدگیمیزان  کنند. تجربه

 الزم توجه نکته این به چنانچه و اساااتها ساااامانه امنیت مسااائله مرحله، این در عمومی بخش کارگزاران عمده

 مالیات، پرداخت ،الکترونیک ریگیرأی نظیر عملیاتی داشاات. خواهد پی در ساانگینی صاادمات نگیرد صااورت

 تراکنش مرحله در دولت نفعانذی که اسااات موقعیبه خدمات جمله از مشاااابه موارد و مجوزها تمدید یا اخذ

ساندن حداقل به دار،دنباله فرآیندهای مجدد طراحی .کرد خواهند دریافت الکترونیک دولت سامانه  خطاهای ر

 برخورد هاآن بازیادی  دقت با باید که است نکاتی جمله از برخط التتعام به شهروندان اعتماد سطح افزایش و

 .کرد

 مرحله چهارم: استقرار الگوی جدید

 یهاسامانه شدن یکپارچه کند.می سنتی رویکرد جایگزین را رسانیخدمت جدید رویکرد مرحله، این در دولت

سی  امکان هم، از جدا ستر س تغییر دولتی، خدمات به اینقطهتکد سیا  گیریشکل ساختارها، و فرآیندها در ا

 از شاااهروند-دولت میان شاااکاف کاهش وها هزینه در جوییصااارفه دولت، در رساااانیخدمت جدید فرهنگ

 .(90 ص ،1384 مقدسی، و )فیضی رودمی شمار به گارتنر گروه الگوی پایانی مرحله یهاویژگی ترینمهم
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 لین و لی ایمرحله چهار الگوی

شاهدات مبنای بر ینل و لی ایرحلهم چهار الگوی سندگان تجارب و م ست. شده طراحی آمریکا در نوی  دو این ا

 نه اساات تکاملیای پدیده، الکترونیک دولت که اندرساایده نتیجه این بهها ساانجیامکان اساااس بر نظرصاااحب

ید رو، این از و انقالبی لت اساااتقرار منظور به با یک دو ند، الکترون لهی فرآی بال را ایمرح  الگو این کرد. دن

 تراکنش، کردن، فهرسااات از: نداعبارت ترتیب به آن چهارم تا اول مرحله که اسااات مرحله چهار دربرگیرنده

 فنی پیچیدگی و سازییکپارچه بُعد دو از مراحل این از کدام هر؛ افقی سازییکپارچه و عمودی سازییکپارچه

 و اندک سازییکپارچه، اجرا آغازین مراحل در الکترونیک دولت کها معن این به است.شدنی تحلیل سازمانی و

ندگی یاد پراک یدگی نیز و ز ندک ساااازمانی و فنی پیچ یاد  ساااازییکپارچه، تکمیلی مراحل در وی دارد ا  وز

 .(2001 ،و لی نلی)داشت  خواهد زیادی سازمانی و فنی پیچیدگی

 مرحله اول: فهرست کردن

 تشااویق برخط حضااور به را دولتی یهاسااازمان تا اساات آن بر دولت لکترونیک،ا دولت اسااتقرار اول مرحله در

 از اعم- را شاااهروندان نیاز مورد اطالعات و پردازندمی اینترنتی گاهپای ایجاد به مرحله این درها ساااازمان کند.

 ایگاهپ این دهند.می قرار ایگاهپ این در -سازمانهای و یا کاربرگ روزآمد اطالعات سازمان، به مربوط اطالعات

 نیاز مورد اطالعات، آن به مراجعه با بود خواهند قادرها شارکت و شاهروندان که اسات شاده طراحی ایگونه به

ست را خویش ضور .کنند دریافت نیز را برخطهای کاربرگ، لزوم صورت در و کنند جووج  روی بر دولت ح

 کارکنان مشکالت از یکی دارد. همراه به دولت برای ییمزایا و آوردمی فراهم تسهیالتی شهروندان برای شبکه،

 قساامت بخش، این اسااتقرار با. اساات رجوع ارباب به پاسااخگویی، دولتی یهاسااازمان رسااانیخدمت بخش در

 رجوع ارباب به اطالعاتعرضااه  وها پرسااش به پاسااخ صاارف که- عمومی بخش کارکنان کار اوقات از مهمی

 پاسخ و نظر مورد اطالعات از بسیاری بود خواهد قادر سازمان به مراجعه بدون شهروند و شودمی آزاد -دوشمی

 برای را زمان در جوییصااارفه، امر این که دریابد ساااازمان اینترنتی ایگاهپ به مراجعه با را خود یهاپرساااش به

 بعضینبود دسترس  لاحتما که داشت نظر در باید را نکته این البته آورد. خواهد ارمغان به شهروندان و کارکنان

ضه  با زمانهم بایدمی دولت و دارد وجود اینترنت به شهروندان  سنتی الگوی با هم خدماتی برخط، خدماتعر

سته این برای سه در آن کاربران برای الکترونیک دولت از مرحله این کارکرد .فراهم کند افراد از د  سایر با مقای

ند کاربر که کند طراحی را اینترنتی ایگاهپ ایگونه به باید رو، این از؛ اساااتی حداقل، مراحل  ساااایر به بتوا
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 مواردی به توانمی الکترونیک دولت استقرار آغازین مرحلهمسائل  جمله از یابد. دسترسی نیز مرتبط یهاایگاهپ

 بودندائم  یاموقت  برخط، اطالعات نگهداری و حفظ الزم، منابع تخصااایص ساااازمان، اینترنتی ایگاهپ همچون

 .کرد اشاره مرتبط یهامشیخط وضع و تحوالت با متناسب هاآن کردن روزآمد و اطالعات

 مرحله دوم: تراکنش

له دومین قایساااه در که اسااات تراکنشلین،  و لی الگوی از مرح له با م  ودارد  بیشاااتری پیچیدگی، اول مرح

 قادر را شااهروند دولت، و شااهروند میان روابط در تحول ایجاد با مرحله این طلبد.می بیشااتری سااازییکپارچه

، کمتر هزینه و زمان صاارف با و کند پیدا دسااترس برخط دولتی خدمات به بخواهد که زمانی هر در تا سااازدمی

 یا اقساط کند، استفاده الکترونیک بانکداری خدمات از تواندمی شهروندکند؛ مثالً  دریافت را نظر مورد خدمات

 البته کند. اقدام برخط صاااورت بهها جریمه پرداختو یا  مجوزها تمدید برای ای و بپردازد را برق و آب قبوض

، زمان این در داشااات. خواهد نیاز بیشاااتری ساااازییکپارچه به دولت یابد افزایش تراکنش این کمیت اندازه هر

 ایبر تساااهیالتی ایجاد و خدماتبرخط عرضاااه  با دولت و اسااات دوطرفه کامالً دولت و شاااهروند میان ارتباط

ند نیز مرحله این در الکترونیک دولت گرفت. خواهد خود به تریفعال نقش، شاااهروندان  با اول مرحله همان

نظام  و نیساات برخوردارای یکپارچهنظام  از الکترونیک دولت تراکنش، مرحله در شااد. خواهد مواجهمسااائلی 

ست ممکن؛ مثالً داردای پراکنده شکان مطب پروانه به مربوط داده پایگاه ا ستان در پز  در مربوطه داده پایگاه با ا

 .(2001 لی،و لین ) نباشد مرتبط کشور

 سازی عمودیمرحله سوم: یکپارچه

 مختلف سطوح، مرحله این در شود.می دنبال عمودی سازییکپارچه الکترونیک، دولت استقرار سوم مرحله در

سامانه  که هنگامی؛ مثالً سازدمی فراهم دولت برای را فراسطحیپایش  امکان و دوشمی متصل یکدیگر به دولت

، محلی سطح در واردشده ایِبیمه اطالعاتشود  یکپارچه حکومت مختلف سطوح در فردی بیمه اطالعات ثبت

 مجدداً نیز تغییری گونه هر و شااد خواهد ذخیره نیز مرکزی سااطوح درها داده پایگاه با آن ارتباط ایجاد دلیل به

 و فنی پیچیدگی بودنزیاد  الکترونیک، دولت استقرار سوم مرحله مهممسئله  گردید. خواهد اعمالنظام  کل در

 .ها استسامانه بین ارتباط برقراری و سازمانی

 سازی افقیمرحله چهارم: یکپارچه
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ساس بر ستقرار مرحله آخرین، افقی سازییکپارچه الگو، این ا  به افقی سازییکپارچه است. الکترونیک دولت ا

 تراکنشبتوانند های مختلف ساااازمان که ایگونه بهدارد  اشااااره متفاوت کارکردهای بانظام  کردن پارچهیک

 داده یهاپایگاه تا آوردمی فراهم را امکان این افقی سااازییکپارچه .پایش کنند خودکار صااورت بهواحدی را 

 ایگونه به کنند منتشاار یکدیگر میان را اطالعات وکنند  برقرار ارتباط یکدیگر با عملیاتی مختلف یهابخش در

سال دولت ایوظیفه یهابخش تمام بهواحدی  سازمان اطالعات که سئله  دو با مرحله این .شود ار  و فنی عمدهم

 سطوح در دولت کردن یکپارچه منظور به الکترونیک دولت که است آن فنیمسئله  بود. خواهد همراه مدیریتی

 در کلی طور به و داده یهاپایگاه میان را الزم همخوانی که اسااات نیازمند تمتفاو کارکردهای با و مختلف

 در تغییر مسااتلزم، افقی سااازییکپارچه که یابدمی ظهور دلیل این به نیز مدیریتیمساائله  و کند ایجادها سااامانه

، ساانتی گویال بر حاکم ایوظیفه ساااختار دلیل به که اساات حالی در این و اساات مدیران ذهنی یهاارچوبهچ

 .ندارد الکترونیک دولت الزامات باتناسبی  که است گرفته شکلدر ذهن مدیران  ایجزیرهتصویر  نوعی

 وست ایمرحله چهار الگوی

 .است کرده ارائه ذیل روش به 2004 سالدر  را الکترونیک دولت استقرار ایمرحله چهار الگوی وست دارل

 های اینترنتیمرحله اول: طراحی پایگاه

 برخط صورت به را اطالعات است صدد در اینترنتی یهاایگاهپ طراحی با الکترونیک دولت الگو، این اساس بر

 برقرار دولتی مقامات وکاربر  میان اندکی تعامالت وهسااتند  ایسااتا بیشااتر مرحله این در اطالعات .عرضااه کند

 .شودمی

 مرحله دوم: عرضه خدمات به صورت مجزا

 دولتی یهاسازمان از کدام هر دارد. اختصاص بخشی صورت به خدماتعرضه  به ترونیکالک دولت دوم مرحله

 از استفاده با وکنند ها عرضه میسازمان سایر از مجزا صورت به را خدمات سازمان، اینترنتی ایگاهپ از استفاده با

 .پردازندمی خویش نامراجع با تعامل برقراری به دارند اختیار در که ییهافناوری

 مرحله سوم: عرضه یکپارچه خدمات
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 قرار خود کار دساااتور دررا خدمات  یکپارچه، عرضاااه الکترونیک دولت مجریان الگو، این ساااوم مرحله در

ی الکترونیک درگاه طریق از وشوند می خارج پراکندگی از مرحله این در اینترنتی مختلف یهاایگاهپ دهند.می

 ،الکترونیک درگاه از اساااتفاده با بود خواهد قادر، مرحله این اجرای با الکترونیک دولت د.شاااونمی یکپارچه

 ،قبل مرحله برخالف و آورد فراهم شااهروندان به را گسااتردهبرخط  اطالعات و مختلف خدماتعرضااه  امکان

 نخواهند مواجه اینترنتیهای ایگاهپ بودن پراکنده با برخط خدمات و اطالعات آوردن دسااات به برای کاربران

 .شد

 ساالرانهمرحله چهارم: تعامل مردم

 به الکترونیک دولت و اسااات پاساااخگویی افزایش با توأم تعاملی سااااالریمردم وسااات، الگوی مرحله آخرین

 تعامل با و باشاااند داشاااته برخط ارتباط خویش منتخب مقامات و نمایندگان با داد خواهد امکان خود کاربران

 .(2004 )وست، دهند قرار موشکافی و سیبرر مورد را یکدیگر یهادیدگاه مستقیم،

 بلنگر و هیلر ایمرحله پنج الگوی

 براساس است. کرده ترسیم را الکترونیک دولت استقرار مراحل که استالگوهایی  جمله از، بلنگر و هیلر الگوی

ستقرار مراحل الگو، این  دارد. تفاوت ریکدیگ با کابران با تعامل و پیچیدگی میزان بعد دو از الکترونیک دولت ا

ستقرار اولیه مراحل در کاربران با تعامل و پیچیدگی میزان ست، کم الکترونیک دولت ا  دولت که تدریج به اما ا

 افزایش آن پیچیدگی میزان رسااادمیتری پیشااارفته مراحل به و کندمی طی را خود تکاملی روند الکترونیک

 .(2002 )مون، گیردمی خود به تریعیواق چهره، کاربران با تعامل، دیگر سوی از ویابد می

 :از نداعبارت الگو این گانهپنج مراحل

 مرحله اول: انتشارات اطالعات

 به درونی عوامل .کنندمی اسااتفاده بیرونی و درونی گروه دو، مرحله این در شاادهالکترونیک عرضااه اطالعاتاز 

 عوامل .کندمی اسااتفاده اطالعات از قساامتیاز این گروه  و شااودمی اطالق آنها کارکنان و دولتی هایسااازمان

ست هاییشرکت و شهروندان شامل بیرونی ضوری مراجعه جای به، مرحله این اجرای با که ا  قادر سازمان به ح

 .کنند پیدادسترسی  سازمان اینترنتی ایگاهپ اطالعات به بود خواهند
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 مرحله دوم: مرحله ارتباطات دوطرفه

 از اسااتفاده آورد. فراهم را نفعانذی و خود میان ارتباط برقراری زمینه تا اساات ددصاا در دولت، مرحله این در

 ارتباطات این افتد. کارساز تواندمی الکترونیک دولت استقرار از مرحله این در داده انتقال یهافناوری ورایانامه 

 یک از دولت مختلف یهابخش انمی ارتباط ،در این مرحله باشاااد. بیرونی یا درونی تواندمی دوم مرحله همانند

 سااوی از دولتی مقامات ویژهه ب و عمومی بخش کارکنان یا هاشاارکت با شااهروندان میان دوطرفه ارتباط و سااو

 .شودمی دنبال دیگر،

 های مالیمرحله سوم: مرحله عرضه خدمات الکترونیک و اجرای تراکنش

 این در دهد.می توساااعه را مالی تراکنش مکانا و پردازدمیخدمات  برخطعرضاااه  به دولت ساااوم، مرحله در

 دریافت جهت دولتی هایسازمان به مستقیم مراجعه جایه ب بود خواهند قادر الکترونیک دولت نفعانذی، مرحله

 این .کنند دریافت را خود نیاز مورد خدمات وبگیرند  بهرهالکترونیک  ابزارهای از مالی، اموراجرای  و خدمات

شتری پیچیدگی، الکترونیک دولت گانهپنج مراحل از مرحله سبت بی  افزایش زیرا داشت دخواه قبلی مراحل به ن

سانی و سازمانی فنی، آمادگی عمومی، تعامالت سطح شتری ان سایی وجود صورت در و کندمی طلب بی  در نار

 .شد خواهد تأثرم الکترونیک دولت اثربخشی میزان، موارد این از کدام هر

 سازی افقی و عمودیپارچهمرحله چهارم: یک

، عمودی ساااطح در پردازد.می عمودی و افقی ساااطح دو در خدمات ساااازییکپارچه به دولت، مرحله این در

شی سازییکپارچه ست نظر مورد بخ  که ایگونهه ب شودمی دنبالها فعالیت سازییکپارچه، افقی سطح در و ا

 صاااورته ب را نیاز مورد خدمات بتواندی داردنباله لیتفعااجرای  برای ساااازمان چند به مراجعه بدون شاااهروند

 منابع و زمان به عمودی و افقی سطح دو در مرحله این نیاز مورد سازییکپارچه ازآنجاکه نماید. دریافت جایک

ستقرار متولی هایسازمان دارد نیاز زیادی سائلی  با مرحله این در الکترونیک دولت ا  شد خواهند مواجه جدیم

 .(2002 ،مون)

 مرحله پنجم: مشارکت سیاسی

 گیرییأر کند.می دنبال را شاااهروندان سااایاسااایبرخط  مشاااارکت ارتقای، مرحله این در الکترونیک دولت

 از ایگونه، اینترنت جمله از اطالعاتی مختلف یهافناوری از اسااتفاده با شااهروندان از نظرساانجی والکترونیک 
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سی کارکردهای ست الکترونیک دولت سیا سهیالتی با بتواند الکترونیک دولت که رودمی انتظار و ا  ایجاد که ت

است  مفهومی بیشترگانه فوق پنج مراحل توالیگفتنی است  دهد. افزایش جامعه در را سیاسی مشارکتکند می

 این؛ مثالً نکند تبعیت فوق مفهومی چارچوب از لزوماً الکترونیک دولت مراحل اساات ممکن عمل عرصااه در و

 .درآید اجرا به نیز سیاسی مشارکت مرحله سازی،یکپارچه مرحله کامل اجرای از قبل کههست  الاحتم

 1وسکات ایمرحله شش الگوی

 :شودمی دنبال زیر گانهشش مراحل ارچوبهچ در الکترونیک دولت استقرار الگو، این اساس بر

 های رایانامه و شبکه داخلیاندازی سامانهایجاد و راه -1

 دولت اساااتقراری برا را گام اولینساااامانه رایانامه،  و داخلی شااابکه اندازیراه و ایجاد با مرحله ینا در دولت

 اطالعات تبادل یهاهزینه جمله از- سااازمان یهاهزینه از قساامتی، سااازمان داخلی شاابکه دارد.میبر الکترونیک

 بساااتر ودهد می کاهش را -دیکارمن یهاهزینه و اطالعات آوریجمع هزینه ساااازمان، درون واحدهای بین

 .آوردمی فراهم را سازمانی وریبهره افزایش

 برقراری امکان دسترسی عمومی و بین سازمانی به اطالعات -2

 صااورت هب را اطالعات بهدسااترساای  امکان، الکترونیک دولت اسااتقرار ایمرحله الگوی دوم مرحله در دولت

 .گیردمی انجام اینترنت طریق از بیشتر سترسید نوع این آورد.می فراهم سازمانی بین و عمومی

 برقراری ارتباطات دوطرفه -3

 تلفنهای شااماره د.کنن برقرار دوطرفه ارتباط، دولت با بود خواهند قادر مرحله این در اطالعات فناوری کاربران

 وگیرد می رقرا سااازمانوبگاه  روی بر دولتی بخش ارشااد کارگزاران و هاسااازمانهای رایانشااانی وو دورنگار 

 تشاااویقالکترونیک  یهاپیام دریافت و ارساااال و دوطرفه ارتباط برقراری به را شاااهروندان کندمی تالش دولت

 .کند

 امکان تبادل ارزش -4

                                              
1 Wescott 
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 قرار هروندانشاا اختیار در را تریمنعطف و ترساااده روش و راه، ارتباطات و اطالعات فناوری چهارم، مرحله در

 خواساااتدر مالیات، پرداخت همچونی یهازمینه در وکنند تراکنش مالی ، لتیدو هایساااازمان با تا دهدمی

ه ب و هازمانسااا به حضااوری مراجعه بدون ... و تلفن و برق آب، یهاهزینه پرداخت نامه،گواهی تمدید روادید،

 .دنبپرداز دولتی هایسازمان با تعاملبه  برخط صورت

 ساالری دیجیتالمردم -5

 ساالریمردم مهم آرمان شودمی تالش است مربوط الکترونیک، دولتساالر مردم ارکردک به که مرحله این در

 بان هدف محقق شود. ای است عمومی امور اداره فرآیندهای و حکومت در شهروندان بیشتر مشارکت همان که

 ونظرها  یآورجمع والکترونیک  گیرییأر بساااترهای ایجاد باو  ارتباطات و اطالعات فناورید کاربر توساااعه

شااود. این فرایند از عملی می عمومی بخش کارگزاران رفتارهای و هاساایاسااتباره در شااهروندان هایدیدگاه

 از پشتیبانی و پذیریمسئولیت پاسخگویی، وکند می حمایت ساالرمردم فرآیندهای توسعه و گسترده مشارکت

 .بخشدمی بهبود را بشر حقوق

 دولت یکپارچه -6

 متقاضاایان اختیار در گاهوب طریق از یکپارچه صااورته ب دولتی هایسااازمان خدمات و العاتاط، مرحله این در

ستقراریافته، جدید الگوی در گیرد.می قرار شی ساختار ا ضه  فرآیندهای و واحدها بخ  برای عمومی خدماتعر

 اصوالً و نیستی دیدن کنندمی مراجعه متمرکز صورته ب عمومی خدماتعرضه  مراکز یا گاهوب به که کاربرانی

 دولت ندارد. اساات شاابکه روی بر خدماتعرضااه  مساائول سااازمانی یا واحد چه اینکه دانسااتن به نیاز شااهروند

 دو در ساختار سازییکپارچه وکند می یکپارچه را متفاوت کارکردهای دارای سامانه مرحله این در الکترونیک

 .(2002 ،1هو کی-)تات رساندمی کمال حد به را افقی و عمودی سطح

 2دینگرا و میسرا ایمرحله شش الگوی

 :از نداعبارت که است ایمرحله ششی الگوی تابعالگو،  این در الکترونیک دولت استقرار

                                              
1 Tat-Kei Ho 
2 Misra and Dhingra 
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 گیری()شکل 1مرحله اول: بستن

س بر است. (2002) هیکسمرحله اول  رویکرد همان عمومی بخش هایسازمان رویکرد، مرحله این در  این اسا

 در دارند ارتباطات و اطالعات فناوری یهاقابلیت از که ناقصااای شاااناخت دلیله ب هاساااازمان مدیران، رویکرد

 اختصاااص آن به اندکی منابع گیرند،نمی نظر در آند کاربر و توسااعه برای مشااخصاای جایگاه، خود یهابرنامه

 اولویت از و دهندمی جلوه نگرکم بساایار را اطالعات فناوری نقش، سااازمان راهبردی یهابرنامه در و دهندمی

نبود  به توانمی مرحله این دیگر یهاویژگی از کنند.می خودداری المقدورحتی آن با مرتبط هایطرح به دادن

 عصاار با متناسااب دسااوا نداشااتن کلی طوره ب و مرتبطهای سااامانه ورایانه  با مدیران اندک آشاانایی یا آشاانایی

 .کرد اشاره اطالعات

 2آغازمرحله دوم: 

 مرحله مشخصه ترینمهم ،هاسازمان در اطالعات فناوری کارگیریهب و توسعه در ایجزیره و نگریئجز رویکرد

 اداری ایفرآینده خودکارسااازیبرای  ایپراکنده هایفعالیت، سااطح این در اساات. دینگرا و میسااراالگوی  دوم

ی هایفعالیت از دسته آن و رسدیمن سرانجام به هاعالیتف این از بسیاریمند، نظام رویکرد فقدان دلیله ب وشود می

 جو عموماً و اساات علمی ویژگی فاقد، مرحله این در سااازمان راهبرد .ندارد کارآمدی رساادمی ساارانجام به که

 در کند.نمی انیپشااتیب اطالعات فناوری کارگیریهب و توسااعه زمینه در فعال افراد هایتالش از سااازمان بر حاکم

 تدریجی اراسااتقر و رسااانیخدمت ساانتی الگوی از گرفتن فاصااله به مندهعالق که کارکنانی از دسااته آن نتیجه

 تفاوتیبی و گیریگوشه یا سازمان بر حاکم جو با شدنسو هم و انگیزه افت با زمان گذر در هستند جدید الگوی

 .(2002 )هیکس، شد خواهند مواجه

 3شدهریزیمرحله سوم: برنامه

مند نظام و یکپارچه رویکرد به را خود جای رفتهرفته دوم، مرحلهمند نظام و ایجزیره رویکرد، مرحله این در

 با ود شناسمی را سازمانهای قوت وها ضعف الکترونیک، دولت استقرار سنجیامکان مطالعه با سازمان دهد.می

ه ب حرکت نیاز مورد منابع وها مساائولیت ،هانقش عملیاتی، راهبردهای کالن، یهامشاایخط انداز،چشاام تعریف

                                              
1 closed 
2 initial 
3 planned 
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 به سااازمان باور، سااوم مرحله مشااخصااه ترینمهم کند.می ریزیپی را الکترونیک دولت الگوی اسااتقرار سااوی

 .است موضوع مختلف یهاجنبه نسبی تعریف و قبلی ریزیبرنامه با آن کارگیریهب اطالعات،فناوری  هایقابلیت

 1مرحله چهارم: تحقق

 تعامل و ساااازمان درونی برخط ارتباط و تعامل همان که الکترونیک دولت آرمان از قسااامتی، مرحله این در

 هایقابلیت ،قبل مرحله ریزیمهبرنا اساااس بر سااازمان مختلف واحدهای یابد.می تحقق اساات شااهروند-دولت

 ساااازمان، درونی یاهساااامانه کردن یکپارچه با و دنآورمیدر خود وکارکساااب خدمت به را اطالعات فناوری

 بهالکترونیک  رساااانیخدمت فرآیند، همچنیندر این مرحله  کنند.می آغازرا  اطالعات یکپارچه تبادل فرآیند

 خدمات بود خواهند قادرالکترونیک  آمادگی از برخورداری صورت در شهروندان و شودمی آغاز شهروندان

 .کنند دریافت سرعت ینتربیش و زمان ترینکم با را دولتی هایسازمان برخط

 2مرحله پنجم: نهادینه شدن

 دولت لت،دو با دولت تعامالت و کرد طی دیگری از پس یکی را راگذ مراحل، الکترونیک دولت اینکه از پس

 نهایی تثبیت و شدن نهادینه فعالیت درآورد اجرا مرحله به جدید الگوی در راها شرکت با دولت و شهروندان با

 حداقل به را رونیبی و درونی ارتباطات در کاغذ از اسااتفاده، سااازمان رو، این از کند.می پیدا ضاارورت الگو این

 با وکند می تحلیل را شااکاف این وجود دالیل و مطلوب وضااع و موجود وضااع بین موجود شااکاف رساااند،می

 یهاامهبرن هئارا با همچنین آید.میبر شااکاف این کاهش یا حذف صاادد در مناسااب سااازوکارهای از اسااتفاده

 و کندمی ایجاد هاآن در را جدید الگوی الزامات با متناساااب هایقابلیت، انساااانی منابع بالندگی و آموزشااای

 لتدو الگوی پذیرش بسااترهای سااازمانی، فرهنگ در مسااتمر بازنگری و شااناساایآساایب مطالعه، با ساارانجام

 .(2002 ،هیکس) کندمی تقویت را الکترونیک

 3سازیهمرحله ششم: بهین

 افزایش فناوری، در نوآوری به ششم مرحله در را خود تالش، سازمان است پیدا مرحله این نام از که طور همان

 ،هابازده فناوری سااطح افزایش الکترونیک، رسااانیخدمت فرآیندهای در مسااتمر بهبود، عمل ابتکار و خالقیت

                                              
1 realize 
2 institutionalized 
3 optimizing 
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 ،1387 )مسروری، کندمی معطوف محور،دانش یتمدیر رویکرد با سازمان حیات تداوم و عملکرد مستمر بهبود

 .(50 ص

 ملل سازمان ایمرحله پنج الگوی

 با 2001در سال  ملل سازمان دولتی مدیریت و عمومیاقتصاد  واحد و آمریکا دولتی مدیریت انجمنالگو را  این

 .اندکرده ارائه ملل سازمان عضو کشورهای در الکترونیک دولت پیشرفت ارزیابی هدف

 :است ذیل شرح به الگو این احلمر

 مرحله اول: در حال ظهور

 اطالعاتی وکنند می ایجاد مستقله طور بخود را  اینترنتیهای ایگاههر کدام پ ،های دولتیسازمان، مرحله این در

 و اطالعات این بین الزم انساااجام اسااات. ایساااتا و ایپایه محدود،، اطالعاتاین  گیرد.می قرارها آن روی بر

 .شودنمی مشاهده آنها یهاایگاهج

 یافتهمرحله دوم: تکامل

 قبل حالت به نسابتبیشاتری  محتوایی انساجام و نظم از اطالعاتی یهاایگاهپ در موجود اطالعات، مرحله این در

 .است آنها کردن روزهب بر سعی مرحله، این در اطالعات یهاویژگی از دیگر یکی برخوردارند.

 مرحله سوم: تعامل

ستقرار سوم مرحله رد  برقرار ارتباط دولتی هایسازمان مقامات با بود خواهند قادر کاربران الکترونیک، دولت ا

ست کنند، سته ب سازمان اینترنتی ایگاهپ از را خود نیاز موردهای کاربرگ و سازند مطرح را خود هایدرخوا  د

 .آورند

 مرحله چهارم: تراکنش

له در لت کاربران تراکنش، مرح یک دو ندمی الکترون نه توان مات هزی خت را دولتی خد ند پردا نه هر و کن  گو

 .(2004 ،وست) رسانند انجام به اینترنت طریق از دولتی بخش بارا  خود مالی تراکنش

 مرحله پنجم: یکپارچگی



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

59
 

 خود به یکپارچه و منساااجم شاااکل، دولت اسااات الکترونیک دولت اساااتقرار مرحله آخرین که مرحله این در

 خواهند قادر شااهروندان مرحله، این در رسااد.می انسااجام و تکامل به قبل مراحل پراکندگی حالت از و دگیرمی

 فعالیت .کنند دریافتها ساااازمان فیزیکی مرزهای از فراتر و یکپارچه صاااورته ب را دولتی خدمات تمام بود

ستقیم مراجعه بدون شهروندان وشود می یکپارچه عمومی بخش یهاسازمان  توانندمی مختلف یهاسازمان به م

 مراحل درقبل  مراحل در موجود احتمالی نواقص که رودمی انتظار باشاااند. داشاااتهدساااترس  برخط خدمات به

ستقرار تکمیلی شرفته سطحی در بتواند دولت و شود برطرف الکترونیک دولت ا ضه  به ترپی ؛ بپردازد خدماتعر

 فقدان اطالعات، نبودن روزآمد دلیل به گیردمی قرار اینترنتی یهاگاهایپ روی بر اول مرحله در که اطالعاتیمثالً 

، دیگر مشااکالت برخی وشااود  برخط باید که اطالعاتی نوع با پیوند در دولتی یهاسااازمان میان الزم هماهنگی

 مرحله رد آنپویا نبودن  و اطالعات نبودن روزآمد مشاااکل اما؛ بود نخواهد کاربران نیازهای واقعیرفع  به قادر

 کاربران اساااتقبال به کمتری یهامحدودیت و مفیدتر اطالعات با الکترونیک دولت وشاااود می برطرف دوم

 .رودمی

 شهروندان و دولتی یهاسازمان برخط ارتباط کنندمی سعی چهارم و سوم مرحله در الکترونیک دولت مجریان

شتری پویایی با را ستیابی امکان وکنند  برقرار بی سان و سریع ایگونه به را عمومی بخش خدمات بهن اکاربر د  آ

 .کنند فراهم

 ایجاد و الزم یهازیرسااااخت تقویت با دولتی یهاساااازمان نیز الکترونیک دولت اساااتقرار پایانی مرحله در

ماهنگی، مات ه مل صاااورت به را دولتی خد چه و کا پار یار در یک هایی برانرکا اخت ند قرار ن  داد خواه

(Ronaghan, 2002). 

 .مرحله به نمایش گذاشته شده است 5های این در شکل زیر ویژگی
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 (United Nation, 2008) ای سازمان ملل برای استقرار دولت الکترونیکپنج مرحله الگوی -5شکل 

  

 یکپارچگیت  یچیدگیت پ زمان

 فواید / هزینهها

 پرش فناوری

 تکاملیافته
 پرش فناوری

 تعامل

 تراکنش

 جهش سیاسی

 یکپارچگی

 خودکارسازی حضور فعلی

 تغییر خدمات دولت

 در حال ظهور

 جهش فرهنگی
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 (Lee, 2010ای استقرار دولت الکترونیک )های مرحلهمدل مراحلمقایسه  -3جدول 

کنندگاتدوین

 ن

گروه 

گارت

 نر

 لیلین و 
هیلر و 

 بلنگر
 وسکات

سازمان 

 ملل

بانک 

جهان

 ی

 وست

 2001 2001 2001 2000 سال
2001-

2008 
2002 2004 

 4 3 5 6 5 4 4 مراحل تعداد

1 - - - 

سامانه 

رایانامه و 

شبکه 

 داخلی

در حال 

 ظهور
- - 

 ظهور 2
فهرست 

 کردن

انتشارات 

 اطالعات

برقراری 

امکان 

دسترسی 

عمومی و 

بین 

سازمانی به 

 العاتاط

یتکامل

 افته

اعطای 

دست

رسی 

 هاگروه

طراحی 

های پایگاه

 اینترنتی

 - تعامل 3
ارتباطات 

 دوطرفه

ارتباطات 

 دوطرفه
 - تعامل تعامل

4 

تراکن

 ش
 تراکنش

عرضه 

خدمات 

الکترونیک 

و اجرای 

های تراکنش

 مالی

امکان 

تبادل 

 ارزش

 تراکنش

دست

رس به 

خدما

ت 

دولتی 

از 

طریق 

 شبکه

عرضه 

خدمات به 

صورت 

 مجزا

5 

6 

عرضه 

یکپارچه 

 خدمات
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کنندگاتدوین

 ن

گروه 

گارت

 نر

 لیلین و 
هیلر و 

 بلنگر
 وسکات

سازمان 

 ملل

بانک 

جهان

 ی

 وست

7 - 
سازیکپارچه

 ی عمودی
سازیکپارچه

ی افقی و 

 عمودی

دولت 

 منسجم

یکپارچ

 گی

- 

8 - 
سازیکپارچه

 ی افقی
- 

9 

استقرار 

الگوی 

 جدید

- - - - - - 

10 - - 
مشارکت 

 سیاسی

ساالرمردم

 ی دیجیتال
- - 

تعامل 

ساالرامردم

 نه
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 ایران ت الکترونیک و کشوردول

سیاری هایاولویت جمله از واست  ناپذیراجتناب ضرورتی ،مختلف کشورهای در الکترونیک دولت تحقق  از ب

 اما استشده  توجه نیز ایران کشور در مسئله اینبه  اگرچه .دشومی تلقی توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهای

باری، هایکارت .م، علمی، گساااترده و منساااجمی نیساااتیمدولت الکترونیک منظ شااااهدهنوز  عمل در  اعت

ستگاه ست زمینه این در ناقص و اندک اقدامات از اینمونه بانکی، خدمات در شتاب طرح و خودپرداز یهاد  .ا

 حتی ووجود دارد  توسااعه چهارم و سااوم یهابرنامه در الکترونیک دولت تحققبرای  قانونی مسااتندات هرچند

شی طرح شور مناطق برخی در الکترونیک لتدو آزمای ست شده اجرا پراکنده طور به ک  ،الکترونیک دولت اما ا

 بستر و تخصصی و فنی فرهنگی، هایزیرساخت مالی، منابع نیازمند که است پیچیده و وسیع ابعاد با عظیمطرحی 

 .(1383 زاده،هادی و اقدسی) است ملی یطرحمنزله  به آن دادن سامان برای منسجمی و قانونی

 فراهم و ارتباطات و اطالعات فناوری زمینه در توسعه به موظف را دولت توسعه، چهارم و سوم یهابرنامه قانون

 160و  125، 124، 116، 112، 103، 94، 59، 28 مواد .اسااات نموده الکترونیک دولت هایزیرسااااخت نمودن

 در وشده  تدوین زمینه همین در ایران سالمیا جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون

ضوع این بر 131و  57، 44، 33 مواد در نیز چهارم برنامه ،حرکت این ادامه ستکرده  کیدأت مو ساس بر .ا  ماده ا

 خارجی، و داخلی اطالعات به دسااتیابی برای الزم امکانات دشاا موظف دولت ،توسااعه سااوم برنامه قانون 103

 را جدید یهافناوری از اسااتفاده ترویج و خدمات بهبود جهانی، یهاشاابکه به کشااور اتصااال برای سااازیزمینه

سعه، چهارم برنامه قانون 44 ماده موجب به و کند فراهم ستقرار منظور به شد موظف دولت تو  اطالعاتی جامعه ا

ضمین و س ت ستر سترده، ید  ماده در نیز جالبی نکته .نماید اقدام نیاز مورد اطالعات به شهروندان ارزان و امن گ

 و اسااناد ثبت سااازمان و قضااائیه قوه به ماده این موجب به .اسااتشااده  بینیپیش توسااعه چهارم برنامه قانون 131

 ضروری آنها سوابق نگهداری که- را ثبتی و ییقضا یهاپرونده اوراق و اسناد شودمی داده اجازه کشور امالک

 در تبدیلی اسااناد و اطالعات .دننمای تبدیل الکترونیک اسااناد به وزر اطالعاتی یهافناوری از اسااتفاده با -اساات

 .(1385 شناس،یزدان و باطنی) بود خواهد پذیراستناد وشود شناخته می سندبه منزله  اداری و قضایی مراجع کلیه

 و اطالعات فناوری گسااترش برای کشااور دولتی بخش در فراگیر و هماهنگ هایفعالیت نخسااتین ،حال هر به

 به دساات (تکفا) اطالعات و ارتباطات فناوری کاربرد و توسااعه برنامه تدوین و تهیه الکترونیک، دولت اسااتقرار

 که طرح این .بود 1381 خردادماه در (رسانیاطالع عالی شورای دبیرخانه)کشور  ریزیبرنامه و مدیریت سازمان
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 تدوین اطالعات و ارتباطات فناوری کاربری و توسااعه زمینه در و کشااور اجرایی هایفعالیت هماهنگی هدف با

 عالی شورای جمله از ربطذی هایسازمان به اجرا برای و رسید وزیران تئهی تصویب به 1381 تیرماه نهم در شد

 در کاری حوزه هفت رسااانی،اطالع عالی شااورای دبیرخانهراهبردی  برنامه اساااس بر .شااد ارجاع رسااانیاطالع

 قرار کار دساااتور در الکترونیک دولت ،آن سأر در و اطالعات و ارتباطات فناوریردی راهب ریزیبرنامه زمینه

 .گرفت

شیدن سرعت برای سومین در اداری عالی شورای حرکت، این به بخ سه نودو  ،1381 تیرماه 14 مورخ خود، جل

ستیابی جهت در را الکترونیک دولت تحقق طرح سعه سوم برنامه اهداف به د ستیاب منظور به تو  اطالعات به ید

 در تسریع ،هافعالیتخودکارسازی  طریق از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف یهابخش در هنگامبه و دقیق

 کاهش مختلف، ساااطوح در گیریتصااامیم کیفیت افزایش مردم، به خدماتعرضاااه  نحوه بهبود امور،اجرای 

 یهادسااتگاه بین اطالعات سااریع و حیحصاا گردش مختلف، یهابخش در اثربخشاای و کارایی افزایش ،هاهزینه

 نظام و اجرایی هایدساتگاه اختصااص و عمومی هایفعالیتخودکارساازی بر  آن در که نمود تصاویب اجرایی

 کد و ملی شااماره از اسااتفاده نمودن فراگیر ،این بر عالوه .اسااتشااده  کیدأت ،اینترنت شاابکه به اتصااال و اداری

 نمودن فراهم و ییزیربنا تسااهیالت و امکانات ایجاد اطالعات، فناوری نهزمی در دولت کارکنان آموزش پسااتی،

 در الکترونیک دولت استقرار طرح مصوبه .است بوده ایماده ویکبیست مصوبه این توجه مورد ،حقوقی مبانی

 .رسید اداری عالی شورای دبیر و جمهور رئیس معاون امضای به 1381 تیرماه 22

 ارچوبهچ ایجاد و الکترونیک تجارت قانونی و حقوقی هایزیرساااخت به توجه ان،ایر کشااور بعدیمهم  اقدام

 وزارت ،عرصاااه این در .اسااات الکترونیک مبادالت بساااتر در خدماتی و معامالتی روابط تنظیم برای قانونی

 ،نقانو این ساارانجام .نمود عرضااه مجلس به را ایران الکترونیک تجارت قانونی طرح و دشاا قدمپیش بازرگانی

 وچهارمبیست تاریخ در و مجلس تصویب به 1382 ماهدی هفدهم در تبصره هفت و ماده هشتادویک بر مشتمل

سید نگهبان شورای ییدأت به 1382 ماهبهمن سائل به باب شش طی قانون این .ر  دفاتر تعاریف، جمله از مختلفی م

مات یک گواهی صاااادور خد عد ،الکترون یت مختلف قوا ما نده،کمصااارف حقوق از ح بار ن های اعت  قرارداد

 کننده،مصرف حقوق از حمایت به مربوط قواعدبه  وپردازد می الکترونیک سابقه و امضا خصوصی، الکترونیک

صی، یهاپیام داده و اطالعات از حمایت سرار و لفؤم حقوق شخ ستکرده  توجه نیز تجاری عالئم و ا  برای .ا

ضمین ست فنی، تدابیر بینیپیش بر عالوه حقوق، این ت  در قانون این 75 تا 69 مواد در نقدی، جزای کیفری سیا
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 و حقوقی هایزیرساخت ایجاد جهت در ارزشمندی گام قانون، این تصویب مجموع، در .است شده گرفته نظر

 .(1385 شناس،یزدان و )باطنی آیدمی شمار به الکترونیک دولت قانونی

 به دستیابی برای تالش الکترونیک، دولت تشکیل ضرورت درک با نیز ما کشورشود می مالحظه که طور همان

ست. راه آغاز در هنوز اما کرده آغاز را هدف این ست بدیهی ا ستقرار ا ستلزم، الکترونیک دولت ا  مراحل طی م

ست تدریجی و مختلف شورهای در حتی الکترونیک دولت راهبردهای اجرای که طوری به؛ ا شگام ک  این در پی

 حال در شااتاب با اما نیافته تحقق کامل طور به نیز انگلسااتان و دانمارک اسااترالیا، سااوئد، متحده، ایالت نظیر امر،

 .(2005 ایرانی، و )ابراهیم است تکمیل و اجرا

 بیشترین، هاشرکت و صنعت هایبخش، ادامه در وکند می فراهم را هازیرساخت تنها دولت، پیشرفته جوامع در

 قرار اطالعات فناوری توسعه ابتدایی مراحل در، ایران که حالی در؛ دهندمی انجام را گذاریسرمایه و مشارکت

 .(1388 )سرداری،کند  دولترا باید  مشارکت بیشترینو  دارد

 شاخص دولت الکترونیک در ایران

ی افت باعضو آن  کشور 193 میان در الکترونیک دولت توسعه نظر از ایران کرد اعالم گزارشی طی ملل سازمان

شته سال دو طی ایپله سه ست به را جهان 89 رتبه گذ ست. آورده د سال  ا ضعیت ایران با  سه و  البته 2014مقای

 2018 سال با مقایسه در اما بود گرفته جای 105 رتبه در ایران ،سال آن در کهچرا دهدمی نشان را ایپله 16 رشد

سال  الکترونیک دولت بررسی» به موسوم گزارش در ملل سازمان ای دارد.رتبه سه ینزول  کرد اعالم «2020در 

اما در رقابت  است داشته الکترونیک دولت توسعه زمینه در خوبی پیشرفت ،گذشته سال دو طی دراگرچه  ایران

سه رتبه عقب افتاده است سایر کشورها،  بندی کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک به رتبه .با 

و ذیل دسته شاخص  (H3) که ایران همچنان مانند دو سال گذشته در گروه یازدهم آن شودگروه تقسیم می 16

 0ت608 ،2018 سااال در ایران الکترونیک دولت توسااعه شاااخص که حالی درجای دارد.  (High EGDI) زیاد

 گیآماد میزان که الکترونیک دولت توسعه شاخص .است رسیده 0ت66 به 2020 سال در رقم این بود شده اعالم

 پایه بر دهدمی نشااان رایک الکترون هایشاابکه و اینترنت طریق از اداری و اجرایی اموراجرای  برای کشااور هر

سی میزان جمله ازهایی شاخص ستر صی، هایرایانه و اینترنت به د سی میزان شخ ستر  و همراه و ثابت تلفن به د

 رتبه جهان کشور 193 میان در 2018 سال در رانای ،یادشده گزارش اساس بر .شودمی تعیین انسانی توسعه میزان

شاااخص خدمات  .افت کرد 89به  2020که در سااال  بود کرده کسااب الکترونیک دولت توسااعه نظر از را 86
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سال  ساخت مخابراتی آن برابر با 0ت5882برابر با  2020برخط ایران در  شاخص زیر سرمایه  0ت621،  شاخص  و 

 .ستا 0ت7686انسانی آن نیز برابر با 

های دولت وضعیت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران و استان تهران )شاخص

 الکترونیک(

 ده اساتکرکشاور که ساازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشار  ICT آخرین آمار و اطالعات بخش

مشااترک  در اسااتان تهران، نفر 18678787و  نفر در ایران 94796878بالغ بر  1399 سااالدهد تا پایان نشااان می

نفر مشترک  10600050و همراه نفر مشترک اینترنت  84196828در سطح کشور، از این تعداد . اینترنت هستند

ستند ستان تهران به ترتیب به  اینترنت ثابت ه سطح ا سد. می 2697876و  15980911که مقدار این دو عدد در  ر

تغییر محسوسی یافته همراه، ، شمار مشترکان اینترنت 1398ان سال حاکی از آن است که نسبت به پای ها،این آمار

تعداد مشااترکان اینترنت  ،اینبر اساااس . داشااته اساات تریافزایش کم ،اما تعداد مشااترکان اینترنت ثابت خانگی

در اعالم شااده بود نفر  2458723و برای اسااتان تهران نفر  9094548برای کشااور  ،1398ثابت که در پایان سااال 

افزایش داشته نفر  300000و در سطح استان تهران حدود نفر  1500000حدود در سطح کشور  1399یان سال پا

ست شته. ا سال گذ ست که  شترکان اینترنت ثابت از آن جهت دارای اهمیت ا شمار م سعه روند ،افزایش  این  تو

شکالت ADSL میلیون نفر از کاربرانمتوقف و حدود یک ،بخش شی از به دلیل م سب و کندی  نا کیفیت نامنا

 ،به مراتب از اینترنت ثابتهمراه در حالی که هزینه اینترنت . ساارعت، از دریافت این ساارویس انصااراف دادند

ست اما کاربران گران شور تر ا سب اینترنت ثابت در ک شیدهند از ترجیح میبه دلیل کیفیت نامنا های همراه گو

 .را به همراه داشته استهمراه ن موضوع افزایش ضریب نفوذ اینترنت برای اتصال به اینترنت استفاده کنند و ای

 

تعداد مشترکان اینترنت در ایران )وبگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( -6شکل   

 
تعداد مشترکان اینترنت در استان تهران )وبگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( -7شکل   
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ه تعداد مشترکان اینترنت ثابت و سیار در ایران در پنج سال اخیر )وبگاه سازمان تنظیم مقررات و مقایس -8شکل 

 ارتباطات رادیویی(

 
مقایسه تعداد مشترکان اینترنت ثابت و سیار در استان تهران در پنج سال اخیر )وبگاه سازمان تنظیم مقررات و  -9شکل 

 ارتباطات رادیویی(

 112ت84ررات و ارتباطات رادیویی از روند نفوذ اینترنت در کشااور، گویای ضااریب نفوذ آمار سااازمان تنظیم مق

درصد به  100افزایش رقم یادشده از  .استدرصدی برای استان تهران  113ت68برای کشور و درصدی اینترنت 

ستفاده می شترکان از هر دو نوع اینترنت ثابت و همراهی ا ست که برخی م سهم نفوذ در ا کنند.این معنا ا ین میان 

 100ت22 همراهیو سهم نفوذ اینترنت درصد برای استان تهران  19ت31برای کشور و درصد  12ت62اینترنت ثابت 

 .اعالم شده استدرصد برای استان تهران  114ت37برای کشور و درصد 
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ی(ضریب نفوذ اینترنت در ایران )وبگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی -10شکل   

 
ضریب نفوذ اینترنت در استان تهران )وبگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( -11شکل 

 
مقایسه ضریب نفوذ اینترنت در ایران در پنج سال اخیر )وبگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( -12شکل   

 
)وبگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  سال اخیردر پنج استان تهران مقایسه ضریب نفوذ اینترنت در  -31شکل 

 رادیویی(
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 «ارزیابی توسعه دولت الکترونیک» نامهپرسش

ازآنجاکه شااده اساات. عرضااه ترونیک دولت الکتوسااعه ای مختلفی برای ارزیابی های چند مرحلهالگوتاکنون 

ست ست الزم ا ضر ا سازمان ملل، الگوی منتخب برای اجرای پژوهش حا سشپفرایند تبدیل آن به  الگوی   نامهر

 .تبیین شود «ارزیابی توسعه دولت الکترونیک»

ای اسااات که ساااازمان ملل درباره پیشااارفت دولت های ساااالیانهگزارش،مرور دولت الکترونیک هایگزارش

ضه می شورها عر سال ها کند. این گزارشالکترونیک ک سال  2001از  ای پنج مرحلهمیالدی از الگوی  2008تا 

این  ،. درواقعاندکردهیافتگی دولت الکترونیک اسااتفاده بندی کشااورها از منظر توسااعهسااازمان ملل برای دسااته

معرفی شااد و تا سااال  2001زمان با انتشااار اولین گزارش مرور دولت الکترونیک سااازمان ملل در سااال هم الگو،

در گزارش سااال  ،حال رفته اساات. با اینمورد اسااتفاده قرار گصااورت مشااابهی به  گزارش( تقریباً 5)در  2008

های مرور دولت الکترونیک در گزارشدیگر  ،ایجاد شد و از آن سال به بعد الگوتغییراتی در ساختار این  ،2010

پنج الگوی نمایی از توضیحات هر یک از مراحل  4جدول در ای استفاده نشد. پنج مرحلهالگوی از  ،سازمان ملل

حضور  سنجشذیل شاخص  ،ایپنج مرحلهها، الگوی این سالدر  است.آمده  2003ل ای در گزارش سامرحله

 .شدمیها استفاده در این گزارش 1در وب

 (United Nation, 2008ای سازمان ملل )وضیحات مراحل الگوی پنج مرحلهت -4 جدول

 حضور در وب سنجش الگوی

 در: 1 مرحله

 ظهور حال

ایت محلی، های دولتی، دولت منطقهدرگاه ملی یا صفحه رسمی؛ پیوند به وزارتخانه حضور در وب ازطریق وبگاه رسمی،

 شاخه غیر اجرایی دولت؛ اطالعات، محدود، اولیه و ایستا است.

: 2 مرحله

 یافتهتکامل

قوانین و  ها،شااده مانند ساایاسااتهای داده و منابع اطالعات جاری و بایگانیاند تا شااامل پایگاهخدمات برخط تکامل یافته

 های قابل بارگیری داده شود.ها و پایگاهها، خبرنامهمقررات، گزارش

: 3 مرحله

 تعامل

شاااود؛ تساااهیالت برای بارگیری برخط؛ پیوند امنیت؛ امضاااای عرضاااه خدمات برخط دولت، وارد حالت تعاملی می

توان با رایانامه، دورنگار، تلفن و میالکترونیک؛ توان صااوتی و تصااویری برای اطالعات مرتبط عمومی. با مقامات دولتی 

 شود.روز مینامه ارتباط برقرار کرد. وبگاه با نظم بیشتری به

: 4 مرحله

 تراکنش

های برخط کنند مانند پرداخت جرایم رانندگی، مالیات و هزینه خدمات پساااتی ازطریق اعتبار، توانند تراکنشکاربران می

 گران عمومی ازطریق پیوندهای امن وجود دارد.منقاصه برخط برای مناقصه بانک یا کارت اعتباری. تسهیالتی برای

: 5 مرحله

 یکپارچگی

شبکه یکپارچه ساس  شهروندان بر ا سات عمومی برای تهیه اطالعات، دانش و چهارچوبی برای ارتباط دولت با  س ای از مؤ

شاااده اسااات. تقویم  اظهار نظر تدارک های برخطخدمات. در این مرحله، تأکیر بر بازخورد به دولت اسااات. کاربرگ

های دولت ازطریق رخدادهای آینده دولت، همراه با دعوت دولت به مشااارکت در دسااترس اساات. بازخورد درخواساات

 رخط.وگو؛ و تسهیالت مشاوره بسازکار نظرسنجی برخط؛ تاالرهای بحث و گفت

                                              
1 Web Presence Measurement 
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ای پنج مرحلهالگوی جایگزین  مات برخطشاخص خد ،سو، به تدریجبه این  2012های های سالدر گزارشاما 

د کنبه دلیل حفظ محرمانگی منتشر نمیرا خدمات برخط  صاطالعات دقیق ابزار سنجش شاخ ،سازمان مللشد. 

ساس اطالعات موجود در گزارش شاخص مذکور دکساالنه مرور دولت الکترونیهای دواما بر ا پنج بعد  ایرا، 

ساس گزارش مرور دولت الکترونیک  ،. همچنینستامالی و کار ، آموزش ،رفاه ،سالمت شاخص  ،2020بر ا

ویژگی کلی آن در دسااترس عموم قرار گرفته اساات.  78فهرساات اساات که پرسااش  148دارای خدمات برخط 

که برای )در کنار شااااخص خدمات برخط  ،، برای اولین بار2020در گزارش مرور دولت الکترونیک  ،همچنین

صورت آزمایشی گزارش شد. شاخص خدمات  شاخص خدمات برخط محلی نیز به (شودهر کشور محاسبه می

مشاااارکت و درگیری به ارزیابی و خدمت عرضاااه  ،محتوابعد فناوری، عرضاااه برخط محلی در قالب چهار 

 .پردازدشهر پرجمعیت جهان می 100های شهرداری

سش سی پر ضر پس از برر شگران پژوهش حا سترسِ پژوه شاخص خدمات و رخط شاخص خدمات بهای درد

های مشااابه پرداختند. سااپس، نامهوجوی پرسااش، برای تکامل کار، در فرایندی فراگیر به جسااتبرخط محلی

سش ستبه های گوناگونِنامهپر سشآنها مراجع که اطالعات -آمده را د شدهنامه در پایان پر ضه  سی و  -عر برر

احتمالی، سایر الگوهای استقرار دولت الکترونیک را نیز  از سوی دیگر، برای احتراز از کمبودهای کردند.ادغام 

عه کردند و از ویژگی ها، پرساااشبه دقت مطال ساااپس، هایی را اساااتخراج کردند. های مندرج در مراحل آن

سش سازمان مللهای موپر شد و  جود، ذیل مراحل الگوی  سیم  ستتق ش ضور در ن صی متعددی با ح ص های تخ

های مورد مطالعه در این پژوهش، قرار سازی با سازمانو متناسبسازی ی و بومیبررسمورد ربط، کارشناسان ذی

 .گرفت

ابزاری برای سنجش کمیت و  -همان طور که از نام آن پیدا است-نامه ارزیابی توسعه دولت الکترونیک پرسش

ی کلی را درباره دارای سه بخش است. بخش اول، اطالعاتها است و ولت الکترونیک در سازمانکیفیت پیشرفت د

کند؛ بخش دوم شامل شاخص خدمات برخط و می آوریرویکردهای کالن سازمان به دولت الکترونیک جمع

هایی چند معیاره است. این دو شاخص، شاخص مربوط به درگاه سازمانهای آماری بخش سوم شامل شاخص

شان، های رسمیها از طریق درگاهزماناست که توسعه دولت الکترونیک را با استفاده از اطالعات و خدمات سا

 ارائه شده است. 1کند. این پرسشنامه در پیوست ارزیابی می
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جازی و مامنیت فضاااای  فناوری اطالعات،محترم مدیرکل پس از تدوین مبانی نظری پژوهش، بنا به پیشااانهاد 

ستانداری تهرانشبکه دولتِ سش» ، ا سعه دولت الکترونیک ارزیابینامه پر برای نیز « ومیید کاربران عماز د تو

شد. وهش اضافه و به پژبررسی نظرهای کاربران عمومی به منزله یکی از مخاطبان نهایی دولت الکترونیک تنظیم 

 2ونیک اساات و در پیوساات نامه، ابزاری برای ساانجش پذیرش، اعتماد و انتظار مردم از دولت الکتراین پرسااش

 ارائه گردیده است.

 هانامهسشپر پایایی و روایی

سنجد و برای واقعاً می -را دیگریچیز نه  و-به این معنا است که آیا وسیله سنجش، آنچه بنا بوده بسنجد  روایی

ای و روایی سازه این کار ساخته شده است یا خیر. روایی انواع مختلفی دارد که دو نوع مهم آن، روایی محتوا

 .هستند

 .های متعدد، ثابت باشدهای متعدد و در زمانیق در سنجشپایایی به این معنا است که نتایج تحق

به نام  یگرید یاراز مع یفیشناسانِ کدارد اغلبِ روش یشهر یکمّ یکرددر رو ییو روا یاییپا یهاواژه ازآنجاکه

 توانیمعنا است که م ینبه ا سادگیبه یری. اعتمادپذبرندیپژوهش بهره م یفیتک یابیارزش یبرا یریاعتمادپذ

 پذیری،انتقال باورپذیری، معیار چهار شامل را اعتمادپذیری ،1و گوبا ینکناعتماد کرد. ل یفی،ک یقتحق یجبه نتا

 (.420 ص، 1393 فلیک، ؛Lincoln & Guba, 1985, p. 219) دانندمی تأییدپذیری و پذیریاطمینان

 یپذیری و تأییدپذیرپذیری، اطمینانتعاریف باورپذیری، انتقال -5جدول 

 یریدپذییتأ یریپذنانیاطم یریپذانتقال یریباورپذ یریاعتمادپذ انواع

 credibility transferability dependability conformability نیالت معادل

 در معادل مفهوم

 یکم کردیرو
 ییگراتینیع ییایپا یرونیب ییروا یدرون ییروا

عار
ت

ی
ف

 

 کرسول،

ب، 1391

؛ 167 ص

 محمدپور،

 یهابرساخته ایآ

 یبرا پژوهش

 تیموقع سازندگان

 انتقال امکان ایآ

 از هااستنباط

 به فرستنده

 آن، در که یزانیم

 ،یبررس ندیفرآ

 است ریپذنانیاطم

 ابزار که یزانیم ای

 آن، در که یزانیم

 ،یبررس محصول

 از است؛ ریدپذییتأ

 ج،ینتا ایآ جمله

                                              
1 Lincoln & Guba 



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

72
 

 یریدپذییتأ یریپذنانیاطم یریپذانتقال یریباورپذ یریاعتمادپذ انواع

ب، 1389

 167 ص

 ه،یاول چندگانه

 است؟ ریباورپذ

 وجود رندهیگ

 دارد؟

 الزم توان ،یانسان

 جینتا کسب یبرا

 یمنطق و سازگار

 .رددا را

 هاداده در شهیر

 ج،ینتا ایآ دارد؟

 ایآ است؟ یمنطق

 یریسوگ احتمال

 رود؟یم محقق

Sinkovics 

et al., 

2008 

 یسازگار جادیا بر

 یهاتیواقع نیب

 برساخته

 و انیپاسخگو

 که ییهاتیواقع

 ارائه پژوهشگر

 تمرکز تاس کرده

 .کندیم

 یادرجه به

 با که دارد یبستگ

 یپوشانهم ط،یشرا

 دارد مطابقت ای

 انتقال امکان فلذا

 یهاطیمح به آن

 فراهم را مشابه

 .کندیم

 یداریپا یمعنابه

 زمان یط در جینتا

 .است

 دیبا پژوهشگران

 که دهند نشان

 ریتفاس و هاداده

 طیشرا در آنها

 تصور   از خارج

 هشیر پژوهشگر،

 منسجم و دارد

 نحو به و است

 شکل ،یمنطق

 .است گرفته

 زاده،خیش

 ص، 1390

337 

 که یزانیم

 کنندگان،مشارکت

 را پژوهنده ریتفاس

 .کنندیم دییتأ

 تا دیبا پژوهشگر

 جینتا یااندازه

 به را قشیتحق

 کند انیب لیتفص

 بتوانند گرانید که

 آن، مطالعه با

 ندینما یابیارزش

 یحد چه تا که

 به را آن توانندیم

 یگرید یبسترها

 به و کنند منتقل

 .رندیگ کار

 روش در هادهیپد

 در ثابت ،یکم

 گرفته نظر

 و شودیم

 ،یریپذنانیاطم

 از نشان

 دهیپد یریتکرارپذ

 ثبات به تیعنا)با 

 اما( دارد آن

 ازآنجاکه

 روش فرضشیپ

 ریرپذییتغ ،یفیک

 دیبا پژوهندگان

 ندیفرا بتوانند

 لیتحل و یگردآور

 قدر آن را هاداده

 دهند ارائه مفصل

 بتواند خواننده که

 چگونه کند کدر

 آن یمنطق طوربه

 دست به جینتا

 .است آمده
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 یریدپذییتأ یریپذنانیاطم یریپذانتقال یریباورپذ یریاعتمادپذ انواع

 است جهان بودن

 اساساً پس

 خارج ،یریتکرارپذ

 است؛ موضوع زا

 دیبا پژوهشگر اما

 به که دهد نشان

 یذات رییتغ

 توجه هادهیپد

 در. است کرده

 نشان دیبا ضمن

 نیب که دهد

 دهیپد یریرپذییتغ

 پژوهش ندیفرا و

 کرده کیتفک

 .است

 مان،یا

1393 ،

 183 صص

 184 و

- 

 توانیم چقدر

 که بود مطمئن

 انیم اطالعات

 و محقق

 موردمطالعه،

 است. ریپذانتقال

 تیقابل درباره

 ارائه در جینتا

 و راتییتغ

 موجود یداریناپا

 بحث ت،یواقع در

 به محقق. کندیم

 حال در طیشرا

 دهیپد رییغت

 توجه مدنظر

 .کندیم

 و معنا اصالت به

 تیواقع در ارزش

 .شودیم توجه
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 هایپژوهش در کرسول، نظر به. اندکرده عرضه را راهکارهایی روایی، و پایایی رعایت برای نظرانصاحب

 را عالیمی باید پژوهشگران درواقع،. شودمی انجام پژوهش اجرای هایگام حین در نتایج اعتبارسنجی کیفی،

 اصلیِ  راهبردهای از برخی. باشند داده نشان فرایند طی در است ایشان هاییافته اعتبار و صحت دهندهنشان که

 :است شرح بدین کیفی تحقیقات در هایافته روایی و پایایی

 تأیید، منظوربه و جمع(، اسناد و مشاهده مصاحبه،)مانند  مختلفی منابع از را هاداده: هاداده همسوسازی -الف

 .کنید تحلیل یکدیگر کنار در ها،تناقض یافتن یا حمایت

 باب در مختلف محققان که دهید نشان پژوهش پیشینه در گراییکثرت با کنید سعی: پیشینه ژرف بررسی -ب

 .اندیافته دست مشابهی اطالعات به تحقیق نتایج

 نتایجی به نیز آنها کنند بررسی هاداده تحلیل در کتمشار با بخواهید دیگران از: تحلیل در دیگران مشارکت -ج

 .یابندمی دست شما نتایج مانند

 داشته مراوده کنندگان،مشارکت با مداوم طوربه آن، پایان در و تحلیل حین در: خبرگان دستبه هایافته تأیید -د

 .تاس موضوع واقعی معرف تحقیق، نتایج که کنند تأیید بخواهید آنها از و باشید

 بتواند خواننده تا دهید توضیح مفصل و غنی را تحقیق نتایج کنید سعی: پژوهش پرمایه و ضخیم توصیف -ها

 .یابد دست مشترک تجربه نوعی به و شود تحقیق محیط وارد راحتیبه

 و کنید تبیین را پژوهش سوگیری احتمالی هایمحل: آنها از احتراز چگونگی و احتمالی هایسوگیری تبیین -و

 .کنید تشریح مخاطبان برای را سوگیری از خود اجتناب صادقانه که کنید سعی خودبازاندیشی در

 را موضوع و دهید اختصاص تحقیق موضوع به را معقولی اما معتنابه زمان: تحقیق فرایند در ممیزی و بازرسی -ز

 .است جامع حقیق،ت نتایج که برسید نتیجه این به تا کنید بررسی مختلف حاالت و هاموقعیت در

 متعددی و متنوع خبرگان با کار بودن مانع و جامع از اطمینان برای: خبرگان با متنوع و متعدد هایمصاحبه -ح

 .کنید مصاحبه

 .است خبرگان بهترین نظر از استفاده به منوط ها،یافته صحت: خبرگان بهترین با مصاحبه -ط
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 و کنید بازبینی خبرگان، نظر و پیشینه به عنایت با وبرگشتیرفت ندهایفرای در را هاداده: هاداده هایبازبینی -ی

 .دهید ارتقا

 آنها، بین روابط و مفاهیم قوتمند تبیین که است آنها بین روابط و مفاهیم دارای الگو، هر: الگو قوتمند تبیین -ک

 صصب، 1391)کرسول،  است محققان توسط نتیجه تأیید و نتایج درباره مخاطب اقناع در محقق توان از نشان

 صص، 1390 زاده،شیخ؛ 184 و 183 صص، 1393 ایمان،؛ 339 و 338 صصالف، 1391 ول،کرس؛ 268 و 266

 .(162-159 صص، 1391 پور،مختاریان؛ 338-341

 ی ارزیابی دولت الکترونیکهانامهپرسش روایی و پایایی گزارش

 تدوین برای منظور،بدین. کند جمع مختلفی منابع از را هاداده کرد سعی مجری: هاداده همسوسازی -الف

 .شد برداریبهره خبرگان، نظر از نیز هامصاحبه در و شد بررسی زیادی منابع نامه،پرسش

 .باشد جامع ممکن، حد تا پژوهش پیشینه بررسی کرد سعی مجری: پژوهش پیشینه ژرف بررسی -ب

 به تنهانهنامه تدوین پرسشدرخواست کرد در مرحله  یناز پژوهشگرا ی: مجریلدر تحل یگرانمشارکت د -ج

 .اندیافته دست مشابهی نتایج به نیز آنها که کنند تأیید مستقل، بررسی با بلکه کنند کمک وی

 صحه آن جامعیت بر خبرگان و کرد ارائه خبرگان به رانامه پرسش ی،دست خبرگان: مجربه هایافته ییدتأ -د

 .نهادند

 مفصل رانامه تدوین پرسش یندکرده است تا حد ممکن، فرا یسع یپژوهش: مجر یهو پرما یمضخ یفتوص -ها

 .کند عرضه

 .داد اختصاصنامه پرسشرا به  یزمان معتنابه و معقول ی،: مجریقتحق ینددر فرا یزیو مم یبازرس -و

 متعددی و متنوع خبرگان با ،کار بودن مانع و جامع از اطمینان برای: خبرگان با متنوع و متعدد هایمصاحبه -ز

 .شد مصاحبه

 سعی نیز مجری. است خبرگان بهترین نظر از استفاده به منوط ها،یافته صحت: خبرگان بهترین با مصاحبه -ح

 .کند مصاحبه دردسترس افراد ترینخبره با نظری، هدفمندِ گیرینمونه اساس بر کرد
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 بازبینی خبرگان، نظر و پیشینه به عنایت با وبرگشتیرفت رایندهایف در را هاداده مجری،: هاداده هایبازبینی -ط

 .کرد تعدیل و جرح را آن بارها و

 .باشد استحکام و منطق درنهایت الگو روابط و مفاهیم است کرده سعی پژوهشگر: الگو قوتمند تبیین -ی
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 کیسطح بلوغ دولت الکترون نییفاز اول: تع

 تان تهراناس ییاجرا یهادر دستگاه
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 اطالعات کلی و آمار توصیفی

موانع استقرار دولت  ییشناسا، پرسشنامه همکاری کارفرمای محترمبر اساس متدلوژی پروژه و با هماهنگی و 

و با در نظر  طراحی Porslineدر سامانه به صورت الکترونیکی  و ارائه راهکارها در استان تهران کیالکترون

ها و مکاتبات دستگاه و نهاد استان تهران ارسال گردید. پس از پیگیری 40تی برای حدود گرفتن اصول امنی

استان تهران، پرسشنامه  گذاری و ارائه انواع مختلف خدمات در سطحدستگاه موثر در سیاست 19چندباره، نهایتاً 

و  ی نتایج صورت گرفتهسنجش کم پرسشنامه، 19پس از تکمیل  فوق را با همراهی تیم پروژه تکمیل نمودند.

 .نمایش داده شده است  3در پیوست تحلیلی هر سوال های در قالب نمودار

 های استان تهرانارزیابی سطح بلوغ دولت الکترونیک در سطح دستگاه

 :باشدمیسازمان ملل شامل مراحل زیر ای مرحلهطبق آنچه در ابتدا بیان شد الگوی پنج 

 مرحله اول: در حال ظهور

کنند و اطالعاتی های اینترنتی خود را به طور مستقل ایجاد میهای دولتی، هر کدام پایگاهین مرحله، سازماندر ا

ای و ایستا است. انسجام الزم بین این اطالعات و گیرد. این اطالعات، محدود، پایهها قرار میبر روی آن

 شود.های آنها مشاهده نمیجایگاه

 یافتهمرحله دوم: تکامل

های اطالعاتی از نظم و انسجام محتوایی بیشتری نسبت به حالت قبل این مرحله، اطالعات موجود در پایگاه در

 روز کردن آنها است.های اطالعات در این مرحله، سعی بر بهبرخوردارند. یکی دیگر از ویژگی

 مرحله سوم: تعامل

های دولتی ارتباط برقرار بود با مقامات سازماندر مرحله سوم استقرار دولت الکترونیک، کاربران قادر خواهند 

های مورد نیاز خود را از پایگاه اینترنتی سازمان به دست های خود را مطرح سازند و کاربرگکنند، درخواست

 آورند.

 مرحله چهارم: تراکنش

هر گونه تراکنش توانند هزینه خدمات دولتی را پرداخت کنند و در مرحله تراکنش، کاربران دولت الکترونیک می

 (.2004مالی خود را با بخش دولتی از طریق اینترنت به انجام رسانند )وست، 
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 مرحله پنجم: یکپارچگی

گیرد در این مرحله که آخرین مرحله استقرار دولت الکترونیک است دولت، شکل منسجم و یکپارچه به خود می

در این مرحله، شهروندان قادر خواهند بود تمام  رسد.و از حالت پراکندگی مراحل قبل به تکامل و انسجام می

های ها دریافت کنند. فعالیت سازمانخدمات دولتی را به صورت یکپارچه و فراتر از مرزهای فیزیکی سازمان

توانند به خدمات های مختلف میشود و شهروندان بدون مراجعه مستقیم به سازمانبخش عمومی یکپارچه می

رود که نواقص احتمالی موجود در مراحل قبل در مراحل تکمیلی استقرار ند. انتظار میبرخط دسترس داشته باش

تر به عرضه خدمات بپردازد؛ مثالً اطالعاتی که دولت الکترونیک برطرف شود و دولت بتواند در سطحی پیشرفته

ات، فقدان هماهنگی الزم گیرد به دلیل روزآمد نبودن اطالعهای اینترنتی قرار میدر مرحله اول بر روی پایگاه

های دولتی در پیوند با نوع اطالعاتی که باید برخط شود و برخی مشکالت دیگر، قادر به رفع واقعی میان سازمان

شود نیازهای کاربران نخواهد بود؛ اما مشکل روزآمد نبودن اطالعات و پویا نبودن آن در مرحله دوم برطرف می

مجریان دولت  رود.های کمتری به استقبال کاربران میدتر و محدودیتو دولت الکترونیک با اطالعات مفی

های دولتی و شهروندان را با پویایی کنند ارتباط برخط سازمانالکترونیک در مرحله سوم و چهارم سعی می

 د.ای سریع و آسان فراهم کننبیشتری برقرار کنند و امکان دستیابی کاربران به خدمات بخش عمومی را به گونه

های الزم و ایجاد هماهنگی، های دولتی با تقویت زیرساختدر مرحله پایانی استقرار دولت الکترونیک نیز سازمان

 (.Ronaghan, 2002خدمات دولتی را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار کاربران نهایی قرار خواهند داد )

استان تهران،  دستگاه در سطح 19 نگونه که ذکر شد،هماشود. با این مقدمه، به تحلیل پرسشنامه ها پرداخته می

 ،هاهای پرسشنامه از سوی این دستگاهپس از دریافت پاسخ پرسشنامه فوق را با همراهی تیم پروژه تکمیل نمودند.

و هم چنین به طور مجزا برای هر یک از نهادهای پاسخ دهنده بر اساس  سازمان 19مجموع  و تحلیل ارزیابی

ها بر ای سازمان ملل صورت گرفت. این ارزیابیخص شده در هر مرحله از الگوی پنج مرحلههای مششاخص

موجود هر مرحله و همچنین نوع نیاز و زمینه های ی عواملی مانند میزان تأثیر و میزان اهمیت هر یک از گزارهپایه

 رسانی هر سازمان و ... بوده است. خدمات 

بر اساس نظرخواهی  و تاثیر آن در امتیاز نهایی، هااهمیت شاخص ضریبسنجش  و هادر راستای تحلیل پرسشنامه

 4» اختصاصبا به طوری که  اثربخشی و اهمیت؛ میزاناختصاص یافت:  دو وزن هر یک از عوامل، به ،از خبرگان

 میزان «ضعیف پاسخ=  1 و است، متوسط پاسخ=  2 است،= پاسخ باالتر از حد متوسط  3= پاسخ برتر است، 

( تا یست)مهم ن 1از اعدادی با اختصاص مشخص می شود و در اجرایی کردن دولت الکترونیک عوامل  یاثربخش
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، مشخص در اجرایی کردن دولت الکترونیک در استان تهران یتموفق یآن عامل برا ینسب یتاهممهم(  یار)بس 10

 .می شود

زای هر شاخص، تعیین و سپس امتیازات هر سازمان در شاخصهای نهایتاً با استفاده از ضرایب فوق، امتیاز مطلوب به ا

 مطرح در پرسشنامه استخراج شده و جایگاه آن سازمان در مدل سازمان ملل تعیین گردید.

 

 دستگاه استان تهران  19سطح بلوغ دولت الکترونیک در  میانگین ارزیابی 

 ایطبق ارزیابی ای نمایش داده شده است.ایسهمق هایول و نموداراقالب جد در این بخش نتایج حاصل شده در

های با وجود عملکرد رضایت بخش تعداد معدودی دستگاه دریافتی صورت گرفته است،های اسخکه بر روی پ

به طوری  .پاسخ دهنده، به طور میانگین در مراحل پنجگانه بلوغ دولت الکترونیک عملکرد قابل قبولی نداشته اند

درصد  60متوسط حدود باشد اما در سطح  %90تظار می رود عملکرد تمام دستگاه ها باالی که در گام اول که ان

را کسب کرده اند و نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که برخی اطالعات پایه در درگاه از امتیاز مطلوب 

 باشدمیعه درگاه سازمان سازمان مربوطه به شکلی مطلوب ارائه نشده است. در گام دوم که مربوط به ارتقا و توس

 ضعیف عمل کرده اند.  نیز

ی از و اجرای عدالت در حوزه خدمات رسانبوده جزء اهداف ایجاد دولت الکترونیک در گام سوم و چهارم که 

های این دوگام مرتبط با تعامل است و از جنبهاهمیت ویژه ای برخوردار است نیز عملکرد قابل قبولی مشاهده نشد. 

نوع، کیفیت، نحوه پوشش دادن تمام افراد جامعه،   از لحاظمل به جهت ارائه و ارتقا خدمات سازمان )مختلف تعا

تعامالت مالی، اطمینان افراد از امنیت درگاه و ....( را شامل می شود و انتظار می رود برای ارتقاء تعامالت بین 

ای له ارتقا دولت الکترونیک توجه و برنامه ویژهگیر به وسیسازمان ها و مردم به جهت خدمات رسانی بهینه و همه

 برای پیشرفت اجزاء مختلف مرتبط با این دو گام داشته باشد.

، این گام به یکپارچگی در دولت الکترونیک می انجامد، باعث باشدمیترین عملکرد دیده در گام پنجم ضعیف

می شود. بنابراین تمرکز و  منجر ت خدمات رسانیهای قبلی نیز می شود و به ارتقاء کیفیاستحکام و ارتقاء گام

های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری در سطح کالن ها، ایجاد زیرساختگذاریتوجه به این گام متوجه سیاست

قبلی نیز عملکرد خوبی نداشته باشیم یا اگر هم های خواهد بود و عدم توجه به این بخش باعث می شود در گام

ترده و همه جانبه میانی متوقف شویم و به بلوغ دولت الکترونیک در سطح گسهای اشد در الیهعملکرد مناسبی ب

 .استان تهران منجر نگردد
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. به نشان داده می شود 2و جدول  1دستگاه را در جدول  19ها در مجموع آمار بدست آمده در ارزیابی پاسخ نامه

 .باشدمیقابل مشاهده  4گام در پیوست  همین ترتیب این آمار با جزئیات بیشتر مربوط به هر

 ملل سازمان مدل در تهران استان سازمان 19 عملکرد نیانگیم -1 جدول

 
 درصد امتیاز کسب شده متیاز کسب شدهامیانگین  امتیاز مطلوب

 %55.9 4.91 8.8 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %28.5 29.20 102.6 )توسعه( ارتقا–گام دوم 

 %34.5 50.20 145.4 تعامل -گام سوم 

 %29.0 21.93 75.6 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %23.9 23.29 97.4 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

 ملل سازمان کیالکترون دولت بلوغ گام پنج مدل در تهران استان سازمان 19 نیانگیم عملکرد -1  نمودار

 

 تهران استان یسازمانها توسط شده کسب ازاتیامت نیانگیم - 2  دارنمو

  

55.9%

28.5%
34.5%

29.0%
23.9%

(ظهور)پیدایش -گام اول  (توسعه)ارتقا –گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

یکپارچگی-گام پنجم

(شبکه)

8.80

102.60

145.40

75.60

97.40

4.92

29.20

50.20

21.93

23.29

0 20 40 60 80 100 120 140 160

(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(  تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

سازمان19امتیاز کسب شده از مجموع  امتیاز مطلوب
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 ملل سازمان کیالکترون دولت بلوغ گام پنج مدل در تهران استان سازمان  19  نیانگیم عملکرد اتیجزئ -2 جدول

 

امتیاز 

 مطلوب

امتیاز میانگین 

 کسب شده 

درصد ین میانگ

 کسب شده 

 %55.9 4.92 8.8 پیدایش )ظهور( -گام اول 

اطالعات پایه ای سازمان در درگاه سازمان)تاریخچه، اهداف واحدهای 

موقعیت جغرافیایی، نقشه درگاه، امکانات  ، سازمان و ساختار سازمانی

های رایج و کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 عات آماری، پیوندهای مورد نیاز درگاه(...، اطال

8.8 4.92 55.9% 

 %28.5 29.20 102.6 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

کاربردی درگاه ) ناوبری درگاه سازمان، سازگاری درگاه با های قابلیت

های سازی ویژگی(، امکان شخصیUser Friendlyاستاندارهای نمایش)

 نمایش(

51.3 8.96 17.5% 

 %39.5 20.24 51.3 ی مرتبط با سازمان در درگاه)توسعه درگاه سازمان(اطالعات ضرور

 %34.5 50.20 145.4 تعامل –گام سوم 

 %49.1 5.89 12 راهبرد و اجرا

 %21.1 1.00 4.8 جدیدهای فناوری

 %50 4 8 آسیب پذیرهای دسترس پذیری برای گروه

 %60.9 3.90 6.4 یکیآموزش منابع انسانی در راستای بکارگیری دولت الکترون

 %46.8 22.55 48.2 دولت الکترونیک و خدمات سازمانی

 %20.8 5.21 25 امکانات همراهی  درگاه

 %32.3 10.06 31.1 برخی قابلیت ها و ساز و کارهای درگاه

)کیفیت و ردیابی جستجو به منظور شناسایی و ردیابی موارد مراجعه و یا 

 مشکالت احتمالی در این خصوص(
9.9 3.41 34.4% 

 %29.0 21.93 75.6 تراکنش )تبادل(  -گام چهارم 

 %26.4 9.96 37.7 امنیتیهای راهبرد و قابلیت

های خرید )مناقصات(، نتایج سازمان)اعالنهای اطالعات مرتبط با عملکرد

 های شغلی در درگاه (خرید )مناقصات(، اعالم فرصت
37.9 11.97 31.6% 

 %23.9 23.29 97.4 بکه(یکپارچگی )ش-گام پنجم

 %14.7 2.95 20 داده محوری

 %47.0 8.74 18.6 یکپارچه سازی

 %24.8 3.02 12.2 تعامل افقی و عمودی

رسانی و نظرسنجی درباره خدمات )سازمان تعامل از طریق درگاه)اطالع

کانال، هیچ راه  Bioهای اجتماعی است اما در دارای کانال رسمی در شبکه

 ی مردم معرفی نشده است(تباطی براار

46.6 8.58 18.4% 
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 استان تهران  هایدستگاه به تفکیکارزیابی سطح بلوغ دولت الکترونیک 

وضعیت دامه، ادر بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسشنامه ها و تحلیل عمیق انجام شده توسط تیم پروژه، 

 ارائه می گردد.اجرایی استان تهران های سطح بلوغ دستگاه

در این بخش عملکرد هر نهاد در مراحل پنج گانه بلوغ دولت الکترونیک سازمان ملل نشان داده شده است، هم 

 .1چنین جزئیات عملکرد این نهادها در هر گام برای بررسی بیشتر نیز ارائه شده است

 

 اداره کل صندوق بازنشستگی استان تهران

های اخصشارزیابی پاسخ ها بر اساس  ،صندوق بازنشستگی پرسشنامه از سوی اداره کلهای پاسخبا دریافت 

درقالب  سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شدهای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج 

 نمایش داده شده است.ای مقایسهجدول و نمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یبازنشستگ صندوق کل اداره یازهایامت -3 جدول

 درصد کسب شده امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 %92.3 4.8 5.2 یدایش )ظهور(پ -گام اول 

 %83.3 32.9 39.5 رتقا)توسعه(ا-گام دوم 

 %60.9 59.5 97.7 تعامل -گام سوم 

 %63.6 25.7 40.4 راکنش )تبادل(ت -گام چهارم 

 %55.8 38.1 68.3 کپارچگی )شبکه(ی-گام پنجم

 

  

                                              
 4پیوست  1
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 ملل سازمان گام پنج در تهران  استان یبازنشستگ صندوق کل اداره شده کسب یهاازیامت -3  نمودار

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران  استان یبازنشستگ صندوق کل اداره شده کسب ازیامت درصد-4نمودار  

 

 
 
 

های اجتماعی در امور بازنشستگی، خدمات بیمه ارائه و گسترش ،صندوق بازنشستگیموریت سازمان ما

ای های بیمهازکارافتادگی و فوت )در چارچوب قوانین ذیربط( با اهتمام به افزایش مشترکین و گسترش فعالیت

تان تهران در هریک از درک جایگاه اداره کل صندوق بازنشستگی اس. است)عمر، حوادث و درمان تکمیلی( 

5.2

39.5

97.7

40.4

68.3

4.8

32.9

59.5

25.7

38.1

(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(بکهش)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمان امتیاز مطلوب

92.3%
83.3%

60.9% 63.6%
55.8%

(رظهو)پیدایش -گام اول  (توسعه)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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مراحل این پنج گام به شناسایی موانع استقرار و بکارگیری دولت الکترونیک  و در نهایت پیشرفت سازمان در 

 جهت دولت الکترونیک کمک می کند.

 باشدمیدر صد از کل امتیاز گام اول  92.3بر این اساس اداره کل صندوق بازنشستگی استان تهران دارای حدود 

درصد از  83.3،کسب حدود  ارتقاء-همچنین در گام دوم .استن دهنده گذر این سازمان از این مرحله که نشا

نیاز است در جهت توسعه این گام توجه بیشتری  ،امتیاز کل نشان دهنده این است که با وجود عملکرد نسبتا خوب

ز امتیاز کل را کسب کرده است. درصد ا 63.9درصد و گام چهارم  60.9داشته باشد.این سازمان در گام سوم  

این امتیاز عملکرد با توجه به اهداف عالی و حاکمیتی  ،باشدمیو تراکنش مرحله تعامل  این مراحل شامل،

اما نظر به این که  ؛باشدمیدولتی مستقر در استان تهران جهت استقرار دولت الکترونیک قابل قبول های سازمان

انتظار می رود در این بخش نیاز به توجه و رویکردی با  ،باشدمیهم در ارتباط  این سازمان با اقشار آسیب پذیر

تمرکز ویژه بر دسترسی بیشتر و پوشش همه جانبه برای توسعه ارتباطات و تعامالت با مردم و به خصوص اقشار 

 آسیب پذیر از طریق دولت الکترونیک تالش بیشتری صورت گیرد.

مرتبط با استقرار دولت الکترونیک در جهت یکپارچگی دولت های عه زیرساختدر گام نهایی که بیشتر به توس

درصد نشان دهنده عملکرد نسبتا خوب  و روبه جلو در این اداره کل  55.78 الکترونیک اشاره دارد، امتیاز حدود 

 ال خواهد داشت.قبلی را نیز به دنبهای . ضمن اینکه توجه به این بخش در جهت هر چه بهتر شدن در گامباشدمی
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 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

 

مشخص شده در های ارزیابی پاسخ ها بر اساس شاخصو از سوی این اداره کل  تکمیل شده پرسشنامه مبنای بر

 به شرح جدول و نمودارهای زیر است.نتایجی حاصل شده سازمان ملل، ای مرحلههر مرحله از الگوی پنج 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یاجتماع رفاه و کار، تعاون کل اداره یازهایامت -4 ولجد

 

 
ملل سازمان گام پنج در تهران استان یاجتماع رفاه و کار تعاون، کل اداره یازهایامت -5  نمودار

 
 

 

 

5.2

39.5

97.7

40.4

68.3

4.8

33.1

63.9

20.3

28.5

(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمان امتیاز مطلوب

 درصد کسب شده امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 %92.3 4.80 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %83.8 33.10 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %65.4 63.90 97.70 تعامل -گام سوم 

 %50.3 20.30 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %41.7 28.50 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یاجتماع رفاه و کار تعاون، کل اداره یازهایامت درصد -6  نمودار

 

درصد از امتیاز کل بوده است که نشان دهنده گذر از گام اول بوده است و  92.31امتیاز کسب شده از گام اول 

 ابل قبولی بوده است.درصد از امتیاز کل نشان دهنده عملکرد ق 83.80گام دوم با امتیاز 

اساسی و از اهداف این سازمان است و  های از آنجا که بسط عدالت اجتماعی و افزایش رفاه جامعه، از اولویت

  65.40گام سوم با  این اداره کل،های نوع ماموریت واقشار آسیب پذیر با این سازمان  هم چنین مرتبط بودن

درصد از امتیاز کل حاکی از این است که این سازمان باید تمرکز   50.25درصد از امتیاز کل وگام چهارم با 

گیر ها داشته باشد تا بتواند انواع خدمات و تعامالت خود را به درستی و همهی برای ارتقا و توسعه در این گاماویژه

ار دولت الکترونیک در درصد از امتیاز کل بیانگر جایگاه این اداره در میانه راه استقر 41.73گام پنجم  ارائه دهد.

 این سازمان می باشد.

  

92.3%
83.8%

65.4%

50.3%
41.7%

(ظهور)پیدایش -گام اول  (توسعه)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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 شرکت برق منطقه ای تهران

های ارزیابی پاسخ ها بر اساس شاخص شرکت برق منطقه ای تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

قالب  سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج 

 ای نمایش داده شده است.مقایسهنمودار  جدول و

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران یا منطقه برق شرکت یازهایامت -5 جدول

 در صد کسب شده امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 %100 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %97.0 38.30 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %83.4 78.10 97.70 تعامل -م گام سو

 %58.9 23.80 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %70.1 47.90 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران یا منطقه برق شرکتهای امتیاز -7نمودار  

 

 

 

 

5.2

39.5

93.7

40.4

68.3

5.2

38.3

78.1

23.8

47.9

(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(هشبک)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمان امتیاز مطلوب
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 ملل سازمان گام پنج در تهران یا منطقه برق شرکت یازهایامت درصد -8  نمودار

 

 

 

 درصد، 97.0 حدود درصد و گام دوم 100گام اول  ،امتیازهای کسب شده توسط این شرکت در مراحل مختلف

درصد در مجموع نشانگر عملکرد  70.13درصد و گام پنجم  58.91گام چهارم ،درصد 83.4 حدود  گام سوم

ناسب و رویکرد و اهتمام همه جانبه در اسقرار دولت الکترونیک شرکت برق منطقه ای تهران نسبت به بسیار م

باالترین از جمله سازمان هایی بوده است که  دیگر سازمان ها و ادارات در سطح استان تهران می باشد به طوریکه 

 حل مختلف بدست آورده است.پیشرفت استقرار دولت الکترونیک را در مراهای امتیاز عملکرد درگام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

100.0% 97.0%
83.4%

58.9%
70.1%

پیدایش -گام اول 

(ظهور)

(هتوسع)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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 توزیع نیروی  برق استان تهران  شرکت

های ارزیابی پاسخ ها بر اساس شاخص شرکت توریع برق استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

قالب سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج 

 ای نمایش داده شده است.مقایسهجدول و نمودار 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان برق یروین عیتوز یازهایامت -6 جدول

 درصد کسب شده امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 %100.0 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %97.0 38.30 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %94.7 88.70 97.70 تعامل -گام سوم 

 %97.6 39.40 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %49.5 33.80 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان برق یروین عیتوز شرکتهای امتیاز -9نمودار  

 

 

 

 

 

5.2

39.5

93.7

40.4

68.3

5.2

38.3

88.7

39.4

33.8

(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

91
 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان برق یروین عیتوز شرکت یازهایامت درصد -10نمودار  

 
 

 توزیع نیروی برق استانامتیازهای کسب شده توسط این شرکت نزدیک به امتیازهای اکتسابی از سوی شرکت 

 95 حدود  درصد و گام سوم 97.0 حدود درصد و گام دوم 100، گام اول باشدمیتهران در مراحل مختلف 

درصد در مجموع نشانگر عملکرد بسیار مناسب و رویکرد و  49.5 درصد و گام پنجم 97.5 درصد و گام چهارم

اهتمام همه جانبه در اسقرار دولت الکترونیک شرکت برق منطقه ای تهران نسبت به دیگر سازمان ها و ادارات در 

پیشرفت استقرار دولت الکترونیک های جزو باالترین امتیاز عملکردها درگام به طوریکه باشدمیسطح استان تهران 

 .باشدمیدر مراحل مختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0% 97.0% 94.7% 97.5%

49.5%

پیدایش -گام اول 

(ظهور)

(هتوسع)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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 شرکت آب منطقه ای تهران

های ارزیابی پاسخ ها بر اساس شاخص تهران، آب منطقه ایشرکت پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درقالب ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج 

 ای نمایش داده شده است.مقایسهجدول و نمودار 

 ملل سازمان گام پنج در تهران یا منطقه آب شرکت یازهایامت -7 جدول

 درصد کسب شده امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب 

 %100 5.2 5.2 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %77.5 30.6 39.5 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %44.9 43.9 97.7 تعامل -گام سوم 

 %75.7 30.6 40.4 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %23.1 15.8 68.3 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  ملل انسازم گام پنج در تهران یا منطقه آب شرکتهای امتیاز -11نمودار  

 

 

 

5.2

39.5

97.7

40.4

68.3

5.2

30.6

43.9

30.6

15.8

(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب
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 ملل سازمان گام پنج در تهران یا منطقه آب شرکت یازهایامت درصد -12نمودار  

 
 

امتیازهای کسب شده توسط این شرکت نزدیک به امتیازهای اکتسابی از سوی شرکت آب منطقه ای تهران در 

 گام چهارم ،درصد44.9 حدود گام سوم ،رصدد77.5 حدود درصد و گام دوم 100مراحل مختلف گام اول 

توسعه  ، درصد  نشان دهنده این است که این شرکت در ارائه پایگاه اینترنتی23.13درصد و گام پنجم 75.7 حدود

در گام چهارم نیز که مربوط به امنیت   و داشتن ارتباطات محدود با مشترکین خود عملکرد مناسبی داشته است

عملکرد خوب و قابل قبولی داشته است اما در بخش تعامل نتواسته ، باشدمیمالی های اکنشپایگاه اینترنتی و تر

درصد از کل را دریافت کند و با توجه به این مسئله که این شرکت ارائه دهنده 45است امتیازی  بیشتر از حدود  

 ازت گیرندگان از طرق مختلف لذا برقراری ارتباط دوطرفه با خدما باشدمیخدمات مهمی به تمام اقشار جامعه 

جمله از ابزارهای دولت الکترونیک می تواند این سازمان را برای تحقق هر چه بهتر اهداف خود یاری دهد. در 

 ضعیف عمل کرده است.نیز اجرایی کردن دولت الکترونیک های بخش شبکه سازی و زیر ساخت
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44.9%

75.7%

23.1%

پیدایش -گام اول 

(ظهور)

(هتوسع)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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 شرکت آب و فاضالب استان تهران

های ارزیابی پاسخ ها بر اساس شاخص شرکت آب و فاضالب استان تهران،پرسشنامه از سوی ای هپاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درقالب ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج 

 ای نمایش داده شده است.مقایسهجدول و نمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان فاضالب و آب شرکت یازهایامت -8 جدول

 کسب شدهدرصد  امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب 

 %100 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %80.3 31.70 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %59.2 55.50 97.70 تعامل -گام سوم 

 %71.3 28.80 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %18.5 12.60 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

مدل سازمان ملل گام پنج در تهران استان فاضالب و آب شرکتهای ازیامت -13نمودار  

 
 

 

 

5.2

39.5

93.7

40.4

68.3

5.2

31.7

55.5

28.8

12.6

(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان فاضالب و آب شرکت یازهایامت درصد -14نمودار  

 
 

درصد و گام  100امتیازهای اکتسابی از سوی شرکت آب و فاضالب استان تهران در مراحل مختلف گام اول 

 18.4 حدود درصد و گام پنجم 71.3 حدود درصد و گام چهارم 59.2 حدود درصد و گام سوم 80.3 حدود دوم

توسعه و داشتن ارتباطات محدود با مشترکین  ، این شرکت در ارائه پایگاه اینترنتی  درصد نشان دهنده این است که

درصد از کل را دریافت کند  60خود عملکرد مناسبی داشته است در بخش تعامل توانسته  است امتیازی حدود 

 لذا برقراری باشدمیشرکت ارائه دهنده خدمات مهمی به تمام اقشار جامعه  که این اینبا توجه به که در این بخش 

ط دوطرفه با خدمات گیرندگان از طرق مختلف من جمله از ابزارهای دولت الکترونیک می هر چه بیشتر ارتبا

های تواند این سازمان را برای تحقق هر چه بهتر اهداف خود یاری دهد. در بخش شبکه سازی و زیر ساخت

 ضعیف عمل کرده است. نیز اجرایی کردن دولت الکترونیک
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پیدایش -گام اول 

(ظهور)

(هتوسع)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش-گام چهارم 

(تبادل)

گی یکپارچ-گام پنجم

(شبکه)
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 اناداره کل آموزش پرورش شهر تهر

ارزیابی پاسخ ها بر اساس  تهران، اداره کل آموزش و پرورش شهرپرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج های شاخص

 ای نمایش داده شده است.مقایسهدرقالب جدول و نمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران شهر پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -9 جدول

 درصد کسب شده امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 %100.0 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %61.0 24.10 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %49.6 46.50 97.70 تعامل -گام سوم 

 %34.5 13.90 40.40 ش )تبادل(تراکن -گام چهارم 

 %18.5 12.60 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران شهر پرورش و آموزش کل ادارههای امتیاز -15نمودار  

 
 

 

 

 

 

5.2

39.5

93.7

40.4

68.3

5.2

24.1

46.5

13.9

12.6

(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب
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  ملل سازمان گام پنج در تهران شهر پرورش و آموزش کل اداره یهاازیامت درصد -16نمودار  

 
 

 

 49.6 حدود گام سوم ،درصد  61.0گام دوم  ،درصد 100گام اول  امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل

این  ، این نتایج  نشان دهنده این است کهباشدمیدرصد 18.5حدود  گام پنجم و درصد34.5گام چهارم  ،درصد

، توسعه و داشتن ارتباطات محدود با مشترکین خود عملکرد متوسطی باشدمیاینترنتی موفق  سازمان در ارائه پایگاه

این  از آنجا کهدرصد از کل را دریافت کند که 60داشته است در بخش تعامل توانسته  است امتیازی حدود  

ز الزامات این سازمان لذا برقراری هر چه بیشتر ارتباط دوطرفه ا باشدمیارائه دهنده خدمات آموزشی  سازمان

. در ق هر چه بهتر اهداف خود یاری دهدرا برای تحق نهاددولت الکترونیک می تواند این  پیاده سازی که باشدمی

 ضعیف عمل کرده است. نیز اجرایی کردن دولت الکترونیکهای بخش شبکه سازی و زیرساخت
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پیدایش -گام اول 

(ظهور)

(توسعه)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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 راناستان تههای اداره کل آموزش و پرورش شهرستان

ارزیابی پاسخ ها  تهران، استانهای اداره کل آموزش و پرورش شهرستانپرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج های بر اساس شاخص

 ای نمایش داده شده است.مقایسهحاصل شده درقالب جدول و نمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یهاشهرستان پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -10 ولجد

 درصد کسب شده امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 %61.5 3.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %70.1 27.70 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %37.3 34.90 97.70 تعامل -گام سوم 

 %48.3 19.50 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %34.0 23.20 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یهاشهرستان پرورش و آموزش کل ادارههای امتیاز -17نمودار  
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40.4

68.3

3.2
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34.9
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(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب
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  ملل سازمان گام پنج در تهران استانهای شهرستان پرورش و آموزش کل ادارههای ازیامت درصد -18نمودار  

 
 

 

درصد و گام سوم 70.1 حدود درصد و گام دوم 61.5 حدود گام اول، امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل

ین نتایج  نشان دهنده این ، اباشدمی درصد34.0درصد و گام پنجم   48.3حدود  درصد و گام چهارم37.3حدود 

، توسعه و داشتن ارتباطات وتعامالت محدود با باشدمیاین سازمان در ارائه پایگاه اینترنتی نسبتا خوب  است که

درصد از کل را  37.2مشترکین خود عملکرد متوسطی داشته است در بخش تعامل توانسته  است امتیازی  حدود  

با نظر به اینکه برقراری هر چه بیشتر  باشدمیحال این شرکت ارائه دهنده خدمات آموزشی دریافت کند که با این 

دولت الکترونیک می تواند این سازمان را برای تحقق هر چه بهتر  باشدمیارتباط دوطرفه از الزامات این سازمان 

در . عدالت آموزشی یاری دهد تیابی بهاهداف خود  و تحت پوشش قرار دادن افراد بیشتری از آموزش بهتر و دس

 ضعیف عمل کرده است. نیز اجرایی کردن دولت الکترونیکهای بخش شبکه سازی و زیر ساخت
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پیدایش -گام اول 

(ظهور)

(هتوسع)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان تهران

ا بر ارزیابی پاسخ ه تهران، فناوری اطالعات استان ارتباطات و اداره کلپرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج های اساس شاخص

 ای نمایش داده شده است.مقایسهحاصل شده درقالب جدول و نمودار 

 

 
 ملل زمانسا گام پنج در تهران استان اطالعات یفناور و ارتباطات کل اداره یازهایامت -11 جدول

 کسب شدهدرصد  امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب 

 %92.3 4.80 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %59.2 23.40 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %39.4 36.90 93.70 تعامل -گام سوم 

 %35.4 14.30 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %63.4 43.30 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  تهران استان اطالعات یفناور و ارتباطات کل اداره شده کسبهای امتیاز -19  نمودار
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(ظهور)پیدایش -گام اول 

(توسعه)ارتقا-گام دوم 

تعامل-گام سوم 

(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب
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ملل سازمان گام پنج در تهران استان اطالعات یفناور و ارتباطات کل ادارههای ازیامت درصد -20نمودار  

 
 

واقع وامدار فناوری اطالعات و ارتباطات است کاربرد شبکه اینترنت توسط سازمانهای دولت الکترونیک در 

دولتی جهت ارایه خدمات و اطالعات به مردم، شرکتها و سایر سازمانهای دولتی یکی از تعاریف دولت 

ر الکترونیکی است. متخصصان و کارشناسان، دولت الکترونیکی را سازمانی مجازی بدون ساختمان و دیوا

دهد. ساعته و هفت روز هفته به مشتریان ارایه می 24کنند که خدمات دولتی را بدون واسطه بصورت توصیف می

به عبارتی دولت الکترونیکی به مجموعه ارتباطات الکترونیکی میان دولت، شرکتها و شهروندان و کارکنان دولت 

 .گرددشود اطالق میکه از طریق شبکه اینترنت برقرار می

 و اطالعات عالی فناوری مصوب شورای ایران الکترونیکی دولت توسعه راه نقشه توجه به این که اجرایبا 

الکترونیکی دولت و همچنین  خدمات امنیت خصوص در برنامه ریزی و اداری سیاستگذاری عالی شورای

 گذاری اطالعات اشتراک به و تبادل برای اطالعاتی یکپارچه زیرساخت برخط، ایجاد خدمات ارائه گسترش

 ارائه به منظور کشور اطالعاتی و )باند پهن(ارتباطی های ساخت زیر توسعه ، حاکمیتی های دستگاه کلیه بین

و  اجتماعی های رسانه همراه، تلفن طریق از الکترونیک خدمات ارائه، تر دسترس در و تر سریع خدمات

 ملی، مرورگر جستجوی موتور(راهبردی خدمات توسعهدولت،   باز داده های توسعه ، کانال چند راهبردهای

 به قانونی و حقوقی ، فنی الزم های زیرساخت ، ایجاد) ....بومی اجتماعی های شبکه عامل بومی، سیستم ملی،

 در فضای محتوا کنندگان تولید معنوی و حقوق مادی از صیانت و الکترونیکی تولید محتوای از حمایت منظور

و از طرفی اداراه کل ارتباطات  باشدمیاهداف کالن  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  جزئی از  مجازی و .....

این سازمان جهت تحقق اهداف کالن این وزارت های و فناوری اطالعات استان نماینده و متولی اجرای ماموریت

 . باشدمیدر استان تهران 
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59.2%

39.4% 35.4%

63.4%

پیدایش -گام اول 

(ظهور)

(توسعه)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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بر ارتقاء سطح بلوغ دولت الکترونیک در خود سازمان از این رو عملکرد  مطلوب این نهاد در سطح کالن عالوه 

پایداری و تاب آوری  می شود، در ارتقاء و رشد  دولت الکترونیک  دیگر  ، توسعه ، های مختلف ایجاددرجنبه

 نهادها هم می تواند تاثیر گذار باشد.

 92.3ی اطالعات دارای حدود اداره کل ارتباطات و فناورهای این سازمان، نتایج بدست آمده از پاسخبر اساس 

 .باشدمیکه نشان دهنده گذر این سازمان از این مرحله  باشدمیدر صد از کل امتیاز گام اول 

درصد از امتیاز کل را بدست آورده است که این  59.24حدود   باشدمیهمچنین در گام دوم که مرحله ارتقا 

در سطح استان تهران جایگاه ی و استقرار دولت الکترونیک امتیاز با توجه به جایگاه این اداره کل در شکل گیر

 40امتیاز کسب شده زیر  باشدمی.در گام سوم و گام چهارم که مرحله تعامل  و تراکنش باشدمی نسبتا قابل قبولی

 دولتی مستقرهای که این امتیاز عملکرد با توجه به اهداف عالی و حاکمیتی سازمانباشدمیدرصد از امتیاز کل 

اما انتظار می رود که برای توسعه ارتباطات و  باشدمیدر استان تهران جهت استقرار دولت الکترونیک قابل قبول 

در گام  تعامالت با مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر از طریق دولت الکترونیک تالش بیشتری صورت گیرد.

الکترونیک در جهت یکپارچگی دولت  مرتبط با استقرار دولتهای نهایی که بیشتر به توسعه زیرساخت

 باشد.اداره کل می درصد نشان دهنده عملکرد خوب  و روبه جلو در این 63.4الکترونیک اشاره دارد، امتیاز حدود 
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 تهران استاناداره کل پست 

مشخص های شاخص ارزیابی پاسخ ها بر اساس اداره کل پست استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درقالب جدول و ای مرحلهشده در هر مرحله از الگوی پنج 

 ای نمایش داده شده است.مقایسهنمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان پست کل اداره یازهایامت -12 جدول

 درصد کسب شده زمانامتیاز سا امتیاز مطلوب 

 %88.5 4.60 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %77.7 30.70 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %74.3 69.60 97.70 تعامل -گام سوم 

 %56.4 22.80 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %35.1 24.00 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران استان پست کل ادارههای امتیاز -21نمودار  
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(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان ل پستک ادارههای ازیامت درصد -22نمودار  

 
 

 درصد و گام سوم77.7 حدود درصد و گام دوم 88.5 حدود گام اول، امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل

 ،باشدمیدرصد 35.1 حدود درصد و گام پنجم  56.4 حدود گام چهارم ،درصد 74.3 حدود

اداره کل پست با توجه به نتایج بدست آمده در راستای استقرار دولت الکترونیک عملکرد متوسط رو به باالیی 

رائه خدمات ضروری الزاما باید با سرعت داشته است اما به دلیل اهمیت و جایگاه اداره کل پست استان تهران و ا

 بیشتری در جهت پیشرفت و ارتقا اسقرار دولت الکترونیک گام بردارد.
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(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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 اداره کل ثبت احوال استان تهران

های ارزیابی پاسخ ها بر اساس شاخص اداره کل ثبت احوال استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درقالب ای مرحلهر مرحله از الگوی پنج مشخص شده در ه

 ای نمایش داده شده است.مقایسهجدول و نمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان احوال ثبت کل اداره یازهایامت -13 جدول

 هدرصد کسب شد امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب 

 %100 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %71.9 28.40 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %46.6 43.70 97.70 تعامل -گام سوم 

 %52.0 21 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %41.3 28.20 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران استان احوال ثبت کل ادارههای امتیاز -23نمودار  
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(تبادل)تراکنش -گام چهارم 

(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان احوال ثبت کل ادارههای ازیامت درصد -24نمودار  

 
 

 حدود مگام سو ،درصد 71.9 حدوددرصد و گام دوم 100گام اول ، امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل

اداره کل ثبت احوال استان تهران  ،باشدمیدرصد 41.3 حدود درصد و گام پنجم  52.0گام چهارم ،درصد 46.6

اطالعاتی مهم در راستای استقرار و تاب آوری دولت الکترونیک دارد انتظار می رود های یکی مراجع و شاهراه

ود اینکه امتیازهای میانه را کسب کرده است به لحاظ باوج ، خود در این زمینه جزو پیشگامان در سطح استان باشد

و همانطور که مشاهده می کنید  باشدمیمختلف راضی کننده نهای موقعیت و اهمیت این سازمان  این رتبه در گام

تراکنش و یکپارچگی که همه موارد جز الینفک اجرای مسئولیت ها و  ، به خصوص در مراحل. تعامل

 درصد بدست آورده است. 50تا  40امتیازی بین  باشدیمسازمان های ماموریت

دیگر و ارائه خدمات به های امید بر این است که با مدیریت و  تمرکز بیشتری بر روی تعامل با مخاطبان و سازمان

و در نهایت استقرار هر چه بهتر دولت الکترونیک  5و  3،4های منسجم به صورت برخط در توسعه گام ، طور مدون

 ت گیرد.صور
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 اداره کل بیمه سالمت استان تهران

های ارزیابی پاسخ ها بر اساس شاخص اداره کل بیمه سالمت استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درقالب ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج 

 ای نمایش داده شده است.مقایسهجدول و نمودار 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان سالمت مهیب کل اداره یازهایامت -14 جدول

 هدرصد کسب شد امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب 

 %94.2 4.90 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %91.6 36.20 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %80.3 75.20 97.70 عاملت -گام سوم 

 %58.4 23.60 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %67.2 45.90 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران استان سالمت مهیب کل ادارههای امتیاز -25نمودار  
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان سالمت مهیب کل ادارههای ازیامت درصد -26نمودار  

 
 

 حدوددوم  گام ،درصد94.2 حدود امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل نشان دهنده این است گام اول

 درصد 67.2 حدود درصد و گام پنجم  58.4 حدود گام چهارم ،درصد 80.3 حدود گام سومدرصد، 91.6

و این  امتیاز ها نشان  باشدمیاداره کل بیمه سالمت استان تهران یکی ارائه دهندگان خدمات سالمت  ،باشدمی

اما در گام چهارم به نظر می رسد بهتر است توسعه  باشدمیپنچگانه  دارا های می هد درجه و جایگاه خوبی در گام

 یابد.
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 راناداره کل تعاون روستایی استان ته

ارزیابی پاسخ ها بر اساس  اداره کل تعاون روستایی استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج های شاخص

 ای نمایش داده شده است.مقایسهدرقالب جدول و نمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان ییروستا تعاون کل اداره یازهایامت -15 جدول

 درصد کسب شده امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 %100 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %62.5 24.70 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %35.8 33.50 97.70 تعامل -گام سوم 

 %38.4 15.50 40.40 راکنش )تبادل(ت -گام چهارم 

 %26.6 18.20 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران استان ییروستا تعاون کل ادارههای امتیاز -27نمودار  
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(شبکه)یکپارچگی -گام پنجم

امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان ییروستا اونتع کل ادارههای ازیامت درصد -28نمودار  

 
 

گام دوم  درصد، 100این اداره کل، گام اول  طبق آنچه در جدول نمایش داده شده امتیازهای کسب شده توسط

 ،باشدمی26.6 حدود درصد وگام پنجم  38.4 حدود گام چهارم ،درصد35.8 حدود گام سوم ،درصد62.5 حدود

که حتما  باشدمییی استان تهران یکی ارائه دهندگان خدمات به برخی اقشار آسیب پذیر اداره کل تعاون روستا

طبق درصد امتیازها  ، باید از اینکه ارائه خدمات شامل تمام افراد می شود و کسی دور از دسترس قرار نیست

ملل بسیار ضعیف سازمان های عملکرد این سازمان در راستای اسقرار و پیشرفت دولت الکترونیک طبق شاخص

 بوده است.
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 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

ارزیابی پاسخ ها بر اساس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

ی حاصل شده سازمان ملل صورت گرفت و نتایجای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج های شاخص

 ای نمایش داده شده است.مقایسهدرقالب جدول و نمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یزیر برنامه  و تیریمد سازمان کل اداره یازهایامت -16 جدول

 درصد  امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 %94.2 4.90 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %70.6 27.90 39.50 ارتقا)توسعه(-دوم  گام

 %47.6 44.60 97.70 تعامل -گام سوم 

 %45.5 18.40 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %34.3 23.40 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران استان یزیر برنامه  و تیریمد سازمان کل ادارههای امتیاز -29نمودار  
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(تبادل)تراکنش -گام چهارم 
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یزیر برنامه و  تیریمد سازمانهای ازیامت درصد -30نمودار  

 
 

درصد و  94.2 حدود طبق آنچه در جدول نمایش داده شده امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل، گام اول

 34.3گام پنجم و درصد  45.5 حدود گام چهارم ،درصد 47.6 حدود گام سوم،درصد 70.6  م حدوددو گام

ستادی بوده و الزم است در دولت های یکی ارگان تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،باشدمی

سیاست گذاری ها الکترونیک حضوری فعال داشته باشد چرا که با حضور فعال در دولت الکترونیک در جهت 

و تامین بودجه و اهتمام به تامین زیرساخت مشوق و هدایت کننده نهادهای دیگر به جهت اسقرار دولت 

تراکنش و یکپارچگی تقریبا ضعیف  ، تعاملهای درصد امتیازها حاکی  از این است که در گام الکترونیک باشد.

 عمل کرده است.
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 اناداره کل تامین اجتماعی استان تهر

 

ارزیابی پاسخ ها بر اساس  اداره کل تامین اجتماعی استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج های شاخص

 ای نمایش داده شده است.مقایسهدرقالب جدول و نمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یاجتماع نیتام کل اداره یازهایامت -17 جدول

 درصد کسب شده امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب 

 %59.6 3.10 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %64.8 25.60 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %64.1 60.05 97.70 تعامل -گام سوم 

 %50.5 20.40 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %31.2 21.30 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران استان یاجتماع نیتام کل ادارههای امتیاز -31نمودار  
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یاجتماع نیامت کل ادارههای ازیامت درصد -32نمودار  

 
 

درصد و  59.6 حدود طبق آنچه در جدول نمایش داده شده امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل، گام اول

درصد و گام پنجم 50.5 حدود گام چهارم ،درصد64.1درصد و گام سوم حدود  64.8  حدود گام دوم

مرحله از استقرار دولت الکترونیک رشدی  یکنواخت  4ن در تهرا اجتماعی استاناداره کل تامین  ،باشدمی31.2

در صورت رشد و توسعه مرحله  ، باشدمیو هم سطح و رو به رشد داشته است و این نقطه قوتی برای این سازمان 

 بخش دیگر نیز توسعه بیشتری صورت خواهد یافت. 4پنجم مسلما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.6%
64.8% 64.1%

50.5%

31.2%

پیدایش -گام اول 

(ظهور)
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 نشرکت گاز استان تهرا

 

مشخص های ارزیابی پاسخ ها بر اساس شاخص استان تهران، شرکت گاز پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درقالب جدول و ای مرحلهشده در هر مرحله از الگوی پنج 

 ای نمایش داده شده است.مقایسهنمودار 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان گاز شرکت یازهایامت -18 جدول

 درصد  امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب 

 100 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %77.5 30.60 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %67.8 63.50 97.70 تعامل -گام سوم 

 %68.8 27.80 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %48.9 33.40 68.30 یکپارچگی )شبکه(-م پنجمگا

 

 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان گاز شرکتهای امتیاز -33نمودار  
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان گاز شرکتهای ازیامت درصد -34نمودار   

 

 
 

 

گام دوم  ،درصد 100دول نمایش داده شده امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل، گام اول طبق آنچه در ج

 درصد باشد، 48.9 حدود درصد و گام پنجم68.8گام چهارم  ،درصد 67.8حدود  گام سوم ،درصد77.5 حدود

رو به رشد مرحله از استقرار دولت الکترونیک رشدی  یکنواخت و هم سطح و  4ن در تهرا شرکت گاز  استان

بخش  4در صورت رشد و توسعه مرحله پنجم مسلما  ، باشدمیداشته است و این نقطه قوتی برای این سازمان 

 دیگر نیز توسعه بیشتری صورت خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0%

77.5%
67.8% 68.8%

48.9%

پیدایش -گام اول 

(ظهور)

(هتوسع)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

11
7

 

 استان تهراناداره کل کمیته امداد  

های رزیابی پاسخ ها بر اساس شاخصا اداره کل کمیته امداد استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درقالب ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج 

 ای نمایش داده شده است.مقایسهجدول و نمودار 

 

 ملل انسازم گام پنج در تهران استان امداد تهیکم کل اداره یازهایامت -19 جدول

 درصد امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 %100 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %67.3 26.60 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %55.5 52.00 97.70 تعامل -گام سوم 

 %63.5 25.60 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %31.6 21.60 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  سازمان گام پنج در تهران استان امداد تهیکم کل ادارههای امتیاز -35نمودار  
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان امداد تهیکم کل ادارههای ازیامت درصد -36نمودار  

 
 

 گام دوم ،درصد 100سب شده توسط این اداره کل، گام اول طبق آنچه در جدول نمایش داده شده امتیازهای ک

درصد  31.6  حدود درصد و گام پنجم53.5گام چهارم  ،درصد55.5 حدود درصد و گام سوم 67.3  حدود

ن در  مراحل تعریف شده بر مبنای سازمان ملل برای  استقرار دولت تهرا اداره کل کمیته امداد امام استان ،باشدمی

ملکرد متوسطی داشته است که با توجه به افراد در تعامل با این ارگان ناچار به توسعه و بهبود عملکرد الکترونیک ع

و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به  عدالت اجتماعیگامی در جهت نیل به اهدافی چون  تا بتواند باشدمیدر هر گام 

 بردارد.  قشر آسیب پذیر جامعه
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 استان تهرانن و تجارت معد ، اداره کل صنعت

ارزیابی پاسخ ها بر اساس  اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج های شاخص

 ده است.ای نمایش داده شمقایسهدرقالب جدول و نمودار 

 ملل سازمان گام پنج در تهران استان تجارت و معدن ، صنعت کل اداره یازهایامت -20 جدول

 درصد  امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب 

 %100 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %79.2 31.30 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %48.9 45.80 97.70 تعامل -گام سوم 

 %38.9 15.70 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %29.1 19.90 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران استان تجارت و معدن ، صنعت کل ادارههای امتیاز -37نمودار  
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان تجارت و معدن ، صنعت کل ادارههای ازیامت درصد -38  نمودار

 
 

 گام دوم ،درصد100طبق آنچه در جدول نمایش داده شده امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل، گام اول 

 ،باشدمی29.1 ودحد درصد و گام پنجم38.9 حدود گام چهارم ،درصد 48.9 حدود گام سوم ،درصد79.2  حدود

 با توجه به معدن و تجارت استان تهران ، اداره کل صنعتعملکرد ، اول و دومهای عملکرد خوب در گامبا وجود 

و های این سازمان ماموریتو  و نیازهایی که به جهت ارائه خدمات الکترونیک دارد و  اهداف نوع فعالیت ها

راستای استقرار سه گام آخر می رود عملکرد مناسب تری در انتظار های آن همچنین امکانات و زیر مجموعه

متوسط ی در جهت رسیدن به سطح کسب شده نشان دهنده عملکردهای دولت الکترونیک داشته باشد اما امتیاز

 را داشته است. امید است برنامه ای جهت پیشرفت بیشتر در مراحل مختلف را در نظر بگیرند .
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 ی استان تهراناداره کل بهزیست

های ارزیابی پاسخ ها بر اساس شاخص اداره کل بهزیستی استان تهران،پرسشنامه از سوی های پاسخبا دریافت 

سازمان ملل صورت گرفت و نتایجی حاصل شده درقالب ای مرحلهمشخص شده در هر مرحله از الگوی پنج 

 ای نمایش داده شده است.مقایسهجدول و نمودار 

 
 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یستیبهز کل اداره یازهایامت -21جدول 

 

 

  ملل سازمان گام پنج در تهران استان یستیبهز کل ادارههای امتیاز -39نمودار  

 

 امتیاز سازماندرصد  امتیاز سازمانی لوبامتیاز مط 

 %100 5.20 5.20 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 %87.3 34.50 39.50 ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 %63.8 59.80 97.70 تعامل -گام سوم 

 %45.8 18.50 40.40 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 %27.1 18.50 68.30 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم
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امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب
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 ملل سازمان گام پنج در تهران استان یستیبهز کل ادارههای ازیامت درصد -40نمودار  
 

 
 

 

 درصد و گام دوم 100 طبق آنچه در جدول نمایش داده شده امتیازهای کسب شده توسط این اداره کل، گام اول

درصد  27.1 حدود گام پنجم و درصد45.8 حدود گام چهارم ،درصد63.8 حدود درصد و گام سوم 87.3  حدود

مرحله از استقرار دولت الکترونیک رشدی  یکنواخت و هم سطح  4استان تهران در  اداره کل بهزیستی ،باشدمی

در صورت رشد و توسعه مرحله پنجم مسلما  اما در مرحله پنجم ضعیف عملکرده است و  و رو به رشد داشته است

ین سازمان در با این حال یا توجه به اینکه ارائه خدمات ا بخش دیگر نیز توسعه بیشتری صورت خواهد یافت. 4

در  ی دولت الکترونیکنهایت متوجه افراد آسیب پذیر می باشد تمرکز بر استقرار، ارتقا و در نهایت یکپارچگ

می تواند  این سازمانپیش برد اهداف و خدمت رسانی مناسب و ایجاد آسایش و رفاه برای افراد تحت پوشش 

 .بسیار موثر باشد

 

 

 

  

100.0%

87.3%

63.8%

45.8%

27.1%

پیدایش -گام اول 

(ظهور)

(توسعه)ارتقا-گام دوم  تعامل-گام سوم  تراکنش -گام چهارم 

(تبادل)

ی یکپارچگ-گام پنجم

(شبکه)
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 جمع بندی 

 ، هر سازمانهای ، اهداف و ماموریت1404با در نظر گرفتن سند چشم انداز  هاارزیابید، همانطور که مالحظه ش

هم چنین نوع خدمات و تعامالت درون سازمانی  و برون سازمانی طبق الگوی پنج مرحله سازمان ملل صورت 

 گرفته است.

بدست آمده مبنی بر این موضوع  استان تهرانهای رسیده از سوی نهادها و دستگاههای در نهایت آنچه از پاسخ

در گام دوم  که در حقیقیت آغاز تعامالت دو طرفه ، است که سازمان ها مرحله اول یا گام پیدایش را گذرانده اند

با این حال با افزایش آگاهی  ؛نتایج نشان دهنده این است که نهادها در مسیر پیشرفت قرار دارند ،محسوب می شود

رسانی سازی برای خدماتبتا متناسبی می توانند به سرعت در جهت توسعه درگاه و آمادهو دانش و صرف هزینه نس

بهتر در این گام ارتقا یابند. در گام سوم و چهارم که در عمل مراحل ارائه خدمات رسانی به شیوه الکترونیک 

م توجه به ایجاد و اطمینان از عد ، بسیاری از نهادها در مواردی مانند  نبود رویکرد و یا راهبرد ، محسوب می شود

فضای امن الکترونیکی و ارائه خدمات رسانی به طور یکپارچه و هماهنگ به صورت الکترونیکی، نقص عملکرد 

گذار یا سیاست  ، دستیباالهای تواند متوجه خود سازمان یا ارگانزیادی مشاهده می شود که این موضوع می

افزاری  بلوغ و پایداری افزاری و سخته نهایی به نوعی زیر بنا و زیرساخت نرمای از این نهادها باشد. مرحلمجموعه

، چرا باشدمیو یکپارچگی دولت الکترونیک است که در نهایت منجر به تاب آوری و چابکی دولت الکترونیک 

. باشدمیمیتی ی حاکی یکپارچهامنیت و شبکه ، و راهبردهای  داده محوریهای زیرساخت ،هاکه این گام سیاست

عملکرد اکثر نهادها در این گام چندان رضایت بخش نبوده است، انتظار می رود که تمامی نهادها برای ارتقا در 

 این گام عزم جدی داشته باشند.

استقرار دولت های مربوط به زیر ساختهای راهبرد ، هابه طور کلی بیشترین موانع را در حوزه سیاست گذاری

سخت افزاری و نرم افزاری در خصوص های جدی وپیاده سازی زیرساختهای جمله راهبردالکترونیک از 

بعد عالوه بر سیاست ها و راهبردهای  مرحلهو در  باشدمیباز دولتی های امنیتی دادههای محوری و قابلیتداده

ضعف دیگری  .باشدمیها ارائه خدمات مرتبط با مشارکت الکترونیک در زمینه اجرای و راه اندازی این قابلیت

تمرکز و  ، در حالی که توجه باشدمیهمراهی درگاه های که از نتایج بدست آمده مشخص شده است قابلیت

همراهی، های کاربردی همراهی با توجه به رویکرد افراد جامعه به دستگاههای کارگیری نرم افزار همراهی و برنامهب

 ترونیک نقش موثری داشته باشد.تواند در اسقرار و توسعه دولت الکمی

توسعه و پایداری دولت الکترونیک ، نوین به منظور استقرارهای کارگیری فناوریهایی که مرتبط با بدر بخش

 ، نیز کاستی هایی دیده می شود. باشدمی
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 گام هر در کیونالکتر دولت استقرار گام 5 در نهاد هر عملکرد  خالصه گزارش -22 جدول

 گام پنجم گام چهارم گام سوم گام دوم گام اول نام سازمان ردیف

شرکت برق منطقه   .1

 ای تهران

%100 %97.0 %83.4 %58.9 %70.1 

عملکرد 

بسیار  

 مطلوب

 

عملکرد 

بسیار  

 مطلوب

 

عملکرد بسیار 

 مطلوب

 

 

 عملکرد مطلوب

های در ارائه تراکنش

مالی باید بیشتر تقویت 

 شود

 

 ملکرد بسیار مطلوبع

با این وجود در موارد مهمی 

داده های مانند سیاست

توجه  Open Dataمحوری،

 شود

شرکت توزیع   .2

نیروی برق استان 

 تهران

%100 %97.0 %94.7 %97.5 %49.5 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد بسیار 

 مطلوب

 

 

 عملکرد بسیار مطلوب

 

 عملکرد  مطلوب

ظر می رسد ضعف  در به ن

های موارد مهمی مانند سیاست

 Open Dataداده محوری،

 باشد

اداره کل ارتباطات   .3

و فناوری اطالعات 

 استان تهران

92.3% 59.2% 37.8% 35.4% 63.4% 

عملکرد  

 مطلوب

 

عملکرد 

نسبتا 

 مطلوب

 

 -عملکرد متوسط 

بیشترین ضعف در جمع 

ردیابی،ارزیابی  ، آوری

خورد و انتشار باز

کاربران از ارائه خدمات 

الکترونیک و همچنین 

مرتبط با های بخش

نسخه همراهی یا نرافزار 

کاربردی همراهی 

 باشدمی

 

 عملکرد متوسط

بیشترین ضعف در رابطه 

امنیتی های با  قابلیت

 ، بازهای داده

مالی های امکان تراکنش

 برای ذینفعان،

نبود اطالع رسانی و 

شفافیت در رابطه با 

 باشدمیتعامالت مالی  

 

 -عملکرد مطلوب

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

once-only data ،

مشارکت ها و تعامالت برخط 

 باشدمیبا مخاطبان 

 

اداره کل صندوق   .4

بازنشستگی استان 

 تهران

%93.3 %83.3 %63.9 %63.6 %55.8 

عملکرد 

 مطلوب

مطلوب  عملکرد نسبتا 

- 

 عملکرد نسبتا مطلوب

 

 عملکرد نسبتا مطلوب
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عملکرد 

 مطلوب

بیشترین ضعف در به 

روزرسانی ارائه خدمات 

بررسی  ، الکترونیک

وضعیت جستجوی 

درونی درگاه،  موارد 

های مربوط به قابلیت

بارگذاری درگاه 

 باشدمی

 

 

واضح ترین ضعف در 

های ارتباط با قابلیت

تراکنش مالی در 

 باشدمیدرگاه 

ین ضعف در رابطه با بیشتر

 سیاست های

once-only data ،

مشارکت ها و تعامالت برخط 

 باشدمیبا مخاطبان 

اداره کل تعاون، کار   .5

و رفاه اجتماعی 

 استان تهران

%92.3 %83.8 %65.4 %50.3 %41.7 

عملکرد 

 مطلوب

 

عملکرد 

 مطلوب

 عملکرد نسبتا مطلوب

بیشترین ضعف در زمینه 

 سیاست ها، راهبردها

نرم های برای زیرساخت

افزاری و سخت افزاری 

 ، جمع آوری

ردیابی،ارزیابی و انتشار 

بازخورد کاربران از 

ارائه خدمات 

الکترونیک و همچنین 

مرتبط با های بخش

نسخه همراهی یا نرافزار 

کاربردی همراهی 

 .باشدمی

 

 عملکرد متوسط

 

 ضعف دربیشترین 

 یتیامن یتقابل

ی و باز دولتهای داده

امکانات تراکنش مالی 

 باشدمی

 عملکرد متوسط

 

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

Open data یکپارچه ،

تعامالت عمودی و ، سازی

افقی و تعامالت برخط با 

 باشدمیمخاطبان 

 

آب منطقه   شرکت  .6

 ای تهران

%100 %77.7 %44.9 %75.7 %23.1 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد 

 طلوبم

 

 عملکرد متوسط

بیشترین ضعف در زمینه 

سیاست ها، راهبردهای 

مورد نیاز در این گام و 

 

 عملکرد مطلوب

 

 ضعف دربیشترین 

 یتیامن یتقابل

 

 عیفعملکرد ض

 

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست
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های همچنین بخش

مرتبط با نسخه همراهی 

یا نرافزار کاربردی 

 باشدمیهمراهی 

 

ی و باز دولتهای داده

امکانات تراکنش مالی 

 باشدمی

Open data یکپارچه ،

تعامالت عمودی و ، سازی

افقی و تعامالت برخط با 

 باشدمیمخاطبان 

شرکت آب و   .7

فاضالب استان 

 تهران

%100 %80.3 %59.2 %71.3 %18.5 

 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

 

عملکرد 

 مطلوب

 

 عملکرد نسبتا مطلوب

 

ین ضعف در زمینه بیشتر

سیاست ها، راهبردهای 

مورد نیاز در این گام و 

های همچنین بخش

مرتبط با نسخه همراهی 

یا نرافزار کاربردی 

 باشدمیهمراهی 

 

 

 

 عملکرد مطلوب

 

عملکرد مطلوب در مورد 

مربوط به های قابلیت

 مالیهای تراکنش

 

 عملکرد ضعیف

 

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، محوریداده های سیاست

Open data یکپارچه ،

تعامالت عمودی و ، سازی

افقی و تعامالت برخط با 

 باشدمیمخاطبان 

اداره کل آموزش   .8

 پرورش شهر تهران

%100 %61.0 %49.6 %34.5 %18.5 

 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد 

 متوسط

 عملکرد متوسط

 

بیشترین ضعف در زمینه 

سیاست ها، راهبردهای 

ین گام و مورد نیاز در ا

های همچنین بخش

مرتبط با نسخه همراهی 

یا نرافزار کاربردی 

 باشدمیهمراهی 

 

 عملکرد ضعیف

 

بیشترین ضعف در رابطه 

با امکانات مربوط به 

 ، مالیهای تراکنش

شفافیت و اطالع رسانی 

های در رابطه با فعالیت

 باشدمیاقتصادی سازمان 

 عملکرد ضعیف

 

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

Open ataیکپارچه سازی ، ،

تعامالت عمودی و افقی و 

تعامالت برخط با مخاطبان 

 باشدمی

اداره کل آموزش   .9

پرورش 

 استانهای ستانشهر

 تهران

%61.5 %70.1 %37.3 %48.3 %34.0 

عملکرد 

نسبتا 

 مطلوب

عملکرد 

 مطلوب

 عملکرد متوسط

 

 عملکرد مطلوب

عملکرد مطلوب در رابطه 

های با تراکنش و فعالیت

 شدبامیمالی 

 عملکرد ضعیف

 

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست
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بیشترین ضعف در زمینه 

ا، راهبردهای سیاست ه

 مورد نیاز در این گام و

 ، در جمع آوری

ردیابی،ارزیابی و انتشار 

بازخورد کاربران از 

ارائه خدمات 

 الکترونیک و

های همچنین بخش

مرتبط با نسخه همراهی 

یا نرافزار کاربردی 

 باشدمیهمراهی 

 

Open ataیکپارچه سازی ، ،

تعامالت عمودی و افقی و 

تعامالت برخط با مخاطبان 

 باشدمی

پست اداره کل   .10

 تهراناستان 

%88.5 %77.7 %74.3 %56.4 %35.1 

 

عملکرد 

 مطلوب

 

عملکرد 

 مطلوب

 عملکرد مطلوب

 

 عملکرد ضعیف مطلوب عملکرد نسبتا

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

Open ataیکپارچه سازی ، ،

تعامالت عمودی و افقی و 

تعامالت برخط با مخاطبان 

 باشدمی

ثبت اداره کل   .11

 تهران احوال

%100 %71.9 %46.6 %52.0 %41.3 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد 

 مطلوب

 عملکرد متوسط

ن ضعف در زمینه بیشتری

سیاست ها، راهبردهای 

مورد نیاز در این گام و 

های همچنین بخش

مرتبط با نسخه همراهی 

یا نرافزار کاربردی 

 باشدمیهمراهی 

 عملکرد نسبتا مطلوب

عملکرد مطلوبی در زمینه 

های تراکنشهای قابلیت

 باشدمیمالی دارا 

 عملکرد متوسط

 

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریی هاسیاست

Open ata یکپارچه سازی ،

 باشدمی

%94.2 %91.7 %80.3 %58.4 %67.2 
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بیمه اداره کل   .12

 تهران سالمت
عملکرد 

 مطلوب

 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

 عملکرد مطلوب

 

 

 عملکرد مطلوب

 

 عملکرد مطلوب

 

تعاون  اداره کل  .13

 روستایی استان

 تهران

%100 %62.5 %35.8 %38.4 %26.6 

کرد عمل

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد 

نسبتا 

 مطلوب

 عملکرد متوسط

بیشترین ضعف در زمینه 

سیاست ها، راهبردهای 

 مورد نیاز در این گام و

 ، در جمع آوری

ردیابی،ارزیابی و انتشار 

بازخورد کاربران از 

ارائه خدمات 

 الکترونیک و

های همچنین بخش

مرتبط با نسخه همراهی 

یا نرافزار کاربردی 

 باشدمیهمراهی 

 

 عملکرد ضعیف

 

یشترین ضعف در رابطه با 

امکانات مربوط به 

 ، مالیهای تراکنش

شفافیت و اطالع رسانی 

های در رابطه با فعالیت

 باشدمیاقتصادی سازمان 

 عملکرد ضعیف

 

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

Open ata  یکپارچه سازی ،

 و تعامالت برخط با مخاطبان

 باشدمی

سازمان مدیریت و   .14

 برنامه ریزی استان

 تهران

%94.2 %70.6 %47.6 %45.5 %34.3 

عملکرد 

 مطلوب

 

عملکرد 

نسبتا 

 مطلوب

 

 عملکرد متوسط

بیشترین ضعف در زمینه 

سیاست ها، راهبردهای 

 مورد نیاز در این گام و

 ، در جمع آوری

ردیابی،ارزیابی و انتشار 

بازخورد کاربران از 

ه خدمات ارائ

 الکترونیک و

های همچنین بخش

مرتبط با نسخه همراهی 

 عملکرد ضعیف عملکرد متوسط

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

Open ata  یکپارچه سازی ،

و تعامالت برخط با مخاطبان 

 باشدمی
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یا نرافزار کاربردی 

 باشدمیهمراهی 

 

اداره کل تامین   .15

 اجتماعی استان

 نتهرا

%59.6 %64.8 %64.1 %50.5 %31.2 

عملکرد 

 متوسط

 

عملکرد 

 متوسط

 عملکرد نسبتا مطلوب

 

 

 عملکرد متوسط

بیشترین ضعف در رابطه 

با امکانات مربوط به 

مالی های تراکنش

 باشدمی

 عملکرد ضعیف

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

Open ata  یکپارچه سازی ،

خط با مخاطبان و تعامالت بر

 باشدمی

شرکت گاز استان   .16

 تهران

%100 %77.5 %67.8 %68.8 %48.9 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد 

نسبتا 

 مطلوب

 

 عملکرد نسبتا مطلوب

 

 

 عملکرد نسبتا مطلوب

 

 عملکرد متوسط

اداره کل کمیته   .17

 امداد استان تهران

%100 %67.3 %55.5 %63.5 %31.6 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد 

نسبتا 

 مطلوب

 عملکرد ضعیف عملکرد مطلوب عملکرد متوسط

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

Open ata باشدمی 

 ، اداره کل صنعت  .18

معدن و تجارت 

 استان تهران

%100 %79.2 %48.9 %38.9 %29.1 

 

پیمایش 

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد 

نسبتا 

 مطلوب

 

 عملکرد متوسط

 

ترین ضعف در زمینه بیش

سیاست ها، راهبردهای 

 مورد نیاز در این گام و

 ، در جمع آوری

ردیابی،ارزیابی و انتشار 

بازخورد کاربران از 

ارائه خدمات 

 الکترونیک و

 عملکرد متوسط

 

بیشترین ضعف در رابطه 

ات مربوط به با امکان

مالی های تراکنش

 باشدمی

 عملکرد ضعیف

بیشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

Open ataیکپارچه سازی ، ، 

باز های امنیتی دادههای قابلیت

و تعامالت برخط با مخاطبان 

 باشدمی
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های همچنین بخش

مرتبط با نسخه همراهی 

یا نرافزار کاربردی 

 باشدمیهمراهی 

 

اداره کل بهزیستی   .19

 استان تهران

%100 %87.3 %63.8 %45.8 %27.1 

 

عملکرد 

بسیار 

 مطلوب

 

عملکرد 

 مطلوب

 

 عملکرد نسبتا مطلوب

 بیشترین ضعف

 ، در جمع آوری

ردیابی،ارزیابی و انتشار 

بازخورد کاربران از 

ارائه خدمات 

 الکترونیک و

های همچنین بخش

مرتبط با نسخه همراهی 

یا نرافزار کاربردی 

 باشدمیهمراهی 

 

 عملکرد متوسط

بیشترین ضعف در رابطه با 

ربوط به امکانات م

 باشدمیمالی های تراکنش

 عملکرد ضعیف

یشترین ضعف در رابطه با 

 ، داده محوریهای سیاست

Open ataیکپارچه سازی ، ، 

باز های امنیتی دادههای قابلیت

و تعامالت برخط با مخاطبان 

 باشدمی
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 موانع و عوامل بازدارندهشناسایی : ومدفاز 

 استقرار دولت الکترونیک
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 دارنده استقرار دولت الکترونیک موانع و عوامل بازچالش ها، 

بررسی  موانع و عوامل بازدارنده استقرار دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی استان تهران، با عنایت به

های تخصصی با خبرگان حاصل از پرسشنامه ها و مصاحبه تحلیل های تحقیقات انجام شده، نتایج مقاالت علمی و

 به شرح زیر و در قالب مقوالت و عوامل زیر احصا گردید:تفاوت ت الکترونیک در حوزه های ملدو

 

 

 

 

 یکدولت الکترونقانون گذاری و الزامات 

با توجه به این قوانین و الزامات اجرایی در کشور ما از سه منبع مجلس شورای اسالمی، هیئت دولت و دستگاه 

رایی سازمان هایی که باهم تعامالت افقی دارند های اجرایی برای اجرا صادر می شوند، امکان تداخل الزامات اج

بین این سیاست ها، قوانین  الزم عمال ، یکپارچگی و همسوییبسیار باال می رود و به علت عدم انسجام و هماهنگی

توسعه دولت الکترونیک به منظور ارئه خدمات مربوط با شکست یا خلل مواجه می شود، هم چنین اجرا  و الزامات

علت تعدد این قوانین و الزامات اجرایی از مدیران اجرایی سلب اختیار برای اجرای خالقانه و تخصیص احتماال به 

منابع برای اجرای دولت الکترونیک و همچنین اجتناب از ریسک پذیری  آنها می شود، بنابراین در عین لزوم 

داشت که این قوانین به منظور  وضع قوانین مناسب و راهکارهای سیاستی از سوی نهادهای مربوطه باید توجه

عوامل قانون گذاری و الزامات

عوامل سازمانی و مدیریتی

فرهنگ عمومی و دیجیتال

عوامل امنیتی

عوامل زیر ساختی
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حمایت اجرا و توسعه پایدار دولت الکترونیک و ارائه هر چه بهتر خدمات به صورت الکترونیکی می باشد نه 

 مانعی برسر راه آن.

 

دولت  یاطالعات یها یستمو استفاده موفق از س یساز یکپارچه یرا برا یسازمان قو یبه طور کل یعموم بخش

کل  یکردرو یلکردن رقابت و تسه یخنث یبرا یاست هاس یافق یکپارچگیداند و در واقع،  یم مهمالکترونیک را 

گسترده  یالزم مستلزم هماهنگ یهمکار مهم است. یارکند، بس یم یترا تقو دولت الکترونیکتوسعه برای  استان

و قدرت  یتمسئول یدارانهاد  یکرخ دهد که  تواندیم یمختلف است و تنها زمان یهاها و سازمانآژانس ینب

در فرهنگ  یاساس ییرامر مستلزم تغ ین. اشودیم یتروشن از باال حما یاسیباشد که با دستورات سکالن و فراگیر 

 است. ها کل سازمان یو ارزش ها

 یمدت و ثابت برا یمحرک طوالن یکو ارائه خدمات  الکترونیک دولت یریتدر مد یو اثربخش ییکارا یشافزا

، با طرح برنامه های کوتاه مدت و واکنشی موفقیت و پیشرفت مناسبی نخواهد بوده است یکالکترون اصالح دولت

 داشت.

و محدود  یحذف موارد تکرار ، باکند یم یلرا تسه یکاهش بار ادار یگر،از جمله موارد د یکالکترون دولت

اطالعات در  منسجم یگذاراشتراکها، امکان شرکت یااز افراد  یکساناطالعات  یآورکردن تعداد دفعات جمع

 .شودیفراهم م استان را یهاسازمان ینب

از  یکی باشد. یکدولت الکترون یشبردپ یبرا یگریتواند محرک قدرتمند د یها م یاستو انسجام س یکپارچگی

 است. یکدولت الکترون یدجد یکردهایرو یادغام، طراح ینا یاتضرور

 یبرا یامدهایی( پمتفاوت ها و هم در سطوح)هم در بخش ستانا یهاسازمان یندر ب یهمکار افزایش

 مرتبط هستند. یکبا دولت الکترون یماًدارد که مستق یارتباط یهاها و پروتکلداده یگذاراشتراک

 یکدولت الکترون سازمانی و مدیریتی یرویکرد ها

 یناغلب ا یرا، اغلب وجود ندارد، زاسازمان هاطالعات و  یفناور یمربوطه، مانند نهادها ینفعانذ ینب یهماهنگ

به شدت مانع  یچندپارگ این .گیرندینهادها را در نظر نم یرسا یهاخود را دارند و برنامه یهابرنامه یگرانباز

اطالعات  یاستفاده از فناور یتحاصل شود که مسئول ینانکه اطم است مهم شود. یجوامع تاب آور م یدارتوسعه پا

مبادا رقابت رخ دهد که منجر  شود،یم یعتوز یرمجموعهز یهاسازمان ینب موازی و ان هایسازمو ارتباطات در 

به نوبه خود،  این .کنندیم یفعملکرد متقابل را تضع یشود، که همگ هاییها و هدر رفتن دارابه تکرار تالش

و  یفضع یت عمومو ارائه خدما یدهد و منجر به طراح یرا کاهش م الکترونیک دولت یو اثربخش ییکارا

 شود. یم یخوب به طور کل یحکمران یفتضع ینهمچن



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

13
4

 

 یمتعدد هاییافزونگی موجود اغلب دارا هاییستماست، س یکمبود منابع مال یجهنت هایاز کاست یاریبس اگرچه

 یهافرصت یجهو در نت دهندیبودجه را کاهش م هایینههز یراطالعات و ارتباطات و سا یفناور یرهستند که تأث

 .کنندیرشد بلندمدت را مختل م یبرا یدجد

عدم توجه رهبران و مدیران به استقرار و توسعه پایدار دولت الکترونیک به عنوان یک نقشه و پروژه بلند مدت، 

مستمر و پیوسته باعث شده است عملیات اجرای دولت الکترونیک از موفقیت، پویایی و یکپارچگی در نظر گرفته 

 بردی کشوری و استانی برخوردار نباشد.شده در اسناد راه

هم چنین تغییرات مداوم مدیریتی و به دنبال آن تغییر رویکرد مدیریتی حرکت به سمت اجرا و توسعه دولت 

 کند و در برخی موارد متوقف می کند.الکترونیک در مجموعه استان تهران و به طور کلی در کشور را 

لکترونیک شهروندان و در تعامل، مشورت و تصمیم گیری ها از حضور به نظر می رسد سازمان ها در مشارکت ا

 کاربران عمومی و شهروندان به منظور ارائه خدمات متفاوت شهری و استانی فعال نبوده و ضعیف عمل کرده اند.

رائه چرا که عواملی مانند ضعف یا فقدان  ارائه پورتال های مناسب، خوانا، کاربرپسند با ناوبری مناسب، عدم ا

خدمات سازمانی به طور جامع و یکپارچه موجب نارضایتی کاربران عمومی، کارمندان سازمان و استفاده کنندگان 

 دولت الکترونیک شده است. 

 فرهنگ دیجیتال

 ،«یجیتالیاول د» یکردرو یجشود. با ترو یآشکار م یشترب ینبه صورت آنال یبا ارائه خدمات دولت یجیتالید شکاف

از خدمات  توانندیکه نم یرا با کنار گذاشتن کسان یدیجد یجیتالید یهان است ناخواسته شکافها ممکدولت

 کنند. یجاداستفاده کنند، ا ینآنال

 یمتبه ق یکخدمات دولت الکترون یشرفترا با پ یدیجد یجیتالید یبه طور ناخواسته شکاف ها یعموم بخش

 کند. یم دیجاتوانند از آنها استفاده کنند ا یکه نم یکسان

ی الزم برای کارکنان سازمان ها و افراد جامعه که باید در حوزه دولت الکترونیک فعالیت داشته مهارت هافقدان 

به دانش آموزان  یدبا باشند یا از خدمات ارئه شده بهره مند شوند از شکاف های فرهنگ دیجیتال می باشد، 

اتصال به  عدم، هم چنین شود یتتقو یو دولت یصکارمندان دولت، بخش خصو یانآموزش داده شود و در م

 .از کمبود ارزش درک شده باشد یتواند ناش یم یزو استفاده از آن ن ینترنتا

و کنترل  یکند. آنها در دسترس یم یجادا مقامات استانی ینرا ب یدیجد یجیتالیشکاف د یاز خدمات ابر استفاده

داده ها، که در  یساز بومیمقررات  یامستقل  ابرهای و هستند.روبر ییخود با چالش ها ییداده ها در حوزه قضا

 یروند جهان یکشدن به  یلشود، در حال تبد یرهخاص ذخ یاییمنطقه جغراف یکآن اطالعات الزم است در 

 .کند یدسترس یرقابلهستند غ ییکه خارج از حوزه قضا یافراد یاطالعات را برا تواندیم ینهستند. ا
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بشناسند، که  یمل یتعواقب پنهان کردن آن را به عنوان امن یدبا یبری،سا یتامن یتبه اهمکشورها ضمن اذعان 

اطالعات و ارتباطات را  یجذب گسترده فناور یایی،اعتماد و منجر به شکاف اطالعات جغراف یفتواند با تضع یم

 المللییناهداف ب ییندر تع یکدیگربا  یبه همکار یجامعه جهان یازرو، ن یشپ یهاکند. با توجه به چالش محدود

 ییدرا تأ یو مقررات محل هاینهبه زم یازحال ن ینوجود دارد و در ع گذارد،یم یرتأث یجیتالد یهاکه بر شکاف

 .کندیم

 

 یکدولت الکترون یمنا یستمس یطراح

و  یبریاس یتامن هاییاطالعات و ارتباطات در استراتژ یگسترش استفاده از فناورعوامل امنیتی با هدف 

بلندمدت در  یحال، فرصت اقتصاد ین. با اشودیانجام م یبریاز حمالت سا یناش یآت هاییباز آس یریجلوگ

 نهفته است. یصنعت یها یرساختز ینوساز

ها اغلب سطوح جداگانه آن یهامتفاوت است، که بخش ین سازمان هاابزارها و منابع در ب یناستفاده از ا کثرت

 .کنندیم یارائه خدمات معرف یاتخاذ شده برا ICT یکردهایرو یانرا در م یو سازگاراز انسجام  یمتنوع

در سازمان  یفناور یداتشود که مربوط به تهد یاز خطر م یمنجر به درجات یناز هم گسسته همچن یکردرو یک

 مختلف است. یها، پلت فرم ها و برنامه ها یستمها، بخش ها، س

نهادها،  یربا سا یکنزد یضمن همکار یدمحافظت شوند. دولت ها با یبریحمالت سا یراز تأث یدبا ینآنال خدمات

مانند  ینآنال یباال در خدمات عموم یتیامن یاستانداردها ینتضم یبرا ییراه ها ی،و جامعه مدن یبخش خصوص

 .یابندب یجیتالسالمت د

ها را به سمت  یحال نوآور ینر دهند و در عرا مورد توجه قرا یبالقوه مرتبط با جامعه اطالعات یداتتهد یدبا آنها

 کنند. یتبخشد، هدا یمردم را بهبود م یکه زندگ ییحوزه ها

 

 یبه عنوان مرجع تواندیشده است، م یجادمخابرات ا المللیینب یهکه توسط اتحادیبری سا یتامن یشاخص جهان 

 شاخص یناستفاده از ا یقباشد. از طر نیما یکدولت الکترون هاییستمس یطراح ینددر فرآ یمقامات دولت یبرا

 یتامن یها یاطالعات و ارتباطات و توسعه استراتژ یموثر فناور راردر استق یشرفتتوانند پ ی، دولت ها مها

دهد و راه حل  یارائه مرا  آنها یبریسا یتبه دولت ها سطح سالمت امن یابیارز ینا  کنند. یابیرا ارز یبریسا

 دهد. یارائه م یکطرات دولت الکترونمقابله با خ یبرا ییها

 یداتدر معرض تهد یمدرن امروز یکیدولت الکترون یها یستممحققان وجود دارد که س ینب یگسترده ا توافق

 6به  2015دالر در سال  یلیونتر 3از  یبریسا یمبه جرا یدگیرس ینهشود که هز یزده م ینهستند. تخم یبریسا

 یدستگاه ها و اجزا یندهمتقابل فزا تگیآن وابس یلاز دال یکیابر خواهد شد. دو بر 2021دالر تا سال  یلیونتر

از  یاریکند و بر بس یاز آنها ممکن است آبشار یکیکه اختالل در  ییاطالعات و ارتباطات است، جا یفناور
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 یباز آس "موفق" یاز بهره بردار یناش یبریسا یتسوم موارد نقض امن یکاز  یشبگذارد. ب یرتأث یگرخدمات د

  تواند مخرب باشد. یمتفاوت است، اما اثرات آنها م یبریسا حمالتشناخته شده است.  یها یریپذ

 ینهپرهز یزن یبریسا یمجرا یگرانواع د 9دالر برآورد شد. یلیونم 100از  یشب یبریآن حمله سا یاقتصاد تأثیر

 برند. یم ین( را از بGDP) یناخالص داخل یدهستند و تول

از دست داد که  یمعنو یتو مالک یتسرقت هو یکی،الکترون یمجرا یلبه دل یورو یلیاردم 10مثال، هلند عنوان  به

 یاالتدالر ضرر در ا یلیاردم 300 ییبه تنها یمعنو یتمالک یدرصد کاهش داد. دزد 2آن را  یناخالص داخل یدتول

 .کردضرر  یورو یلیاردم 24که آلمان  یکرد، در حال یجادمتحده ا

بوده است.  یبریسا یتمحصوالت و خدمات امن یبرا یجهان یها ینههز یشبه حمالت فوق، افزا پاسخ

Cybersecurity Ventures یلیونتر 1در مجموع از  2021رقم در سراسر جهان تا سال  ینکه ا کندیم بینییشپ 

 دالر فراتر خواهد رفت.

به  2027کارمندان تا سال  یبرا یتیامن هاییآگاهآموزش  یبرا یجهان هایینهکه هز شودیم بینییشپ ینهمچن 

 .یابدیم یشافزا 2014دالر در سال  یلیاردم 1دالر برسد که از حدود  یلیاردم 10

 یمنا یستمس یک یجادا یبرا یمحکم یهوجود دارد که پا یبریسا یتامن یدر دستور کار جهان یاصلعامل  پنج

 یتمختلف امن یجنبه ها ی. اینهاو همکار یساز یتظرف ی،سازمان ،یفن ی،حقوق :کند یم یجادا یکیدولت الکترون

 .کنند یم یریدولت را اندازه گ یبریسا

 یاساس یاز اجزا یکیرا به عنوان  یسکر یریتو مد یبریسا یتامن یددولت با یکتحول،  یهمرحله اول در

 بگنجاند. یکدولت الکترون هاییستمس
 

دو اشکال بزرگ در طراحی و اجرای سیستم امنیتی دولت الکترونیک در طبق تحقیق انجام شده به نظر می رسد 

 سطح استان تهران موجود می باشد: 

 عملیاتی نشدن تمام این سطوح سیستم ایمن در تمام واحدهای سازمانی  .1

انچه اجرا شده است به صورت یکپارچه بوده است در حالی که برای امنیت بیشتر در قبال حمالت سایبری  .2

ت که به صورت جزیره ای عمل کنیم و از جز به کل تمام واحدها، زیرمجموعه ها، سازمان ها و نیاز اس

نهاد های حاکمیتی و سرانجام کل سیستم دولت الکترونیک به صورت یکپارچه به سیستمهای امنیتی 

 مناسب مجهز شوند.

 زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری

وانع موجود زیرساخت ها و بسترهای مورد نیاز استقرار و توسعه دولت از چند جهت می توان به چالش ها و م

 الکترونیک را مشخص کرد.
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ی بر در سطح مل سازمان ملل یکیتوسعه دولت الکترون های شاخص یقرا از طر یکتوسعه دولت الکترون یشرفتپ

 سه شاخص ترکیبی ارزیابی می شود.  یوزن یانگینماساس 

سوم از شاخص  یکو   یانسان یهسرماسوم از شاخص  یک ،ابراتمخ یرساختز سوم از شاخص یک

سازمان ملل است که  یکیدولت الکترون ارزیابی یبرا یلیشاخص تکم می باشد. هم چنین یکین خدمات آنال

 .تمرکز دارد یقاز طر ینبر استفاده دولت از خدمات آنال

و  "یکیالکترون یریگ یمتصم"و  "یکیونمشاوره الکتر"، "یکیاطالعات الکترون یاشتراک گذار"از این رو 

 یپورتال ها یقرا از طر یکشده در توسعه دولت الکترون یجادا یها یشرفتپ "منطقه ای ینشاخص خدمات آنال"

 کند. یم یابیشهرها ارز یکدولت الکترون

سعه دولت به جهت تامین نگهداری، به روز رسانی سخت افزارها و نرم افزارهای الزم به منظور استقرار و تو

الکترونیک سازمان ها با چالش های جدی روبرو هستند چرا که سازمان ها از طرفی با نبود منابع سخت افزاری و 

نرم افزاری داخلی مواجه هستند، از طرفی به علت هزینه های باالی، نوسان قیمت ارز و نبود منابع و نقدینگی و 

سختی تامین و نگه داری می شود و بدین جهت با  همچنین تحریم های موجود محصوالت مرتبط خارجی به

 محدودیت هایی در زیر ساخت ها رو برو هستند. 

هم چنین در ارتباط با تامین پهنای باند و فراهم کردن سرعت و کیفیت مناسب شبکه های ارتباطی نیز با شرایط 

جهت نبود یا ضعف تجهیزات  مناسبی روبرو نیستیم. طبق نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفته این ضعف هم به

 و بسترهای سخت افزاری هم به جهت  عوامل نرم افزاری مانند فیلتر بیش از اندازه می باشد.

هم چنین در ارتباط سازمان ها و در تعامالت افقی و عمودی شبکه ارتباطی دولت الکترونیک با ضعف و 

سخت افزارهای مورد نیاز هر سازمان با توجه به محدودیت همراه می باشد که به نظر می رسد به علت عدم تامین 

عملکرد و نیاز های مرتبط با نوع خدمات ارائه شده و هم چنین ضعف در عملکرد نرم افزارهای موجود به علت 

 .نبود یا کمبود نیروی ماهر و متخصص می باشد

در بستر های یکپارچه به عنوان نبود بستر داده محور و اطالعات دیجیتال مناسب و هم چنین عدم پویایی داده ها 

عدم دستیابی به اهداف دولت الکترونیک و در همین راستا عدم تحقق توسعه دولت که موجب برشمرد موانعی 

 می باشد.الکترونیک 
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تدوین راهکارهای رفع موانع استقرار : سومفاز 

 دولت الکترونیک و بهبود وضع موجود
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 یآورو تاب یداریپا یجاد،در ا یعتسر یبرا یکدولت الکترون هایشرطپیش

 اجرایی دستگاه هایدر  کیدولت الکترون ریبرای استقرار فراگ یاستیبسته س هیارابه  این بخش از پژوهش،در 

نتایج پرسشنامه ، روز بین المللیبه  هایمی پردازیم. بدین منظور، با مطالعه دقیق اسناد و پژوهش استان تهران

خبرگان محترم، راهکارهای بهبود وضع با  مه ساختار یافتهیدستگاه ها ومصاحبه عمیق ن الکترونیک که توسط

 .می گرددموجود و استقرار جامع دولت الکترونیک شناسایی و ارائه 

در به فراخور نظرات کارفرما و خبرگان محترم، جوانب مورد بررسی دولت الکترونیک در بخش ارائه راهکارها 

  شکل زیر نمایش داده شده است:

 

 

 

 

 یکالکترون دولتقانون گذاری و الزامات 

 یندها،در فرآ یدبا SDGs یو جهان یکه چگونه اهداف آرمان یردبگ یمتصم دارد که یدولت بستگاین امر به 

 یبر اساس ابزارهاتواند ینسبت به اجرا م یمل تصمیمات. بگنجاند یمل یزیبرنامه ر یها یها و استراتژ یاستس

 بنا شود. یدارتوسعه پا هاییو استراتژ یموجود، مانند توسعه مل ریزیبرنامه

ها و چارچوب  یاستسپیشنهاد می شود اجرای دولت الکترونیک به عنوان یک پروژه کالن و مستقل دیده شود و 

عملیاتی شدن این موضوع و اجرایی شدن هر چه  به منظور. شوند یجداده و فعاالنه بس یقخود را تطب ینهاد یها

ها، دولت، پارلمان یهابخش مان ها، ادارات دولتی و خصوصی، تمامبهتر این امر می بایست برای هر یک از ساز

عوامل قانون گذاری و الزامات

عوامل سازمانی و مدیریتی

فرهنگ عمومی و دیجیتال

عوامل امنیتی

عوامل زیر ساختی
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یردولتی زیر مجموعه نیز به طور خاص استقرار، نگهداری و توسعه غ یگرانباز ینو همچن یحسابرس یموسسات عال

 پایدار دولت الکترونیک یک پروژه مستقل همراه با الزامات، قوانین، منابع و زیرساخت های منحصر به پروژه

 .اجرای دولت الکترونیک در آن سازمان تعریف شود

 :مورد توجه قرار گرفتبخش قانون گذاری و الزامات دولت الکترونیک  دو ویژگی در در این پژوهش 

 یکدولت الکترون درقوانین و الزامات اجرایی و انسجام  یکپارچگی . 1

 یدار دولت الکترونیکتوسعه پا قرار واست اهداف یکپارچه یتماه یتاهمنتایج حاصل از پژوهش انجام شده به 

 یمنابع بستگ یحصح یصبه اهداف به تخص یابیدست یبرا یازو مبادالت مورد ن یاحتمال یها ییدارد. هم افزا یدتأک

به خطر  اها ر ینهزم یربه اهداف در سا یابیناخواسته را که دست یتواند عوارض جانب یم ین این موضوعدارد. همچن

دولت  یقآور از طرو تاب یدارجوامع پا هایشرطیشفراهم کردن پ یب،ترت ینهم به ببرد. نیاندازد، از ب یم

از  گذارییاستمجدد س یمتنظ یرا برا و استان دولت یتظرف و دارد ینگر بستگکل یکردیبه رو یکالکترون

ادغام مستلزم  ی،طور کل به .کندیم یجادباال ا أثیربا ت یو خدمات عموم یاز حکمران یدیچارچوب جد یقطر

سروکار  یکاست که با مسائل مرتبط نزد یمؤسسات در تمام سطوح ینب یهمکار یتتقو یبرا ییراه ها یافتن

 دارند.

بودجه  یباتترت ها،یتظرف الزامات، ها،یوه نامهش یسازساده یا یکاف ینهاد یباتترت یجادممکن است مستلزم ا این

 مشارکت یقاز طر گیرییمدر تصم یردولتیختلف مشارکت سهامداران غم یهاشامل روش ینو منابع باشد. همچن

 . است مجموعه ی استانکل  یکردرو یجو مفهوم را

 یاها ادغام در بخش یعنی ی،افق طبق پیشنهاد مدل سازمان ملل سه بعد ادغام را می توان ارائه کرد: یکپارچگی

مجموعه های پایین دستی سازمان های استانی و  استانح توان اقدامات سطو یچگونه م یعنی ی،نهادها. ادغام عمود

در سطح استان یا کشور  در تحقق اهداف مشترک ینفعانمشارکت همه ذ و منسجم همسو کرد یجنتا یجادا یرا برا

 .در نظر گرفت

 ینچنر به منظوکند.  یآنها را فراهم م یها و اجرا یها و استراتژ یاستس یامکان هماهنگاستان در سراسر  ائتالف

اجتناب  یهمپوشان یا یاضاف هایگذارییه، از سرمارداستفاده ک یلاز حداکثر پتانس توانیم یمشترک یهاتالش

و  ی. اجتناب از پراکندگآموزش دادرا  یگذارد و فرهنگ اشتراکراستفاده ک ییافزااز همبه جای آن  کند،

 یارکند، بس یم یرمربوطه را درگ یگرانه همه بازک یمشارکت یتیساختار حاکم یکمؤثر در  یبه همکار یابیدست

 مهم است.

ها، اغلب وجود ندارد، اطالعات و وزارتخانه یفناور یمربوطه، مانند نهادها ینفعانذ ینب یحال، هماهنگ ینا با

 .گیرندینهادها را در نظر نم یرسا یهاخود را دارند و برنامه یهابرنامه یگرانباز یناغلب ا یراز
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حاصل شود که  یناناست که اطم مهم شود. یجوامع تاب آور م یداربه شدت مانع توسعه پا یپارگچند این

 یعتوز یرمجموعهز یهاسازمان ینب موازی و سازمان هایاطالعات و ارتباطات در  یاستفاده از فناور یتمسئول

عملکرد متقابل را  یود، که همگش هاییها و هدر رفتن دارامبادا رقابت رخ دهد که منجر به تکرار تالش شود،یم

و  یدهد و منجر به طراح یرا کاهش م الکترونیک دولت یو اثربخش ییبه نوبه خود، کارا این .کنندیم یفتضع

 شود. یم یخوب به طور کل یحکمران یفتضع ینو همچن یفضع یارائه خدمات عموم

 یمتعدد هاییافزونگی موجود اغلب دارا یهایستماست، س یکمبود منابع مال یجهنت هایاز کاست یاریبس اگرچه

 یهافرصت یجهو در نت دهندیبودجه را کاهش م هایینههز یراطالعات و ارتباطات و سا یفناور یرهستند که تأث

 .کنندیرشد بلندمدت را مختل م یبرا یدجد

 

دولت  یاطالعات یاه یستمو استفاده موفق از س یساز یکپارچه یرا برا یسازمان قو یبه طور کل یعموم بخش

کل  یکردرو یلکردن رقابت و تسه یخنث یبرا یاست هاس یافق یکپارچگیداند و در واقع،  یمهم مالکترونیک را 

گسترده  یالزم مستلزم هماهنگ یهمکار مهم است. یارکند، بس یم یترا تقو دولت الکترونیکتوسعه برای  استان

و قدرت  یتمسئول ینهاد دارا یکرخ دهد که  تواندیم یزمانمختلف است و تنها  یهاها و سازمانآژانس ینب

در فرهنگ  یاساس ییرامر مستلزم تغ ین. اشودیم یتروشن از باال حما یاسیباشد که با دستورات سکالن و فراگیر 

 است. ها کل سازمان یو ارزش ها

 یمدت و ثابت برا یطوالنمحرک  یکو ارائه خدمات  الکترونیک دولت یریتدر مد یو اثربخش ییکارا یشافزا

، با طرح برنامه های کوتاه مدت و واکنشی موفقیت و پیشرفت مناسبی نخواهد بوده است یکاصالح دولت الکترون

 داشت.

و محدود  یحذف موارد تکرار ، باکند یم یلرا تسه یکاهش بار ادار یگر،از جمله موارد د یکالکترون دولت

اطالعات در  منسجم یگذارها، امکان اشتراکشرکت یااز افراد  یکساناطالعات  یآورکردن تعداد دفعات جمع

 .شودیفراهم م استان را یهاسازمان ینب

از  یکی باشد. یکدولت الکترون یشبردپ یبرا یگریتواند محرک قدرتمند د یها م یاستو انسجام س یکپارچگی

 است. یکدولت الکترون یدجد یکردهایرو یادغام، طراح ینا یاتضرور

 یبرا یامدهایی( پمتفاوت ها و هم در سطوح)هم در بخش استان یهاسازمان یندر ب یهمکار افزایش

 مرتبط هستند. یکبا دولت الکترون یماًدارد که مستق یارتباط یهاها و پروتکلداده یگذاراشتراک

 یکدولت الکتروندر  قوانین و الزامات ییهمسو . 2

م انسجاجرایی ا  ها و الزاماتیاستس .1ز دو جنبه مورد توجه قرار گیرد ا ها و الزاماتیاستکه س شودیم توصیه

به خصوص بخش هایی که در تعامالت افقی و عمودی با یکدیگر هستند،  هادر سراسر بخش و هماهنگی الزم 

این  ها و الزامات اجرایی بیش از حد مانعی برای نوآوری و ریسک در مدیریت نباشند.یاستس با. 2را دارا باشد 
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مشارکت با  ینسطوح و همچن ینوزارتخانه ها و سازمان ها و ب یاندر م یدولت یکل یکردرو یکمستلزم  موفقیت

 است. یردولتیغ یگرانباز

 یننهاد موثر ب شامل یک مجموعه ای کهشود،  یبانیپشت ،در سطح باال یاسیاراده س یکتوسط  یدبا یکردرو این

با عزم  ینهمچن ICT یلبه حداکثر رساندن پتانس ، مسئولاست یریگ یمصممشخص و قدرت ت یبا منابع مال یدولت

 یعموم خشدر سراسر ب یجیتالد یو تراکنش ها یهمکار یتقابل یمناسب برا یها یرساختزجدی برای تامین 

سالم وابسته  یسازمان یتظرف ینماهر و همچن یارمشترک، اشتراک داده ها، کارکنان بس یاست که به استانداردها

 ، تالش موثر داشته باشد.است

 یقاز طر یخدمات عموم یراتبه تأث یابیدست یناست. همچن یاتیح یکجهت استراتژ ییرتغ ی اینبرا یاسیس اراده

 یهر کس یت،ل جمعی کدسترس یبرا ین،و چه آفال ینارائه خدمات، چه آنال یها براکامل کانال یفاستقرار ط

 .است یضرور، انددهش یکه هستند و هر کجا که هستند، طراح

به اهداف  یابیشرط دست یشبه عنوان پ "و تاب آور یدارجوامع پا یتحول به سو"بر موضوع از آنجا که تاکید 

است  یناز ا ینانمستلزم حصول اطم یآورتاب یت. تقومورد از اهداف ملی و بین المللی می باشد یدارتوسعه پا

و خطرات  هاکبا شو یکاهش، جذب و سازگار بینی،یشپ یبرا یهاییتکه مردم، جوامع و نهادها منابع و ظرف

قشر را هدف قرار داده و در جهت  یرترینپذ یبو آس یرتریناست که فق یمستلزم اقدامات ینمختلف دارند. همچن

در  یآورتاب بنابراین، تالش کند. یاسیاقدامات س یرو سا یاشتغال و اقدامات اجتماع یقآنها از طر یتوانمندساز

 یاضطرار یهاو برنامه هایستمکه فراتر از س شودیم هایاز استراتژ یعیوس یفشامل ط یدارهمه ابعاد توسعه پا

 .ینیموثر اقتصاد کالن و شهرنش هاییاستس ی،اجتماع یمنیا یهابهبود شبکه ی،خدمات عموم یتاست، مانند تقو

و کمک به  یریپذانعطاف یجادا یبرا یاتیح یتمسئول دولت در سطح ملی و استانداری تهران در سطح استان

 دارند.را هستند، ی احتمال یهاشوک یرتحت تأث یشترکه ب یکسان

 سازمانی و مدیریتی یرویکردها

رویکرد یکپارچه و منسجم برای اجرای دولت الکترونیک به شکل یک پروژه انحصاری در سازمان ها مستلزم 

عالوه  .1شخصی مدیران می باشد، به این منظور پیشنهاد می شود مدیریت یکپارچه، هماهنگ و بدور از سالیق

با اتخاذ راهکارهایی از  تاکید بر نوآوری و خالقیت مدیران آگاه در جهت استقرار و توسعه دولت الکترونیک

اعمال تعدد نظرات که به واسطه تغییرات مدیریتی ایجاد می شود و منجر به هدر رفت منابع می شود جلوگیری 

کارمندان  مدیران و یاندر م یجیتال،به سواد د یشرتوجه ب ارتقاء سطح دانش مدیران و کارکنان سازمان ها و .2.کرد

 .الزامی می باشد سازمان ها

توجه مدیران عالی رتبه و مدیران بخش ها به اختصاص بودجه و همچنین نقدینگی به طور خاص برای پروژه .3

 ونیک، یک امر حیاتی می باشد.استقرار و توسعه پایدار دولت الکتر
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 اهتمام مدیران به واگذاری مراحل استقرار و اجرای دولت الکترونیک به افراد و گروه های شایسته و نه بایسته..4

پرورش نیروی ماهر و کارا در حوزه دولت الکترونیک در سازمان ها از الزامات اجرا و توسعه پایدار دولت .5

و ایجاد انگیزه برای نیروی کار به جهت بکارگیری و ارئه خدمات الکترونیک در  تشویق .6الکترونیک می باشد.

 سازمان از الزامات توسعه دولت الکترونیک می باشد.

 یایبا توجه به مزا .8کاربران در استفاده از آنها است. ییبر توانا یمتک یکیو ارائه خدمات الکترون یساز پیاده.7

 یآگاه یشافزا .9.شود یشتریب یدبر توسعه مهارت ها تأک ید، باسازمانهروندان و ش یبرا یاقتصاد-یبالقوه اجتماع

و بخش  یمانند جامعه مدن یگرانباز یراستفاده از آنها مستلزم مشارکت با سا یجدر مورد اطالعات و خدمات و ترو

 یهاتا بر چالش یابدقا ها ارتدر بخش یدآنها با یخدمات است، اما تقاضا برا کنندهینتأم دولت .10است. یخصوص

  غلبه کند. یتمختلف جمع یهامتعدد بخش

سازمان در  یژهوبه یکی،الکترون یآورتاب یهاطرح یو اجرا یدر طراح یو فرد ینهاد یتبه توسعه ظرف یازن.11

 .خاص قرار دارند، قابل توجه است یطکه در شرا های استان تهران

و  یکیالکترون یکه در تقاطع تاب آور یو دست اندرکاران ذارانیاستگسمدیران،  یبرا یدیکل یهتوص سه.12

 است: یرکنند به شرح ز یکار م یسکر یریتمد

 چالش هادانستن  یکیالکترون یآورتاب یو مستمر برا منسجم هایتالش ، 

 و یطراح یبرا هاپذیرییبدرجات و انواع آس 

 است. یاتیح ،مناسب یکیالکترون یرآوتاب یهاطرح یاجرا برای هاپذیرییبدرجات و انواع آس 

 رودیانتظار م.13متفاوت خواهد بود.  ات، چالش هاو کاهش خطر یشگیریپ یاقدامات برا ینو همچن یآمادگ

امکانات و جوامع در  ی،کاربرد یهاها، برنامهداده ها،یرساختز ییشناسا یبرا پذیرییبو آس یسکر یابیارز

 .کند، صورت بگیردیکمک م یکیالکترون یریپذبتکارات انعطافو بهبود ا یخطر، که به طراح رضمع

به وضوح نقش ها و  یدبا یسکر یریتاطالعات و ارتباطات و مد یفناور یکپارچهمنسجم و  یها یاستس .14

 کند. یمرا ترس یو محلاستان  یمرکز سازمان های یناز جمله ب ی،سازمان یها یتمسئول

 یدباشند. آنها با یابینظارت و ارز یگیری،مربوط به پ یفوظا یمدجه و تقسبو یصشامل تخص یدبا این موارد.15

 یاصل یانبه جر یدارپا یکنند. تالش ها یتمهار و تقو یدارتوسعه پا ینوظهور را برا یها یفناور ینقش ابزار.16

 .کند یکمک م یدارتوسعه پاو  اجرا یبرابحران  یریتمد

به بهبود  یازرا در پاسخ به شناخت رو به رشد ن یهان ابتکارات محلاز شهرها در سراسر ج یقابل توجه تعداد

 خود اتخاذ کرده اند. یریو انعطاف پذ یداریپا

 یها یاستنسبت به س یدار،با اهداف توسعه پا ییبا همسو سازمان ها و بازیگران دولتی و غیردولتی در استان تهران

فراهم کردن فرصت خدمات و برقراری عدالت اجتماعی و استقرار دولت الکترونیک به منظور ارائه مربوط به 

 ی؛توسعه اقتصاد ین؛زم یکاربر یزیو برنامه ر ینتوسعه زم یر؛پذ یبآس یهمه، از جمله گروه ها یبرابر برا یها
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از  یشگیریپ ی؛درون شهر یدر ارتباط با حمل و نقل عموم هحمل و نقل از جمل یساز ینهرشد هوشمند؛ به

یگزین، اقدام کرده جا یتوسعه انرژ یها یاستو س یطیمح یستز یآب و حفظ منابع؛ پروژه ها ی،انرژ ی،آلودگ

را بر  یو مقامات دولت گذارانیاستس یاستمداران،از س یاریشهرها بس یآورو تاب یداریپا یشافزا .17به اند. نیاز

 کنند. یفرا تعر یدیجد هاییتو فعال هایاستسآن داشته تا 

به طور  یدولت یریتمد یندهایتوسعه، فرآ یهاو تالش استانی یزیردر برنامه هایاستس ینام امنظور ادغ به.18

 .شوند یبانیدر حال ظهور پشت هاییو نوآور هایتوسط فناور اییندهو به طور فزا شوندمجدد  یمداوم مهندس

نه تنها  که دهند یقرار م در استان سازمان های مربوطه  یارفرصت را در اخت ینا یمقامات اداره دولت یها پورتال

 کنند. «یساز یبوم»خود را  یداریو پا یریحال انعطاف پذ ینرا انجام دهند، بلکه در ع یجیتالیخدمات د

به  یدسترس یشافزا یبر وب برا یمبتن استان تهران هاییستمبه س یازامر بر ن به منظور انجام هرچه بهتر این.19

ها متناسب با  یاستحاصل شود که س یناناطم ید. باکندیم یدمؤسسات تأک یانم یشترتعامل ب یجادخدمات و ا

 است. استان یاقتصاد-یاجتماعی ها یژگیو

 یکتوسعه دولت الکترون یابیارز یبرا یو راه یضرور یدولت یریتمد یپورتال ها یلو تحل یهتجز بنابراین،.20

 هایاستکنند، به س یینوب خود را تع یتا استراتژ ندکیکمک م یبخش عموم یهابه سازمان یابیارز چنین است.

ها را در مورد نحوه عملکرد دولت و آژانس گذارانیاستو س یابند،دست  یدارو پا یرپذانعطاف هاییاتو عمل

 شهروندان آگاه کنند. یدگاهاز د یکالکترون

 یهااز داده یبردارو بهره یآورد، جمعرا با شهروندان دار یمارتباط مستق یشترینباستان تهران که  ییآنجا از.21

داده شود، شهروندان  یصتخص استاندر سطح  یشتریهر چه منابع ب یرامهم است، ز یاربس یسطح منطقه و محل

افتد، اقدامات و ابتکارات موفق موجود در  یاتفاق م یکه در سطح مل همانطور .کنندیکسب م یشتریارزش ب

 باشد. استان یکتوسعه دولت الکترون یابر یاریتواند مع یسراسر جهان م

و  یکدولت الکترون یابیتوانند از ارز یم استان یعموم اتادار مدیرانگذاران و  یاستس سیاستمداران،.22

 یجنتا توانندیها مآگاهانه استفاده کنند. آن یریگ یمتصم یموفق در کالن شهرها به عنوان راهنما یها یمپارادا

 یکدولت الکترون یاستراتژ یاکنند که آ تعییننظر داشته باشند و  یررا ز یکدولت الکترون یفعل هایگذارییهسرما

 یمتصم سپس .یرخ یااست  یداریو پا یریپذانعطاف شدهیینمتعادل، مثمر ثمر و همسو با برنامه تع یخوببه

کنند و  یینتع یکترونخاص ارائه خدمات دولت الک یها ینهرا در مورد زم یدیتوانند اهداف جد یم یرندگانگ

 یربه تصو یبرا یدیکل یمختلف ابزارها یعملکردها یسهو مقا ارزیابی را بهبود بخشند. استان تهراندستور کار 

اعمال شده،  یها یاستس ییکارا ییدتا یافته،اهداف تحقق  یینموجود، تع یکدولت الکترون یتوضع یدنکش

 استان تهراندر  یافتهبهبود  یاتیعمل یالگوها یو جستجو یداقدامات جد یشنهادنقاط قوت و ضعف، پ ییشناسا

 .خواهد شد
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به  یکتوسعه دولت الکترون یابیبه انتقال تمرکز ارز یازناز یافته های این پژوهش که قابل توجه می باشد .23

وح و واحدهای در سط یکدولت الکترون یابیرود که ارز ید. انتظار مباش یم یدولت یریتسطوح مختلف مد

موجب می مقامات را  ییو پاسخگو یتمشارکت شهروندان و شفاف ی،خدمات عمومختلف می باشد که بهبود م

 شود.

و  یاهداف تاب آور یشبردپ یبرا یتواند به عنوان ابزار یم ینهمچن در سازمان های استان یکالکترون دولت

استفاده  یمل یجیتالد یاستراتژ یبا برنامه ها اجرایی کردن دولت الکترونیک  یاتعمل یو همسوساز یداریپا

 یناز بهتر هو استفاد یشترتواند منجر به بهبود ب یکند که م یجادرا ا یدیمف یارهایتواند مع یم یابیارز یجشود. نتا

 یازمندن یداربه اهداف توسعه پا یابیو دست یمحل یعموم یبهبود حکمران یبرا یازمورد ن اقدامات ها شود. یوهش

 ی،خدمات خاص شهردار یدها بابه شاخص یناست. ا یشتریب سازییتو ظرف مداریاستس یرملی،ز یهاشاخص

 کنند. یابیبه اطالعات و اقدامات ضد فساد را ارز یدسترس پذیر،یبآس یهااز گروه یتحما ی،مشارکت اجتماع

 دیجیتالفرهنگ  

استقرار و به اهداف  یابیر جهت دستد یگرد یگام اساس یکیمؤثر دولت الکترون یجنتا یبرا یاعتماد عموم ایجاد

 یامر در درجه اول به اجرا این .توسعه دولت الکترونیک در استان تهران و به طور کلی در سطح کشور می باشد

برابر به خدمات  یو دسترس یمردم را در عملکرد سازمان یها یتدارد که اولو یسالم بستگ یعموم یخط مش یک

 کند. یمنعکس م یفیتبا ک یعموم

را برآورده  یازهاشوند که ن یطراح یابه گونه یدبا یکدولت الکترون یکاربرد یهاارائه خدمات مؤثر، برنامه برای

قابل اعتماد در همه  یهاها و پروژهطرح یتر از همه، اجراها و مهمآن ییکنند و مشارکت فعال مردم را در شناسا

 یشتریب یتاقشار اهم یرترینپذ یببه آس یابیدست یبرا داریدر توسعه پا یمقامات محل نقش سطوح ارتقا دهند.

 است. ینوآورانه ضرور یمشارکت یهاروش  یقبا همه جوامع از طر ی و منطقه ایکار محل بنابراین، خواهد داشت.

 یسازمان یاز ساختارها ییرخدمات مؤثر، عادالنه و شهروند محور، مستلزم تغ یانتظارات شهروندان برا افزایش

توسعه  یرتأث یشخدمات و افزا یکپارچهارائه  یبرا یمشارکت یاربس یبه چارچوب ها یندگراو فرآ یوستهناپ ،یدرون

 است.

و  یدر خدمات عموم یاستفاده از فناور یو مؤثر برا یرقابل اعتماد، پاسخگو، فراگ یطمح یک یجادا برای

 یطرح یدچارچوب ها با این است. یازروشن و بلندمدت ن یو راهبرد یمشخط یهاخوب، به چارچوب یحکمران

 یدار دولت الکترونیکتوسعه پا یاصول اصل . اجرایباشد یاز خدمات عموم یتدر حما یخدمات عموم یبرا

 یو ارائه خدمات عموم یستگیبرآوردن انتظارات عملکرد، ادراکات شا یقابل اعتماد برا سازمان های یتظرف

و اهداف  ی، استانیدولت یریتدر مد یاصل یاز جمله دغدغه ها یدبا ی،عموم ییهمه، همراه با پاسخگو یمؤثر برا

 باشد. یاصالحات بخش عموم یاساس



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

14
6

 

 هاییکه فناور یباز، شفاف، پاسخگوتر و مؤثرتر هستند، در حال یوکارها خواستار حکمرانو کسب شهروندان

ه سطوح دولت را ممکن ها و در همهمه بخش ینمؤثر ب یو همکار یگذاردانش، اشتراک یریتمد یدجد

 یژهو یدتاک یشمول و همکار یت،اصول شفاف یقشهروندان و دولت آنها از طر ینب یبر اعتمادساز ید. باسازدیم

 شود. یا

استفاده کارآمدتر  یخدمات ارائه دهند و تقاضاها برا جانبهیکطور به توانندینم یگرد بخش های مختلف دولت

 فناوری .یرندبگ یدهخدمات باشد، ناد سازییکپارچهاز  یناش تواندیرا که م یاز بودجه عموم مسئوالنه ترو 

 ینبه اطالعات بهبود بخشد، که همچن یرا با فراهم کردن دسترس یتشفاف تواندیاطالعات و ارتباطات م

 یبررس دهدیو چقدر خوب انجام م دهدیآنچه را که دولت انجام م تواندیو م دهدیم یشرا افزا پذیرییتمسئول

دو طرفه دانش و  یبه اشتراک گذار یقمشارکت را از طر یناطالعات و ارتباطات همچن توسط فناوری کند.

 دهد. یشهروندانشان ارتقا م واحدهای حاکمیتی ، اجرایی و ینب یاتتجرب

بر شواهد را در  یمبتن یگذار یاستو س یریگ یمدر تصم یو همکار یمشترک خدمات عموم یجادامکان ا این

کند. به طور خالصه،  یفراهم م ی استان و در سراسر کشورمرزها یدر فراسو ینو همچن استانی یلوهایسراسر س

 دهد. یم ییررا تغ یاست که باز یاطالعات و ارتباطات عامل یفناور

و ارائه خدمات  یحاطالعات و ارتباطات در طرا یتواند مانع استفاده از فناور یحال، فقدان مقررات م ینع در

از آن با منابع الزم، چارچوب  یتاطالعات و ارتباطات و حما یبلندمدت فناور یاستراتژ تدوین شود. یعموم

دولت باز،  یکل یاستراتژ یک دارد. یدارتوسعه پا ینتضم یبرا یفردمنحصر به  یلپتانس یاسی،و اراده س ینظارت

 کارکنان سازمانیو نظارت بر رفتار  یریتمد یبرا یدجامع با شفافیت یها یهو رو ی،منابع انسان یحصح یریتمد

در سراسر  یدمؤثر با ییو پاسخگو یهمکار ی،هماهنگ یبرا ینهاد یهااز چارچوب یدیجد یهاشود. شکل یجادا

 کمک کند. یارزش عموم یجادا اعتماد و یجاددر ا تواندیشود که م یجادمرتبط ا یدولت یرغ یگرانو با بازاستان 

نوآورانه  یهماهنگ هایروشو  . فرآیندهاشهروندان باز باشد یبه رو باشند که یبه دنبال دولت یدگذاران با استیس

 یخدمات ینو قابل دسترس بودن چن یرباز، فراگ ینشهروندان، و همچن یارائه خدمات، مشارکت و توانمندساز یبرا

 است. یضرور یر،پذیبجامعه، از جمله افراد محروم و آس یهاهمه گروه یبرا

همه کارآمد است، اتخاذ  ی، اما آنچه برادر سازمان ها و واحدهای مختلف می تواند متفاوت باشد مشارکت میزان

امر اعتبار  یندر همه سطوح است. ا یاخالق یمردم محورتر و رهبر یاصالحات بخش عموم یجامع برا یکردیرو

 داند.گر یباز م یعموم یرا به نهادها یریتیو اعتماد مد

کند.  یم یتهمه تقو یمشترک برا غیرچندجانبه را بر اساس چشم انداز  یفرهنگ همکار ینهمچن یاستراتژ این

تحول  یها یتمستلزم قابل ینهاا تحقق بخشد. همهرا  یدارو اهداف توسعه پا یتوسعه مل یتواند برنامه ها یم یجنتا

 د است.و مبارزه با فسا یتشفاف ی،اخالق یرهبر یقاز طر ینآفر
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 یاز تحول به سو یتحما یبرا یکدولت الکترون یجادا یبرا سازعوامل توانمند یرسا یربنایو اغلب ز یت،نها در

مناسب، که  ICT یریتمد یها یاستراتژ یقاز طر یدجد یها یو تاب آور، استفاده از قدرت فناور یدارجوامع پا

 . منابعاست یدهد، ضرور یم یشرا افزا یکدولت الکترون یکردهایها و انسجام در رو یاستس یکپارچگی

 شود. یلشفاف آن منابع تکم یریتو مد یاخالق یبا ارزش ها یدبا یدولت یریتمد

تلفن همراه  یهاتلفن و دستگاه یانه،افزار مانند راو سخت ینترنتبه ا یرا عدم دسترس «یجیتالیشکاف د» زمانی

به تلفن همراه، بهبود  یو مقرون به صرفه بودن، مانند دسترس یفناور یشرفتپ یقاز طر یدسترس اما .دانستندیم

 یا یجیتالآن دستگاه ها و در سواد د یفیتمانند سرعت و ک یدیجد یجیتالید یحال، شکاف ها ینا با است. یافته

 یجیتالید یهاشکاف»به  «یجیتالیشکاف د یک»رو، بحث از  ینا از شده است. یداردانش استفاده از آنها پد

از نظر در دسترس  یمحل یاست، بلکه مشکالت بافت یچالش جهان یکمنتقل شده است، که نه تنها « انهچندگ

 است. یگرمسائل د یانها، در مباند، و مهارت یبودن محتوا، پهنا

و یت معلول یدارند، افراد دارا یکمتر یالتکه تحص ییهادرآمد، آنکم یهاکه خانواده دهدینشان م یقاتتحق

 یهاعقب هستند. با توجه به انبوه شکاف یانهباند و هم در استفاده از را یپهنا ذیرشوستاها عموماً هم در پساکنان ر

و آنچه مردم با آن انجام  یدسترس ینتفاوت ب یفتوص یکه برا یاصطالح ،«یداستفاده مف»به  یازامروزه، ن یجیتالید

استفاده  یکیالکترون یدولت دماتاز خ توانندیمردم م ایآ ینکهاز نظر ا یدیساز کلتفاوت یکعنوان به دهند،یم

 دارد. یازن یزن یجیتالد یدر توسعه مهارت ها یگذار یه. ، که به سرماشودیکنند ظاهر م

 یهاناخواسته شکافبا وجود اقشاری که امکان دسترسی آنالین به خدمات دولت الکترونیک ندارند ممکن است 

 بنابراین، کنند. یجاداستفاده کنند، ا یناز خدمات آنال توانندیکه نم یاشتن کسانرا با کنار گذ یدیجد یجیتالید

کشورها به سمت اتخاذ  یرادارد ز اییندهفزا یتاهم ی،بر فناور یمبتن ینبا خدمات آفال ینخدمات آنال یلتکم

 .کنندیحرکت م یرو فراگ ییکارا یبا هدف ارتقا یشترب یجیتالدولت د یک

کنند که عمدتاً  یم یجیتالیفرض د یشاز کشورها خدمات را به طور پ یبرخ دولت الکترونیک،ز استفاده ا برای

 یستند،در دسترس ن یناز خدمات به صورت آفال یکه برخ یشده اند، اما زمان یطراح یناستفاده آنال یبرا

 یشرفترا با پ یدیجد یجیتالید یبه طور ناخواسته شکاف ها یعموم بخش بالقوه آن قابل توجه است. یامدهایپ

با توجه به این مشکل  کند. یم یجادتوانند از آنها استفاده کنند ا یکه نم یکسانبرای  یکخدمات دولت الکترون

که  کند،یخدمات استفاده م یرانمد یعملکرد برا یابیاز داشبورد رد یشرفت،پ یریگاندازه برخی دولت ها برای

مثال، در  یکنند. برا یابیرد یجیتالد یرو غ یجیتالد یهات را در کانالاستفاده از خدما سازدیآنها را قادر م

داده ها بر  یک. با تفکدهدیرا نشان م یتالیجید یهاداشبورد تعداد تراکنش ی،رانندگ ینامهگواه یدپردازش تمد

  شود. یکاربر انجام م یتجدول، و رضا یا یل،اساس دستگاه، مانند دسکتاپ، موبا
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 یکدولت الکترون در  منیا یستمس یطراح

و  یبریسا یتامن هاییاطالعات و ارتباطات در استراتژ یگسترش استفاده از فناورعوامل امنیتی با هدف 

بلندمدت در  یتصادحال، فرصت اق ین. با اشودیانجام م یبریاز حمالت سا یناش یآت هاییباز آس یریجلوگ

 نهفته است. یصنعت یها یرساختز ینوساز

 یبه عنوان مرجع تواندیشده است، م یجادمخابرات ا المللیینب یهکه توسط اتحادیبری سا یتامن ینشاخص جها 

 شاخص یناده از ااستف یقباشد. از طر یمنا یکدولت الکترون هاییستمس یطراح ینددر فرآ یمقامات دولت یبرا

 یتامن یها یتژات و توسعه استرااطالعات و ارتباط یموثر فناور راردر استق یشرفتتوانند پ ی، دولت ها مها

دهد و راه حل  یمارائه را  آنها یبریسا یتبه دولت ها سطح سالمت امن یابیارز ینا  کنند. یابیرا ارز یبریسا

 دهد. یارائه م یکمقابله با خطرات دولت الکترون یبرا ییها

که در  کند،یم یریگاندازه در کشورها را یبریسا یتشاخص نوع، سطح و تکامل تعهدات امن ینطور خاص، ا به

کنند. حفاظت  یابیارز یو جهان یاتعهدات را از منظر منطقه ینتا عملکرد ا دهدیم یبه کارشناسان فرصت یتنها

آنها به  یبتخر ایکه اختالل  یوسته،به هم پ یاطالعات ایها و شبکه ه یستم، سیاتیح یاطالعات یها یرساختاز ز

 یراقتصاد تأث یالت شهروندان و به طور بالقوه عملکرد مؤثر دو یرفاه اقتصاد یت،نام یمنی،بر سالمت، ا یطور جد

 گذارد. یم

با  یشده و محافظت شده است که به خوب یتتثب یبه خوب 1CIIچارچوب  یککشور،  یک یتامن یبرا همچنین

چگونه ممکن  ینکهو ا ها CIIمهم است که  یک،دولت الکترون یها یستمس یدر طراح ین،دولت تعامل دارد. بنابرا

 یاطالعات یها یرساختز به حفاظت از زیابگذارند، در نظر گرفته شود. با توجه به ن یرتأث یناست بر خدمات آنال

کاهش را  یاختالل آن آگاه شوند تا اثربخش یاز اثرات مخرب احتمال یدبا یمقامات دولت ید،تهد یادر برابر خطر 

اقتصاد مدرن  یکعملکرد  یرا که برا یخدمات اطالعات یاارتباطات  اتی،یحفاظت از اطالعات ح بهبود بخشند.

 کند. یم یمنهستند، ا یضرور

 یمنا یستمس یک یجادا یبرا یمحکم یهوجود دارد که پا یبریسا یتامن یدر دستور کار جهان یستون اصل پنج

مختلف  یاهجنبه  که اینها یو همکار یساز یتظرف ی،سازمان ی،فن ی،حقوق .کند یم یجادا یکیدولت الکترون

حرمانه بودن، مکه دولت ها با آن از  یشرفتیپ ینو همچن . تعهدکنند یم یریدولت را اندازه گ یبریسا یتامن

 دهند. یم یناناطم ینو در دسترس بودن اطالعات آنال یکپارچگی

 ینهدر زم یرتکاباانه مجرم یها یتدر مورد نحوه برخورد با فعال ییها یهتوص یجادبه دنبال ا یحقوق عوامل 

 است. یالملل ینسازگار ب یا یوهبه ش ینقوان یقاطالعات و ارتباطات از طر یفناور

                                              
1 critical information infrastructures 
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 از جمله  ی،افزاردر محصوالت نرم هاپذیرییببه آس یدگیرس یبرا یدیبر اقدامات کل یفن عوامل

 ها و استانداردها تمرکز دارد.پروتکل ی،اعتبارسنج یهاطرح

 پاسخ به و  یی،شناسا یشگیری،پ یواکنش را برا هاییو استراتژ یعموم یهاچوبچار یسازمان عوامل

کشورها،  یاتیاطالعات ح یرساختز هاییستماز جمله حفاظت از س یبری،بحران حمالت سا یریتمد

 .گیردیدر نظر م

 در  ییبرسا یتامن یتانتقال دانش و تقو ی،آگاه یشافزا یرا برا هایییاستراتژ سازی،یتظرف عوامل

 .کندیم ینتدو یمل هاییاستدستور کار س

 یبریسا یداتدر مقابله با تهد یگفتگو و هماهنگ ی،الملل ینب یهمکار یتوسعه استراتژ یهمکار عوامل 

 است.

 .کنند یکار م ییبه طور هم افزا یبریسا یتامن ینتضم یبرا یپنج مؤلفه اساس هر

 

 یچارچوب قانون . 1

 یبریبه حمالت سا یاساس ییپاسخگو سازوکارهایدهد تا  یاجازه م ینفعانذ یرابه دولت ها و س یقانون اقدامات

 یبو تعق یممکن است شامل بررسسازوکارها  این کنند. یفرا تعر یکدولت الکترون یها یستماز جمله در س

 ینهادها یاتوسط عوامل  یو نقض قانون یتعدم رعا یها برا یمو نقض هنجارها باشد که منجر به اعمال تحر یمجرا

 شرور شود.

همه قابل اجرا  یکند، که برا یم یینرا در سراسر جهان تع یرفتار یحداقل استانداردها یچارچوب قانون یک

است که همه  ینهدف ا یت،کرد. در نها یجادرا ا یشترب یبریسا یتامن یها یتتوان قابل یاست، که بر اساس آن م

 المللییناقدامات متقابل که مبارزه ب یبرا محیطیو ارائه  هایهن روهماهنگ کرد یبرا یکاف ینکشورها بتوانند قوان

 داشته باشند. کند،یم یلرا تسه یبریسا یمجرا یهعل

 یچارچوب سازمان . 2

 یمجرا یابیرد یاز شاخص ها برا یهماهنگ کننده و مجموعه ا سازمان یک یبری،سا یتامن یاستراتژ یکداشتن 

دولت  یستمو اجرا کنند تا س یطراح یقو یبریسا یتامن یاستراتژ کی یدها با سازمان مهم است. یبریسا

 یکو  یاتیح یاطالعات یها یرساختشامل حفاظت از ز یدموثر با یاستراتژ یککنند.  یمنخود را ا یکیالکترون

ت در دول یتاعتماد و شفاف یجادا یمربوطه برا ینفعانذ همه یدبا یزن یاستراتژ فرمول باشد. یتاب آور یطرح مل

 یبریسا یتامن یها یآل، استراتژ یدهحالت ا در مشاوره باز باشد. یبرا ،همه از منافع آن یاز بهره مند ینانو اطم

مسئول  یمل با ایجاد مجموعه ای یدبا ینهمچندر سطح کالن  همسو باشد. یکیدولت الکترون یمل یبا استراتژ یدبا
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با تعهد  یدبا این .یرندآنها را در نظر بگ یاثربخش یابیو ارز یبریسا یتامن هاییاستراتژ یانسجام در اجرا ینتضم

 ی،و نهاد نظارت یتیمدل حاکم ی،مل یبریسا یتامن یاستراتژ بدون شود. یلتکم یو رهبر یبه توسعه منابع انسان

 ینگبه هماه یابیدست یها براتالش تواندیناهمگون و قطع شود، که م تواندیمختلف م یعها و صنابخش یهاتالش

 ینهمان اندازه تدو به کند. یخنث یبریرا در صورت حمله سا یکدولت الکترون یریپذانعطاف یشو افزا یمل

و  یفعل یمانند مشاهده روندها یشرفت،پ یریگمهم است. اندازه یبریحوادث سا یابیرد یبرا ییشاخص ها

و توسعه  یمنا یکلت الکتروندو یستمس یک سازییادهپ یبرا یندهگذشته، و انجام اقدامات مناسب در آ

 است. یاتیح یشتر،ب یبریسا هاییاستراتژ

 یابیآن در گزارش ارز یجهکند که نت یخود استفاده م یبریسا یتتوسعه امن یریاندازه گ یبرا یارهاییاز مع هلند

و  تییامن یها یهافشا، توص یآنها گزارش ها یبریسا یتامن یمل مرکز هلند خالصه شده است. یبریسا یتامن

به روندها را فراهم  یدگیامکان مشاهده و رس یارهاکند. مع یم یثبت گردآور یستمس یکحوادث را با استفاده از 

شناخته  یمجموعه اقدامات قانون یدارا سازمان هااست که  یننشانه ا یبریسا یتامن یارهایمع وجود کنند. یم

 است. یبریسا یتملکرد توسعه امنطرفانه در مورد ع یمتعادل و ب یارائه داده ها یشده برا

 هایگیرییمتصم یرا برا یو عموم یکه هر دو بخش خصوص کندیرا فراهم م یمهم یهاداده یاقدامات چنین

 . کنندیم یزتجه یکدولت الکترون یستمس یدر رابطه با ارتقا یشترب یادار

 یچارچوب فن . 3

که شامل  یادر برابر حمالت شبکه یریپذانعطاف یشو افزا یارتباط یهادر شبکه یقو یتیامن هاییژگیو ایجاد

 یتامن تهدیدات است. یکتوسعه موفق دولت الکترون یازن یشپ شود،یاز خدمات م یتمحروم یااصالح  ی،دسترس

تکامل  یجهنت یره،و غ یبیترک یداتتهد یشرفته،مداوم پ یداتتهد یبری،سا یجاسوس یبری،سا یسمشبکه مانند ترور

ضد بدافزار،  ینترنت،ا یتامن یمجموعه نرم افزارها یروس،و ینرم افزار آنت یروال،است. فا یفناورو مستمر  یعسر

شبکه مورد استفاده  یتاز به خطر افتادن امن یریجلوگ یهستند که برا یاز جمله اقدامات یتیو حصار امن یرمزگذار

 یمت یک یدتر، دولت ها با یمنتر و ا ینانقابل اطم یکدولت الکترون یستمس یکاز  یناناطم ی. برایرندگ یقرار م

 یا یانهکه به حوادث را کنند یجادا یا یانهرا یتیبه حوادث امن ییپاسخگو یمت یک یا یا یانهرا یواکنش اضطرار

که به  یمحاسبات ابر یاستراتژ یک گذارد پاسخ دهد.  یم یرتأث یکه صرفاً بر مؤسسات دولت یبریسا یتامن یا

 یک،مختلف دولت الکترون یدر برنامه ها چارچوب ها یتواند با به اشتراک گذار یشد مشده با یطراح یخوب

 سازییکپارچه یتظرف تواندیم یابر رایانش مقرون به صرفه باشد. یریپذ یاساستفاده از منابع و ارائه مق یشافزا

حجم  یلو تحل یهبا تجز ین،ادهد. عالوه بر  یشرا افزا یکدولت الکترون هایامانهدر سراسر س یهمکار یتو قابل

 یدگیرس یرا برا ییکند که فرصت ها یتقلب را فراهم م یعسر ییامکان شناسا یاز داده ها، محاسبات ابر یمیعظ

 یفعال خدمات را بهبود م یمحاسبات ابر یاستراتژ یککه  یکند. در حال یفراهم م ومیبه فساد در بخش عم
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دهد، اما با چالش  یتعامل با دولت به شهروندان م یرا برا یشتریب یها کند و فرصت یم ینهرا به یندهابخشد، فرآ

 یستمت سیاز عملکرد مناسب و امن یناناطم یبرا یدمنظم با یتیامن یها یزیرو، مم ینهمراه است. از ا یخاص یها

 انجام شود.

عدم اتصال در  یااده ها از دست رفتن د یریجلوگ یبرا یدبا یابیباز یها یژگیو و یریگ یبانپشت ین،بر ا عالوه

 مشابه وجود داشته باشد. یدادهایرو یا یعیطب یایهنگام بال

پیشنهاد دیگر پژوهش این است که این مدل به گونه ای ایجاد شود که از جز به کل را پوشش دهد این بدین معنی 

های امنیتی برخوردار  می باشد که از واحد های کوچک سازمان ها تا بخش های کالن استان و کشور از این الیه

 باشند و صرفا شامل یک بخش یکپارچه نباشد.

 ظرفیت سازی . 4

 برنامه ای، حرفه آموزش عمومی، از طریق آگاهی در حال توسعه یموثر و هدفمند در کشورها یساز ظرفیت

 صورت می گیرد خانگی رشد تشویقی، صنعت های مکانیسم توسعه، و تحقیق های برنامه ملی، آموزشی های

 

 شارکتم . 5

 در همه سطوح یندهو نما یمشارکت یر،پاسخگو، فراگ یریگ یماز تصم اطمینان

 مشارکت، المللی بین مجامع، جانبه چند توافقات، دولتی درون های همکاریمنظور از مشارکت در همه سطوح: 

 یبریسا یتامن یددولت با یکتحول،  یهمرحله اول در می باشد. سازمانی درون مشارکت و خصوصی و دولتی های

 بگنجاند. یکدولت الکترون هاییستمس یاساس یاز اجزا یکیرا به عنوان  یسکر یریتو مد

 یجادا یکو حفاظت در دولت الکترون یتامن یشافزا یبرا یدبا یبریسا یتامن یدر مورد اجرا یبخش فرع یک

 شود.

 یجادا یکدولت الکترون یات استراتژبه مواز یدبا یو نهاد نظارت یتیمدل حاکم یبری،سا یتامن یمل یاستراتژ یک

در توسعه دولت  یمل یبه هماهنگ یابیدست یها براکردن تالش یخنث یمختلف برا یهابخش یهاشود تا بر تالش

 یلاجرا، تحو یبرنامه جامع برا یکهمراه با  یدگسترده با یکهدف استراتژ یکدر ادامه راه  غلبه کند یکیالکترون

 د.شو یینتع یریو اندازه گ

و  یکاف یاست. بدون اقدامات فن ینو عوامل مخرب آنال یبریسا یداتدر برابر تهد یخط دفاع یناول یفناور

 هستند. پذیریبمربوطه آس یو نهادها یکدولت الکترون هاییستمس یبری،و پاسخ به حمالت سا ییشناسا یتقابل

 کند. یشرفتتواند واقعاً پ یم یتو امناعتماد  یاطالعات و ارتباطات تنها در فضا یفناور یتو موفق ظهور

 یشده و طرح ها یرفتهپذ یتیامن یارهایحداقل مع یجادا یبرا ییها یبتوانند استراتژ یددولت ها با بنابراین

 .کنند یجادا یافزارنرم  یها یستمبرنامه ها و س یبرا یاعتباربخش
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 یاطیحاصل شود که اقدامات احت یناننند تا اطمک یابیها را ارز یستمبه طور منظم س یددولت ها با ین،بر ا عالوه

 یریتو مد ییدفاع، پاسخگو یی،که قادر به شناسا یمل یتبا مسئول CIRT/CERT/CSIRT یک یجادبا ا یتیامن

با حوادث  یاروییبا تمرکز بر رو ینهاد مل یک یدها، باتالش ینشود. در کنار ا یاست، اجرا م یبریسا یداتتهد

 مسئول موظف به نظارت، هشدار و واکنش به حوادث باشد. یسازمان دولت یکحداقل،  یاشود،  یجادا یبریسا

 یبانیپشت یبریپاسخ به حمالت سا یهماهنگ یبرا یازمورد ن یساختار سازمان یکتوسعه  یتواند برا یمنهاد همین

 کند.

 

 زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری

 

یژه در خصوص راه اندازی، به روز رسانی و نگهداری زیرساخت این پژوهش نشان می دهد می بایست توجه و

 های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز حوزه دولت الکترونیک وجود داشته باشد.

ی بر در سطح مل سازمان ملل یکیتوسعه دولت الکترون های شاخص یقرا از طر یکتوسعه دولت الکترون یشرفتپ

 ی ارزیابی می شود. سه شاخص ترکیب یوزن یانگینماساس 

سوم از شاخص  یکو   یانسان یهسرماسوم از شاخص  یک ،مخابرات یرساختز سوم از شاخص یک

سازمان ملل است که  یکیدولت الکترون ارزیابی یبرا یلیشاخص تکم می باشد. هم چنین یکین خدمات آنال

 .تمرکز دارد یقاز طر ینبر استفاده دولت از خدمات آنال

و  "یکیالکترون یریگ یمتصم"و  "یکیمشاوره الکترون"، "یکیاطالعات الکترون یراک گذاراشت"از این رو 

 یپورتال ها یقرا از طر یکشده در توسعه دولت الکترون یجادا یها یشرفتپ "منطقه ای ینشاخص خدمات آنال"

 کند. یم یابیشهرها ارز یکدولت الکترون

 :دیمدهای استان تهران را در سه دسته قرار داما نها

 گذار یاستسو  موثر ینهادها 

 نهادهای خدمات رسان 

 پاسخگو و مسئول نهادهای   

 و سیاست گذار موثر ینهادها . 1

ارائه خدمات  یبرا یارو اخت یتمشروع یت،ظرف یدولت دارا یککه  افتدیاتفاق م یمؤثر زمان یحکمران

از درآمد و اقدام در جهت و استفاده  یآورقانون، جمع یتاقتصاد، حفظ نظم و حاکم یمتنظ ی،عموم

 باشد. یمنافع عموم

 توسعه پایدار دولت الکترونیک یاجرا یمؤسسات برا یزو تجه یسازمانده 
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 یاستس یساز یکپارچه 

 ها یتذهن ییرتغ یکارمندان دولت برا یها یتها و ظرف صالحیت 

 یکو دولت الکترون ینوآور 

 یمحلتیمل یدولت ها ینب همکاری 

 یمجاز یو فضا یاطالعات جوامع 

 نهادهای خدمات رسان . 2

به منابع  یبرابر، صدا و دسترس یکنند و فرصت ها ی: حقوق و استحقاق برابر را اعطا میرموسسات فراگ

 .اقدام هدفمند هستند یا یضبودن، عدم تبع یبر اصول جهان یکنند. معموالً مبتن یو خدمات را فراهم م

 یپاسخگو و مشارکت یگذار یاستس 

 کردن مردم یردرگ یبرا ینهاد یها یسممکان 

 افراد یرترینپذ یبو آس یرترینبه فق ییتعامل و پاسخگو 

 یجیتالو بستن شکاف د یکیالکترون مشارکت 

 پاسخگو ینهادها . 3

در  ینقش اساس - یشتفت یاطالعات، بازرس و موسسات عال یها یسیونمانند کم - ییپاسخگو ینهادها

 یدگیرس یدولت یریتشهروندان در مورد مد یاترس به شکاباز یباز بودن دولت دارند. ... نهادها یشبردپ

 .کنند یکمک م یاز حقوق شهروند یتکنند و به حما یم

 یداراهداف توسعه پا یو حسابرس یبررس یبرانظم دهنده ها  یرو سا یحسابرس یعال مؤسسات 

 از فساد  یریجلوگ یبودن برا یصداقت و حرفه ا 

 دولت باز - یتشفاف 

توجه به وجود انواع مختلف نهادها با اهداف و مأموریت های متفاوت هر کدام از این نهادها  پیشنهاد می شود با

زیرساخت های مرتبط در حوزه خود به منظور اجرا و توسعه دولت الکترونیک را مشخص و تعیین نماید و برای 

 .دسترسی به این منابع  حمایت شوند

ب نیاز که اساسی احساس می شود با رویکرد داده محوری سازمان عالوه بر تامین بسترهای اینترنت و شبکه مناس

ها به طور جزء تا در سطح کالن به تامین زیرساخت های نرم افزاری  و سخت افزاری جهت یکپارچه سازی 

اطالعات دیجیتالی، حفظ، در دسترس بودن داده ها به فراخور تامین امنیت و نیاز سازمان ها و هم چنین پویایی 

ا بپردازند. همچنین مدیران و سازمان های مجری اسقرار دولت الکترونیک  با ایجاد بسترهای مناسب به داده ه

منظور قابلیت همکاری، ایجاد و ارتقا سیستم های ارتباطی بین سازمانی و در نهایت تبدیل سامانه های جزیره ای 

 ته باشند.به یک دولت الکترونیک جامع و یکپارچه توجه و اهتمام الزم را داش
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ت ها و زیرساخمرحله ای سازمان ملل می بایست  5در مدل  زیر ساخت های خدمات آنالینبه منظور ارائه 

 بسترهای زیر فراهم گردد:

ر پورتال های مرتبط با دولت دین به صورت آنال یهارائه اطالعات اول :پیدایشحضور در حال  -گام اول 

 الکترونیک

خدمات تامین و ارئه  یکی،الکترون یزارهااب سخت افزاری و منابع تامین  :در حال توسعه حضور -گام دوم 

  یکیالکترون

ی  و سخت افزاری تامین زیر ساخت های نرم افزار تراکنش: تعامل و در حال حضور - چهارم گامو وم سگام 

ت ها امنیتی مناسب ساخو هم چنین زیر  یمال یرو غ یدوطرفه، تراکنش مال یتعامل یکاربرد یها برنامه مورد نیاز 

 این بخش 
سخت افزاری متناسب با ارتباطات یکپارچه شبکه ای: تامین و ارائه زیر ساخت های در حال  حضور - پنجم گام

هم چنین تامین زیر ساخت ها متناسب با ارتباطات و تعامالت جامع شهروندان و شبکه دولت کل شبکه دولت و 

برخی از  ...و  G2C, C2G, G2Gنوع ارتباط  4تی و سایبری برای زیر ساخت های انواع راهکارهای امنی

قدرت خود را از دست  ،دهند قرار اختیار در آنالین خدمات ارائه هایشان را برایکنند اگر دادهها فکر میدستگاه

 .دهندمی

 زیر می باشد: یبخش ها شاملها که این زیر ساخت 

 :زیر ساخت های مخابراتی   

، کنند یاستفاده م ینترنتکه از ا یافراد، افزایش آمار اشتراک تلفن ثابت، واگذاری اشتراک تلفن همراهواگذاری 

 باند یپهنا -( یمیثابت )س اشتراک، یمس یپهن باند ب اشتراک

 

 

 :زیر ساخت های منابع انسانی

میزان دانش فنی ، و دانش فنی کارکنان در راستای اجرا و ارتقا دولت الکترونیک سطح دانش افراد، میزان مهارت

 هارت افراد در زمینه موضوع سازمانو م

 

 :زیرساخت های مشارکتی 

  :1یکیالکترون اطالعات

 ت تقاضادر صور یاشهروندان به اطالعات بدون تقاضا  یو دسترس یمشارکت با ارائه اطالعات عموم امکان

 

                                              
1 E-Information 

https://www.isna.ir/news/99080603339/
https://www.isna.ir/news/99080603339/
https://www.isna.ir/news/99080603339/
https://www.isna.ir/news/99080603339/
https://www.isna.ir/news/99080603339/
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  :1یکیالکترون مشاوره

 یها و خدمات عموم یاستدادن شهروندان در مشارکت و مشورت در مورد س مشارکت

 

 :2یکیالکترون یریگ تصمیم

ات و خدم یمشترک مؤلفه ها یدو تول یخط مش یها ینهمشترک گز یطراح یقشهروندان از طر توانمندسازی

 ارائه یها یوهش

 

 دولت الکترونیکمدل پیشنهادی برای استقرار و توسعه پایدار 

ها و نظرات تخصصی  یافته های حاصل از مطالعات گسترده، پرسشنامهدر راستای ارائه راهکارها این پژوهش بنا به 

 پیشنهاد می کند. پیاده سازی ، اجرا و توسعه دولت الکترونیکرا در شکل زیر برای  کلی مصاحبه شونده ها مدلی

ک ولت الکترونیدژه در مدل نشان می دهد پیشنهاد می شود که پروو  دهمانطور که قسمت های قبلی به آن اشاره ش

ستورات الزم، دالزامات و قوانین و  تخصصی در سطح کالن ملی تعریف شده باشد و مانند یک پروژه برای تعیین

مختلف و  نیتی در بخش هایسیاست ها برنامه های امتخصیص انواع منابع، تخصیص بودجه و نقدینگی الزم، 

و زیر مجموعه ها  ن برایاقدام نمایند، همزمایین و تامین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز تع

تعیین  وتعریف  پروژه مستقلبه صورت  نهادهای مختلف و بازیگران دولتی و خصوصی در سطح استان ها نیز

گی ص بودجه و نقدینصیص انواع منابع، تخصیبرای تعیین الزامات اجرایی، تخبنا به نوع اهداف و ماموریت  شود تا

زاری و نرم نیتی در بخش های مختلف و تعیین و تامین زیرساخت های سخت افالزم، سیاست ها برنامه های ام

ی تخصیص منابع ، چگونگآنو روند اجرای مورد نیاز خود را تعیین کنند و یک نهاد نظارتی تمام مراحل افزاری 

 در بخش های متفاوت رصد نماید.ر را و بودجه، نحوه انجام کا

  

                                              
1 E-Consultation 
2 E-Decision-Making 
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پروژه دولت الکترونیک نهادهای حاکمیتی

طه
ربو

ت م
اما

الز
 و 

ی
ذار

 گ
ت

اس
سی

گی
دین

 نق
ه و

دج
 بو

ین
تعی

ی
زار

ت اف
سخ

 و 
ی

زار
م اف

 نر
ی

 ها
ت

اخ
رس

 زی
ین

تام

تی
منی

ل ا
وام

ن ع
امی

ت

پروژه دولت الکترونیک نهادهای عمومی
طه

ربو
ت م

اما
الز

 و 
ی

ذار
 گ

ت
اس

سی

گی
دین

 نق
ه و

دج
 بو

ین
تعی

ی
زار

ت اف
سخ

 و 
ی

زار
م اف

 نر
ی

 ها
ت

اخ
رس

 زی
ین

تام

تی
منی

ل ا
وام

ن ع
امی

ت

پروژه دولت الکترونیک نهادهای پاسخگو
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 مدل پیشنهادی برای استقرار و توسعه پایدار دولت الکترونیک
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 نامه ارزیابی توسعه دولت الکترونیکپرسش: 1پیوست 

 

 مشخصات پاسخگو

 میزان تحصیالت: جایگاه سازمانی: نام:

 میزان سابقه کار: رشته تحصیلی:

 بخش اول: اطالعات کلی

ها را فهرست آننشانی جود دارد لطفاً ودرگاه چیست؟ اگر بیش از یک سازمان شما رسمی نشانی درگاه  -1

 کنید.

 

 کند؟(سطح سازمانی مدیر فناوری اطالعات در سازمان شما چیست؟ )آیا مستقیم با رئیس سازمان کار می -2

 

های استانی در هاتاستراتژی( برای مدیریت متمرکز برنامهCIO) اطالعاتارشد  مدیراستان تهران  درآیا  -3

 د دارد؟راستای دولت الکترونیک وجو

 یست مورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص خیر    بله  

 کدام نهاد یا سازمان در زمینه اجرای خدمات دولت الکترونیک است؟ پاسخگویشما  سازمان -4

 

 راهبرد و اجرا -الف

 د دارد؟آیا در سند راهبرد سازمان شما، راهبردی )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک وجو -5

 یست مورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص خیر    بله  

 بزنید. در سازمان شما، راهبرد یا معادل آن برای دولت الکترونیک: های مناسب را عالمتلطفاً گزینه -6

  سازی( افزاری و امنیتی جهت اجرا )پیادهافزاری، نرمهای سختدارای برنامه برای تأمین زیرساخت

 است.
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  است. سند تحول دیجیتال همسو با راهبرد 

  کند.به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می 

  کند.های اجتماعی اشاره میطور خاص به شبکهبه 

  کند.محور بودن اشاره میطور خاص به اصل دادهبه 

  کند.... اشاره می وصنوعی، بالکچین ها، هوش مدادههای جدیدی همچون کالنطور خاص به فناوریبه 

  کند.الکترونیک عرضه میسازی( دولت خصوص دیگری برای اطمینان از اجرای )پیادههای بهسنجه 

   1به طور خاص بهonly data-once کند.اشاره می 

  ر اشاره پذیهای آسیبطور خاص به حصول اطمینان از در دسترس بودن دولت الکترونیک برای گروهبه

 .2کندمی

  های مجزا در سطح سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک سامانهسازی به طور خاص به یکپارچه

 .کندمیاشاره 

   های دولتی از نظر افقی و عمودی توجه دارد.سازمانبه طور خاص به تعامل 

  یست.مورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

لت الکترونیک چقدر دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دو هایمیزان موفقیت تعامل سازمانبه نظر شما،  -7

 بوده است؟

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یست مورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 است؟ یداخل یکشبکه الکترون یشما دارا سازمان یاآ -8

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص             یرخ  بله 

                                              
شاااهروندان، این اسااات که  از یناناطم ،اسااات که هدف آن یکدولت الکتروندر  ی، مفهومیکباراصااال تنها  1

 با دهند.میمقامات و ادارات قرار  یاردر اخت یکباررا فقط  یاطالعات اسااتاندارد خاصاا ،هاسااسااات و شاارکتؤم

جاز به اساااتفاده مجدد و تبادل کاربران، دولت م یحصااار یتها و رضااااادغام مقررات مربوط به حفاظت از داده

 ها است.داده

 جوانان و ، زنانیتمعلول یفقرا، مهاجران، افراد مسن، افراد دارا 2
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ها و الزامات دولت الکترونیک، نیازسنجی آموزشی شده و آیا آنها انسانی با توجه به نیازمندی منابع برایآیا  -9

 اند؟اند و توانمند و بالنده شدهبر اساس آن، آموزش دیده

  یستمورد موجود ن ینا بر یدر سازمان مبن یاطالع مشخص خیر  بله  

های مختلف سازمان آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده الکترونیکدولت  استقرار برایآیا  -10

 شامل رهبران )بعد مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی وجود دارد؟

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص خیر  بله  

 

 (ینستفاده از خدمات برخط )آنالا -ب

 کنید؟یم یآوررا گرد یکاز خدمات دولت الکترون استفادهآمار  یاآ -11

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص            خیر  بله  

ان منتشر سازم یصورت برخط در درگاه رسمآن را به یجنتا یا، آباشدمیچنانچه پاسخ شما به سوال قبل بله  -12

 کنید؟یم

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                    خیر  بله  

 گذارید؟یرا با مؤسسات مرتبط با موضوع به اشتراک م یادشده یجنتا یاآ -13

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                     خیر  بله  

 

 کاربران یترضا -پ

 کنید؟یم یابیرا ارز یکاز خدمات دولت الکترون یترضا یاآ -14

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                    خیر  بله  

سازمان منتشر  یصورت برخط درگاه رسمآن را به یجنتا یا، آباشدمیچنانچه پاسخ شما به سوال قبل بله  -15

 کنید؟یم

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                   خیر  بله  

 گذارید؟یرا با مؤسسات مرتبط با موضوع به اشتراک م یادشده یجنتا یاآ -16

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                     خیر  بله  
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سازمان شما  یکتجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترون یناز آخر که یکاربران یتجمعدرصد  -17

 بودند چقدر است؟ یراض

   %20کمتر از   %20تا  %40بین   %40تا  %60بین   %60تا  %80بین   %80بیش از  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 

 یاجتماع یهاشبکه -ت

استفاده  یکدر اقدامات دولت الکترون یشانتعامل با مردم و مشارکت ا یبرا یجتماعا یاهشبکهچگونه از  -18

 کنید؟یم

  رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک 

  های اجتماعی است اما رسانی و نظرسنجی درباره خدمات )سازمان دارای کانال رسمی در شبکهاطالع

 باطی برای مردم معرفی نشده است(کانال، هیچ راه ارت Bioدر 

  ارتباط جامع دوطرفه با مردم 

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص  

 ید؟کن یاستفاده م یاجتماعهای از شبکه یکاز کدام  -19

   گپآی  روبیکا  بله  ایتا    سروش  اینستاگرام  تلگرام  واتساپ    توییتر 

 سایر

شهر هوشمند،  ی،داده، هوش مصنوعنو همچون کالن هاییفناور یریبه کارگ یبرا یمشخص راهبرد یاآ -20

 ید؟افزوده دار یتو واقع یاء،اش ینترنتا ی،مجاز ین،واقعیتبالکچ

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                    خیر  بله  

 بخش دوم

 کخدمات الکترونی -الف 

 جستجو و...( یاست؟)در موتورها یافتنی یسازمان شما  به راحت یرسم درگاه یاآ -21

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

16
1

 

 رسانی سازمان کامالً الکترونیک است؟خدمت فراینداز  میزانچه  -22

  %20کمتر از   %20تا  %40بین   %40تا  %60بین   %60تا  %80بین   %80بیش از  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 سازمان شما  چگونه است؟ یدرگاه رسم یناوبر یتقابل یفیتک -23

 خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 سازمان شما  چقدر است؟ یدرگاه رسم یدرون یوجوجست سازکار یفیتک -24

 خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

موارد مراجعه به درگاه و  یابیو رد   ییدرگاه به منظور شناسا یدرون یوجوجست یابیرد یتقابل  یاآ -25

 خصوص  وجود دارد ؟ یندر ا یت احتمالمشکال

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                    خیر  بله  

 سازمان شما  چطور است؟ یدرگاه رسم یریسرعت بارگ -26

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

  است؟ یرسازمان شما  تا چه حد امکان پذ یاز درگاه رسم یریحجم بارگ -27

   گیگابایت 2تا  1بین 

   گیگابایت 1مگابایت تا  500بین 

   مگابایت 500مگابایت تا  100بین 

  مگابایت 100مگابایت تا 30بین 

   مگابایت 30کمتر از 

  یستوجود نمورد م ینبر ا یمبن سازماندر  یاطالع مشخص 

اطالعات مناسب  یریحجم از بارگ ینامکان ا یزانبه نظر شما  به چه م، در سوال قبل یپاسخ انتخاب بهبا توجه  -28

 ؟باشدمیشما  یتمامور

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  
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  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 اری در درگاه رسمی سازمان شما موجود است؟نیاز، امکان بارگذ صورتآیا در  -29

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص        خیر   بله  

 در درگاه رسمی سازمان شما چقدر است؟ بارگذاریسرعت  -30

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یمبندر سازمان  یمشخصاطالع  

 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما تا چه حد امکان پذیر است؟ -31

   مگابایت 300بیش از 

   مگابایت 300تا  100بین 

   مگابایت 100تا  50بین 

  مگابایت 50تا 20بین 

   مگابایت 20کمتر از 

   یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع 

اطالعات مناسب  ذاریحجم از بارگ ینامکان ا یزانبه نظر شما  به چه م، در سوال قبل یببا توجه به پاسخ انتخا -32

 ؟باشدمیشما  یتمامور

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  

 شود؟ یم یموجود در درگاه به روزرسان اطالعات یاآ -33

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 شود؟ یم یبه روزرسان یاموجود در درگاه به طور  پو اطالعات یاآ -34

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 کند؟یم یات خود را معرفدرگاه، خدم یقازطر سازمان یاآ -35

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 کند؟ یم ی( به روزرسانیازمورد ن یزمانهای )در بازهیاارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پو یاآ -36

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  
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 کند؟یم یارائه خدمات خود را معرف ینددرگاه، فرا یقازطرسازمان  یاآ -37

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

چگونه   یتو شفاف یاز جهت گستردگ ،  گیردیدرگاه سازمان  صورت م یقکه از طر یرساناطالع یفیتک -38

 است؟

 خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  

 ERPهای یکتکن یقاز طر یخدمات رسان یفیتبه منظور ارتقا ک یندهافرا یو بازمهندس یریتمد  یتقابل یاآ -39

 وجود دارد؟

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 یست،ن یمختلف درگاه، تکرار یهادرگاه سازمان، منسجم است؟ )اطالعات بخش در محتوا یعتوز یاآ -40

 است و ...( یکدیگرمکمل  یست،تناقض ندارد، ناقص ن

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصع اطال 

 سازگار است؟ یریپذدسترس یاستانداردهادرگاه با  یاآ -41

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 کند؟یم یبانیپشت یخارج یهازبان ازدرگاه  یاآ -42

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 کند؟یم یبانیپشت یجیتالد یتهو احرازدرگاه از  یاآ -43

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 کند؟یم بانییپشت یجیتالد یامضا یا ینامهاز گواه درگاه یاآ -44

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 است؟ یتیامن هاییتقابل یدارا درگاه یاآ -45

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  
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 است؟ یباز دولتهای داده یتیامن یتقابل یما داراش سازمان درگاه یاآ -46

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  

 سازگار است؟ یشنما یبا استانداردها درگاه یاآ -47

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 هست؟ یشنما هاییژگیو سازییامکان شخص یاآ -48

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  

 سازمان شما  چقدر است؟ ی( درگاه رسمیلی)موبا ینسخه همراه یفیتک -49

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  

 ( است؟یافزار همراه)نرم یافزار کاربردنرم یدارا سازمان یاآ -50

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 ؟باشدمیمختلف  های عامل یستم( متناسب با سیافزار همراهرم)ن یافزار کاربردنسخه نرم یسازمان دارا یاآ -51

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله 

 است؟ یزانسازمان شما به چه م ی( درگاه رسمیافزار همراه)نرم یافزار کاربردنسخه نرم یفیتک -52

 خیلی کم  کم  وسط مت زیاد  خیلی زیاد  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 یرد؟گ ی( صورت میافزار همراه)نرم یافزار کاربردنرم یابیشما رد سازماندر  یاآ -53

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 

 مشارکت -ب

 ارتباط برخط با مخاطبان هست؟ یبرقرار مکانا یاآ -54

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  
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 یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  

 بازخورد در درگاه سازمان شما هست؟ تیتثبت شکا امکان یاآ -55

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یستمورد موجود ن ینبر ا یمبندر سازمان  یاطالع مشخص 

 در درگاه سازمان شما هست؟ یعموم یبرخط نظرها یگردآور امکان یاآ -56

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 شده است؟ یهدر درگاه تعب یاجتماع یسازشبکه امکان یاآ -57

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 شود؟یم یرساندر درگاه اطالع یاخبار مرتبطِ درون و برون سازمان یاآ -58

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  

 شود؟یم یرساناطالع یکمشارکت الکترون یدجد هاییتفعال یاآ -59

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  

 

 ارائه خدمات -پ

چند درصد از خدمات سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط عرضه  -60

 شود؟یم

  %20کمتر از   %20تا  %40بین   %40تا  %60بین   %60تا  %80بین       %80بیش از  

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یمشخصاطالع  

 خود در درگاه سازمان وجود دارد؟ یورود فرد به حساب کاربر ییدتأ یبرا یروش یاآ -61

  یستمورد موجود ن ینبر ا یزمان مبندر سا یاطالع مشخص                          خیر  بله  



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

16
6

 

 هست؟ یبه اطالعات شخص یامکان دسترس یاآ -62

  یستد نمورد موجو ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 در درگاه سازمان شما وجود دارد؟ یاطالعات شخص یروزرسانامکان به یاآ -63

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله 

 ارتباط با سازمان شما در دسترس است؟ یبرا ی)ها( سازمانیمیلا یاآ -64

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 در سازمان شما چقدر است؟ هایمیلبه ا ییپاسخگو یتیفکه پاسخ در سوال قبل بله هست، ک یدر صورت -65

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 شود؟یدر درگاه اعالن م هاینشان ییرتغ یاآ -66

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 درگاه سازمان شما به صورت برخط موجود است؟ یقاز طر ینفعانذ یبرا یامکان تراکنش مال یاآ -67

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 شود؟یدر درگاه اعالن م یشغل یهافرصت یاآ -68

 خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  

 یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص 

 

 ارائه محتوا -ت

 شده است؟ یدر درگاه سازمان شما معرف یکدولت الکترون یراهبردها یاآ -69

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 شده است؟ یاطالعات تماس در درگاه سازمان شما معرف یاآ -70

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  
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 کرده است؟ یخود را در درگاه معرف یسازمان و ساختار سازمان یاهداف واحدها یخچه،سازمان تار یاآ -71

  یستد نمورد موجو ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 شده است؟ یمرتبط معرف یهاسازمان درگاه یوندهایپ یاآ -72

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 گاه سازمان شما اعالن شده است؟سازمان در در یهابخش یو اطالعات تماس رؤسا یاسام یاآ -73

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله 

 شود؟ی)مناقصات( در درگاه سازمان شما اعالن م یدخر یهااطالعات اعالن یاآ -74

  یستمورد موجود ن ینر اب یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 شود؟ی)مناقصات( در درگاه سازمان شما اعالن م یدخر یجاطالعات نتا یاآ -75

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 در درگاه سازمان شما ارائه شده است؟ یبه اطالعات دولت یدسترسحقوق  یاآ -76

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 درگاه سازمان شما عرضه شده است؟ پذیریبآس یهاگروه یبرا یاطالعات یاآ -77

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

خدمات برخط مربوط در  یا یاییجغراف یهاداده یرسا یا( GIS) یاییاطالعات جغراف ستمیاطالعات س یاآ  -78

 درگاه عرضه شده است؟

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 شده است؟ یدرگاه سازمان شما معرف یخصوص یمحر هاییاستس یاآ -79

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 به صورت برخط درگاه سازمان شما عرضه شده است؟ Open Data یاستس یاآ -80

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 شود؟یرگاه سازمان شما عرضه مدر د Open Data Sets یاآ -81

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 در درگاه سازمان شما عرضه شده است؟ یازن مورد یوندهایپ یاآ -82

  یستود نمورد موج ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  
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 در درگاه سازمان شما عرضه شده است؟ یو مطالعات آمار هاداده یاآ -83

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 شود؟یدرگاه سازمان شما، عرضه م یمحتوا یروزرسانشواهد به یاآ -84

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 در درگاه سازمان شما عرضه شده است؟ یرمجموعهز مؤسساتاطالعات  یاآ -85

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 نقشه درگاه سازمان شما عرضه شده است؟ یاآ -86

  یستمورد موجود ن ینبر ا یدر سازمان مبن یاطالع مشخص                          خیر  بله  

و ... در درگاه سازمان  یجرا یهامانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش یامکانات کمک یاآ -87

 شما عرضه شده است؟

  یستمورد موجود ن ینبر ا یمبن در سازمان یاطالع مشخص                          خیر  بله  

 

 

 یآمار یهاشاخص -بخش سوم

 :ییدرا مشخص نما یرزهای از شاخص یکهر یردر صورت وجود لطفا آمار سال اخ

88- Site Entry 

 Traffic trends 

 New vs. returning customers 

 Acquisition sources 

 Bounce rate 

 

89- Site Experience 

 Pageviews per session 

 Time spent on page 

 Depth of visit  

 Number of visits  

 New visitors 

 Top Exit Page 
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90- Page Experience 

 Time to first byte (TTFB) 

 Largest contentful paint (LCP) 

 Cumulative layout shift (CLS) 

 Total blocking time (TBT) 

 Max potential first input delay (FID) 

 

91- Conversion behavior 

 Sessions before conversion 

 Pageviews in converting session 

 Conversion rate 

 

92- App performance 

 Traffic share (Application Traffic Share By Device) 

 Screenviews 

 Time per session 

 Bounce rat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د کاربران عمومیاز دی نامه ارزیابی توسعه دولت الکترونیکپرسش: 2پیوست 
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  مرد   زن جنس: -1

 بیشتر  و  26-35  36-55  56 25-16 سن: -2

 و دکتری  ارشد کارشناسی  کارشناسی   دیپلم  دیپلم از کمتر :تحصیالت -3

 باالتر 

 :محل اقامت -4

 فیروزکوه تشمیرانا پیشوا دماوند پردیس قرچک ورامین رباط کریم قدس ری مالرد بهارستان اسالمشهر شهریار تهران

               

 

 دستمزد: محدوده حقوق و -5

 15 تا میلیون 11 از  میلیون 10 تا میلیون 5 از  میلیون 5 از کمتر  بیکار 

 میلیون  20از بیشتر   میلیون  20 تا میلیون 16 از         میلیون

 اید؟های دولتی استان تهران مطلع شدههای سازمانچگونه از وبگاه -6

 های دیگر وندهای موجود در وبگاهپی 

 وجوی اینترنتی موتورهای جست 

 های جمعی رسانه 

 های اجتماعی شبکه 

 دوستان نزدیکتخانواده  

 سایر موارد  

 کنید؟های دولتی در استان تهران بازدید میهای سازمانای چند بار از وبگاههفته -7

 یشتر بار و ب  10بار  9تا  6کمتر از یک بار  

 کند:های دولتی در استان تهران استفاده کنم زیرا به ... کمک میهای سازمانوبگاهدارم از  تمایلمن  -8

 هایم کاهش هزینه 

 شده کاهش زمان صرف 
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 به حداقل رساندن بوروکراسی اداری  

 دسترسی به آخرین اطالعات و اخبار 

 دریافت پاسخ سریع به سؤاالت  

 کنم زیرا:های دولتی در استان تهران استفاده نمیهای سازمانوبگاهید از من آن طور که با -9

های اجتماعی استفاده های غیر رسمی، منابع رسمی و یا شبکهدر حال حاضر از منابع دیگری مانند وبگاه 

 کنم می

 ها به دست آورم توانم اطالعات مفیدی را در این وبگاهمن نمی 

 کند می ها کند کاراین وبگاه 

 ها راحت نیست کار با این وبگاه 

 ها اعتماد ندارم به اطالعات این وبگاه 

 به اینترنت دسترسی ندارم  

 سایر موارد  

 های دولتی در استان تهران متوجه شدم:های سازمانوبگاه به مراجعهبا  -10

 
کامالً 

 موافقم
 موافقم

نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامالً 

 مخالفم

      ر آسان استدرک آن بسیا

      وجوی اطالعات آسان استجست

      کندپیوندهای زیادی وجود دارد که من را گیج می

پیوندهای زیادی وجود دارد که استفاده از آن را 

 کندآسان می
     

 

 نوع اتصال شما به اینترنت از چه طریقی است؟ -11

ADSL   VDSL  FTTH  همراهی )موبایلی( ارتباط  یرسا  
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 استفاده از اینترنت چقدر است؟درباره میزان آگاهی شما  -12

  بسیار خوب خوب   متوسط  ضعیف بسیار ضعیف 

 های سازمانی چقدر است؟های تلفن همراه مرتبط با درگاهاستفاده از برنامهدرباره میزان آگاهی شما  -13

  بسیار خوب خوب   متوسط  ضعیف بسیار ضعیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

17
3

 

 ها: گزارش آمار توصیفی پرسشنامه3وستپی

 

 الف : راهبرد و اجرا

 وجود دارد؟ یکدولت الکترون یاجرا یمعادل آن( برا یا) یدر سند راهبرد سازمان شما، راهبرد یاآ . 1
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 راهبرد یا معادل آن برای دولت الکترونیک:، در سازمان شما بزنید. های مناسب را عالمتلطفاً گزینه . 2

 

 یکدولت الکترون یدر فضا یو عمود یاز نظر افق یدولت یهاتعامل سازمان یتموفق  یزانشما مبه نظر  . 3

  چقدر بوده است؟
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 است؟ یداخل یکشبکه الکترون یسازمان شما دارا یاآ . 4
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 یاشده و آ یآموزش یازسنجین یک،و الزامات دولت الکترون هایازمندیبا توجه به ن یمنابع انسان یبرا یاآ . 5

 اند؟ساخته و بالنده شدهو توانمند، به اندیدها بر اساس آن، آموزش دآنه

 

 
 



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

17
7

 

مختلف سازمان  یهادر رده یدر جهت آگاه ساز ییها یتآموزش  و فعال یکاستقرار دولت الکترون یبرا یاآ . 6

 وجود دارد؟ ی( و منابع انسانی)بعد فن یان(، مجریریتیشامل رهبران )بعد مد

 

 
 

 (یندمات برخط )آنالب: استفاده از خ

 کنید؟یم یآوررا گرد یکآمار استفاده از خدمات دولت الکترون یاآ . 7
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سازمان  یصورت برخط در درگاه رسمآن را به یجنتا یا، آباشدمیچنانچه پاسخ شما به سوال قبل بله  . 8

 کنید؟یمنتشر م
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 رید؟گذایرا با مؤسسات مرتبط با موضوع به اشتراک م یادشده یجنتا یاآ . 9

 

 
 

 کاربران یتپ : رضا

 کنید؟یم یابیارز ر یکاز خدمات دولت الکترون یترضا یاآ . 10
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صورت برخط درگاه آن را به یجنتا یا، آباشدمیچنانچه پاسخ شما به سوال قبل بله  . 11

 کنید؟یسازمان منتشر م یرسم
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 ؟گذاریدیرا با مؤسسات مرتبط با موضوع به اشتراک م یادشده یجنتا یاآ . 12

 

 
تجربه خود در استفاده از خدمات دولت  ینکه از آخر یکاربران یتدرصد جمع . 13

 بودند چقدر است؟ یسازمان شما راض یکالکترون
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 یاجتماع یهات : شبکه

در اقدامات دولت  یشانتعامل با مردم و مشارکت ا یبرا یاجتماع یهاچگونه از شبکه . 14

 یکالکترون
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 ید؟کن یاستفاده م یجتماعاهای از شبکه یکاز کدام  . 15
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داده، هوش نو همچون کالن هاییفناور یریبه کارگ یبرا یراهبرد مشخص یاآ . 16

 ید؟افزوده دار یتو واقع یاء،اش ینترنتا ی،مجاز ین،واقعیتشهر هوشمند، بالکچ ی،مصنوع
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 بخش دوم شامل : خدمات الکترونیک

 جستجو و...( یاست؟)در موتورها فتنییا یسازمان شما  به راحت یدرگاه رسم یاآ . 17
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 ترونیک است؟رسانی سازمان کامالً الکخدمت فراینداز  میزانچه  . 18

 

 
 سازمان شما  چگونه است؟ یدرگاه رسم یناوبر یتقابل یفیتک . 19
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 سازمان شما  چقدر است؟ یدرگاه رسم یدرون یوجوسازکار جست یفیتک . 20

 



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

18
8

 

 
موارد مراجعه به درگاه و  یابیو رد   ییدرگاه به منظور شناسا یدرون یوجوجست یابیرد یتقابل  یاآ . 21

 خصوص  وجود دارد ؟ یندر ا یمشکالت احتمال
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 سازمان شما  چطور است؟ یدرگاه رسم یریسرعت بارگ . 22
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  است؟ یرسازمان شما  تا چه حد امکان پذ یاز درگاه رسم یریحجم بارگ . 23

 



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

19
1

 

 
 

 یریحجم از بارگ ینامکان ا یزانبه نظر شما  به چه م، در سوال قبل یبا توجه به پاسخ انتخاب . 24

 ؟باشدمیشما  یتاطالعات مناسب مامور
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 آیا در صورت نیاز، امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما موجود است؟ . 25
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 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما چقدر است؟ . 26

 

 
 زمان شما تا چه حد امکان پذیر است؟حجم بارگذاری در درگاه رسمی سا . 27
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اطالعات  ذاریحجم از بارگ ینامکان ا یزانبه نظر شما  به چه م، در سوال قبل یبا توجه به پاسخ انتخاب . 28

 ؟باشدمیشما  یتمناسب مامور
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 شود؟ یم یاطالعات موجود در درگاه به روزرسان یاآ . 29
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 شود؟ یم یبه روزرسان یااطالعات موجود در درگاه به طور  پو یاآ . 30

 

 
 کند؟یم یدرگاه، خدمات خود را معرف یقسازمان ازطر یاآ . 31
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 کند؟ یم ی( به روزرسانیازمورد ن یزمانهای )در بازهیاارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پو یاآ . 32
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 کند؟یم یارائه خدمات خود را معرف ینددرگاه، فرا یقسازمان ازطر یاآ . 33
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چگونه   یتو شفاف یاز جهت گستردگ ،  گیردیدرگاه سازمان  صورت م یقکه از طر یرساناطالع تیفیک . 34

 است؟

 

 
های یکتکن یقاز طر یخدمات رسان یفیتبه منظور ارتقا ک یندهافرا یو بازمهندس یریتمد  یتقابل یاآ . 35

ERP وجود دارد؟ 
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 یست،ن یمختلف درگاه، تکرار یهات بخشمحتوا در درگاه سازمان، منسجم است؟ )اطالعا یعتوز یاآ . 36

 است و ...( یکدیگرمکمل  یست،تناقض ندارد، ناقص ن
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 سازگار است؟ یریپذدسترس یدرگاه با استانداردها یاآ . 37
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 کند؟یم یبانیپشت یخارج یهادرگاه از زبان یاآ . 38
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 کند؟یم یبانیپشت یجیتالد یتدرگاه از احراز هو یاآ . 39

 

 
 کند؟یم یبانیپشت یجیتالد یامضا یا ینامهاز گواهدرگاه  یاآ . 40
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 است؟ یتیامن هاییتقابل یدرگاه دارا یاآ . 41
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 است؟ یباز دولتهای داده یتیامن یتقابل یدرگاه سازمان شما دارا یاآ . 42
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 سازگار است؟ یشنما یدرگاه با استانداردها یاآ . 43
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 هست؟ یشنما هاییژگیو سازییامکان شخص یاآ . 44

 

 
 سازمان شما  چقدر است؟ ی( درگاه رسمیلی)موبا ینسخه همراه یفیتک . 45
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 ( است؟یافزار همراه)نرم یافزار کاربردنرم یسازمان دارا یاآ . 46
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 ؟باشدمیمختلف  های عامل یستم( متناسب با سیافزار همراه)نرم یافزار کاربردنسخه نرم یسازمان دارا یاآ . 47

 

 
 

 است؟ یزانسازمان شما به چه م ی( درگاه رسمیافزار همراه)نرم یکاربرد افزارنسخه نرم یفیتک . 48
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 یرد؟گ ی( صورت میافزار همراه)نرم یافزار کاربردنرم یابیدر سازمان شما رد یاآ . 49
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 ب : مشارکت

 ارتباط برخط با مخاطبان هست؟ یامکان برقرار یاآ . 50

 

 
 ن شما هست؟بازخورد در درگاه سازما تیتامکان ثبت شکا یاآ . 51
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 در درگاه سازمان شما هست؟ یعموم یبرخط نظرها یامکان گردآور یاآ . 52
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 شده است؟ یهدر درگاه تعب یاجتماع یسازامکان شبکه یاآ . 53

 

 
 شود؟یم یرساندر درگاه اطالع یاخبار مرتبطِ درون و برون سازمان یاآ . 54
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 شود؟یم یرساناطالع یکمشارکت الکترون یدجد هاییتفعال یاآ . 55
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 پ:ارائه خدمات

چند درصد از خدمات سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط عرضه  . 56

 شود؟یم

 

 
 خود در درگاه سازمان وجود دارد؟ یورود فرد به حساب کاربر ییدتأ یبرا یروش یاآ . 57
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 هست؟ یبه اطالعات شخص یامکان دسترس یاآ . 58

 

 
 در درگاه سازمان شما وجود دارد؟ یاطالعات شخص یروزرسانن بهامکا یاآ . 59
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 ارتباط با سازمان شما در دسترس است؟ یبرا ی)ها( سازمانیمیلا یاآ . 60
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 در سازمان شما چقدر است؟ هایمیلبه ا ییپاسخگو یفیتکه پاسخ در سوال قبل بله هست، ک یدر صورت . 61

 

 
 شود؟یم در درگاه اعالن هاینشان ییرتغ یاآ . 62
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 درگاه سازمان شما به صورت برخط موجود است؟ یقاز طر ینفعانذ یبرا یامکان تراکنش مال یاآ . 63
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 شود؟یدر درگاه اعالن م یشغل یهافرصت یاآ . 64
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 ت: ارائه محتوا

 شده است؟ یدر درگاه سازمان شما معرف یکدولت الکترون یراهبردها یاآ . 65

 
 شده است؟ یازمان شما معرفاطالعات تماس در درگاه س یاآ . 66
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 هر گامدر به تفکیک  استان تهرانهای سازمانجداول نتایج کسب شده توسط : 4پیوست

 

 ه کل ارتباطات و فناوری اطالعات:ادار

 

 ملل سازمان اول گام در تهران استان اطالعات یفناور و ارتباطات کل اداره یازهایامت -1. جدول

     پیدایش )ظهور( -گام اول 

 
امتیاز 

 مطلوب

امتیاز 

 سازمانی

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1.2 1.6 درگاه رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی دراطالع

 

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان اطالعات یفناور و ارتباطات کل اداره یازهایامت -2. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 
امتیاز 

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 1.4 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 3.6 4 پذیری درگاهدهای دسترسمیزان اجرای استاندار

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.4 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 0.7 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 ان شماهای سازمان در درگاه سازماعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش
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 0 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 تشفافی
2 2 

 0 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 مربوط در درگاه عرضه شده است
1 0 

های رایج و ... در دمات مختلف، پرسشامکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خ

 درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 1.6 

 0 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 2.5 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 0 1.5 های خارجیپشتیبانی  درگاه از زبان

 3 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 0 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان اطالعات یفناور و ارتباطات کل اداره یازهایامت -3. جدول

   تعامل -م سوم گا

امتیاز  

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان 

افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمان)پیاده

4 4 

 0 4 ه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیکوجود سنج

 0 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان
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 0 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 شار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک انت

 0 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 0 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

ترونیک درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الک

 سازمان شما راضی بودند

2.7 0 

 2 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 0.9 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

های هی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار همراافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوت

4 0 

 0 3 افزار همراهی( درگاه سازمانکاربردی )نرم افزارکیفیت نرم

 1.5 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.4 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 2.4 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 2.2 3.6 باشدمیه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما چ

 0 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 0 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 0 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 2.4 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان اطالعات یرفناو و ارتباطات کل اداره یازهایامت -4. جدول

 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 
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امتیاز   

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 1 4 در درگاه سازمان شما باز دولتی های وجود قابلیت امنیتی داده

 3.6 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال 

 0 1.5 نی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال پشتیبا

 2.7 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما 

 4 4 سند تحول دیجیتال است. وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد

 0 4 سازمان شما به صورت برخطامکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه 

 0 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما اعالن اطالعات اعالن

 0 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما 

 2 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است

 0 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان اطالعات یفناور و ارتباطات کل اداره یازهایامت -5. جدول

   یکپارچگی)شبکه( –گام پنجم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب  

 0 4 محور بودن توجه داشته باشددهوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل دا

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما  Open Data عرضه سیاست

های مجزا در سطح سازمان سازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 
4 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

 ERP 2.8 2.8های تقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیکقابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ار
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 1.2 2.8 مالً الکترونیکی استرسانی سازمانی که کامیزان فرایندهای خدمت

 4 4 های دولتی از نظر افقی و عمودیراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 2 4 تی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت الکترونیک های دولمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 0.7 3.2 های جدید مشارکت الکترونیک رسانی  فعالیت میزان اطالع

 0.5 2.4 ط برخط با مخاطبانامکان برقراری ارتبا

 3 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیک های وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 3 3 تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک 

 1 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده است امکان پذیری شبکه

م) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی خود ارتباط جامع دوطرفه با مرد

 سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی(های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 

 

 کل صندوق بازنشستگی: اداره
 ملل سازمان اول گام در تهران استان یبازنشستگ صندوق کل اداره یازهایامت -6. جدول

   پیدایش)ظهور( –گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما 

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه 

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما 

 1.2 1.6 اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاه  رسانیاطالع

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان یبازنشستگ صندوق کل اداره یازهایامت -7. جدول

   ارتقا)توسعه( –گام دوم 

  
امتیاز 

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان
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 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 3.6 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شما در دسترس  بودن ایمیل

 1.4 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1 1.4 ها در درگاه میزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمابخشاعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای 

 0 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما 

 1 1 های مرتبط سازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.6 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما 

 2 2 از جهت گستردگی و شفافیت ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 1.5 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 0 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شما معرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 مربوط در درگاه عرضه شده است
1 1 

های رایج و ... در درگاه کی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسشامکانات کم

 سازمان شما عرضه شده
1.6 1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما 

 2.5 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجی پشتیبانیدرگاه از زبان

 3 3.2 اه با استانداردهای نمایش سازگار استدرگ

 1.6 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 3.2 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 ملل سازمان سوم گام در هرانت استان یبازنشستگ صندوق کل اداره یازهایامت -8. جدول

   گام سوم تعامل

 امتیاز سازمانی امتیاز مطلوب 

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان 
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سازی( افزاری و امنیتی جهت اجرا )پیادهافزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 ونیک در سازماناجرای دولت الکتر

4 4 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های جدیدی وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادههمچون کالن

2.4 0 

مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت داده، هوش های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 0 

راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن دولت 

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 4 

 0 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبی برای گروهارائه اطالعات

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد مدیریتی(، آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 2.8 

زامات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  منابع ها و الوجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 انسانی 

3.6 0 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه 

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 0 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک 

 2.4 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 1.4 1.4 آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاهگردآوری 

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک سازمان 

 شما راضی بودند

2.7 2 

 2 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما
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 1.2 1.8 وری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شماامکان گردآ

 1.8 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

 4 4 متفاوتهای افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 2.5 3 (( درگاه سازمانافزار همراهیکاربردی )نرم افزارکیفیت نرم)

 3 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.4 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 2.7 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 2.2 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 0 2.1 بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟ در صورت نیاز امکان

 0 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 0 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 0 2.4 جستجو درونی در درگاه سازمانوجود ساز و کار 

 2 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان یبازنشستگ صندوق کل اداره یازهایامت -9. جدول

   تراکنش )تبادل( –گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب  

 4 4 در درگاه سازمان شما باز دولتی های وجود قابلیت امنیتی داده

 4 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال 

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال 

 2.7 2.7 ازمان شما وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه س

 4 4 سند تحول دیجیتال است. وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد

 0 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما اعالن اطالعات اعالن

 4 4 ت نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما اعالن اطالعا

 3 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است
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 0 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 

 ملل سازمان پنجم گام در انتهر استان یبازنشستگ صندوق کل اداره یازهایامت -10. جدول

   یکپارچگی  -گام پنجم 

امتیاز   

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 4 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataی مرتبط با وجود قابلیت سیاستها

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما  Open Dataعرضه سیاست 

در سطح  های مجزاسازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک
4 4 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

ERP 
2.8 2.8 

 2 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

های دولتی از نظر افقی و راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 عمودی
4 4 

های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت میزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 الکترونیک 
4 2 

 4 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 3.2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیک رسانی  فعالیت اطالع میزان

 2 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیک های وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 0 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک 

 0 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده است امکان پذیری شبکه
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ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی 

 خود سازمان (

3 
0 

 0 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 

 

 و رفاه اجتماعی:کار ، اداره کل تعاون

 ملل سازمان اول گام در تهران استان یاجتماع رفاه و کار ، تعاون کل اداره یازهایامت -11. جدول

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

امتیاز   

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما 

 1 1 ، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه معرفی سازمان تاریخچه

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما 

 1.2 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاه اطالع

 

 

 
 ملل سازمان دوم مگا در تهران استان یاجتماع رفاه و کار ، تعاون کل اداره یازهایامت -12. جدول

   ارتقا -گام دوم 

امتیاز   

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 4 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شما در دسترس  بودن ایمیل

 0.8 1.6 ها در سازمان شمامیلکیفیت پاسخگویی به ای

 1.4 1.4 ها در درگاه میزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما 
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 1 1 ط های مرتبسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.6 1.6 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما 

 2 2 از جهت گستردگی و شفافیت ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 1 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شما معرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISم اطالعات جغرافیایی )آیا اطالعات سیست

 مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

1 

های رایج و ... در درگاه امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 مان شما عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه ساز

 3.2 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجی پشتیبانی درگاه از زبان

 3.2 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 0.8 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 3.2 3.2 ات شخصی در درگاه سازمان شماروزرسانی اطالعامکان به

 

 

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان یاجتماع رفاه و کار ، تعاون کل اداره یازهایامت -13. جدول

   تعامل-گام سوم 

امتیاز  امتیاز مطلوب  

 سازمان

 0 4 نیک در سازمان وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترو

افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمان)پیاده

4 0 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های به کارگیری فناوریوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت 

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادهجدیدی همچون کالن

2.4 0 
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داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

بالکچین،واقعیت مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای 

 دولت الکترونیک

2.4 0 

در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس  راهبردی

 پذیرهای آسیببودن دولت الکترونیک برای گروه

4 4 

 4 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

هبران های مختلف سازمان شامل رآموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 )بعد مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 2.8 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و وجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 توانمندسازی  منابع انسانی 

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 در درگاه  به روزرسانی اطالعات موجود

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

زمانی مورد های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 نیاز(

2.4 2.4 

 2.1 2.1 زمان ازطریق درگاهمعرفی فرایند ارائه خدمات سا

 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک 

 0 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 0 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 1.8 1.8 انتشار این آمار در درگاه

خود در استفاده از خدمات دولت درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه 

 الکترونیک سازمان شما راضی بودند

2.7 2.2 

 2.4 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.8 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم افزار کاربردی )نرمخه نرموجود نس

 متفاوتهای عامل

4 0 

 0 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم
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 3 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.7 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 2.7 2.7 یری درگاه رسمی سازمان شماحجم بارگ

 3.6 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 0 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 2.1 2.1 می سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر استحجم بارگذاری در درگاه رس

 2.8 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 2.4 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2.4 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان یاجتماع رفاه و کار ، تعاون کل اداره یازهایامت -14. جدول

   تراکنش -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب  

 0 4 باز دولتی  در درگاه سازمان شماهای وجود قابلیت امنیتی داده

 4 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 ه از احراز هویت دیجیتال پشتیبانی درگا

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال 

 0 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما 

 4 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 0 4 کنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخطامکان ترا

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما اعالن اطالعات اعالن

 4 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما 

ورت کامالً برخط درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به ص

 است

4 4 

 0.3 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت
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 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان یاجتماع رفاه و کار ، تعاون کل اداره یازهایامت -15. جدول

   یکپارچگی -گام پنچم 

امتیاز  امتیاز مطلوب  

 سازمان

 2.1 2.1 رسانی اخبار()صرفاً اطالعطرفه با مردم ارتباط یک

 4 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 3.2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیک رسانی  فعالیت میزان اطالع

 2.4 3 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

ت دولت اجتماعی در جههای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 الکترونیک 

3 3 

 0 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک 

 0 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده است امکان پذیری شبکه

ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه 

 الکترونیکی اختصاصی خود سازمان (

3 0 

اجتماعی موجود ایرانی و های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 خارجی (

3 3 

محور بودن وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 توجه داشته باشد

4 0 

 once-only data 4 4راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataتهای مرتبط با وجود قابلیت سیاس

به صورت برخط درگاه  Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 سازمان

4 0 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما  Open Dataعرضه سیاست 

سازی راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 جزا در سطح سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیکهای مسامانه

4 0 
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 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی 

 ERPهای از طریق تکنیک

2.8 0 

 2.8 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

های دولتی راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 از نظر افقی و عمودی

4 0 

های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای میزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 دولت الکترونیک 

4 0 

 

 شرکت برق منطقه ای تهران:
 

 ملل سازمان اول گام در تهران یا منطقه برق شرکت یهاازیامت -16. جدول

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

امتیاز  امتیاز مطلوب  

 سازمان

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما 

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه 

 1 1 ن شما عرضه نقشه درگاه سازما

 1.6 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاه اطالع

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران یا منطقه برق شرکت یازهایامت -17. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

امتیاز   

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 1.2 1.6 فتنی استدرگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یا

 3.5 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شما در دسترس  بودن ایمیل
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 1.2 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1 1.4 ها در درگاه میزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شماماس رؤسای بخشاعالن  اسامی و اطالعات ت

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما 

 1 1 های مرتبط سازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.6 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما 

از جهت گستردگی  ، گیرد مان  صورت میرسانی که از طریق درگاه سازکیفیت اطالع

 و شفافیت
2 

1.7 

 1.8 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شما معرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 برخط مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

1 

های رایج و ... امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 در درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما 

 2.8 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 ی های خارجپشتیبانی درگاه از زبان

 2.8 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1.2 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 2.8 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 3.2 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران یا قهمنط برق شرکت یازهایامت -18. جدول

   تعامل -گام سوم 

امتیاز   

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان 
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افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 ولت الکترونیک در سازمانسازی( اجرای د)پیاده

4 4 

 4 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادهجدیدی همچون کالن

2.4 0 

اده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، دهای نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

بالکچین،واقعیت مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای 

 دولت الکترونیک

2.4 2.4 

راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن 

 پذیرهای آسیبدولت الکترونیک برای گروه

4 0 

 4 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبائه اطالعاتی برای گروهار

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 2.8 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و ندیوجود نیازسنجی آموزشی نیازم

 توانمندسازی  منابع انسانی 

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه 

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 0 2 سازمان ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در

زمانی مورد های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 نیاز(

2.4 2.4 

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 1.8 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک 

 2.4 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 0 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه
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ترونیک درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الک

 سازمان شما راضی بودند

2.7 0 

 2 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.4 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم افزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوتهای عامل

4 4 

 2.4 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 2.4 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.4 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 2.7 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 3.6 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.1 صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟در 

 1.6 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 2.1 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 2.5 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 2.4 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران یا منطقه برق شرکت یازهایامت -19. جدول

   تراکنش )تبادل(  -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب  

 2 4 باز دولتی  در درگاه سازمان شماهای وجود قابلیت امنیتی داده

 3.8 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال 

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال 
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 2.7 2.7 ا ی خود در درگاه سازمان شموجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربر

وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال 

 است.

4 4 

 1 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما اعالن اطالعات اعالن

 4 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما 

درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً 

 برخط است

4 2 

 0.3 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران یا منطقه برق شرکت یازهایامت -20. جدول

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 4 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 3.2 3.2 رونیکهای جدید مشارکت الکترسانی  فعالیت میزان اطالع

 2 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 1 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 2 3 ستسازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده اامکان پذیری شبکه

ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه 

 الکترونیکی اختصاصی خود سازمان (

3 0 

اجتماعی موجود ایرانی و خارجی های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

) 

3 1 

ن محور بودوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 توجه داشته باشد

4 0 

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 
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به صورت برخط درگاه  Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 سازمان

4 4 

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های سازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 مجزا در سطح سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 4 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

مات رسانی از قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خد

 ERPهای طریق تکنیک

2.8 2.8 

 2.8 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

های دولتی از راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 نظر افقی و عمودی

4 4 

قی و عمودی در فضای های دولتی از نظر افمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 دولت الکترونیک

4 3 

 

 

 برق استان تهران:توزیع نیروی   شرکت

 

 ملل سازمان اول گام در تهران استان برق یروین عیتوز شرکت یازهایامت -21. جدول

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب  

 1.6 1.6 رگاه سازمان شما معرفی اطالعات تماس در د

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه 

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما 

 1.6 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاه اطالع

 

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان برق یروین عیتوز شرکت یازهایامت -22. جدول

    ارتقا)توسعه(-گام دوم 
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امتیاز   

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 4 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 ان شما )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمدر دسترس  بودن ایمیل

 1.6 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.4 1.4 ها در درگاه میزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما 

 1 1 های مرتبط سازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما 

 1.6 2 از جهت گستردگی و شفافیت ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 2 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 درگاه سازمان شما های حریم خصوصی معرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

1 

های رایج و ... در درگاه امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 ه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما عرض

 3.2 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجی پشتیبانیدرگاه از زبان

 3.2 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1.6 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 ات شخصیامکان دسترسی به اطالع

 3.2 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به
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 ملل سازمان سوم گام در تهران استان برق یروین عیتوز شرکت یازهایامت -23. جدول

   تعامل -گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 0 4 برای اجرای دولت الکترونیک در سازمانوجود سند راهبردی  )یا معادل آن( 

افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمان)پیاده

4 4 

 4 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های لت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوریوجود راهبردی در سازمان برای دو

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادهجدیدی همچون کالن

2.4 2.4 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

بالکچین،واقعیت مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت 

 لکترونیکا

2.4 2.4 

راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن 

 پذیرهای آسیبدولت الکترونیک برای گروه

4 4 

 4 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد هآموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رد

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 2.8 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و وجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 توانمندسازی  منابع انسانی

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 ه روزرسانی اطالعات موجود در درگاهب

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2.1 ی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاهمعرف
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 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 2.4 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 1.4 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 1.8 1.8 انتشار این آمار در درگاه

اربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک درصد جمعیت ک

 سازمان شما راضی بودند

2.7 2.1 

 2.4 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.8 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 1.8 1.8 رگاه سازمانافزار همراهی( دافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

های افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوت

4 4 

 3 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 2.4 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.3 2.7 ی سازمان شماسرعت بارگیری درگاه رسم

 2.7 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 3.6 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 1.6 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 1.6 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 2.2 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 2.4 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2.4 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان برق یروین عیتوز شرکت یازهایامت -24. جدول

   تراکنش )تبادل(  -گام چهارم 

امتیاز   

 مطلوب

 امتیاز سازمان
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 3.2 4 باز دولتی  در درگاه سازمان شماهای وجود قابلیت امنیتی داده

 4 4 یتی درگاهامنهای وجود قابلیت

 4 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال 

 4 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال 

 2.7 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما 

ول دیجیتال وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تح

 است.

4 4 

 4 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما اعالن اطالعات اعالن

 4 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما 

مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً  درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل

 برخط است

4 4 

 1.5 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان برق یروین عیتوز شرکت یازهایامت -25. جدول

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

امتیاز   

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعتباط یکار

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 3.2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیک رسانی  فعالیت میزان اطالع

 2.4 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیک های شبکه وجود راهبردی در سازمان برای

 1 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک 

 3 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده است امکان پذیری شبکه
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ی اختصاصی خود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیک

 سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 0 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما  Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح سازی سامانهپارچهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یک

 سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 4 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

ERP 

2.8 2.8 

 2.8 2.8 الً الکترونیکی استرسانی سازمانی که کاممیزان فرایندهای خدمت

 4 4 های دولتی از نظر افقی و عمودیراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 1.5 4 های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت الکترونیک میزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 

 

 :شرکت آب منطقه ای تهران
 

 

 

 

 ملل سازمان اول گام در تهران یا منطقه آب شرکت یازهایامت -26. جدول

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب  

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما 

 1 1 ه معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگا

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما 
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 1.6 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاه اطالع

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران یا منطقه آب شرکت یازهایامت -27. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 1.6 1.6 سمی سازمان شما  به راحتی یافتنی استدرگاه ر

 1 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.3 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.1 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.6 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

گیرد، از جهت گستردگی و ی که از طریق درگاه سازمان  صورت میرسانکیفیت اطالع

 شفافیت
2 

1.6 

 1.6 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 رگاه عرضه شده استبرخط مربوط در د
1 

0 

های رایج و ... در امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 2.6 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجی پشتیبانیدرگاه از زبان

 2.6 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1.3 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی
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 2.8 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران یا منطقه آب شرکت یهاازیامت -28. جدول

   تعامل –گام سوم 

امتیاز   

 مطلوب

امتیاز 

 سازمان

 0 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان 

افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمانه)پیاد

4 0 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های جدیدی وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادههمچون کالن

2.4 0 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت نو همچون کالنهای به  کارگیری فناوری

 مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 0 

راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن 

 پذیرهای آسیبدولت الکترونیک برای گروه

4 0 

 4 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 0 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  موزشی نیازمندیوجود نیازسنجی آ

 منابع انسانی 

3.6 0 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه 

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 0 2 ترونیک در سازمانارزیابی رضایت از خدمات دولت الک
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 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک 

 2.4 2.4 با آن ارائه این آمار به مراجع مرتبط

 1.4 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک 

 سازمان شما راضی بودند

2.7 0.5 

 2 2.4 زمان شماامکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سا

 1.4 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

های افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوت

4 0 

 2 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(اربردی )نرمافزار ک)کیفیت نرم

 2.4 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.3 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 1 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 2.5 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 2.4 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

26
2

 

 2 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران یا منطقه آب شرکت یازهایامت -29. جدول 

 تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

امتیاز  

 مطلوب

تیاز ام

 سازمان

 1 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای وجود قابلیت امنیتی داده

 2.5 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 4 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 4 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

د در درگاه سازمان وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خو

 شما

2.7 2.7 

وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند 

 تحول دیجیتال است.

4 0 

امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت 

 برخط

4 3.2 

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 4 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به 

 صورت کامالً برخط است

4 4 

 1.2 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران یا منطقه آب شرکت یازهایامت -30. جدول

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم
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امتیاز  امتیاز مطلوب 

 سازمان

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 3.2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع

 0 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

اجتماعی در جهت دولت های وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 الکترونیک

3 0 

 0 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده امکان پذیری شبکه

 است

3 0.5 

ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا 

 برنامه الکترونیکی اختصاصی خود سازمان (

3 0 

اجتماعی موجود ایرانی های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 و خارجی (

3 0 

وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل 

 جه داشته باشدمحور بودن توداده

4 0 

 once-onlyراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

data 

4 0 

به صورت برخط درگاه  Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 سازمان

4 4 

به صورت برخط  Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 درگاه سازمان

4 0 

 0 4 ورت برخط درگاه سازمان شمابه ص Open Dataعرضه سیاست 
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سازی راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 های مجزا در سطح سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیکسامانه

4 0 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات 

 ERPهای رسانی از طریق تکنیک

2.8 0 

 0.5 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل 

 های دولتی از نظر افقی و عمودیسازمان

4 0 

مودی های دولتی از نظر افقی و عمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 در فضای دولت الکترونیک

4 1.5 
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 شرکت آب و فاضالب استان تهران:

 

 ملل سازمان اول گام در تهران استان فاضالب و آب شرکت یازهایامت -31. جدول

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 شمامعرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان 

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1.6 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع

 

 ملل سازمان اول گام در رانته استان فاضالب و آب شرکت یازهایامت -32. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 1 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.3 1.6 ها در سازمان شمااسخگویی به ایمیلکیفیت پ

 1.4 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطانسازم معرفی پیوندهای درگاه

 1.6 1.6 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 شفافیت

2 2 

 2 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISعات سیستم اطالعات جغرافیایی )آیا اطال

 مربوط در درگاه عرضه شده است

1 0 
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های رایج و ... در امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 درگاه سازمان شما عرضه شده

1.6 1.6 

 1 1 رگاه سازمان شماعرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در د

 3.2 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 0 1.5 های خارجیپشتیبانی درگاه از زبان

 3.2 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1.6 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 2.8 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 اطالعات شخصی در درگاه سازمان شما روزرسانیامکان به

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان فاضالب و آب شرکت یازهایامت -33. جدول

   تعامل -گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 0 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمان)پیاده

4 0 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادهجدیدی همچون کالن

2.4 0 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

بالکچین،واقعیت مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت 

 الکترونیک

2.4 0 

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد ت آگاه سازی در ردهآموزش و فعالیت هایی در جه

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

4 2.8 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و وجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 توانمندسازی  منابع انسانی

4 3.6 

 4 2.8 درگاه ارائه خدمات سازمان در

 3 3.6 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان
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 2 3 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 0 4 از(زمانی مورد نیهای قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 2.4 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 2.4 2.1 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 1.4 1.8 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 2.4 انتشار این آمار در درگاه

د جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک درص

 سازمان شما راضی بودند

1.4 1.5 

 2.4 1.8 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 0.8 2.7 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 2.4 همراهی( درگاه سازمانافزار افزار کاربردی )نرمردیابی نرم

های افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوت

1.8 0 

 2.4 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 3 4 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.7 3 ی درگاه رسمی سازمان شماسرعت بارگیر

 2.7 3 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 3.6 2.7 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.7 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 2.1 3.6 ن شماسرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازما

 2.1 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 2.8 2.1 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 0 2.1 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2 2.8 شماوجوی درونی درگاه رسمی سازمان کیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان فاضالب و آب شرکت یازهایامت -34. جدول
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   دل(تراکنش )تبا -گام چهارم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 2.5 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای وجود قابلیت امنیتی داده

 3.2 4 درگاه امنیتیهای وجود قابلیت

 4 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 2.7 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 0 4 یجیتال است.وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول د

 4 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 4 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

ا، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزه

 است

4 3.2 

 1.2 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان فاضالب و آب شرکت یازهایامت -35. جدول

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.1 2.1 رسانی اخبار(فه با مردم )صرفاً اطالعطرارتباط یک

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 3.2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع

 1 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 ماعی در جهت دولت الکترونیکاجتهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 3 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 0.5 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه
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ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی 

 سازمان (اختصاصی خود 

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

محور بودن توجه داشته وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 باشد

4 0 

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataبلیت سیاستهای مرتبط با وجود قا

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح نهسازی ساماراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 0 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق 

 ERPهای تکنیک

2.8 0 

 2.1 2.8 ترسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی اسمیزان فرایندهای خدمت

های دولتی از نظر افقی و راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 عمودی

4 0 

های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت میزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 الکترونیک

4 2.5 

 

 

 :تهران اداره کل آموزش و پرورش شهر

 
 ملل سازمان اول گام در تهران شهر پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -36. جدول

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما
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 1.6 1.6 طِ درون و برون سازمانی در درگاهرسانی اخبار مرتباطالع

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران شهر پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -37. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 1.3 1.6 اه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی استدرگ

 1 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.3 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.1 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.6 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 شفافیت
2 

1.6 

 1.6 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 ط در درگاه عرضه شده استبرخط مربو
1 

0 

های رایج و ... در امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 2 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 0 1.5 های خارجی پشتیبانیزباندرگاه از 

 2.6 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 0 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی
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 0 3.2 خصی در درگاه سازمان شماروزرسانی اطالعات شامکان به

 

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران شهر پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -38. جدول

   تعامل -گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 0 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

 افزاری و امنیتی جهت اجراافزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمان)پیاده

4 0 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادهجدیدی همچون کالن

2.4 0 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، های نو همچون کالنیبه  کارگیری فناور

بالکچین،واقعیت مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت 

 الکترونیک

2.4 0 

راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن 

 پذیری آسیبهادولت الکترونیک برای گروه

4 0 

 0 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 2.8 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و ازسنجی آموزشی نیازمندیوجود نی

 توانمندسازی  منابع انسانی

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 دولت الکترونیک در سازمانارزیابی رضایت از خدمات 

زمانی مورد های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 نیاز(

2.4 2.4 

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه
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 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 0 2.4 ع مرتبط با آنارائه این آمار به مراج

 1.4 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک 

 سازمان شما راضی بودند

2.7 0 

 2 2.4 سازمان شما امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه

 1.8 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم افزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوتهای عامل

4 0 

 0 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(ر کاربردی )نرمافزا)کیفیت نرم

 2.4 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 1.8 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 1.4 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 1.8 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 1 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 1.05 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 1.4 2.8 ریت شماستچه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب مامو

 2.4 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 1.6 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران شهر پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -39. جدول

   ل(تراکنش )تباد -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای وجود قابلیت امنیتی داده

 2.5 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت
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 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 2.7 2.7 فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما وجود روشی برای تأیید ورود

وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال 

 است.

4 0 

 2 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 0 4 گاه سازمان شماهای خرید )مناقصات( در دراعالن اطالعات اعالن

 0 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً 

 برخط است

4 3.2 

 1.5 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران شهر پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -40. جدول

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکعالیترسانی  ف میزان اطالع

 0.5 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 2 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 0 3 گاه سازمان شما تعبیه شده استسازی اجتماعی در درامکان پذیری شبکه

ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی 

 اختصاصی خود سازمان (

3 0 

 0 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

محور بودن توجه داشته ک  که به اصل دادهوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونی

 باشد

4 0 

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  
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 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سطح سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 0 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

ها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایند

 ERPهای تکنیک

2.8 0 

 1 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

های دولتی از نظر افقی راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 و عمودی

4 0 

های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت انمیزان  موفقیت شما در تعامل سازم

 الکترونیک

4 1 

 

 :تهران ستانهایشهراداره کل آموزش و پرورش 
 ملل سازمان اول گام در تهران استان یهاشهرستان پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -41. جدول

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 0 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه

 0 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1.6 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان یهاشهرستان پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -42. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 3.2 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شماترس  بودن ایمیلدر دس

 1 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.4 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی
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 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 اطالعات دولتی در درگاه سازمان شماارائه حقوق دسترسی به 

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 شفافیت

2 2 

 2 2 سازمانانسجام توزیع محتوا در درگاه 

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 برخط مربوط در درگاه عرضه شده است

1 0 

های رایج و ... در امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 درگاه سازمان شما عرضه شده

1.6 1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 0 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجیپشتیبانی درگاه از زبان

 3.2 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 0.4 1.6 مایشهای نسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان یهاشهرستان پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -43. جدول

   تعامل -گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

 متیاز سازمانا

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمان)پیاده

4 0 

 0 4 الکترونیک وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت

های جدیدی وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادههمچون کالن

2.4 0 
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داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 قعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیکمجازی، اینترنت اشیاء، و وا

2.4 0 

راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن 

 پذیرهای آسیبدولت الکترونیک برای گروه

4 4 

 4 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 0 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  وجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 منابع انسانی

3.6 0 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 0 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های ازهقابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در ب

 0 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 0 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 0 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 ر در درگاهانتشار این آما

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک 

 سازمان شما راضی بودند

2.7 0 

 2.4 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.8 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانکاربردی )نرمافزار ردیابی نرم

های افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوت

4 0 

 0 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 3 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.7 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما
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 0 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 0 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 0 2.1 رسمی سازمان شما سرعت بارگذاری در درگاه

 0 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 0 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 0 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 1.6 2.4 زمان شماوجوی درونی درگاه رسمی ساکیفیت سازکار جست

 

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان یهاشهرستان پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -44. جدول

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 0 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای وجود قابلیت امنیتی داده

 4 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 0 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 0 4 با راهبرد سند تحول دیجیتال است.وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو 

 4 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 4 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

 2 4 به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است درصد خدماتی از سازمان

 1.5 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان یهاشهرستان پرورش و آموزش کل اداره یازهایامت -45. جدول
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   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان از مطلوبامتی 

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 4 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 3.2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع

 2.4 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای ود راهبردی در سازمان برای شبکهوج

 2 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 0 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه

ان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی خود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازم

 سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 0 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0در جهت   راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح سازی سامانهت الکترونیک در جهت یکپارچهراهبردی در سازمان برای دول

 سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 0 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

ERP 

2.8 0 

 1 2.8 سانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استرمیزان فرایندهای خدمت

 0 4 های دولتی از نظر افقی و عمودیراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 1.5 4 های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت الکترونیکمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 

 

 ان:تهر اداره کل پست استان

 

 ملل سازمان اول گام در تهران استان پست کل اداره یازهایامت -46. جدول
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   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 انی خود در درگاهمعرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازم

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان پست کل اداره یازهایامت -47. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 مانامتیاز ساز امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 4 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.6 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.4 1.4 گاهها در درمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 0 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میاطالعکیفیت 

 شفافیت
2 

2 

 2 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 0 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 بوط در درگاه عرضه شده استمر
1 

1 

های رایج و ... در درگاه امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 3.2 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجی پشتیبانیاز زبان درگاه
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 3.2 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 0.4 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان پست کل اداره یازهایمتا -48. جدول

   تعامل -گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمان)پیاده

4 4 

 4 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های جدیدی وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادههمچون کالن

2.4 2.4 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت های نو همچون کالنریبه  کارگیری فناو

 مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 2.4 

راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن دولت 

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 0 

 0 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 2.8 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  نیازسنجی آموزشی نیازمندی وجود

 منابع انسانی

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 ات دولت الکترونیک در سازمانارزیابی رضایت از خدم

 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه
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 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 2.4 2.4 راجع مرتبط با آنارائه این آمار به م

 1.4 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک سازمان 

 شما راضی بودند

2.7 2.1 

 2.4 2.4 ر درگاه سازمان شماامکان ثبت شکایتت بازخورد د

 1.8 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

های افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوت

4 4 

 3 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرمنرم )کیفیت

 3 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.7 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 1.6 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 0 2.8 موریت شماستچه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ما

 0 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2.4 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان پست کل اداره یازهایامت -49. جدول

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 امتیاز سازمان یاز مطلوبامت 

 4 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای وجود قابلیت امنیتی داده

 4 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت
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 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 0 2.7 کاربری خود در درگاه سازمان شما وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب

 4 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 4 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 0 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

 2.5 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است

 0.3 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران ستانا پست کل اداره یازهایامت -50. جدول

 یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 

  

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 0 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataبلیت سیاستهای مرتبط با وجود قا

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح سازمان و نهسازی ساماراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سپس در سطح دولت الکترونیک

4 4 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

 ERP 2.8 0های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

 1.5 2.8 ترسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی اسمیزان فرایندهای خدمت

 0 4 های دولتی از نظر افقی و عمودیراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 1.5 4 های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت الکترونیکمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع
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 2.4 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 3 3 ردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیکنوع تعامل با م

 0.5 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه

ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی خود 

 سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های شبکه وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم)

 

 تهران: اداره کل ثبت احوال استان
 

 ملل سازمان اول گام در تهران استان احوال ثبت کل اداره یازهایامت -51. جدول

 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 

  

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 درگاه سازمان شمامعرفی اطالعات تماس در 

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان حوالا ثبت کل اداره یازهایامت -52. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 3.2 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 0 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.1 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان درگاهمعرفی پیوندهای 
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 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 شفافیت
2 

1.6 

 1.2 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 اهای حریم خصوصی درگاه سازمان شممعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

0 

های رایج و ... در امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 زیرمجموعه در درگاه سازمان شما عرضه اطالعات مؤسسات

 2 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 0 1.5 های خارجیپشتیبانی درگاه از زبان

 2 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1.3 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 3.2 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان احوال ثبت کل اداره یازهایامت -53. جدول

   تعامل -گام سوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 0 4 در سازمانوجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک 

سازی( افزاری و امنیتی جهت اجرا )پیادهافزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 اجرای دولت الکترونیک در سازمان

4 4 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های جدیدی رگیری فناوریوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کا

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادههمچون کالن

2.4 0 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 0 
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دن دولت ازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بوراهبردی در س

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 0 

 4 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

)بعد مدیریتی(،  های مختلف سازمان شامل رهبرانآموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 0 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  منابع وجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 انسانی

3.6 0 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 0 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2.1 درگاه معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق

 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 0 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 0 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

از خدمات دولت الکترونیک سازمان  درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده

 شما راضی بودند

2.7 0 

 2.4 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.8 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

 0 4 متفاوتهای افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملبردی )نرمافزار کاروجود نسخه نرم

 0 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 2.4 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان
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 2.3 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 2.2 2.7 سازمان شما حجم بارگیری درگاه رسمی

 3 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 1 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 1.6 2.1 ا چه حد امکان پذیر استحجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  ت

 1.4 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 0 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان احوال ثبت کل اداره یازهایامت -54. جدول

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 3.2 4 باز دولتی  در درگاه سازمان شماهای وجود قابلیت امنیتی داده

 3.2 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 2.7 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 0 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 1 4 یق درگاه سازمان شما به صورت برخطامکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طر

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 4 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط 

 است

4 2 



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

28
7

 

 0.9 1.5 های شغلی در درگاهن  فرصتاعال

 

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان احوال ثبت کل اداره یازهایامت -55. جدول

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کنداهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره میوجود ر

 2.7 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع

 2.4 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 2 3 و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیکنوع تعامل با مردم 

 1.2 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه

ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی 

 اختصاصی خود سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های هوجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبک

محور بودن توجه وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 داشته باشد

4 0 

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 ه سازمانبه صورت برخط درگا Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 نیکسطح سازمان و سپس در سطح دولت الکترو

4 4 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان
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قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق 

 ERPهای تکنیک

2.8 2.8 

 1.5 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

های دولتی از نظر در جهت تعامل سازمان راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک

 افقی و عمودی

4 0 

های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت میزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 الکترونیک

4 2.5 

 

 

 اداره کل بیمه سالمت:
 

 ملل سازمان اول گام در تهران استان سالمت مهیب کل اداره یازهایامت -56. جدول

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1.3 1.6 رون و برون سازمانی در درگاهرسانی اخبار مرتبطِ داطالع

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان سالمت مهیب کل اداره یازهایامت -57. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 4 4 پذیری درگاهتانداردهای دسترسمیزان اجرای اس

 0 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.3 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.4 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 زمان شماهای سازمان در درگاه سااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش
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 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 فافیتش
2 

2 

 1.6 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 برخط مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

1 

های رایج و ... در ن از خدمات مختلف، پرسشامکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربرا

 درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 2.6 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجی پشتیبانیدرگاه از زبان

 3.2 3.2 ار استدرگاه با استانداردهای نمایش سازگ

 1.6 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 3.2 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان سالمت مهیب کل اداره یازهایامت -58. جدول

   تعامل -سوم گام 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمان)پیاده

4 4 

 4 4 ایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیکوجود سنجه ه

های وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادهجدیدی همچون کالن

2.4 2.4 
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داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

اقعیت مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت بالکچین،و

 الکترونیک

2.4 0 

راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن 

 پذیرهای آسیبدولت الکترونیک برای گروه

4 0 

 4 4 اه سازمان شما عرضه شده استپذیر درگهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 2.8 

زش و ها و الزامات دولت الکترونیک برای آمووجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 توانمندسازی  منابع انسانی

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

زمانی مورد های ات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازهقابلیت به روز رسانی ارائه خدم

 نیاز(

2.4 2.4 

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 2.4 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 1.4 1.4 ارائه شده در درگاهگردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات 

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک 

 سازمان شما راضی بودند

2.7 0 

 2.4 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.8 1.8 رگاه سازمان شماامکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در د

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

های افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوت

4 4 

 2.4 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 2.4 3 نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان کیفیت
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 2.7 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.1 شما  موجود است؟ در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان

 1.6 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 2.1 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 2.8 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 2.4 2.4 ازمانوجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه س

 2.4 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان سالمت مهیب کل اداره یازهایامت -59. جدول

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 0 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای هوجود قابلیت امنیتی داد

 3.2 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 4 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 2.7 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 0 4 راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است. وجود

 3.2 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 4 4 در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( 

 2.5 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است

 0 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان سالمت مهیب کل اداره یازهایامت -60. جدول
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   یکپارچگی )شبکه(-ام پنجمگ

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 4 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 2.7 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع

 2.4 2.4 تباط برخط با مخاطبانامکان برقراری ار

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 3 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 0 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه

مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی  ارتباط جامع دوطرفه با

 خود سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 4 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0ی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  راهبرد

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح سازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 4 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

ERP 

2.8 0 

 1.5 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

های دولتی از نظر افقی و راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 عمودی

4 4 

های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت میزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 یکالکترون

4 3.2 
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 تعاون روستایی:اداره کل 

 

 ملل سازمان اول گام در تهران استان  ییروستا تعاون کل اداره یازهایامت -61. جدول

 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 

  

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 ان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاهمعرفی سازم

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1.6 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع

 

 ملل ازمانس دوم گام در تهران استان  ییروستا تعاون کل اداره یازهایامت -62. جدول

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 3.2 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.3 1.6 ها در سازمان شمایلکیفیت پاسخگویی به ایم

 1.1 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 0 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 شفافیت
2 

1.6 

 1.6 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 0 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات ( یا سایر دادهGISالعات جغرافیایی )آیا اطالعات سیستم اط

 برخط مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

0 

های رایج و ... در امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 
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 1 1 شماعرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان 

 2.6 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 0 1.5 های خارجی پشتیبانیدرگاه از زبان

 2.6 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1.3 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 در درگاه سازمان شماروزرسانی اطالعات شخصی امکان به

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان  ییروستا تعاون کل اداره یازهایامت -63. جدول

   تعامل -گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 0 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

سازی( افزاری و امنیتی جهت اجرا )پیادهافزاری، نرمهای سختبرنامه ای برای تأمین زیرساختوجود 

 اجرای دولت الکترونیک در سازمان

4 0 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

دی همچون های جدیوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادهکالن

2.4 0 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت مجازی، های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 0 

رونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن دولت راهبردی در سازمان برای دولت الکت

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 0 

 0 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد مدیریتی(، آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 ان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیکمجری

2.8 0 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  منابع وجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 انسانی

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 0 4 استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان جمع آوری آمار
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 0 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 0 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 ار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیکانتش

 0 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 0 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

ونیک سازمان شما درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکتر

 راضی بودند

2.7 0 

 1.5 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

 0 4 متفاوتهای ( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار همراهیافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 0 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 3 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 1.8 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 1.3 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 1.8 3.6 باشدمیمیزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما چه 

 2.1 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 1 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 2.1 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 2.8 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 0 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2.4 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان  ییتاروس تعاون کل اداره یازهایامت -64جدول. 

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای وجود قابلیت امنیتی داده
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 3.2 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 گاه از گواهینامه یا امضای دیجیتالپشتیبانی در

 0 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 0 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 1 4 ا به صورت برخطامکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شم

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 4 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

 1 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است

 0.3 1.5 ر درگاههای شغلی داعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان  ییروستا تعاون کل اداره یازهایامت -65جدول. 

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کندور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره میوجود راهبردی که به ط

 2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع

 1.6 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 2 3 ر اقدامات دولت الکترونیکنوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان د

 0.5 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه

ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی 

 خود سازمان (

3 0 

 3 3 جود ایرانی و خارجی (اجتماعی موهای وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 0 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetود قابلیت سیاستهای مرتبط با وج

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح سازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 0 
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 4 4 که الکترونیک داخلی در سازمانوجود شب

های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

ERP 

2.8 0 

 0.5 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

های دولتی از نظر افقی و انراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازم

 عمودی

4 0 

 2.5 4 های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت الکترونیکمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 

 

 ت و برنامه ریزی استان تهران:سازمان مدیری
 

 ملل سازمان اول گام در انتهر استان  یزیر برنامه تیریمد سازمان یازهایامت -66. جدول

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1.3 1.6 مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاه رسانی اخباراطالع

 

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان  یزیر برنامه تیریمد سازمان یازهایامت -67جدول. 

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.3 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 3.2 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.3 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.1 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 ای سازمان در درگاه سازمان شماهاعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 0 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه
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 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

 1.6 2 از جهت گستردگی و شفافیت ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 1.6 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 0 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط یا سایر داده (GISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

1 

های رایج و ... در درگاه د نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسشامکانات کمکی مانن

 سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 2.6 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجیپشتیبانی درگاه از زبان

 2.6 3.2 تانداردهای نمایش سازگار استدرگاه با اس

 1.3 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان  یزیر برنامه تیریمد سازمان یازهایامت -68جدول. 

   تعامل –گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

سازی( افزاری و امنیتی جهت اجرا )پیادهافزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 در سازماناجرای دولت الکترونیک 

4 4 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های جدیدی همچون وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادهکالن

2.4 0 

ی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت مجازی، داده، هوش مصنوعهای نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 0 
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دولت  راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 0 

 0 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبی گروهارائه اطالعاتی برا

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد مدیریتی(، آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 0 

ولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  منابع ها و الزامات دوجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 انسانی

3.6 0 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 0 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 0 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه قابلیت به

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 0 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 0 1.4 کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه گردآوری آمار رضایت

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک سازمان شما 

 راضی بودند

2.7 0 

 2 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.4 1.8 های عمومی در درگاه سازمان شماامکان گردآوری برخط نظر

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

 0 4 متفاوتهای افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 0 3 (افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 2.4 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.3 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 2.1 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 3 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 
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 2.1 2.1 اه رسمی سازمان شما  موجود است؟در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگ

 1.6 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 1.6 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 2.2 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 2.4 2.4 ونی در درگاه سازمانوجود ساز و کار جستجو در

 2 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان  یزیر برنامه تیریمد سازمان یازهایامت -69جدول. 

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 2.5 4 باز دولتی  در درگاه سازمان شماهای د قابلیت امنیتی دادهوجو

 3.2 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 0 2.7 مان شماوجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه ساز

 0 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 1 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 4 4 ج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات نتای

 2.5 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است

 1.2 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 

 ملل سازمان پنجم  گام در نتهرا استان  یزیر برنامه تیریمد سازمان یازهایامت -70جدول. 

   یکپارچگی )شبکه(-ام پنجمگ

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 
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 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 2 3.2 کهای جدید مشارکت الکترونیرسانی  فعالیت میزان اطالع

 0.5 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 2 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 0 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه

ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی خود 

 سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 0 4 جه داشته باشدمحور بودن تووجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 4 4 ورت برخط درگاه سازمان شمابه ص Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح سازمان و سازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سپس در سطح دولت الکترونیک

4 0 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

 ERP 2.8 2.8های رسانی از طریق تکنیکقابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات 

 1.5 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

 0 4 های دولتی از نظر افقی و عمودیراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 1.5 4 عمودی در فضای دولت الکترونیک های دولتی از نظر افقی ومیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 

 

  :اداره کل تامین اجتماعی

 

 ملل سازمان اول  گام در تهران استان  یاجتماع نیتام کل اداره یازهایامت -71جدول. 

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 ان شمامعرفی اطالعات تماس در درگاه سازم

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه
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 0 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 0.5 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع

 

 

 

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان  یاعاجتم نیتام کل اداره یازهایامت -72جدول. 

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 1 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 0 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 0.5 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 0 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان همعرفی پیوندهای درگا

 1.6 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 شفافیت
2 

2 

 1.6 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 0 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

0 

های رایج و ... در امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 موعه در درگاه سازمان شماعرضه اطالعات مؤسسات زیرمج

 3.2 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجی پشتیبانیدرگاه از زبان



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

30
3

 

 2.6 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 2.8 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان  یاجتماع نیتام کل اداره یازهایامت -73جدول. 

   تعامل –گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 4 4 ونیک در سازمانوجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکتر

سازی( افزاری و امنیتی جهت اجرا )پیادهافزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 اجرای دولت الکترونیک در سازمان

4 4 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های جدیدی به کارگیری فناوریوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت 

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادههمچون کالن

2.4 0 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 2.4 

دی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن دولت راهبر

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 4 

 0 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

رهبران )بعد  های مختلف سازمان شاملآموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 2.8 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  وجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 منابع انسانی

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 0 3 د در درگاهبه روزرسانی اطالعات موجو

 4 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان
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 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2.1 زمان ازطریق درگاهمعرفی فرایند ارائه خدمات سا

 1.8 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 2.4 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 1.4 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 1.8 1.8 انتشار این آمار در درگاه

جربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک سازمان درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین ت

 شما راضی بودند

2.7 1.5 

 2 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 0.5 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

های افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرمنسخه نرم وجود

 متفاوت

4 0 

 0 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 2 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.3 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 1.4 2.7 ارگیری درگاه رسمی سازمان شماحجم ب

 1.8 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 0 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 1 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 1.05 2.1 سمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر استحجم بارگذاری در درگاه ر

 1.4 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 0 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2.4 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان سوم  گام در تهران استان  یاجتماع نیتام کل اداره یازهایامت -74جدول. 

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.5 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای وجود قابلیت امنیتی داده
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 4 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 احراز هویت دیجیتال پشتیبانی درگاه از

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 2.7 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 4 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 3.2 4 الی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخطامکان تراکنش م

 0 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 0 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

 2.5 4 امالً برخط استدرصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت ک

 1.5 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم  گام در تهران استان  یاجتماع نیتام کل اداره یازهایامت -75جدول. 

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.1 2.1 رسانی اخبار(عطرفه با مردم )صرفاً اطالارتباط یک

 4 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع

 0.5 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 3 3 رونیکاجتماعی در جهت دولت الکتهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 0 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 0.5 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه

ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی خود 

 سازمان (

3 0 

 0 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های تباط جامع دوطرفه با مردم) شبکهوجود ار

 4 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataا وجود قابلیت سیاستهای مرتبط ب

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 
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زمان و های مجزا در سطح ساسازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سپس در سطح دولت الکترونیک

4 4 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

 ERP 2.8 0های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

 2.8 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

 4 4 های دولتی از نظر افقی و عمودیسازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان راهبردی در

 2.5 4 های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت الکترونیکمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 

 

 

 شرکت گاز استان تهران:
 

 ملل سازمان اول  گام در تهران استان  گاز شرکت یازهایامت -76جدول. 

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 0.5 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع

 

 ملل سازمان دوم  گام در تهران استان  گاز شرکت یازهایامت -77جدول. 

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 3.2 4 پذیری درگاهان اجرای استانداردهای دسترسمیز

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.6 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.4 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 مان در درگاه سازمان شماهای سازاعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه
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 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

جهت گستردگی و از  ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 شفافیت
2 

2 

 2 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

0 

های رایج و ... در ستفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسشامکانات کمکی مانند نحوه ا

 درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 3.2 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 0 1.5 های خارجیپشتیبانی درگاه از زبان

 3.2 3.2 نمایش سازگار است درگاه با استانداردهای

 1 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 

 ملل سازمان سوم  گام در تهران استان  گاز شرکت یازهایامت -78جدول. 

   تعامل –وم گام س

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

سازی( افزاری و امنیتی جهت اجرا )پیادهافزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 اجرای دولت الکترونیک در سازمان

4 0 

 0 4 یی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیکوجود سنجه ها

های جدیدی وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادههمچون کالن

2.4 2.4 

قعیت داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واهای نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 2.4 
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راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن دولت 

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 0 

 4 4 گاه سازمان شما عرضه شده استپذیر درهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 0 

ش و توانمندسازی  ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزوجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 منابع انسانی

3.6 0 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 0 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های خود را در درگاه به طور  پویا)در بازهقابلیت به روز رسانی ارائه خدمات 

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 0 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 1.4 1.4 شده در درگاه گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه

 1.8 1.8 انتشار این آمار در درگاه

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک سازمان 

 شما راضی بودند

2.7 2.1 

 2.4 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.4 1.8 گاه سازمان شماامکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در در

 1.8 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

های افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوت

4 4 

 3 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 3 3 نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمانکیفیت 

 2.7 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 1.3 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 1.8 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 
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 2.1 2.1 ن شما  موجود است؟در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازما

 1 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 1.6 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 1 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 2.4 2.4 انوجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازم

 2.4 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم  گام در تهران استان  گاز شرکت یازهایامت -79جدول. 

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 4 4 در درگاه سازمان شما  لتیباز دوهای وجود قابلیت امنیتی داده

 4 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 4 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 2.7 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 4 4 زمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.وجود راهبردی در سا

 3.2 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 0 4 ن شمااعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازما

 1 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است

 0.9 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 

 ملل سازمان پنجم  گام در تهران استان  گاز شرکت یازهایامت -80جدول. 

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 0 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می
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 2.7 3.2 کهای جدید مشارکت الکترونیرسانی  فعالیت میزان اطالع

 0.5 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 3 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 2.2 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه

صاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی خود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اخت

 سازمان (

3 3 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 0 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0لکترونیک  در جهت  راهبردی در سازمان برای دولت ا

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 4 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح سازمان و سازی سامانهبرای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه راهبردی در سازمان

 سپس در سطح دولت الکترونیک

4 4 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

 ERP 2.8 0های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

 1.5 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استای خدمتمیزان فراینده

 0 4 های دولتی از نظر افقی و عمودیراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 1.5 4 های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت الکترونیکمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 

 

 ه امداد:یتاداره کل کم
 

 ملل سازمان اول  گام در تهران استان  امداد تهیکم کل اداره یازهایامت -81جدول. 

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 مان و ساختار سازمانی خود در درگاهمعرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای ساز

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1.6 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع



 در استان تهران و ارائه راهکارها کیموانع استقرار دولت الکترون ییشناسا 

 
 

حه 
صف

31
1

 

 

 

 ملل سازمان دوم  گام در تهران استان  امداد تهیکم کل اداره یازهایامت -82جدول. 

   ه(ارتقا)توسع-گام دوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 4 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1 1.4 ها در درگاهن اعالن تغییر نشانیمیزا

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 0 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.4 1.4 سازمان شماعرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه 

 1.6 2 از جهت گستردگی و شفافیت ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع

 1.2 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 0 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط مربوط ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 در درگاه عرضه شده است
1 

0 

های رایج و ... در درگاه امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 سازمان شما عرضه شده
1.6 

0 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 3.2 3.2 می سازمان شماکیفیت قابلیت ناوبری درگاه رس

 0 1.5 های خارجی پشتیبانیدرگاه از زبان

 2.6 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 3.2 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به
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 ملل سازمان سوم  گام در تهران استان  امداد تهیکم کل اداره یازهایامت -83جدول. 

   تعامل –گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

سازی( افزاری و امنیتی جهت اجرا )پیادهفزاری، نرماهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 اجرای دولت الکترونیک در سازمان

4 4 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های جدیدی همچون وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 کچین و ...ها، هوش مصنوعی، بالدادهکالن

2.4 0 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 0 

رس بودن دولت راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دست

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 4 

 4 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد مدیریتی(، آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 رار دولت الکترونیکمجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسق

2.8 0 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  منابع وجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 انسانی

3.6 0 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 4 4 انجمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازم

 0 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 0 1.8 کانتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونی

 2.4 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 1.4 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه
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سازمان شما  درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 راضی بودند

2.7 0 

 1 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

 0 4 متفاوتهای افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 0 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 2.4 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.7 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 3.6 باشدمیات مناسب ماموریت شما چه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالع

 2.1 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 2.1 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 0.6 2.8 ارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماستچه میزان امکان  این حجم از ب

 2.4 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2.4 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم  گام در تهران استان  امداد تهیکم کل اداره یازهایامت -84جدول. 

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.5 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای وجود قابلیت امنیتی داده

 2.5 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 4 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 2.7 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 4 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 4 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط
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 0 4 قصات( در درگاه سازمان شماهای خرید )منااعالناعالن اطالعات 

 0 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

 1 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است

 0.9 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 

 ملل سازمان پنجم  گام در تهران استان  امداد تهیکم کل اداره یازهایامت -85جدول. 

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 2.5 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای وجود قابلیت امنیتی داده

 2.5 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 4 2.7 رگاه از احراز هویت دیجیتالپشتیبانی د

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 2.7 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 4 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعیکارتباط 

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 3.2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع

 1 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکی هاوجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 2 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 0.5 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه

خود  ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی

 سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 0 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataود قابلیت سیاستهای مرتبط با وج

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 
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های مجزا در سطح سازمان سامانه سازیراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 0 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

 ERP 2.8 2.8های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

 0.5 2.8 نیکی استرسانی سازمانی که کامالً الکترومیزان فرایندهای خدمت

 0 4 های دولتی از نظر افقی و عمودیراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 2.5 4 های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت الکترونیکمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان

 

 

 

 

 اداره کل صمت:

 

 ملل سازمان اول گام در تهران استان  صمت کل اداره یازهایامت -86جدول. 

 پیدایش )ظهور( -گام اول 

 

  

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 معرفی سازمان تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاه

 1 1 اه سازمان شماعرضه نقشه درگ

 1.6 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع

 

 ملل سازمان دوم گام در تهران استان  صمت کل اداره یازهایامت -87جدول. 

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 احتی یافتنی استدرگاه رسمی سازمان شما  به ر

 4 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1.6 1.6 ها در سازمان شماکیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.4 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شماعات تماس رؤسای بخشاعالن  اسامی و اطال

 0 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما
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 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.4 1.4 عرضه پیوندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شما

از جهت گستردگی و  ، گیرد مان  صورت میرسانی که از طریق درگاه سازکیفیت اطالع

 شفافیت
2 

2 

 2 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط ( یا سایر دادهGISآیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی )

 مربوط در درگاه عرضه شده است
1 

0 

های رایج و ... در مکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسشا

 درگاه سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 2.6 3.2 کیفیت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شما

 1.5 1.5 های خارجی پشتیبانیدرگاه از زبان

 3.2 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1.6 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 روزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمان شماامکان به

 

 

 ملل سازمان دوم گام در رانته استان  صمت کل اداره یازهایامت -88جدول. 

   تعامل -گام سوم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

سازی( افزاری و امنیتی جهت اجرا )پیادهافزاری، نرمهای سختوجود برنامه ای برای تأمین زیرساخت

 نیک در سازماناجرای دولت الکترو

4 0 

 0 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های جدیدی همچون وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادهکالن

2.4 0 

صنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت مجازی، داده، هوش مهای نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 0 
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راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصول اطمینان از در دسترس بودن دولت 

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 4 

 4 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیببرای گروه ارائه اطالعاتی

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد مدیریتی(، آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 مجریان )بعد فنی( و منابع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیک

2.8 2.8 

امات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  منابع ها و الزوجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 انسانی

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه

 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 0 4 جمع آوری آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 0 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های ابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازهق

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 1.8 1.8 انتشار آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک

 0 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 0 1.4 آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاهگردآوری 

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک سازمان شما 

 راضی بودند

2.7 0 

 2.4 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.8 1.8 وری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شماامکان گردآ

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

 0 4 متفاوتهای افزار همراهی( درگاه رسمی سازمان برای سیستم عاملافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 0 3 درگاه سازمان(افزار همراهی( افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 2.4 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 1.8 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 0 3.6 باشدمیچه میزان امکان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما 

 2.1 2.1 اری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟در صورت نیاز امکان بارگذ

 1.6 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است
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 0 2.8 چه میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماست

 0 2.4 تجو درونی در درگاه سازمانوجود ساز و کار جس

 2 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست

 

 ملل سازمان چهارم گام در تهران استان  صمت کل اداره یازهایامت -89جدول. 

   تراکنش )تبادل( -گام چهارم 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 0 4 در درگاه سازمان شما  باز دولتیهای امنیتی دادهوجود قابلیت 

 3.2 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا امضای دیجیتال

 0 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 0 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 1 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 4 4 قصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات نتایج خرید )منا

 3.2 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است

 0.3 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان  صمت کل اداره یازهایامت -90جدول. 
 

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب  

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کندوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونیک اشاره می

 3.2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیک رسانی  فعالیت میزان اطالع

 0.5 2.4 ی ارتباط برخط با مخاطبانامکان برقرار

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیک های وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 2 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک 
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 0.5 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده است امکان پذیری شبکه

دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی خود ارتباط جامع 

 سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 0 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 ازمان شما به صورت برخط درگاه س Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح سازمان و سازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سپس در سطح دولت الکترونیک

4 0 

 4 4 وجود شبکه الکترونیک داخلی در سازمان

 ERP 2.8 0های کنیکقابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق ت

 2.1 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

 0 4 های دولتی از نظر افقی و عمودیراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 2.5 4 لت الکترونیک های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دومیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان
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 اداره کل بهزیستی:
 

 ملل سازمان اول گام در تهران استان  یستیبهز کل اداره یازهایامت -91جدول. 

   پیدایش )ظهور( -گام اول 

 امتیاز سازمان امتیاز مطلوب 

 1.6 1.6 معرفی اطالعات تماس در درگاه سازمان شما

 1 1 ن تاریخچه، اهداف واحدهای سازمان و ساختار سازمانی خود در درگاهمعرفی سازما

 1 1 عرضه نقشه درگاه سازمان شما

 1.6 1.6 رسانی اخبار مرتبطِ درون و برون سازمانی در درگاهاطالع

 

 للم سازمان دوم گام در تهران استان  یستیبهز کل اداره یازهایامت -92جدول. 

   ارتقا)توسعه(-گام دوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 1.6 1.6 درگاه رسمی سازمان شما  به راحتی یافتنی است

 4 4 پذیری درگاهمیزان اجرای استانداردهای دسترس

 1.2 1.2 )ها( سازمانی برای ارتباط با سازمان شمادر دسترس  بودن ایمیل

 1 1.6 سازمان شماها در کیفیت پاسخگویی به ایمیل

 1.4 1.4 ها در درگاهمیزان اعالن تغییر نشانی

 1.6 1.6 های سازمان در درگاه سازمان شمااعالن  اسامی و اطالعات تماس رؤسای بخش

 1.6 1.6 ارائه حقوق دسترسی به اطالعات دولتی در درگاه سازمان شما

 1 1 های مرتبطسازمان معرفی پیوندهای درگاه

 1.6 1.4 وندهای مورد نیاز در درگاه سازمان شماعرضه پی

 از جهت گستردگی و شفافیت ، گیرد رسانی که از طریق درگاه سازمان  صورت میکیفیت اطالع
2 

2 

 2 2 انسجام توزیع محتوا در درگاه سازمان

 1 1 های حریم خصوصی درگاه سازمان شمامعرفی سیاست

های جغرافیایی یا خدمات برخط مربوط ( یا سایر دادهGISیی )آیا اطالعات سیستم اطالعات جغرافیا

 در درگاه عرضه شده است
1 

1 
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های رایج و ... در درگاه امکانات کمکی مانند نحوه استفاده کاربران از خدمات مختلف، پرسش

 سازمان شما عرضه شده
1.6 

1.6 

 1 1 عرضه اطالعات مؤسسات زیرمجموعه در درگاه سازمان شما

 3.2 3.2 ت قابلیت ناوبری درگاه رسمی سازمان شماکیفی

 1.5 1.5 های خارجیپشتیبانی درگاه از زبان

 3.2 3.2 درگاه با استانداردهای نمایش سازگار است

 1 1.6 های نمایشسازی ویژگیامکان شخصی

 0 2.8 امکان دسترسی به اطالعات شخصی

 0 3.2 ان شماروزرسانی اطالعات شخصی در درگاه سازمامکان به

 

 ملل سازمان سوم گام در تهران استان  یستیبهز کل اداره یازهایامت -93جدول. 

   تعامل -گام سوم 

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 4 4 وجود سند راهبردی  )یا معادل آن( برای اجرای دولت الکترونیک در سازمان

افزاری و امنیتی جهت اجرا افزاری، نرمهای سختن زیرساختوجود برنامه ای برای تأمی

 سازی( اجرای دولت الکترونیک در سازمان)پیاده

4 4 

 4 4 وجود سنجه هایی برای اطمینان از اجرای دولت الکترونیک

های جدیدی وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت به کارگیری فناوری

 ها، هوش مصنوعی، بالکچین و ...دادههمچون کالن

2.4 0 

داده، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، بالکچین،واقعیت های نو همچون کالنبه  کارگیری فناوری

 مجازی، اینترنت اشیاء، و واقعیت افزوده در سازمان در راستان اجرای دولت الکترونیک

2.4 0 

ل اطمینان از در دسترس بودن دولت راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت   حصو

 پذیرهای آسیبالکترونیک برای گروه

4 4 

 4 4 پذیر درگاه سازمان شما عرضه شده استهای آسیبارائه اطالعاتی برای گروه

های مختلف سازمان شامل رهبران )بعد آموزش و فعالیت هایی در جهت آگاه سازی در رده

 ع انسانی در جهت اسقرار دولت الکترونیکمدیریتی(، مجریان )بعد فنی( و مناب

2.8 2.8 

ها و الزامات دولت الکترونیک برای آموزش و توانمندسازی  وجود نیازسنجی آموزشی نیازمندی

 منابع انسانی

3.6 3.6 

 4 4 ارائه خدمات سازمان در درگاه
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 3 3 به روزرسانی اطالعات موجود در درگاه

 0 4 دولت الکترونیک در سازمان جمع آوری آمار استفاده از خدمات

 2 2 ارزیابی رضایت از خدمات دولت الکترونیک در سازمان

 2.4 2.4 زمانی مورد نیاز(های قابلیت به روز رسانی ارائه خدمات خود را در درگاه به طور  پویا)در بازه

 2.1 2.1 معرفی فرایند ارائه خدمات سازمان ازطریق درگاه

 1.8 1.8 از خدمات دولت الکترونیک انتشار آمار استفاده

 0 2.4 ارائه این آمار به مراجع مرتبط با آن

 0 1.4 گردآوری آمار رضایت کاربران از خدمات ارائه شده در درگاه

 0 1.8 انتشار این آمار در درگاه

درصد جمعیت کاربرانی که از آخرین تجربه خود در استفاده از خدمات دولت الکترونیک سازمان 

 ما راضی بودندش

2.7 0 

 2.4 2.4 امکان ثبت شکایتت بازخورد در درگاه سازمان شما

 1.4 1.8 امکان گردآوری برخط نظرهای عمومی در درگاه سازمان شما

 0 1.8 افزار همراهی( درگاه سازمانافزار کاربردی )نرمردیابی نرم

های ی سازمان برای سیستم عاملافزار همراهی( درگاه رسمافزار کاربردی )نرموجود نسخه نرم

 متفاوت

4 0 

 0 3 افزار همراهی( درگاه سازمان(افزار کاربردی )نرم)کیفیت نرم

 2.4 3 کیفیت نسخه همراهی )موبایلی( درگاه رسمی سازمان

 2.7 2.7 سرعت بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 2.7 2.7 حجم بارگیری درگاه رسمی سازمان شما

 3.6 3.6 باشدمیان این حجم از بارگیری اطالعات مناسب ماموریت شما چه میزان امک

 0 2.1 در صورت نیاز امکان بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  موجود است؟

 0 2.1 سرعت بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما

 0 2.1 حجم بارگذاری در درگاه رسمی سازمان شما  تا چه حد امکان پذیر است

 0.5 2.8 میزان امکان  این حجم از بارگذاری اطالعات مناسب ماموریت شماستچه 

 0 2.4 وجود ساز و کار جستجو درونی در درگاه سازمان

 2.4 2.4 وجوی درونی درگاه رسمی سازمان شماکیفیت سازکار جست
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 ملل سازمان چهارم گام رد تهران استان  یستیبهز کل اداره یازهایامت -94جدول. 

 تراکنش )تبادل( -ام چهارم گ

 

  

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 0 4 باز دولتی  در درگاه سازمان شماهای وجود قابلیت امنیتی داده

 4 4 امنیتی درگاههای وجود قابلیت

 0 2.7 پشتیبانی درگاه از احراز هویت دیجیتال

 0 1.5 امضای دیجیتال پشتیبانی درگاه از گواهینامه یا

 0 2.7 وجود روشی برای تأیید ورود فرد به حساب کاربری خود در درگاه سازمان شما

 0 4 وجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک همسو با راهبرد سند تحول دیجیتال است.

 1 4 امکان تراکنش مالی برای ذینفعان از طریق درگاه سازمان شما به صورت برخط

 4 4 های خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شمااعالن اطالعات اعالن

 4 4 اعالن اطالعات نتایج خرید )مناقصات( در درگاه سازمان شما

 4 4 درصد خدماتی از سازمان به مردم )شامل مجوزها، استعالمات و ...( به صورت کامالً برخط است

 1.5 1.5 های شغلی در درگاهاعالن  فرصت

 

 ملل سازمان پنجم گام در تهران استان  یستیبهز کل اداره یازهایامت -95دول. ج

   یکپارچگی )شبکه(-گام پنجم

امتیاز  

 مطلوب

 امتیاز سازمان

 2.1 2.1 رسانی اخبار(طرفه با مردم )صرفاً اطالعارتباط یک

 0 4 کندک اشاره میوجود راهبردی که به طور خاص به مشارکت الکترونی

 3.2 3.2 های جدید مشارکت الکترونیکرسانی  فعالیت میزان اطالع

 1 2.4 امکان برقراری ارتباط برخط با مخاطبان

 0 3 اجتماعی در جهت دولت الکترونیکهای وجود راهبردی در سازمان برای شبکه

 3 3 نوع تعامل با مردم و مشارکت ایشان در اقدامات دولت الکترونیک

 1.2 3 سازی اجتماعی در درگاه سازمان شما تعبیه شده استامکان پذیری شبکه
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ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه اجتماعی اختصاصی سازمان یا برنامه الکترونیکی اختصاصی خود 

 سازمان (

3 0 

 3 3 اجتماعی موجود ایرانی و خارجی (های وجود ارتباط جامع دوطرفه با مردم) شبکه

 0 4 محور بودن توجه داشته باشدوجود راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  که به اصل داده

 once-only data 4 0راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک  در جهت  

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Dataوجود قابلیت سیاستهای مرتبط با 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان Open Datasetبا وجود قابلیت سیاستهای مرتبط 

 0 4 به صورت برخط درگاه سازمان شما Open Dataعرضه سیاست 

های مجزا در سطح سازی سامانهراهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت یکپارچه

 سازمان و سپس در سطح دولت الکترونیک

4 0 

 4 4 مانوجود شبکه الکترونیک داخلی در ساز

های قابلیت  مدیریت و بازمهندسی فرایندها به منظور ارتقا کیفیت خدمات رسانی از طریق تکنیک

ERP 

2.8 0 

 0 2.8 رسانی سازمانی که کامالً الکترونیکی استمیزان فرایندهای خدمت

 0 4 عمودیهای دولتی از نظر افقی و راهبردی در سازمان برای دولت الکترونیک در جهت تعامل سازمان

 1 4 های دولتی از نظر افقی و عمودی در فضای دولت الکترونیکمیزان  موفقیت شما در تعامل سازمان
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