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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يتيريخالصه مد

( مصوبه اول جلسه یازدهم شوراي اجرایي فناوري اطالعاا  هاه طاي هاماه شا اره      2به استناد بند )

فناوري اطالعا  موظا  اسات    دبيرخاهه شوراي اجرایياست،  شدهابالغ 04/02/97مورخ  10451/1

اجرایي داراي شناسنامه خدما   هايدستگاهها و خدما  الكتروهيكي گاههيفيت وبمست ر  صور به

را ارزیابي هند، در این راستا سازمان فناوري اطالعا  ایران مصوب سازمان اداري و استخدامي هشور 

اجرایاي ماوهور را    هااي دساتگاه وهيكاي  با ه كاري دبيرخاهه شورا براي پنج ين دوره خدما  الكتر

 يبارا  ياهوبت پنجم ه اهند چهار دوره گوشته از مادل بلاوغ مرهلاه    يابیدر ارزاست.  هرده ارزیابي

، ي، تراهنشا ياز پنج مرهله هضور در وب، تعاامل  يااست. مدل بلوغ پنج مرهله شدهاستفاده يابیارز

 يكا يمادل بلاوغ خادما  الكتروه    عناوان باه  ايا در ده آهچه .است شدهليتشك يو مشارهت يكپارچگی

در  يتكاامل  صاور  باه ن مدل، خادما   یاست. در ا شدهدادههشان ( 1-1)شكل شود در يم شناخته

مرهله هضور در  يت امبهشده  يهه وارد مرهله تعامل يخدمت مثالعنوانبهمراهل بلوغ هضور دارهد 

 است. ياز هضور در مرهله بعديهشيهرده است و هضور در هر مرهله پ يط آنش از يرا پ وب

بلوغ  يا، مدل پنج مرهلهيكيدر ارائه خدما  الكتروه یياجرا هايدستگاه يت فعليبا توجه به وضع

شده هه هر مرهله  يسازيبوم ياگوههبهاطالعا   يتوسط سازمان فناور شدهاهجام يهايابیدر ارز

ارائه خدمت  يابیگر ارزیكدیمرهله در هنار  پنجو  را در بردارد یيهها يهاشاخصاز  يبلوغ بخش

از  يكیک از مراهل بلوغ یهر  شدهيبوم(. در مدل ( 2-1شكل )رد)يگيرا در برم يكيالكتروه

 هند.يم يارائه خدمت را بررس يهاجنبه

 يابیا  ارزيبلوغ مطرح در ادب يال پنج مرهلهمد ( -) 

 

 يمدل بلوغ بوم ( -) 
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 پنجد در هر یو خدما  با شدهگرفتهمرهله بلوغ جداگاهه در هظر  پنج ينكه در مدل بلوغ بومیل ايدل

 آمدهع لبه يهايبررساست. طبق  یياجرا هايدستگاه يت فعليباشند، وضع هضورداشتهمرهله 

هضور دارهد،  يران در مرهله تراهنشیدر ا يكياز خدما  الكتروه ياريس، بيابیارز گروهتوسط 

ارائه  يكيالكتروه هامالًخدمت  مثالعنوانبههدارهد.  يدر مرهله هضور در وب ع لكرد مناسب آهكههال

نک از يحا  الزم و لي، داشتن توضيكيدر خصوص وجود خدمت الكتروه يرساهاما اطالع شوديم

بدون  خدمت يطین شرايدر چن. است هشدهاهجام دهندهارائهدستگاه به ساماهه صفحه اول ساماهه 

 هضور مناسب در وب يبرا يرده و لوا در مرهله آخر ساختايآخر رس يهامراهل بلوغ به مرهله يط

 يابیدر ارزل است هه ين دليوجود هدارد و به ه  ر(هارب هننده ريدرگو  هاربرپسندساختار مناسب )

شود. يم يريگاهدازه مرهله پنجهر خدمت  يبرااطالعا   يتوسط سازمان فناور گرفتهاهجام

 شده است. آوردهن بخش یک از مراهل مدل بلوغ در ادامه ایشتر در خصوص هر يحا  بيتوض

 :مرحله حضور در وب 

 هاآناستفاده از  يهاراهاز وجود خدما  و  يگاهآاست.  يرساههدف از مرهله هضور در وب، اطالع

ن یشدن هر درگاه، هضور و عبور از ا يكيمنظور الكتروهرود. بهيبه ش ار م يجزو هقوق شهروهد

است هه به س ت  يهر سازماه يبرا يل، هضور در وب مرهله مه ين دلياست. به ه  يمرهله ضرور

 رود. يش ميشدن پ يكيالكتروه

 يمرحله تعامل: 

صور  د قادر باشد بهیروهدان است. هاربر بااي براي ارائه خدما  به شه، مقدمهيمرهله تعامل

. ضرورتاً با هاربر ارتباط هدارد يبا دولت تعامل داشته باشد، اما دولت در مرهله تعامل يكيالكتروه

. است ياز اهداف مرهله تعاملها ق پر هردن و ارسال فرمیارسال درخواست از طر يبرا يجاد بستریا

ا ی يک صفحه شخصی صور به ي  ویتعر يبرا يطين محهاربر و داشت یين مرهله شناسایدر ا

تواهد ياست هه هاربر م شدهيطراه ياگوههبهها اما فرم، هار وجود هدارد مخصوص ياشبوردد

برخط اهجام  لزوماً صور بهند یفرآ. مناسب به دولت اطالع دهد يدرخواست خود را در ساختار

ک باجه یل به یتحو يا هتی يكيدرگاه، پست الكتروهق یطرارسال از  صور بهتواهد يشود و ميه 

 خاص باشد.

 يمرحله تراکنش: 

صور  د بهیست قادر باشد با دولت ارتباط برقرار هند و دولت بایبايهاربر م يدر مرهله تراهنش
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صور  هه قبالً به يرس  يندهایدر فرآ يراتيين مرهله تغیگو باشد. ابه هاربر پاسخ يكيالكتروه

ن هاربران يهند. ه چنيبه سازمان داشت، اع ال م ياز به مراجعه هضوريا هیشد و يام ماهج يهاغو

داشته باشند.  يكيصور  برخط، پرداخت الكتروها اهجام معامال  بهیخدما  و  يتواهند به ازايم

 است. يكيصور  الكتروهن مرهله، ارائه هامل خدمت بهیا يهدف اصل

  يکپارچگيمرحله: 

 يكپارچگیاست و شامل  يفرد يجابر گروه به يتعامال  مبتن ينیگزیجا رهله،ن میهدف از ا

ک صفحه با روهد یگر صرفاً ینجا درگاه دیگر و تعامال  است. در ایكدیچندمنظوره با  يندهایفرآ

سازد. هدف از يكپارچه میندها را یو فرآ يپشت دفتر يهاساماههطور هامل ست و بهيه ي یقد

در سطح ارائه خدمت و در سطح  يكپارچگیدر سطح داده،  يكپارچگیالوه بر ع يكپارچگیمرهله 

 .استز يخود ه سؤاال ها و گرفتن پاسخ هاربر به داده يدر دسترس يكپارچگیاعالم اعالها  به هاربر، 

 يمرحله مشارکت: 

 بهبود يدولت در راستا يهايريگميش مشارهت ع وم در امور و تص ین مرهله، افزایهدف از ا

و  يرساهه اجت اع ين منظور دولت به ابزارهایاست. بد يو خدما  دولت ياسيس يهايريگميتص 

هظر  تیدرههاآورد تا يم يدئو و ... روی، اشتراک عكس و وياجت اع يهاها، شبكهوب ازج له وبالگ

 اعت ادقابل ا  آگاهاهه و يبه دولت در اخو تص  يه ك شاخصک ی عنوانبهمخاطبان خدمت  

موقع و مداوم به ده دادن، پاسخ بهی، بازخورد، ايدهيزمان، رأن مرهله مكال ه همیه ک هند. ا

متنوع را شامل  يارتباط يهاهاهالو  ياجت اع يهارساهه ياصل يهاانیجر يبازخورد، ت رهز بر رو

 شود.يم

 :يابيعلت و هدف ارز

هيز  28/1/98فناوري اطالعا  ایران مورخ جلسه یازدهم شوراي اجرایي )عالي( به استناد مصوبه اول 

هسبت باه   ماههسههاي مست ر در دوره صور بهدبيرخاهه شوراي عالي فناوري اطالعا  موظ  است 

 ديتائبه  هاآناجرایي هه شناسنامه خدما   هايدستگاهها و خدما  الكتروهيكي ارزیابي هيفيت وبگاه

 قدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه هند.سازمان اداري استخدامي هشور رسيده است، ا

 

هشور اسات. در   يسازمان امور استخدام ياز سو صادرشده يها، شناسنامهمپنجهوبت  يابیارز يبنام

در درگاه سازمان امور  شدهارائهدر شناسنامه و فهرست  شدهارائهن فهرست خدما  يصور  اختالف ب
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  هاسته شده است. يابیزج اریهتا يكپارچگیاداري و استخدامي، از 

 ياصال  هادف  پانج  باه  توجاه  با و يمحور شهروهد دگاهید يمبنا بر پنجم هوبت يابیارز يهاشاخص

 ،ياثربخشا  ،يريا فراگ) يرسااه اطاالع  متحاد  ملال  ساازمان  2018 ساال  يابیا ارز ساند  در ذهرشده

اهداف  يآورده سازهوبت پنجم، بر يابیدر ارز. اهدشدهيطراه( نانياط  تيقابل و تيشفاف ،یيپاسخگو

 در مراهل مختل  بلوغ دهبال شده است. گاههپنج

تعااون   يساازمان مرهاز   .اندنکردهدستگاه مطابق جدول زير همکاري  پنج هوبت پنجم  يابیرزدر ا

در ارائاه   يران به علت عادم ه كاار  یهفت ا يدفاع مقدس و شرهت مل يران، داهشگاه عالیا یيروستا

هظاام  و ساازمان  وزار  صانعت، معادن و تجاارت    يابیا ضور هدارهاد. ارز ه يابیفهرست خدما  در ارز

 ساازمان از درگااه   آهچاه بار اسااس    ،ارائاه اطالعاا  الزم   يبرا يز به علت عدم ه كاريه يدامپزشك

، يخاارج  گاواري سرمایهرو، سازمان يوزار  هالزم به ذهر است هه است.  گرفتهاهجامبوده  رؤیتقابل

 . اندشدهارزيابياز  نوبتر در اين عدم حضوخواستار  شوره ياستخدام يسازمان ادار

 اهدهكرده يه كار يابیارز مپنجهه در هوبت  هایيدستگاه ( 1-1) جدول

 عنوان دستگاه رديف

 رانیا یيتعاون روستا يمرهزسازمان  1

 دفاع مقدس يداهشگاه عال 2

 وزار  صنعت، معدن و تجار  3

 رانیهفت ا يشرهت مل 4

 يهظام دامپزشك 5

 

 ياسام ( 2-1جدول )بوده است. در  يابیهوبت ارز پنجدر طول  هاسازمانشرفت يپ ،توجهقابلاز موارد 

  م را داشتند، آورده شده است.چهار هوبتبهن رشد هسبت یشتريب يهه دارا سازمانده 

آماده  دسات س مياهگين امتيازهاي بههاي اجرایي در طول پنج هوبت ارزیابي بر اساروهد رشد دستگاه

اگرچه وضعيت هلاي   شده است.هشان داده (4-1شكل ) ها هيز دردر مراهل بلوغ و امتياز هل سازمان

هوبت پنجم داشته است ولي در مراهل تعاملي، تراهنشي و ها )امتياز هل( رشد ه ي هسبت بهسازمان

اق افتاده است. در مراهل یكپارچگي و هضاور  هاي اجرایي اتفمشارهتي تغييراتي در وضعيت دستگاه

در وب به علت سختگيري بيشتر در هحوه سنجش هسبت به ارزیابي هوبات چهاارم، ميااهگين امتيااز     

 یافته است.آمده هاهشدستبه
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 چهارم هوبتبهم هسبت پنجهوبت  يابین رشد در ارزیشتريب يدارا سازمانده  ( 1-2) جدول

 

 

 چهارم هوبتبهم هسبت پنجهوبت  يابین رشد در ارزیشتريب يده سازمان داراه ودار  ( -) 

 درصد رشد نام سازمان

%536.2 اي هشورو هرفه سازمان آموزش فني  

%1.943 يسازمان هسابرس  

%.6230 رانیتو پاستور اياهست  

%29.1 يبرق هرارت يرويد هيشرهت تول  

%.1327 رانیا ياسالم يج هور آهنراهشرهت   

%.926 رانیا يو اهتشافا  معده يشناسسازمان زمين  

%.5925 يهشور يسازمان بازهشستگ  

%.3725 رانیسازمان توسعه تجار  ا  

%.3625 يكيو فروش اموال ت ل آوريج عسازمان   

%25.09 پژوهشگاه ارتباطا  و فناوري اطالعا   
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 ه ودار مقایسه هتایج مياهگين وضعيت در پنج هوبت ارزیابي ( -) 

 ((.3-1)جدول ) اهدشدهاضافهسازمان جدید به ارزیابي  15ارزیابي هوبت پنجم تعداد در 

 هوبت پنجم يابید در ارزیجد هايسازمانفهرست  ( 1-3) جدول

 سازمان فيرد

 ستاد وزار  هفت 1

 رانیا ي يپتروش يشرهت مل 2

 رانیگاز ا يشرهت مل 3

 رانیا يهفت هايفرآوردهش و پخش یپاال يشرهت مل 4

 هایاراهه يسازمان هدف ندساز 5

 هشور وبودجهبرهامهسازمان  6

 ياجت اع تأمينسازمان  7

 يغا  اسالميسازمان تبل 8

 یيپژوهشگاه فضا 9

 رانیا وريبهره يسازمان مل 10

 يوزار  راه و شهرساز 11

 رانیا يصنعت هايشهرکع هوچک و یسازمان صنا 12

 پست و مخابرا  يهاربرد يداهشكده عل  13

 کيع الكتروهیقا  و توسعه صنايت از تحقیصندوق ه ا 14

 رانیج.ا. ا ال لليبين هايه ایشگاه يشرهت سهام 15
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ک، وزار  راه يع الكتروهیقا  و توسعه صنايت از تحقیت صندوق ه ايوضع ،سازمان 15ن یان ايدر م

 هوبت پانجم بهتار   يابیدر ارز از هليامت ازهظرن یریهسبت به سا وبودجهبرهامهو سازمان  يو شهرساز

 بوده است.

 آورده شده اسات. ( 4-1جدول )در  يابیدوره ارز پنجدر  شدهارزیابير خدما  یتعداد هل خدما  و ز

 ،دوم هوبات . در اهاد هداشاته ت ر خادم یا ا زیا بوده و  يتک خدمت هاسازماناهثر  ،يابیاول ارز هوبتدر 

م پانج و  ، چهاارم ساوم  هوبات در  .باوده اسات   دارشناسانامه ر خدما  یو ز بر خدما  يمبتن يابیارز

 يابیا مورد ارز ،اب قرار دادهدیار ارزيفهرست هرده و در اخت هاسازمانهه خود  ير خدماتیخدما  و ز

  .است هوبت پنجدر  شدهارزیابياختالف تعداد خدما   يل اصليدل ذهرشدهقرار گرفته است. موارد 

 هوبت پنجدر  شدهارزیابير خدما  یتعداد خدما  و ز ( 1-4) جدول

 

را  يابیارز هوبت پنجدر  شدهارزیابيشناسنامه خدمت  يدارا هايدستگاهتعداد  سهیمقا( 5-1جدول )

دستگاه در دوره  105دستگاه در دوره اول به  60از  شدهيابیارز هايتگاهدستعداد  .دهديمهشان 

 است. یافتهافزایش مپنج

 يابیپنج هوبت ارزدر  هاضر هايدستگاهتعداد  ( 1-5) جدول

 تعداد دستگاه حاضر يزمان برگزار يابينوبت ارز

 60 95زمستان  نوبت اول يابيارز

 83 96تابستان  نوبت دوم يابيارز

 93 96زمستان  منوبت سو يابيارز

 93 97تابستان  نوبت چهارم يابيارز

 105 97زمستان  نوبت پنجم يابيارز

 پنجم نوبت چهارم نوبت سومنوبت  دومنوبت  اول نوبت 

ر خدمات يتعداد خدمات و ز

 شدهارزيابي
573 1778 1758 2095 2207 
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از هل ياست، بر اساس محاسبه امت شدهدادههشان ( 6-1جدول )هه در  هاسازمان یيهها يبندرتبه

در مراهل  از سازمانيدار امتن وزنياهگياز هل هر سازمان ميشود. امتيهر سازمان اهجام م يبرا

البته الزم به ذهر است هه در ارزیابي هوبت پنجم اختالف امتياز هل بين  .استگاهه بلوغ پنج

 .استاختالف  صدمیکدر مواردي بسيار هم و در هد  هاسازمان

 از هل يبر اساس امت هاسازمان يبندرتبه ( 1-6) جدول

ميانگين 

دار وزن

نوبت 

 پنجم

ميانگين  رديف هاسازمان

دار وزن

نوبت 

 پنجم

 رديف هاسازمان

 1 بي ه مرهزي ج هوري اسالمي ایران  %98.00 55 مرهز تحقيقا  راه، مسكن و شهرسازي 62.98%

اقتصادي  هايه کو  گواريسرمایهسازمان  %97.5 56 پژوهشگاه ارتباطا  و فناوري 62.85%

 و فني ایران

2 

 3 و فروش اموال ت ليكي آوريج عسازمان  %94.75 57 صندوق ض اهت صادرا  ایران  61.88%

 4 سازمان امور مالياتي هشور %92.75 58 پژوهشگاه فضایي 61.48%

 5 سازمان تنظيم مقررا  و ارتباطا  رادیویي  %91.73 59 سازمان هج و زیار  60.52%

 6 لكتروهيكيمرهز توسعه تجار  ا %89.63 60 معاوهت عل ي و فناوري ریاست ج هوري 60.24%

 7 بنياد شهيد و امور ایثارگران %89.21 61 وپرورشآموزشوزار   59.96%

 8 وزار  امور اقتصادي و دارایي %88.70 62 سازمان تعزیرا  هكومتي 59.9%

 9 سوادآموزيههضت  %88.54 63 سازمان مدیریت بحران هشور 59.68%

 10 ارتباطا  زیرساختشرهت   %86.77 64 مرهز آموزش مدیریت دولتي 59.02%

 11 سازمان امور اراضي  %86.18 65 شرهت تواهير 58.81%

 12 سازمان سنجش آموزش هشور %86.09 66 وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  57.98%

 13 سازمان بنادر و دریاهوردي  %85.74 67 شرهت ملي پتروشي ي ایران 57.86%

 14 سازمان ملي زمين و مسكن %85.11 68 وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمي 57.40%

 15 سازمان اهرژي ات ي ایران %84.66 69 سازمان اهتقال خون هشور 56.79%

 16 سازيخصوصيسازمان   %83.50 70 سازمان فضایي ایران 56.31%

 17 برداري هشورسازمان هقشه %82.82 71 وزار  صنعت، معدن، تجار  55.70%

 18 سازمان هواشناسي هشور  %82.32 72 ریزي آموزشيبرهامهسازمان پژوهش و  55.36%

سازمان توسعه و هوسازي معادن و صنایع  %81.68 73 وزار  تعاون هار و امور اجت اعي 55.01%

 معدهي

19 

 %81.65 74 شرهت ملي گاز ایران 53.48%

 

صندوق ه ایت از تحقيقا  و توسعه صنایع 

 الكتروهيک

20 

و  دستيصنایعسازمان ميراث فرهنگي،  %81.53 75 ها و امور تربيتي هشورنسازمان زهدا  53.37%

 گردشگري

21 

 22 ایران باهکپست %79.42 76 وزار  ورزش و جواهان 50.44%

 23 شرهت بازرگاهي دولتي ایران  %79.28 77 شرهت هواپي ایي ج هوري اسالمي ایران )ه ا( 50.37%

 24 مرهز آمار ایران %78.98 78 سازمان بازرسي هل هشور 50.21%
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 25 شرهت توليد هيروي برق هرارتي %78.60 79 جهاد داهشگاهي 49.13%

شرهت مادر تخصصي ساخت و توسعه  %77.88 80 ايجاده وهقله لسازمان راهداري و  48.65%

 هشور وهقله لزیربناهاي 

26 

 27 ورزيوزار  جهاد هشا %77.62 81 ایران وريبهرهسازمان ملي  45.85%

 28 سازمان دامپزشكي هشور %77.58 82 سازمان اسناد و هتابخاهه ملي  45.74%

 29 سازمان توسعه تجار  ایران %76.42 83 و توليدهنندگان هنندگانمصرفسازمان ه ایت از  45.36%

 30 سازمان ملي استاهدارد ایران %75.90 84 وزار  دادگستري 45.14%

 31 ج هوري اسالمي ایران آهنراهشرهت  %74.83 85 وزار  امور خارجه 43.97

 32 وزار  علوم، تحقيقا  و فناوري  %74.03 86 شرهت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضالب هشور 43.79%

شرهت خدما  هوایي و منطقه ویژه  %73.11 87 سازمان وظيفه ع ومي هاجا 43.76%

 اقتصادي پيام

33 

 34 گ رک ج هوري اسالمي ایران %72.89 88 اهستيتو پاستور ایران 42.83%

 35 سازمان خبرگزاري ج هوري اسالمي %72.23 89 ستاد وزار  ارتباطا  42.36%

 36 سازمان بي ه سالمت ایراهيان %70.75 90 هفتي ایران هايفرآوردهشرهت ملي پاالیش و پخش  41.89%

 37 مي ایرانشرهت پست ج هوري اسال  %70.51 91 سازمان غوا و دارو 41.38%

هاي سازمان مدارس غيردولتي و مشارهت %70.39 92 ج.ا. ایران ال لليبين هايه ایشگاهشرهت سهامي  40.85%

 مردمي و خاهواده

38 

 39 هشور اهوالثبتسازمان  %70.15 93 اجت اعي تأمينسازمان  40.82%

 40 اي هشورآموزش فني و هرفهسازمان   %69.14 94 ، مراتع و آبخيزداري هاجنگلسازمان  40.24%

 41 وزار  راه و شهرسازي %68.60 95 سازمان پزشكي قاهوهي هشور 37.76%

 42 سازمان اوقاف و امور خيریه %67.13 96 سازمان بهزیستي هشور  35.95%

 43 شرهت مدیریت منابع آب ایران  %66.47 97 سازمان امور عشایر ایران 35.08%

 44 سازمان فناوري اطالعا  ایران %66.38 98   اسالميسازمان تبليغا 35.04%

 45 هشور وبودجهبرهامهسازمان  %66.36 99 داهشكده عل ي هاربردي پست و مخابرا  34.83%

 46 سازمان هوسازي، توسعه و تجهيز مدارس  %64.36 100 سازمان هفظ هباتا   31.45%

صنعتي  هايشهرکصنایع هوچک و سازمان  %66.22 101 سازمان هظام دامپزشكي 30.45%

 ایران

47 

 48 زیستمحيطسازمان هفاظت  %65.60 102 ستاد وزار  هفت 29.70%

 49 شرهت آزمایشگاه فني و مكاهيک خاک %65.00 103 ايرایاهه هايبازيبنياد ملي  29.56%

 50 وزار  هشور %64.87 104 هشاورزي و منابع طبيعي مهندسيهظامسازمان   27.35%

 51 سازمان هسابرسي  %63.90 105 هایاراههسازمان هدف ندسازي  12.53%

 52 سازمان بازهشستگي هشوري 63.46%   

 53 سازمان شيال  ایران   63.16%   

شناسي و اهتشافا  معدهي سازمان زمين  63.13%   

 ایران

54 
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 وزارت صنعت، معدن، تجارت -1-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  وزارت صنعت، معدن و تجارت نيانگيم

 
     

 مپنج نوبتوزارت صنعت، معدن و تجارت در  شدهارزيابي خدمات   

 

مراحل مدل 

 بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
28% 28% 64% 58.40% 54.8% 

 %44.11 %51.80 %51 %30 %33 تعاملي

 %58.11 %39.80 %14 %9.50 %5 تراکنشي

 %61.5 %45.20 %55 %5 %4 يکپارچگي

 %59.32 %19.60 %20 %0.60 %2 مشارکتي

 %55.70 %47.76 %46.65 %21.41 %23.47 از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

%60.47 هاباهکال  به يتسه يمش ول اعطا يديتول يواهدها يمعرف %58.12 يصنعت يواهدها برداريبهرهصدور پرواهه    

 %54.05 يصدور هار  بازرگاه 55.00% يت گ رهير معافصدو

 %59.16 يصنعت تأسيسصدور جواز  47.72% پخش هاال هايه ایندگي صدور مجوز

 %43 يال  خارجيت استفاده از تسهین اولوييتع 62.72% يمعده ریاهتشاف ذخا صدور پرواهه

%63.37 مستع ل   آال ينماشمجوز واردا    %55.6 يصنعت ياهه واهدهايد ماهيو گزارش آمار تول روزرساهيبهن، یتدو 

 %44.52 مت رهز  يبافيصدور مجوز هارگاه قال  54.87% ت فروشگاه بزرگيصدور مجوز فعال

%48.22  ينيصدور هار  مبادال  مرزهش  %61.97 معادن  يو هظار  فن يبازرس 

%60.12 يثارگریصدور پرواهه ا  %59.12 يما  مردیبه شكا یيو پاسخگو يبررس 

 %55.72 م هااليعرضه مستق هايه ایشگاه يبرگزار 58.12% افزارهرمد يتول برداريبهرهصدور پرواهه 

%58.12 معدن برداريبهرهصدور پرواهه   %54 به بخش صنعت گواريسرمایه هايفرصت رساهياطالع 

 يرضا رحمان: ت، معدن، تجارتصنعوزير 

 يانبرات قبادي: معاون آموزش، پژوهش و فناور



 

 گزارش نتايج پنج نوبت ارزيابي خدمات الکترونيکي سازمان ها

15 

 

 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيصندوق ضمانت صادرات ا -2-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيندوق ضمانت صادرات اصن يانگيم 

 

 

مپنج نوبتدر  رانيصندوق ضمانت صادرات ا شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
33% 30% 61% 88.60% 83.5% 

 %61.25 %82.10 %24 %22 %26 تعاملي

 %62.5 %41.60 %8 %3.50 %4 تراکنشي

 %32.00 %100.00 %17 %8 %9 يکپارچگي

 %82.50 %90.00 %11 %1.70 %5 مشارکتي

 %61.87 %83.42 %27.93 %16.17 %19.48 از کليامت

 شدهارزيابي خدمات

%60.72 صادرا  يمال تأمينل يتسه  

%60.72 صادرا  ياعتبار هايریسکپوشش   

%64.17 جهان يجهان و هشورها هايباهک، يدار خارجیخر ياعتبارسنج  

 يخانم افروز بهرام :يرهمد ياته يسعامل و رئ مدير

 ياک يفيشر يآقا: يو سرپرست روابط عموم يرعاملمد مشاور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيسازمان توسعه تجارت ا -3-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيسازمان توسعه تجارت ان يانگيج مينتا  

مپنج نوبتدر  رانيسازمان توسعه تجارت ا شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
19% 26% 53% 49.30% 77.0% 

 %85.0 %53.10 %62 %19 %14 تعاملي

 %95.0 %62.00 %35 %13 %6 تراکنشي

 %58.3 %46.80 %6 %0 %3 يکپارچگي

 %66.0 %59.20 %21 %1.20 %1 مشارکتي

 %76.42 %51.04 %37.65 %13.34 %10.06 از کليامت

 شدهارزيابي خدمات

 %76.85 به صادرهنندگان يمشاوره تجار

 %76.35 يتجار هايهيئترش یاعزام و پو

 %76.35 يو اختصاص يتخصص يال للنيو ب يشگاه داخلیه ا يمجوز برگزار

 %75.85 ثبت سفارش واردا  هاال

 %76.35 هاال بودن يرتجاريغ يگواه

 %76.85 م تجاريتعل

 %76.35 ياستاه و يمل ه وهه صادرهننده اهتخاب

 يمودود يآقاسازمان :  سرپرست

  يفيخانم لط :اطالعات يفناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 دکنندگانيو تول کنندگانمصرفت از يسازمان حما -4-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  دکنندگانيو تول کنندگانمصرفت از يسازمان حمان يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  دکنندگانيو تول کنندگانمصرفت از يسازمان حما شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابي خدمات

 58.43% هنندگانمصرفتندیس رعایت هقوق اعطاي گواهينامه و 

 53.73% به تخلفا  يدگيو رس يبازرس

 49.29%  ت هاال و خدما يرا  قييو هظار  بر تغ يبررس

 32.66% هنندگانمصرفهاي ه ایت از هقوق اهج ن سازيفعال يصدور پرواهه برا

.32% و... یيربنایو ز ي، ع ومي، بازرگاهين تعرفه خدما  صنفييتع 66  

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
21%  35%  57%  79.30% 44.71% 

%23 تعاملي  27%  19%  83.40% 40.56% 

%5 تراکنشي  1%  13%  64.30% 44.08% 

%2 يکپارچگي  0%  73%  96.30% 66.0% 

%4 مشارکتي  2.60%  11%  19.30% 7.5% 

 %45.35 %77.85 %40.16 %18.02 %24.87 از کليامت

 عباس تابشرياست سازمان : 

 يثابت يعل :اطالعات يکل دفتر فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا يدولت يشرکت بازرگان -5-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيا يدولت يشرکت بازرگانن يانگيم  

 

 مپنجنوبت در  رانيا يدولت يشرکت بازرگان شدهارزيابي خدمات

 شدهارزيابيخدمات 

 %78.25 بر اختالط گندم در هشورو هظار   ریزيبرهامه %79 دولت يكيالكتروه تدارها  هظام تیریمد

 %78.25 در هشور یيهاهوا يبر فروش آرد به واهدها هظار  %79.65 منتخب ياساس يهاالها عیتوز و تأمين

 ياساس يهاالها کیاستراتژ ریذخا يراهبر و تیریمد

 منتخب
81.25%   

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 28%  68%  94.50% 85.00% 

%8 - تعاملي  77%  99.60% 100.00% 

%1 - تراکنشي  59%  91.90% 100.00% 

%3 - يکپارچگي  90%  61.10% 44.12% 

%0 - مشارکتي  25%  35.00% 70.00% 

 %79.28 %81.51 %69.98 %11.71 - از کليامت

 يفس يزدان:  مديرعامل

 يدريح يآقا :يزيمعاونت برنامه ر
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يکيمرکز توسعه تجارت الکترون -6-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يکيلکترونمرکز توسعه تجارت ان يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  يکيمرکز توسعه تجارت الکترون شدهارزيابي خدمات   

 شدهارزيابي خدمات

 %89.62 تجار  جامع ساماهه

 %89.62 دولت يكيالكتروه تدارها  هظام تیریمد

 %89.62 يكيالكتروه يگواه هامثبتمجوز دفتر  ياعطا

 %89.62 يكيالكتروه هايگواهيبطال اهواع صدور و ا

 %89.62 يكيصدور مجوز ه اد اعت اد الكتروه

 

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 41%  73%  95.30% 92.0% 

%19 - تعاملي  19%  100.00% 100.0% 

%13 - تراکنشي  22%  87.40% 100.0% 

%3 - يکپارچگي  5%  100.00% 66.0% 

%1 - مشارکتي  6%  75.50% 100.0% 

 %89.62 %95.57 %28.09 %18.71 - از کليامت

 يرهبر يعل:  مرکزرياست 
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يع معدنيمعادن و صنا يسازمان توسعه و نوساز -7-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يع معدنيمعادن و صنا يسازمان توسعه و نوسازن يانگيم  

 

 

پنجم نوبتدر  يع معدنيمعادن و صنا ين توسعه و نوسازسازما شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابيخدمات 

 81.98% تابعه و وابسته هايمجت عو  هاشرهت يت و راهبریریمد

 82.30% تابعه و وابسته يو بهبود واهدها يابیش، ارزیهظار ، پا

 82.30% عه و وابسته تاب يع معدهیتوسعه معدن و صنا هايطرحمرتبط با  یياجرا هايسياست يطراه

 80.13% يع معدهیبخش معدن و صنا يتواه ندساز

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 58%  63%  90.00% 88.12% 

%1 - تعاملي  27%  89.50% 81.25% 

%0 - تراکنشي  0%  75.60% 95.00% 

%0 - يکپارچگي  25%  62.90% 57.60% 

%7 - مشارکتي  15%  35.00% 100.00% 

 %81.68 %81.92 %30.17 %18.41  - از کليامت

 پور يبخداد غر رياست سازمان : 

 يصالح يآقا :يبانيو پشت يمنابع انسان يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 کشور يو اکتشافات معدن يشناسسازمان زمين -8-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيا يو اکتشافات معدن يشناسسازمان زمينن يانگيم  

 

 

 

ت پنجمنوب در کشور يو اکتشافات معدن يشناسسازمان زمين شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابي خدمات 

 %63.75  ياهتشاف هايگزارشو  هاهقشهد يتول

 %62.18 و مخاطرا  شناسيزمين هايدادهد و ارائه يتول

 يليتحل ي)رقوم يمعده ذخایرن و اهتشاف يک علوم زميست اتيس هايدادهد و ارائه يتول

 (سازيمدل
62.18% 

 %63.75 يشگاهیخدما  آزما

 %63.75 (ايموزهد،خدما  ین)بازديموزه علوم زم

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- - 28%  44.60% 76.5% 

%13 - - تعاملي  53.50% 87.5% 

%8 - - تراکنشي  10.00% %75.0 

%20 - - يکپارچگي  20.80% %32.0 

%11 - - مشارکتي  22.10% %35.0 

 %63.12 %33.42 %17.48 - - از کليامت

 يديشه يرضاعلرياست سازمان : 

  يديجد يآقا:اطالعات و بودجه ي، فناور يزيبرنامه ر يرکلمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 وزارت امور اقتصادي و دارايي -9-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  وزارت امور اقتصادي و دارايين يانگيم   

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
23%  20%  84%  99.10% 91.23% 

%4 تعاملي  4%  89%  99.10% 99.50% 

%1 تراکنشي  1%  68%  93.40% 84.27% 

%0 يکپارچگي  0%  80%  100.00% 84.83% 

%0 مشارکتي  0%  60%  22.10% 79.21% 

 %88.69 %95.29 %79.58 %5.46 %6.50 از کليامت
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 مپنج نوبتدر  وزارت امور اقتصادي و دارايي شدهارزيابي خدمات

 

 

 

 

 

  شدهارزيابي خدمات

 هايدستگاه هسابانذيطریق اهتصاب هظار  مالي از 

 اجرایي
93.9% 

 هايرویه و هادستورالع ل استاهداردها، نیتدو

 استعالما  به یيپاسخگو و يع وم بخش يهسابدار
83.15% 

و  یافتهتخصيصاعتبارا  مصوب و  يو هظار  قاهوه هنترل

 اعتبار صيو ابالغ تخص يورود اطالعا ، هگهدار
 %93.9 هاگواري بنگاهسرمایه طباقاه گزارش تدوین 87.65%

 و هاباهک ،هابي ه يشنهاديپ بودجه بیتصو و يبررس

 هاصندوق
 %91.15 وهارهسب مجوز صدور ندیفرا يساماهده و ليتسه 75.2%

 %93.9 یياجرا هايدستگاه سپرده پرداخت و افتیدر %89.65 بازرسي

 %77.15 دولت سهام سود وصول
 اعتبارا  پرداخت و صياختصا درآمدهاي دریافت

 اجرایي هايدستگاه اختصاصي
77.9% 

 و هشور هل ساالهه ايبودجه ع لكرد صورتحساب تهيه

 آن اصالهيه
 %93.9 يدولت بالمحل ونید پرداخت مجوز صدور و يدگيرس 93.9%

 %93.9 درآمد تأیيدیه صدور و درآمد هساب اع ال
 قبوض و بهادار اوراق اهواع عیتوز و چاپ سفارش

 (سفارش)هنترل
93.9% 

 %93.9 قاهوهي بازرس و هسابرس اهتخاب
 آهها تيفعال هه دهانیز يدولت هايشرهت یيشناسا

 دارد ضرور  يدولت بخش در
93.9% 

 اشخاص يبده طيتقس ای و مهلت دادن درخواست يبررس

 یياجرا هايدستگاه به
91.2% 

 يخودروها با مرتبط يمجوزها اهواع صدور

 يلتدو هايدستگاه
93.9% 

 در) يدولت هايشرهت به مربوط امور بیتصو و يبررس

 (هاشرهت اساسنامه چارچوب
73.3% 

 دهیمزا و مناقصه فا یتشر ترک مجوز صدور

 يدولت هايباهک
93.7% 

 و هابي ه ،هاباهک مالي هايصور  تصویب و بررسي

 (واگوارشده/يدولت) هاصندوق
72.45% 

 دهیمزا و صهمناق فا یتشر ترک مجوز صدور

 يدولت هايباهک
93.7% 

 %89.35 غيردولتي ع ومي ههادهاي هسابرسي %95.65 رس ي هسابداران اهتخاب آزمون برگزاري

 %93.7 (سایر) ايهزینه اعتبارا  پرداخت %76.9 ايسرمایه هايدارایي ت لک اعتبارا  پرداخت

 اشتباه وجوه استرداد و ارز و هاال الكش  هق پرداخت

 يزیوار
 %95.65 ياتيمال مؤدیان هايشكوائيه به يدگيرس 93.9%

 %76.65 دولت هارهنان هقوق پرداخت
 مالكيت اسناد با مرتبط هايگواهي اهواع صدور

 اجرایي هايدستگاه
93.73% 

 فرهاد دژپسند :ييامور اقتصاد و دارا يروز

 يعبداله يعل  :اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند يمرکز فناور ييسر
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا ياسالم يگمرک جمهور -10-1

يکيخدمات الکترون يابيارز وبتن پنجدر  رانيا ياسالم يگمرک جمهورن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  رانيا ياسالم يگمرک جمهور شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
46%  52%  63%  98.30% 66.5% 

%78 تعاملي  90%  97%  100.00% 85.00% 

%80 تراکنشي  80%  85%  96.50% 95.00% 

%80 يکپارچگي  72%  88%  100.00% 55% 

%55 مشارکتي  51%  42%  100.00% 65.12% 

 %72.88 %99.04 %78.85 %76.35 %77.39 از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %73.43  يمرجوع يهاال يفا  گ رهیاهجام تشر %71.43 يپست هايبسته يفا  گ رهیاهجام تشر

 %73.43 )هابوتاژ( هاال يهران بر يفا  گ رهیاهجام تشر %73.43 هاال يت خارجیتراهز يفا  گ رهیاهجام تشر

 %71.43 واردا  هاال يفا  گ رهیاهجام تشر %73.43 هاال يت داخلیتراهز يفا  گ رهیاهجام تشر

 %72.68 ه راه مسافر يورود هاال يفا  گ رهیاهجام تشر %73.43 هاال يو خارج يت داخلیتراهز يفا  گ رهیاهجام تشر

 %73.58 ورود موقت هاال يفا  گ رهیاهجام تشر %73.43 ورود موقت هاال  صادرا  از محل يفا  گ رهیاهجام تشر

 %73.43 ورود موقت هاال جهت پردازش يفا  گ رهیاهجام تشر %71.43 صادرا  هاال يفا  گ رهیاهجام تشر

 مهدي مير اشرفي :مدير کل گمرک ايران

 هايده باقري پور:دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 اقتصادي و فني ايران يهاکمکو  يگذارهيسرماسازمان  -11-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  اقتصادي و فني ايران يهاکمکو  يگذارهيسرماسازمان  نيانگيم  

 

 

مپنجنوبت  در اقتصادي و فني ايران يهاکمکو  يگذارهيسرماسازمان  شدهارزيابيات خدم  

 شدهارزيابيخدمات 

 %97.5 خارجي گواريسرمایه مجوز صدور

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم لاو

حضور در 

 وب
65%  97%  88%  96.30% 95.00% 

%59 تعاملي  98%  55%  100.00% 100.00% 

%50 تراکنشي  64%  28%  88.00% 100.00% 

%15 يکپارچگي  45%  90%  100.00% 95.00% 

%6 مشارکتي  31%  26%  60.00% 100.00% 

 %97.5 %93.70 %65.04 %66.30 %42.78 از کليامت

 يمحمد موسو يعل يدسرياست سازمان : 

 کوروش طاهرفر :اطالعات يسرپرست اداره فناور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يسازيخصوصسازمان  -12-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يسازيخصوصسازمان ن يگانيم  

 

مپنج نوبتدر  يسازيخصوصسازمان  شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابيخدمات 

 %80.9 بلوهي از طریق بورس وفرابورس صور بهمتعلق به دولت  هايبنگاهعرضه و واگواري سهام 

 %86.9 سهام ترجيحي عرضه و واگواري 

 %81.9 يع وم دهیمزا قیمتعلق به دولت از طر هايبنگاه یيسهام / دارا يعرضه و واگوار 

 %80.9 واگوارشده هايشرهت بر هظار 

 %86.9 عدالت سهام عیتوز

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
56%  63%  87%  98.40% 92.00% 

%17 تعاملي  22%  59%  98.40% 100.00% 

%2 تراکنشي  8%  19%  87.00% 100.00% 

%5 يکپارچگي  6%  90%  82.00% 42.40% 

%2 مشارکتي  1%  15%  16.00% 99.00% 

 %83.50 %87.63 %63.36 %26.35 %19.18 از کليامت

 ينيحس يپور يآقارياست سازمان : 

 يحيمهندس طر :اطالعات يکل دفتر فناور يرمد
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27 

 

 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يسازمان حسابرس -13-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يسازمان حسابرسن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  يسازمان حسابرس شدهارزيابيخدمات   

 شدهارزيابيخدمات 

 %63.9 يقاهوه بازرس و يهسابرس

 

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايورهد

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
12%  21%  82%  21.70% 68.00% 

%22 تعاملي  25%  77%  93.50% 100.00% 

%5 تراکنشي  6%  39%  70.00% 79.50% 

%6 يکپارچگي  0%  10%  47.60% 28.00% 

%1 مشارکتي  0%  21%  10.00% 40.00% 

 %63.90 %31.96 %50.14 %13.28 %22.15 از کليامت

 بزرگ اصل : عامل يرو مد عامل ياته ييسر

 عدالت يآقا : اطالعات يفناور يرمد



 

 گزارش نتايج پنج نوبت ارزيابي خدمات الکترونيکي سازمان ها

28 

 

 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يکيو فروش اموال تمل آوريجمعسازمان  -14-1

  الکترونيکي خدمات يابيارز نوبت پنجدر  يکيو فروش اموال تمل آوريجمعسازمان ن يانگيم

 

 

 پنجم نوبتدر  يکيو فروش اموال تمل آوريجمعسازمان  شدهارزيابي خدمات 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
67%  60%  61%  90.80% 89% 

%39 تعاملي  97%  69%  100% 100.0% 

%81 تراکنشي  80%  90%  93% 100.0% 

%37 يکپارچگي  21%  90%  17% 100.0% 

%4 مشارکتي  0%  14%  35.00% 75.0% 

 %94.75 %68.69 %69.98 %53.86 %61.94 از کليامت

 شدهارزيابيت خدما

 %94.75 هامزایده يبرگزار

 يجهرم يانقسور يدجمش: عامل يرو مد يرهمد ياته يسرئ

 يقمر ينحس :اطالعات و ارتباطات يفناور ريمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا ياسالم يجمهور يمه مرکزيب -15-1

يکيخدمات الکترون يابيمرحله ارز پنجدر  رانيا ياسالم يجمهور يمه مرکزيبن يانگيم  

 

 

پنجمدر مرحله  رانيا ياسالم يجمهور يمه مرکزيب شدهارزيابي اتخدم  

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
53%  55%  97%  100% 95.00% 

%46 تعاملي  14%  100%  100% 100.00% 

%34 تراکنشي  35%  94%  95.10% 100.00% 

%19 يکپارچگي  7%  100%  100% 100.00% 

%13 مشارکتي  4%  88%  71.50% 92.50% 

 %98.00 %97.64 %97.09 %34.48 %40.76 از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %98.15 ايبي ه هايشرهتت يهظار  بر فعال %98.15 ايبي ه هايفعاليتصدور مجوز 

 %98.15 ا یبه شكا يدگيو رس یيپاسخگو %97.55 ايبي هپاسخ به استعالما  

  يريام يمانيسل يآقا رياست سازمان :

 ينعمت يآقا :مرکز فاوا ييسر
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 کشور ياتيسازمان امور مال -16-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  کشور ياتيسازمان امور مالن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  کشور ياتيسازمان امور مال شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابيخدمات   

 %93.02 ياتيمال مؤدیاننه یل باهک اطالعا  درآمد و هزيتشك %93.4 ميمستق هايماليا قاهون  186ک ماده یتبصره  يصدور گواه

 %92.65 انیمؤد ياتيارائه خالصه پروهده مال %92.65 ا  بر درآمد هقوقيافت مالیدر

 %92.65 يارائه ش اره اقتصاد
 يا  بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهيافت مالیدر

 مربوطه
92.65% 

 يا  بر درآمد اشخاص هقوقيمال اظهارهامهافت و پردازش یدر

 مربوطه يو صدور گواه
 %92.65 ياتيان مالیبه اعتراضا  مؤد يدگيرس 92.65%

 يقيا  بر درآمد اشخاص هقيمال اظهارهامهافت و پردازش یدر

 مربوطه يو صدور گواه
 %92.65 ياتيان مالیا  مؤدیبه شكا يدگيرس 92.65%

ا  بر درآمد اجاره امالک و يمال اظهارهامهافت و پردازش یدر

 مربوطه يصدور گواه
92.65% 

  

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 12%  49%  96.63% 90.00% 

%10 - تعاملي  77%  100.00% 100.00% 

%9 - تراکنشي  79%  98.50% 100.00% 

%0 - يکپارچگي  90%  100.00% 81.40% 

%0 - مشارکتي  30%  50.91% 99.00% 

 %92.75 %94.56 %68.97 %7.21 - از کليامت

 رساپا يآقارياست سازمان : 

 ياحمد يآقا :ياتيطرح جامع مال ييو اجرا يکل امور هماهنگ يرمد

 



 

 گزارش نتايج پنج نوبت ارزيابي خدمات الکترونيکي سازمان ها

31 

 

 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 کشور يسازمان هواشناس -17-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  کشور يسازمان هواشناسن يانگيم  

 

مپنج نوبتدر  کشور يسازمان هواشناس شدهارزيابي خدمات  

   شدهارزيابيخدمات 

يخدما  عامه هواشناس کگردوخاهوا و  يآلودگ يهواشناس بينيپيش %93.25   %68.68 

يشناسمياقل هايگزارشارائه  ايجاده يهواشناس بينيپيش %75.15   %86.65 

يشناسآب يهواشناس بينيپيش يل داده و ارائه آمار و اطالعا  هواشناسيتحل %75.15   %84.85 

يشناساهوسياقو  یيایدر يهواشناس بينيپيش ساليخشک شناسياقليم هايگزارشارائه  %89.10   %75.15 

يهواهورد يهواشناس بينيپيش يهشاورز يهواشناس بينيپيش %86.15   %89.10 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
22%  24%  86%  93% 75.55% 

%23 تعاملي  22%  58%  100% 75.27% 

%13 تراکنشي  12%  41%  91.50% 69.04% 

%10 يکپارچگي  24%  72%  57.60% 100.00% 

%6 مشارکتي  1%  27%  95% 95.00% 

 %82.32 %88.05 %62.78 %16.36 %17.63 از کليامت

 سحر تاج بخشرياست سازمان : 

 يانشبان : آقاي اطالعات و ارتباطات يمعاون دفتر فناور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ن و مسکنيزم يسازمان مل -18-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ن و مسکنيزم يسازمان ملن يانگيم  

 

مپنج نوبتدر  ن و مسکنيزم يسازمان مل شدهارزيابي خدمات   

 شدهارزيابي خدمات

 %85.07 يمشارهت صور بهن يزم ازيسآماده

 %85.07 يپروژه ساخت مشارهت ياجرا

 %85.07 به ع وم مردم شدهساخته يواهدها يواگوار

 %85.57 ن يزم يواگوار

 %85.07 يمل هايزمينو هگهداشت  یيشناسا

 %85.07 نيت زميص هوعيتشخ هايدرخواست يبررس

 %85.07 نيهصاب مالكاهه زم تأمين

 %84.87 ژهیاقشار و يباهك سود اراههی عیتوز

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 33%  59%  92.80% 81.75% 

%0 - تعاملي  88%  84.30% 94.00% 

%0 - تراکنشي  16%  65.30% 100.00% 

%0 - يکپارچگي  90%  100% 64.00% 

%0 - مشارکتي  45%  33.50% 98.75% 

 %85.11 %83.04 %66.07 %8.88 - از کليامت

ياننب يعل:  مديرعامل  

يقربان يرضاعل :اطالعات و ارتباطات يکل دفتر فناور يرمد  

 

ياننب يعل:  مديرعامل  
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ک خاکيو مکان يشگاه فنيشرکت آزما -19-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ک خاکيو مکان يشگاه فنيشرکت آزمان يانگيم  

 

 

 

 

 

مپنج نوبتدر  ک خاکيو مکان يشگاه فنيشرکت آزما شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 11%  67%  85.50% 75.0% 

%65 - تعاملي  46%  86.80% 80.0% 

%6 - تراکنشي  13%  69% 80.0% 

%0 - يکپارچگي  0%  47% 25% 

%6 - کتيمشار  15%  52.50% 80.0% 

 %65 %70.41 %31.38 %9.65  - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %65 يت هوزه راه، مسكن و شهرسازيفيهنترل هو  ي، مهندسيارائه خدما  فن

 مدير عامل: سيد رضا حسيني

 : اسماعيل کبودوند آوري اطالعات و ارتباطات )فاوا(واحد فن مدير 
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يقات راه، مسکن و شهرسازيمرکز تحق -20-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يقات راه، مسکن و شهرسازيمرکز تحقن يانگيم  

 

 

مپنج نوبت در يقات راه، مسکن و شهرسازيمرکز تحق شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابي خدمات

 63.05% يراه، مسكن و شهرساز ينامه فنيد گواهیصدور و ت د

 63.05% يراه، مسكن و شهرساز يه فنیصدور هظر

 64.72% يان ثبت اختراع در هوزه راه، مسكن و شهرسازيمدع هايطرح يداور

 63.52% يراه، مسكن و شهرساز يو تخصص يفن هايگزارشارائه آمار، اطالعا  و 

 62.45% يراه، مسكن و شهرساز يارائه خدما  پژوهش

 60.96% يدر هوزه راه، مسكن و شهرساز يجیو ترو يارائه خدما  آموزش

 63.05% يارائه خدما  آزمایشگاهي راه، مسكن و شهرساز

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 22%  65%  78.40% 78.50% 

%25 - تعاملي  41%  84.80% 72.57% 

%8 - تراکنشي  32%  52.40% 69.38% 

%1 - يکپارچگي  5%  45.10% 22.79% 

%2 - مشارکتي  6%  72.50% 92.61% 

 %62.97 %69.53 %33.12 %22.77 - از کليامت

 زاده يمحمد شکرچ:  مرکزرياست 

 يهرند ياکبر حداد يعل: اطالعات يفناور يرکلمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 کشور ونقلحمل يربناهايساخت و توسعه ز يشرکت مادر تخصص -21-1

 نوبت پنجدر  کشور لونقحمل يربناهايساخت و توسعه ز يشرکت مادر تخصصن يانگيم

يکيخدمات الکترون يابيارز  

 

 

 نوبتدر  کشور ونقلحمل يربناهايساخت و توسعه ز يشرکت مادر تخصص شدهارزيابي خدمات

مپنج  

 شدهارزيابيخدمات 

 %77.87 ساخت آزادراه

 %77.87 هافرودگاه، بنادر و  آهنراهساخت و توسعه 

 %77.87 هاراهساخت و توسعه 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 39%  64%  98% 89.50% 

%0 - تعاملي  92%  100% 100.00% 

%0 - تراکنشي  45%  100% 95.00% 

%0 - يکپارچگي  80%  100% 28.00% 

%0 - مشارکتي  21%  100% 95.00% 

 %77.87 %99.50 %67.81 %10.81   از کليامت

 يخادم يرالهخ:  مديرعامل

 منش يمحمود رضا نظر :اطالعات يسرپرست آمارو و فناور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ران )همايا ياسالم يجمهور ييمايرکت هواپش -22-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  )هما( رانيا ياسالم يجمهور ييماين شرکت هواپيانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  )هما( رانيا ياسالم يجمهور ييمايشرکت هواپ شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابيخدمات 

%49.62 هاشرهتر یبه ع وم مردم و سا یيارائه خدما  آموزش هوا  

%59.05 یيه ل بار هوا  

%57.58 یين هوایمسافر یيجابجا  

%35.22 یين و صاهبان بار هوایجبران خسار  مسافر  

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 22%  56%  40.99% 65.85% 

%10 - تعاملي  24%  72.75% 29.84% 

%5 - تراکنشي  32%  36.25% 61.18% 

%43 - يکپارچگي  46%  47.31% 49.21% 

%0 - مشارکتي  6%  10.00% 34.00% 

 %50.37 %41.32 %36.65 %20.90  - از کليامت

 تورج زنگنه:  مديرعامل

 يياله مهرا يبحب:  يداخل يو حسابرس يکل بازرس مدير
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا ياسالم يجمهور آهنراهشرکت  -23-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيا ياسالم يجمهور آهنراهشرکت ن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  رانيا ياسالم يجمهور آهنراهشرکت  شدهارزيابي  خدمات  

 شدهارزيابيخدمات 

 66.40% مسافر  يلیر وهقله ل 80.25% ل سواهح يو تحل يابیارز

 74.92%  يلین و مقررا  رين قواهیتدو 78.55%  يلیر وهقله لارائه آمار و اطالعا  

 73.42% ط يفروش بل هايه ایندگيت یریمد 71.40% ا  یبه شكا يدگيرس

 74.93% ( يخارج-يوها)داخليو لكوموت هاواگن يت و هگهداریریمد 79.40% هرهت قطارها  ریزيبرهامهو  يراهبر

 73.42%  يلیر وهقله ل هايشرهتت یریمد 75.61% بار  يلیر وهقله ل
 

 

 

 

 

 

 

ل مراح

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 17%  49%  53.02%  886.5%  

%22 - تعاملي  31%  85.86%  88.00%  

%4 - تراکنشي  21%  52.71%  6884.%  

%6 - يکپارچگي  50%  40.89%  71.00%  

%2 - مشارکتي  13%  13.18%  9.00%  

 %74.83 %48.25 %36.95 %12.59 - از کليامت

 يرسول يدسع :  مديرعامل

 پور يفمسعود س: يداده کاو و يدفتر هوشمندساز يرکلمد



 

 گزارش نتايج پنج نوبت ارزيابي خدمات الکترونيکي سازمان ها

38 

 

 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ايجاده ونقلحملسازمان راهداري و  -24-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ايجاده ونقلحملسازمان راهداري و ن يانگيم  

 

 

مپنجنوبت  در ايجاده ونقلحملسازمان راهداري و  شدهارزيابي خدمات  

شدهارزيابيخدمات   

 %66.02 هشور هايراههليه اطالعا  و وضعيت  رساهياطالع
 وهقله ل انهاوگ و راهندگان فعاليت مجوز صدور

   ع ومي
43.69% 

 %49.08 ال لليبين و داخلي مسافر و هاال جابجایي صدور مجوز
 هايشرهت از برداريبهره و تأسيس مجوز صدور

 وهقله ل
45.93% 

 تأسيسا  از برداريبهره و اهداث مجوزهاي صدور

 وهقله ل
 %49.2 وهقله ل فرسوده هاوگان هوسازي 29.06%

 هايسيستم از برداريبهره و هدازياراه مجوز صدور

 هوش ند وهقله ل
57.55%   

 

مراحل 

 ل بلوغمد

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 31%  54%  40.20% 46.27% 

%12 - تعاملي  39%  59.90% 48.73% 

%10 - تراکنشي  20%  29.30% 56.29% 

%8 - يکپارچگي  37%  70.00% 59.99% 

%3 - مشارکتي  33%  21.60% 10.76% 

 %48.64 %50.60 %38.83 %8.84 - از کليامت

 ياحسن ن يآقارياست سازمان : 

 يمتول يآقا :اطالعات و ارتباطات يکل فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يانورديسازمان بنادر و در -25-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يانورديسازمان بنادر و درن يانگيم   

 

 

مپنج نوبتدر  يانورديسازمان بنادر و در شدهارزيابي خدمات   

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
28%  29%  39%  86.70%  83.25%  

%42 تعاملي  36%  63%  93.59%  99.40%  

%12 تراکنشي  14%  35%  83.31%  100.00%  

%5 يکپارچگي  4%  59%  92.58%  60.20%  

%5 مشارکتي  3%  26%  92.00%  100.00%  

 %85.74 %90.09 %48.37 %23.30 %23.99 از کليامت

شدهارزيابيخدمات   

 86.12% سواهل شیهظار  و پا 86.12% يو بندر یيایدر هايتعرفهن ييتع

 %84.06 يژه بندریصدور مجوز در مناطق و 85.62% ثبت شناورها

 84.92% نري، اهبارش هاال و هاهتيريه، بارگيتخل
ژه  یدر مناطق و گواريسرمایهصدور مجوز 

 يبندر
84.06% 

 86.12% ياهوردیهوزه بنادر و در رساهياطالعخدما  
هارگزاري  هايشرهتصدور مجوز فعاليت  به 

 يو بندر یيایدر
85.62% 

 85.62% سازمان بنادر يتیارائه تسهيال  ه ا
مهار ، شایستگي  و  هايگواهينامهصدور 

 شناسنامه دریاهوردي
89.12% 

 محمد راستادرياست سازمان : 

 حسن حکمت شعار: اطالعات يمعاون دفتر فناور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يوزارت جهاد کشاورز -26-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يوزارت جهاد کشاورزن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  يوزارت جهاد کشاورز شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
21%  44%  36%  92.82%  73.73% 

%13 تعاملي  45%  37%  91.49%  74.38% 

%5 تراکنشي  21%  22%  72.35%  58.64% 

%3 يکپارچگي  5%  23%  65.52%  92.28% 

%1 مشارکتي  2%  10%  63.89%  95.08% 

 %77.61 %87.79 %28.09 %10.29 %9.85 از کليامت

شدهارزيابيخدمات   

 %83.5 يامور دامپرور يهاصدور مجوزها و پرواهه %73.93 بردارانبه بهره يزراع يتیخدما  ه ا

.90 يبرداران هوزه هشاورزبه بهره يالتيو تسه يتیخدما  ه ا 11  %63.56 يمراهز ارائه خدما  زراع يهاصدور مجوزها و پرواهه %

 %71.01 يصادرا  و واردا  هوزه هشاورز يصدور مجوزها %66.28 بردارانآب وخاک به بهره يتیخدما  ه ا

 %74.64 بردارانبه بهره يامور دامپرور يتیخدما  ه ا
 يليو تك  يلیع تبدیصنا يهاصدور مجوز و پرواهه

 يورزبخش هشا
91.08% 

 %77.55 و سالمت غوا زیستمحيط %80.97 بردارانبه بهره يباغباه يتیخدما  ه ا

   %81.11 يامور باغباه يهاصدور مجوزها و پرواهه

 يمحمود حجت:  جهاد کشاورزي وزير

 صومعه ياحمد يمکر: اطالعات و ارتباطات يمرکز فناور يسرئ
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يسازمان امور اراض -27-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يسازمان امور اراضن يانگيم  

 

 

منوبت پنجدر  يسازمان امور اراض شدهيابيارز خدمات  

 شدهارزيابيخدمات 

 86.55% يو دولت يمل ياراض يواگوار

 85.8% ها و باغ يزراع ياراض ير هاربرييتغ

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
34%  38%  44%  84.44%  76%  

%97 امليتع  95%  85%  94.19%  90.50%  

%43 تراکنشي  49%  57%  75.00%  95%  

%28 يکپارچگي  18%  73%  95.75%  688.1%  

%33 مشارکتي  22%  31%  31.25%  80.33%  

%86.17 %83.78 %61.84 %44.49 %50.51 از کليامت  

 ياورنگ يرضالعرياست سازمان : 

 يلدارپورتحو يرام: اطالعات يفناور يرکلمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يزداري، مراتع و آبخهاجنگلسازمان  -28-1

يکيمات الکترونخد يابيارز نوبت پنجدر  يزداري، مراتع و آبخهاجنگلسازمان ن يانگيم  

 

مپنج نوبتدر  يزداري، مراتع و آبخهاجنگلسازمان  شدهارزيابي خدمات   

شدهارزيابيخدمات   

%37.7 يعيا  منابع طبیبه شكا یيپاسخگو %35.69 يعيارائه مجوز ه ل محصوال  و مح وال  منابع طب  

 46.31% يعيمنابع طب يهاپاسخ به استعالم %43.28 يعير طرح منابع طبييارائه مجوز اهتقال و تغ

 %44.38 يعياز منابع طب برداريبهرهارائه مجوز 
جنگلها مراتع  يهظار  بر ارائه مجوز شرهت تخصص

 يزداريوآبخ
34.91%  

   %39.38 يزداريجنگل، مرتع و آبخ يتیارائه خدما  ه ا

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
18%  15%  39%  59.40% 63.97% 

%0 تعاملي  0%  25%  69.20% 45.61% 

%0 تراکنشي  0%  21%  42.30% 6.8% 

%0 يکپارچگي  0%  19%  52.80% 34.92% 

%0 مشارکتي  0%  7%  24.40% 50.32% 

 %40.24 %56.18 %24.49 %3.97 %9.12 از کليامت

 ييآقا يلخلرياست سازمان : 

 يجعفر يعل:  ياطالعات، ارتباطات و تحول ادار يکل دفتر فناور مدير
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانير ايسازمان امور عشا -29-1

يکيخدمات الکترون يابيارز تنوب پنجدر  رانير ايسازمان امور عشان يانگيم  

 

 

      مپنج نوبتدر  رانير ايسازمان امور عشا شدهارزيابي خدمات                   

 شدهارزيابيخدمات 

 34.62% يریعشا يهظار  بر تشكلها و فروشگاهها

 34.62% ریبه اسكان عشا يساماهده

 35.37% ت هوچیریبه مد يساماهده

 35.37% )هفت و گاز(يليع سوخت فسیو توز تأمين

 35.37% ریبه عشا يال  باهكيتسه ياعطا

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- - 50%  40.80% 66.80%  

%54 - - تعاملي  - 53.00%  

%25 - - تراکنشي  - 0.00%  

%0 - - يکپارچگي  57.60% 0524.%  

%23 - - مشارکتي  - 0516.%  

 %35.07 %42.44 %31.89 - - از کليامت

 کرمعلي قندالي  رياست سازمان : 

 يرانپور محمد ا :مدير کل دفتر فناوري اطالعات
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يسازمان نظام دامپزشک -30-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يسازمان نظام دامپزشکن يانگيم   

 

 

مپنج نوبتدر  يسازمان نظام دامپزشک شدهارزيابي خدمات   

 شدهارزيابيخدمات 

 %45.45 يمپرورجاد مراهز دایا يصدور پرواهه بهداشت

 %15.45 به اعضاء سازمان يتیارائه خدما  ه ا

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
36%  36%  40%  42% 15.62% 

%57 تعاملي  56%  58%  84% 57.57% 

%59 تراکنشي  60%  47%  76% 58.75% 

%54 يکپارچگي  52%  53%  71% 4.37% 

%7 مشارکتي  0%  14%  21% 21.87% 

 %30.45 %62.02 %46.13 %54.70 %47.05 از کليامت

 يرضا صفرمحمدرياست سازمان : 
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيالت ايسازمان ش -31-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيالت ايسازمان شن يانگيم  

 

 

الت يسازمان ش شدهارزيابي خدمات              

مپنج نوبتدر  رانيا  

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
0%  0%  22%  72.96%  60.81%  

%0 تعاملي  0%  49%  91.05%  57.23% 

%0 تراکنشي  0%  32%  82.33%  54.36% 

%0 يکپارچگي  0%  29%  81.82%  84.82% 

%0 مشارکتي  0%  15%  58.18%  41.75% 

 %63.15 %76.28 %31.28 %0.00 %0.00 از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

، يال  )موافقت اصوليهوزه ش يمجوز و پرواهه ها صدور

 (يو بهساز ي، توسعه، هوسازبرداريبهره، تأسيس

73.21

% 

ال  به يسازمان ش يتیخدما  ه ا

 بهره برداران

53.09

% 

 يرزاييه خون مال ينبرياست سازمان : 

 يدريح يرمسعودام: ياطالعات و تحول ادار يدفتر فناور يرکلمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 سازمان حفظ نباتات -32-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  سازمان حفظ نباتاتن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  سازمان حفظ نباتات شدهارزيابي تخدما  

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
21%  22%  46%  47.40% 49.50% 

%0 تعاملي  0%  52%  4.50% 22.78% 

%0 تراکنشي  0%  44%  10.00% 28.47% 

%0 يکپارچگي  0%  10%  0.00% 32.63% 

%0 مشارکتي  0%  17%  0.00% 6.58% 

 %31.44 %14.46 %35.14 %5.00 %5.38 از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 
 %29.50 هشاورزي و مبارزه با آفا  يهاصدور مجوزهاي مربوط به تدارک ههاده

 %33.85 هاي گياهيصدور مجوزهاي مربوط به صادرا  و واردا  مح وله

 %30.98 بيولوژیکصدور مجوزهاي مربوط به هسب و هار تهيه و تدارک س وم و عوامل 

 يمحمدرضا درگاهست سازمان : ريا

 يونيمحمدصادق هما: يو تحول ادار ياطالعات، ارتباطات، نوساز يدفتر فناور مديرکل
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 کشور يسازمان دامپزشک -33-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  کشور يسازمان دامپزشکن يانگيم  

 

 

منوبت پنج در کشور يسازمان دامپزشک شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
42%  50%  57%  76.66%  66.03% 

%74 تعاملي  75%  66%  73.80%  82.23% 

%33 تراکنشي  54%  49%  63.64%  76.28% 

%19 يکپارچگي  22%  74%  73.41%  81.88% 

%5 مشارکتي  11%  9%  52.86%  89.00% 

 %77.58 %71.92 %57.55 %39.98 %39.03 از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

%71.05 نبردارابه بهره يدر هوزه دامپزشك يتیخدما  ه ا  

و اشتغال  يد، بازرگاهيدر تول يبهداشت يهاصدور پرواهه

ر، ابطال و موافقت ييد، تغی)صدور، ت د يهوزه دامپزشك

 (ياصول

82.10% 

 

مراهز ارائه خدما   تأسيس يبهداشت يهاصدور پرواهه

 د، ابطال و اهتقال(ی)صدور، ت د يدامپزشك
79.58%    

 پور يعيرف يرضاعلرياست سازمان : 

 يبابک فرهنگ :اطالعات و ارتباطات يدفتر فناور يرکلمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يعيو منابع طب يکشاورز مهندسينظامسازمان  -34-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يعيو منابع طب يکشاورز مهندسينظامسازمان ن يانگيم  

 

 

 

مپنج نوبتدر  يعيو منابع طب يکشاورز مهندسينظامسازمان  شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابيخدمات 

%22.76 بردارانهرهسازمان و ب يبه اعضا يتیارائه خدما  ه ا  

و منابع  يمراهز هوزه هشاورز يصدور مجوزها

 يعيطب

 

%29.85 

 

و  يديتول يواهدها يصدور مجوزها و پرواهه ها

، ابطال، برداريبهره، تأسيس، ي)موافقت اصوليخدمات

 (يو هوساز يد، توسعه و بهسازیت د

%29.45   

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
19%  17%  19%  56.20% 24.33% 

%48 تعاملي  45%  24%  83.10% 41.1% 

%21 تراکنشي  2%  23%  70.20% 60.66% 

%14 يکپارچگي  15%  0%  87.80% 0.00% 

%0 مشارکتي  0%  6%  12.30% 9.16% 

 %27.35 %68.50 %15.41 %22.44 %24.52 از کليامت

 رمضان نژاد يآقا رياست سازمان : 

 يساالر يقاآ :ينيو توسعه کار آفر يزيمعاون برنامه ر
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 زيستمحيطسازمان حفاظت  -35-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  زيستمحيطسازمان حفاظت ن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  زيستمحيطسازمان حفاظت  شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابي خدمات 

 يطيست محیص و اعالم هظر در مورد اثرا  زي،تشخ يابیارز

و  يديو تول يع راه يطرح ها و پروژه ها برداريبهرهاستقرار و 

 يماتخد

 69.4% صدور مجوز شكار و صيد %69.52

خ یتار يهاد هنندگان موزهیبه بازد يخدما  آموزش يارائه

 يعيطب
 66.27% صدور مجوز واردا  و صادار  پس اهد %58.61

 66.27% خطرهاک یياي يصدور مجوز واردا  و صادرا  مواد ش 64.31% هاي صنعتي، غيرصنعتيارائه خدما  پایش آلودگي

هاي معت د سازمان برداري آزمایشگاهو بهره تأسيسر مجوز صدو

 زیستمحيطهفاظت 
%65.45 

صدور مجوزهاي تنوع زیستي از قبيل  برپایي ه ایشگاه، 

 هارگاه تاهسيدرمي، باغ وهش...
%64.93 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
21%  25%  50%  37.60% %69.70 

%17 تعاملي  15%  43%  25.70% %82.25 

%0 تراکنشي  0%  35%  21.50% %79.18 

%0 يکپارچگي  0%  9%  91.60% %33.97 

%6 مشارکتي  0%  18%  20.40% %73.93 

 %65.60 %44.53 %32.67 %10.93 %10.33 از کليامت

 عيسي کالنتريرياست سازمان : 

 محمود نيايي: اطالعات يسرپرست دفتر فناور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -36-1

 خدمات  يابيارزنوبت  پنجدر  يموزش پزشکوزارت بهداشت، درمان و آن يانگيم

 يکيالکترون

وزارت بهداشت، درمان و  شدهارزيابي خدمات

 مپنج نوبتدر  يآموزش پزشک

 شدهارزيابيخدمات 

 55.11% يعلوم پزشك يآزمون ها يكيالكتروه هامثبت 55.73% ارزشيابي بخشهاي آموزشي دستيارداهشگاههاي علوم پزشكي

 60.28% علل مرگ يثبت و طبقه بند 54.05% حصيلي داهش آموختگان خارج ازهشورارزشيابي مدارک ت

 28.97% در هوزه سالمت يكيو آموزش الكتروه يارتقاء ، آگاه
ان داهش آموختگان علوم یداهشجو يخدما  آموزش

 يپزشك
%49.48 

 62.6% سالمت يهدگوار يس هایسرو 54.3% يآموزش مست ر جامعه پزشك

 74.31% موسسا  سالمت يهظار  و اعتبار سنج 55.11% در هوزه سالمت يا  مردمیكابه ش یيپاسخگو

 55.17% مربوطه يپزشكان و صدور گواه يكيع الكتروهیتوز
د، اصالح، ابطال و لغو پرواهه موسسا  یصدور،ت د

 سالمت
%69.67 

 74.92% صدور هار  بهداشت اصناف 56.8% جوب اعضاي هيا  عل ي

   63.21% سالمت يكيپروهده الكتروه يبه روز رساه و يثبت و هگهدار

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم رمچها سوم دوم اول

حضور در 

 وب
16%  17%  34%  68.60% 46.68% 

%20 تعاملي  17%  42%  79.90% 45.48% 

%3 تراکنشي  3%  30%  78.40% 82.16% 

%1 يکپارچگي  1%  54%  96.50% 66.66% 

%0 مشارکتي  0%  17%  41.80% 41.16% 

 %57.98 %75.91 %38.83 %7.99 %8.86 از کليامت

 ينمک يدسع :  يبهداشت، درمان و آموزش پزشکوزير

 يانخ يصف يدرضاحم : اطالعات يآمار و فناور يريتمرکز مد ييسر
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 سازمان غذاو دارو -37-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  سازمان غذا و دارون يانگيم  

 مپنج نوبتسازمان غذا و دارو  در  شدهارزيابي خدمات

 شدهارزيابيخدمات 

داروي داهشگاه هاي هظار ، پایش و ارزیابي ع لكرد معاوهت هاي غوا و 

 علوم پزشكي هشور
 %41.17 ارائه پرواهه فعاليت داروخاهه و مسوولين فني داروخاهه 44.23%

 هظار  و بازرسي بر تأمين، توزیع و عرضه اقالم سالمت محور
45.42

% 
 %45 ارائه اطالعا  فراورده هاي سالمت محور

 %44.42 صدور پرواهه هاي فعاليت هوزه فرآورده هاي سالمت محور
ها و اقالم مواد و محصوال  و آزمایش و هنترل هيفي مواد، فرآورده

 فراورده هاي سالمت
20.97% 

هاي هنترل ه كار در هوزه صدور/ ت دید مجوزهاي فعاليت آزمایشگاه

 اقالم سالمت محور
 %45.42 ثبت عوارض مصرف فراورده هاي سالمت محور 22.53%

 %45.42 پاسخگویي و رسيدگي به شكایا  مرتبط با اقالم سالمت محور %47.31 مت محورهاي سالصدور مجوز ورود فرآورده

 %49.57 ثبت و صدور پرواهه فرآورده هاي سالمت محور %45.42 ارائه مجوز ترخيص فرآورده هاي سالمت محور

 %43.3 ساماهه مكاتبا  اداري %45.42 ارائه مجوز توزیع فراورده هاي سالمت محور

آورده هاي ویژه متابوليک و شيرخشک هاي رژی ي یاراهه اي به ارائه فر

 بي اران متابوليک و رژی ي
 %46.38 رهگيري، ردیابي و هنترل اصالت فرآورده هاي سالمت محور 50.11%

 %41.17 ارائه پرواهه فعاليت داروخاهه و مسوولين فني داروخاهه %21.22 ارائه سرویس استعالم اصالت به بي ه هاي درماهي

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 1%  44%  34.90%  33.29%  

%3 - تعاملي  77%  88.10%  149.2%  

%3 - تراکنشي  65%  85.10%  1769.%  

%1 - يکپارچگي  38%  27.60%  4935.%  

%1 - مشارکتي  32%  28.60%  5.0%  

%1.53 - از کليامت  52.89%  53.29%  3741.%  

  شانه ساز يآقا رياست سازمان :

 يريام يآقا:سالمت  ياطالعات و سامانه ها يکل دفتر فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 سازمان انتقال خون کشور -38-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر سازمان انتقال خون کشور ن يانگيم  

 

       

مپنج نوبتدر  سازمان انتقال خون کشور شدهارزيابي خدمات   

 شدهارزيابيخدمات 

 %59.65 طب اهتقال خونارائه خدما  آموزشي هوزه  %52.46 خدما  پژوهشي مرتبط با اهتقال خون

 %55.5 تهيه خون هادر سازگار جهت تزریق به بي ار
آموزش هظام مراقبت و هظار  بر مصرف خون و فرآورده 

 ها
59.62% 

 %56.71 خوهي هايفرآوردهو توزیع خون و  تأمين
  

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 17%  30%  72.38%  0264.%  

%0 - تعاملي  20%  50.00%  8.456%  

%0 - تراکنشي  14%  22.00%  79.00%  

%0 - يکپارچگي  0%  32.90%  23.00%  

%0 - مشارکتي  19%  10.00%  55.00%  

 %56.79 %67.58 %16.48 %4.69  - از کليامت

 اکبر پور فتح اله يعلرياست سازمان : 

 يزعفران يآفا:ياطالعات و ارتباطات و تحول ادار يکل دفتر فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيتو پاستور ايانست -39-1

يکيالکترون خدمات يابيارز نوبت پنجدر  رانيتو پاستور ايانستن يانگيم  

 

 

 

مپنج نوبتدر  رانيتو پاستور ايانست شدهارزيابيخدمات   

 شدهارزیابي خدما 
ارائه آموزش در سطوح تحصيال  تك يلي هارشناسي ارشد و 

 دهترا
 46.21% ارائه خدما  هلينيكي بي اریهاي ویژه %50.96

 39.81% سعه تحقيقا  زیستيارائه محصوال  سفارشي خاص براي تو 39.50% ارائه خدما  تخصصي زیستي

 37.25% ارائه خدما  آزمایشگاهي تشخيصي بي اریهاي ویژه
فروش توليدا  زیستي )از قبيل اهواع واهسن ها ، هيت هاي 

 آزمایشگاهي، سرم)پاتن( و هيواها  آزمایشگاهي( 
%43.21 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- 2%  14%  33.00%  %68.75 

%1 - تعاملي  0%  0.20%  %42.39 

%0 - تراکنشي  0%  0.00%  %23.14 

%0 - يکپارچگي  0%  0.00%  %27.18 

%0 - مشارکتي  0%  9.80%  %57.36 

 %42.82 %9.69 %3.48 %0.00 - از کليامت

 يگلريب يرضاعل:  انستيتورياست 

 يناشر احکام يعل: اطالعات ياوراداره آمار و فن يسرئ



 

 گزارش نتايج پنج نوبت ارزيابي خدمات الکترونيکي سازمان ها

54 

 

 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يوزارت تعاون کار و امور اجتماع -40-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ياون کار و امور اجتماعوزارت تعن يانگيم  

 

 

 مپنج نوبتدر  يوزارت تعاون کار و امور اجتماع شدهارزيابي خدمات

 شدهخدمات ارزيابي

 %48.32 هاي اشتغال اتباع خارجيارائه پرواهه %58.03 هظار  بر تعاوهي ها

 %53.63 ارائه خدما  هاریابي %60.47 ل در خارج از هشورصدور گواهينامه )هارهامه( شغلي ایراهيان شاغ

صدور مجوز و گواهينامه صالهيت شرهتهاي خدماتي و مراهز مشاوره 

 هارآفریني
 %53.88 ارائه خدما  ورزشي هارگران 57.94%

 %53.88 رسيدگي و صدور اهكام مربوط به شكایا  هارگري %50.58 فرهنگ سازي هوزه هار و تعاون

 %61.61 ساماهدهي و ه ایت از مشاغل خاهگي %45.53 هار بازرسي 

 %53.66 پاسخگویي به استعالما  بي ه اي و ه ایتي %58.63 برقراري مقرري بي ه بيكاري

 %60.45 تایيد صالهيت مشاغل سخت و زیان آور %55.73 آموزش و تواه ندسازي جامعه تعاون، هار و توليد

ایتي)افراد مش ول هدف ندي اهراز صالهيت متقاضيان خدما  ه 

 یاراهه ها(
 %51.65 هاي هارگري، هارفرمایيثبت و هظار  بر تشكل 56.10%

 %61.42 ثبت و تشكيل تعاوهي ها %48.52 اهراز صالهيت متقاضيان دریافت تسهيال 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
36%  39%  51%  63.64%  56% 

%32 تعاملي  27%  40%  85.15%  39.98% 

%3 تراکنشي  4%  29%  52.17%  62.50% 

%3 يکپارچگي  4%  60%  45.03%  66.75% 

%3 مشارکتي  1%  8%  50.00%  38.19% 

 %55.00 %62.05 %42.61 %14.97 %17.12 از کليامت

 يعتمداريشر محمد :تعاون کار و امور اجتماعي وزير

 يرضوآقاي   :يات و تحول اداراطالعات، ارتباط يمرکز فناور رئيس
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 انيرانيمه سالمت ايسازمان ب -41-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  انيرانيمه سالمت ايسازمان بن يانگيم  

 

 

مپنجنوبت  در انيرانيمه سالمت ايسازمان ب شدهارزيابيخدمات    

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 جمپن چهارم سوم دوم اول

%9 هضور در وب  21%  49%  59.10% 86.50% 

%14 تعاملي  9%  26%  62.30% 100% 

%1 تراهنشي  1%  27%  36.50% 78.12% 

%1 یكپارچگي  5%  50%  48.10% 16% 

%0 مشارهتي  0%  12%  10.00% 95% 

 %70.75 %48.85 %36.53 %9.25 %5.97 از هليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %70.12 ارایه قي ت در تعهد دارو و تجهيزا  پزشكي

 %72.12 تایيد هسخ دارویي اعم از خاص و عادي

 %71.12 پرداخت هزینه هاي درمان روستائيان به داهشگاههاي علوم پزشكي

 %72.12 پویرش و رسيدگي و پرداخت اسناد پزشكي موسسا  درماهي طرف قرارداد

 %67.87 شدگان خدما  بي ه

 71.125% دولتي  هايدستگاهگزاران دریافت هق بي ه از بي ه

 يموهبت يآقا: عامل يرو مد يرهمد ياته ييسر

 يالبيم يآقا :اطالعات يسرپرست معاونت آمار، فناور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 کشور يستيسازمان بهز -42-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  کشور يستيسازمان بهزن يانگيم  

 

مپنج نوبتکشور در  يستيسازمان بهز شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

مدل مراهل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
8%  12%  19%  15.10% 36.03% 

%0 تعاملي  0%  0%  37.80% 28.10% 

%3 تراهنشي  0%  1%  20.70% 17.83% 

%6 یكپارچگي  2%  65%  13.80% 69.40% 

%3 مشارهتي  0%  9%  0% 4% 

 %35.94 %18.39 %22.14 %4.33 %4.69 از هليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %27.32 ارائه مجوزهاي واگواري خدما  بهزیستي %38.83 غربالگري اختالال 

 %33.82 ه ایت هاي بي ه اي و درماهي مددجویان %48.86 ارائه خدما  ه ایتي و اهراز صالهيت به منظور دریافت آن

 %28.81 خدما  روزاهه بهزیستي %31.81 آهاد مردم آگاه سازي

 %28.81 خدما  مبتني بر مراهز شباهه روزي %29.81 آموزش جامعه هدف بهزیستي

 %55.86 بازرسي و رسيدگي به شكایا  از مراهز بهزیستي
تواه ندسازي و ه ایت مالي از افراد تحت پوشش 

 بهزیستي
35.49% 

 دانا يقباد يدوحن : رياست سازما

 يمانيبر يبافر: ياطالعات، ارتباطات و تحول ادار يمرکز فناور يسرئ
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يکشور يسازمان بازنشستگ -43-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يکشور يسازمان بازنشستگن يانگيم   

 

 

 يسازمان بازنشستگ شدهارزيابي  خدمات

مپنج نوبتدر  يکشور  

 شدهارزیابي   خدما

 %67.43 پرداخت یا اصالح  هقوق بازهشستگان و موظفين %64.52 برقراري هقوق 

 %61.56 هسور استرداد و اهتقال
پاسخ به استعالما  مرتبط با مشترهين صندوق 

 بازهشستگي هشوري
70.06% 

 %65.88 خدما  رفاهي %59.93 اشتراک در صندوق بازهشستگي

تصویب از هار افتادگي، فو  به سبب اهجام وظيفه، 

 سنوا  ارفاقي جاهبازان و معلولين و فرزهدان شهدا
54.81%   

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
21%  16%  47%  48.02%  70.36% 

%19 تعاملي  17%  10%  70.24%  85.02% 

%6 تراهنشي  6%  20%  62.14%  82.71% 

%3 یكپارچگي  1%  45%  2639.%  37.01% 

%2 مشارهتي  1%  12%  20.83%  30.66% 

%.4563 %42.17 %29.66 %10.30 %11.45 از هليامت  

 يصالح يعادم يدسرياست سازمان : 

 يمرزآباد يمان: اطالعات يواحد فناور يسرئ
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 اي کشورو حرفهسازمان آموزش فني  -44-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  اي کشورسازمان آموزش فني و حرفهن يانگيم

 

 

 

 مپنجنوبت در  اي کشورسازمان آموزش فني و حرفه شدهارزيابي خدمات

شدهارزيابيخدمات   

 %68.25 تهيه استاهداردهاي آموزش مهار 

 %67.52 مهارتي هايبرگزاري آزمون

 %70.9 ايهاي آموزشي فني و هرفهبرگزاري دوره

 %69.15 برگزاري مسابقا  ملي مهار 

 %72.15 هظار  بر اجراي دوره هاي آموزشي مهارتي آموزشگاههاي آزاد

 %68.15 مشاوره آموزشي و هدایت شغلي

 %68.5 صدور/ت دید ابالغ مدیریت و مربيگري

 %68.5 س آموزشگاه آزادصدور/ت دید پرواهه تاسي
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
24%  25%  67%  32.40% 66% 

%62 تعاملي  52%  93%  53.60% 82.18% 

%24 تراهنشي  23%  80%  39.50% 85.07% 

%9 یكپارچگي  2%  49%  63.10% 64.12% 

%2 مشارهتي  3%  61%  31.50% 31.56% 

 %69.14 %37.54 %36.67 %24.20 %27.79 از هليامت

 پاک سرشت يمانسلرياست سازمان : 

 يآرش بهرام: يآموزش يننو يها يدفتر توسعه فناور يرکلمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 زارت امور خارجهو -45-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  وزارت امور خارجهن يانگيم  

 

وزارت امور خارجه در  شدهارزيابي خدمات

مپنج نوبت  

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
26%  24%  39%  30.80% 45.78% 

%8 تعاملي  7%  18%  76.90% 44.75% 

%2 تراهنشي  3%  13%  66.80% 35.98% 

%0 یكپارچگي  0%  13%  46.70% 48.38% 

%0 مشارهتي  0%  6%  9.60% 42.84% 

 %43.97 %39.96 %19.70 %11.92 %11.20 از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %32.41 امور مربوط به ورود و خروج از هشور %57.48 هاي عابرین غيرمجازرسيدگي به درخواست

 %31.50 امور سجلي و  شناسنامه %40.48 صدور برگ عبور

 %49.57 امور اجت اعي %45.81 خدما  داهشجویان ایراهي مشغول به تحصيل در خارج هشور

 %77.91 صدور روادید %54.82 خدما  قضایي و اهتظامي

 %32.67 واقعه طالق %55.38 هامه و گواهيتائيد اسناد هنسولي، تجاري، وهالتنا 

 %30.26 واقعه فو  و ه ل جنازه %34.17 ثبت ازدواج 

 %35.25 واقعه والد  و صدور شناسنامه %37.84 امور گورهامه و محل اقامت

 جواد ظريف :  وزيرامورخارجه

 مفتح يآقا :ييدانا يريتکل توسعه مد يرو مد يرمشاور وز



 

 گزارش نتايج پنج نوبت ارزيابي خدمات الکترونيکي سازمان ها

60 

 

 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ثارگرانياد و امور ياد شهيبن -46-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ثارگرانيد و امور اياد شهيبنن يانگيم

 

د و امور ياد شهيبن شدهارزيابي خدمات

مپنج نوبتدر  ثارگرانيا  

 شدهارزیابيخدما  

 %77.27 برگزاري اردو و سفرهاي سياهتي، زیارتي ویژه ایثارگران %96.77 صدورهار  شناسایي ایثارگران
صدور معرفي هامه به منظور بهرمندي از تخفي  هزینه برق مصرفي 

 و باالتر و فرزهدان شهدا %25وهت جاهبازان محل سك
 %96.77 ارائه اطالعا  مزار شهدا 96.77%

 %96.77 پاسخ به استعالم ایثارگري %96.77 صدور معرفي هامه تسهيال  باهكي خرید یا ساخت مسكن ایثارگران

از پرداخت هق الثبت و هقوق دولتي  %70صدور معرفي هامه معافيت 

 مسكن ایثارگران
 %96.77 پاسخ به استعالم وابسته ایثارگر 72.77%

صدور معرفي هامه معافيت و هسر از خدمت وظيفه ع ومي خاهواده 

 شهدا و ایثارگران
 %96.77 پرداخت تسهيال  خوداشتغالي به ایثارگران 77.27%

 %77.27 سازي زیست شخصي ایثارگرانپرداخت ه ک هزینه مناسب  %95.57 صدور معرفينامه پرداخت وام ازدواج خاهواده شاهد و ایثارگر

 %77.27 پرداخت هدیه ازدواج به خاهواده شاهد و ایثارگر واجد شرایط %74.77 مشاوره هقوقي به خاهواده شاهد و ایثارگران

 %77.27 مشاوره و تحكيم خاهواده شاهد و ایثارگر
تایيد سه يه داوطلبان شاهد و ایثارگر در آزموههاي ورود به 

 و مراهز آموزش عالي داهشگاه ها
97.77% 

معرفي ایثارگران واجد شرایط به منظور بهره مندي از معافيت بليط 

 هيم بهاي هواپي ا و قطار
 %96.77 تخصيص سه يه هج ویژه ایثارگران 96.77%

   %96.77 بررسي و پاسخگویي به درخواستها و شكایا  ایثارگران

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

در حضور 

 وب
- 1%  35%  98.96% 93.50% 

%0 - تعاملي  18%  100.00% 88.02% 

%0 - تراکنشي  10%  100.00% 75.52% 

%0 - يکپارچگي  58%  100.00% 96.21% 

%0 - مشارکتي  6%  91.18% 90.73% 

 %89.21 %98.86 %29.85 %0.15 - از کليامت

 حجه االسالم و المسلين شهيدي:  بنيادرياست 

 عليرضا اميني:مدير کل آمار و فناوري اطالعات
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ناجا يفه عموميسازمان وظ -47-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ناجا يفه عموميسازمان وظ نيانگيم  

 

 

 مپنجنوبت  در ناجا يفه عموميسازمان وظ شدهارزيابيخدمات 

 شدهارزیابيخدما   

 %47.24 اعزام به خدمت مش ولين وظيفه ع ومي %44.33 صدور معافيت از وظيفه ع ومي

 %42.03 رسيدگي به اعتراضا  خدمت وظيفه ع ومي %42.6 ميفروش خدمت به مش ولين غایب خدمت وظيفه ع و

   %42.6 هار  پایان خدمت یا معافيت از خدمت

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- 13% 56% 34.30% 59.60% 

 %78.50 %65.40 %80 %0 - تعاملي

 %28.04 %43.70 %55 %0 - تراهنشي

 %8.55 %27.90 %23 %0 - یكپارچگي

 %54.16 %50 %43 %0 - مشارهتي

 %43.76 %43.11 %52.12 %4.14  - از هليامت

 عدم همکاري رياست: 

 اداره فناوري اطالعات و ارتباطات: عدم همکاري
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا ياتم يسازمان انرژ -48-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيا ياتم يسازمان انرژن يانگيم  

 

 

 

مپنج نوبتدر  رانيا ياتم يسازمان انرژ شدهارزيابيخدمات   

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- 23% 26% 65.80% 78.75% 

 %100 %86.80 %30 %23 - تعاملي

 %55.38 %80 %41 %48 - هنشيترا

 %100 %42.20 %53 %0 - یكپارچگي

 %89 %70 %9 %0 - مشارهتي

 %84.66 %65.01 %34.33 %6.98  - از هليامت

   شدهارزيابيت خدما

 %82.58 صدور مجوز ه ل منابع پرتوي %82.58 صدرو مجوز افزایش منابع پرتوي

 %82.58 هاي پرتويصدور پرواهه اشتغال به منظور واردا  منابع و دستگاه
برداري از مراهز پرتوهگاري صدور مجوز بهره

 صنعتي
82.58% 

 %82.58 ر مجوز تاسيس مراهز پرتوهگاري صنعتيصدو %82.58 صدور پرواهه اشتغال مراهز هار با پرتو

 %82.58 صدور مجوز واگواري منابع پرتوي %82.58 صدور گواهينامه آزمون هاي غيرمخرب صنعتي 

 %82.58 اي و پرتودرماهيصدور مجوز اهداث مراهز پزشكي هسته
صدور مجوز ورود و ترخيص منابع پرتوي و 

 هاي پرتوسازدستگاه
91.58% 

 %82.58 هظار  و بازرسي مراهز هار با پرتو %91.58 ز هصب تجهيزا  پزشكي پرتوزاصدور مجو

   %91.58 صدور مجوز هار با اشعه 

 يدکتر صالح رياست سازمان : 

 يمهندس شجاع: يعو منا يريتمعاونت توسعه مد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يجهاد دانشگاه -49-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يجهاد دانشگاهن يانگيم  

 

 

 مپنج نوبتدر  يجهاد دانشگاه شدهارزيابي خدمات

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
16% 14% 18% 66.10% 72.87% 

 %55.81 %41.30 %15 %10 %13 تعاملي

 %74.81 %34.80 %5 %4 %5 تراهنشي

 %9.12 %17.00 %23 %2 %4 یكپارچگي

 %25 %30 %3 %0 %0 مشارهتي

 %49.12 %50.63 %14.97 %7.45 %8.96 از هليامت

 شدهبيارزياخدمات 

 %47.5 انيد و ارائه خدما  و محصوال  داهش بنيتول %49.47 ارائه آموزش هاي تخصصي و مهارتي

 %46.85 )ساجد( يجهاد داهشگاه يكيساماهه خدما  الكتروه %52.67 سفارش محور يپژوهش هايطرح ياجرا

 يبيط يدحميدرضاسرياست: 

  دکتر بهروز بادکو :منابع يريتو مد يبانيمعاون پشت
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق -50-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يقات و فناوريوزارت علوم، تحقن يانگيم  

 

 

 

 پنجم نوبت در يقات و فناوريوزارت علوم، تحق شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
29%  30%  43%  66.20% 90.75% 

%49 تعاملي  44%  20%  67.20% 81.56% 

%27 تراهنشي  34%  11%  50.20% 79.58% 

%16 یكپارچگي  11%  50%  23.20% 60.79% 

%8 مشارهتي  6%  6%  31.40% 39.15% 

 %74.03 %51.45 %30.28 %21.83 %30.17 از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %82.2 خدما  ارائه شده به هارهنان %72.11 خدما  ارائه شده به اعضاي هيا  عل ي

 %76.37 وهارهسبخدما  ارائه شده به  %74.10 خدما  ارائه شده به داهشجویان

 %66.99 خدما  ارائه شده به مخترعين و صاهبان ایده %72.36 خدما  ارائه شده به داهشگاه ها

 يمنصور غالم:  يو فناور يقاتعلوم، تحقوزير 

  ينيمع يعل :اطالعات يو فناور يدفتر تحول ادار يرکلمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 سازمان سنجش آموزش کشور -51-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  سازمان سنجش آموزش کشورن يانگيم

 

 

 

 

 

 مپنج نوبتدر  شورکسازمان سنجش آموزش  شدهارزيابيات خدم

 شدهارزيابيخدمات 

 %83.25 صدور گواهي هاي آزمون هاي سنجش

 %85.93 طراهي و برگزاري آزمون هاي عل ي، رقابتي استخدامي و هرفه اي

 %89.75 ارزیابي هيفيت داهشگاهها و موسسا  آموزش عالي

 %87.41 شرایط ویژه ارائه خدمت سنجش به داوطلبان با

 %89.75 ارائه آمار تحليلي آزمون هاي داهشگاهي

 %83.25 سنجش مهار  هاي زبان )اهگليسي و فارسي(

 %83.25 هاي مختل رسيدگي به درخواست و اعتراضا  آزمون

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
67%  40%  65%  96.00%  91% 

%100 تعاملي  99%  92%  100.00%  92.59% 

%77 تراهنشي  77%  83%  89.84%  100% 

%33 یكپارچگي  16%  55%  78.52%  59.26% 

%24 مشارهتي  19%  11%  60.00%  100% 

%56 از هليامت  53.05% 66.51% 93.48% 886.0%  

 ييخدا يمبراهارياست سازمان : 

 وهاب يآقا :ينکل دفتر ارتباطات نو يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 وپرورشآموزشوزارت  -52-1

 يکيرونخدمات الکت يابيارز نوبت پنجدر  وپرورشآموزشوزارت ن يانگيم

 

 

 

 مپنج نوبتدر  وپرورشآموزشوزارت  شدهارزيابي خدمات

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

 هضور در

 وب
12%  10%  12%  40.20% 76.50% 

%3 تعاملي  3%  8%  48.40% 72.37% 

%1 تراهنشي  1%  7%  49.70% 79.14% 

%1 یكپارچگي  1%  45%  28.60% 28.51% 

%0 مشارهتي  0%  12%  10% 34% 

 %59.95 %37.76 %19.27 %3.72 %3.82 از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %56.65 مدیریت امور سالمت %63.65 ارائه خدما  تربيت بدهي به داهش آموزان و معل ان 

ارائه مشاوره هاي رواهشناسي، باليني، تربيتي و تحصيلي داهش 

 آموزان
 %59.1 مدیریت امور مدارس خاص 61.9%

امور فوق برهامه و اوقا  فراغت مدیریت امور پرورشي، تربيتي، 

 داهش آموزان
 %55.3 مدیریت خدما  آموزشي 59.45%

   %63.65 وپرورشآموزشمدیریت امور پژوهش سراهاي وزار  

 ينيجواد حس يدس:  آموزش و پرورش وزير

 ياحمد فراهان : يکيو خدمات الکترون ينرم افزار ياداره سامانه ها يسرئ
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يريزي آموزشسازمان پژوهش و برنامه -53-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يوزشريزي آمسازمان پژوهش و برنامهن يانگيم

 

 

  

 مپنج نوبت در  يريزي آموزشسازمان پژوهش و برنامه شدهارزيابي خدمات

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم مچهار سوم دوم اول

هضور در 

 وب
23%  22%  31%  40.60% 52.18% 

%0 تعاملي  0%  46%  73.60% 71.53% 

%0 تراهنشي  0%  21%  37% 84.50% 

%0 یكپارچگي  0%  15%  24.50% 29.18% 

%0 مشارهتي  0%  17%  12.50% 38.12% 

 %55.36 %39.52 %27.83 %5.50 %5.63 از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %56.45 فروش و توزیع مواد آموزشي

 %52.35 هاي هو هگاشتاعتبارسنجي هتاب

Iبنياد  CDL 67.12 ایران% 

 %50.77 وپرورشآموزشپژوهشگاه مطالعا  

 %65.25 شبكه ملي مدارس ایران

 %57.12 دفتر اهتشارا  و تكنولوژي آموزشي

 %39.95 هاي درسي ابتدایي و متوسطه هظريدفتر تالي  هتاب

 %53.87 اي و هار و داهشهاي درسي فني و هرفهدفتر تالي  هتاب

 ذوعلم يالسالم علاحجترياست سازمان : 

 محسن باهو : سازمانيس رئ يناورفمشاور 
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 هاي مردمي و خانوادهسازمان مدارس غيردولتي و مشارکت -54-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  هاي مردمي و خانوادهسازمان مدارس غيردولتي و مشارکتن يانگيم 

  

 

 مپنج نوبتدر  هاي مردمي و خانوادهسازمان مدارس غيردولتي و مشارکت شدهارزيابيخدمات 
 

 

 

 

 

راهل مدل م

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
12%  13%  16%  79.80% 58.50% 

%0 تعاملي  4%  12%  91% 71% 

%0 تراهنشي  0%  0%  94% 91.25% 

%0 یكپارچگي  0%  10%  57.60% 72% 

%0 مشارهتي  0%  6%  70% 53.10% 

 %70.38 %77.55 %10.02 %4.77 %3.00 از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %69.07 سازيآموزش و فرهنگ %69.07 هظار  بر ع لكرد مدارس و  مراهز دولتي و غيردولتي

 %69.07 هظار  بر ع لكرد مدارس هيا  امنایي و مدارس وابسته دولتي
ض ن خدمت هارهنان ودبيران مدارس  هايدورهآموزش 

 غيردولتي
69.07% 

 %69.07 مدارس وابسته دولتي اهدازيراهو  تأسيسارائه مجوز  %69.07 وپرورشآموزشهظار  بر ع لكرد دبيرخاهه شوراهاي 

 %75.32 مدارس هيا  امنایي اهدازيراهو  تأسيسارائه مجوز  %69.07 وپرورشآموزشهظام جامع مشارهت در 
اهدازي مدارس غيردولتي، مراهز آموزشي و راه تأسيسصدور مجوز 

 دبستاهيو پرورشي غيردولتي و پيش
 %75.32 اهدازي مدارس آموزش از راه دورو راه تأسيسارائه مجوز  75.32%

 %69.07 ارزیابي ع لكرد  استان ها ، مناطق و مداراس آموزش از راه دور %69.07 رسيدگي به شكایا  مردمي

 %72.57 وپرورشآموزشبرگزاري جلسا  شوراهاي  %69.07 تعيين هرخ شهریه مدارس غيردولتي

 %69.07 تعيين هرخ شهریه ي مدارس آموزش از راه دور
-مناطق آزاد تجاري وپرورشموزشآبرگزاري جلسا  شوراهاي 

 صنعتي و ویژه اقتصادي
72.57% 

 %72.57 وهظار  مرهزي ریزيبرهامهتشكيل شوراي سياستگواري ، 
برگزاري جلسا  شوراي سياستگواري و ه اهنگي 

 مناطق مرزي هشور وپرورشآموزش
72.57% 

 %69.07 ارائه تسهيال  ه ایتي به موسسين مدارس غيردولتي
اتي سرمایه گواران بخش غيردولتي در هوزه تعليم باهک اطالع

 و تربيت
69.07% 

 %69.07 وپرورشآموزشباهک اطالعاتي س ن ها در  %69.07 ارائه آمار، اطالعا  و گزارش مدارس آموزش از راه دور

 %69.07 بازدید و هظار  بر مدارس آموزش از راه دور %69.07 اجراي طرح خرید خدما  آموزشي

   %69.07 یران و اعضاء هيا  امناء مدارس هيا  امنایيآموزش مد

                وند ينيز يمجتبرياست سازمان : 

 زارع مقدم يعل:  سازمان يياجرا مشاور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 سوادآموزينهضت  -55-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  سوادآموزينهضت ن يانگيم

 

 

 مپنجنوبت در  سوادآموزينهضت  شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
31%  32%  24%  94.75%  80.75% 

%0 تعاملي  0%  11%  100.00%  90% 

%0 تراهنشي  0%  5%  100.00%  76.75% 

%0 یكپارچگي  0%  9%  .6057%  100% 

%0 مشارهتي  0%  9%  100.00%  100% 

 %88.53 %88.09 %8.69 %7.94 %19.57 از هليامت

شدهارزيابيخدمات   

% دهندگانآموزش يآموزش و تواه ندساز 5388.  

 شاپور محمدزاده رياست سازمان : 

 نامجومنش يمهد: يليتحص يابيدفتر نظارت، سنجش و ارزش يرکلمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ز مدارسي، توسعه و تجهيسازمان نوساز -56-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ز مدارسي، توسعه و تجهيسازمان نوسازن يانگيم

 

 

 مپنج نوبتدر  ز مدارسي، توسعه و تجهيسازمان نوساز شدهارزيابي خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
19%  18%  31%  66.40% 74.50% 

%34 تعاملي  29%  22%  - 92.87% 

%19 تراهنشي  19%  6%  - 89% 

%0 یكپارچگي  0%  45%  100% 36.43% 

%0 مشارهتي  0%  6%  27.50% 22.50% 

 %66.35 %69.74 %25.87 %14.51 %17.29 از هليامت

شدهارزيابيخدمات   

 %66.35 يسازماه يدارس و واهدهام ي، ورزشي، پرورشيآموزش يفضاها تأمين

 مهر يشانمهراله رخ رياست سازمان : 

 يدارپورب يبرخ :منابع ينو تام يزيکل دفتر برنامه ر مدير
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -57-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمين يانگيم

 

 

 مپنج نوبتدر  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شدهارزيابي خدمات

 شدهارزیابيخدما  

 %45.95 پایگاه هاي اینترهتي ایراهي ارائه گواهي ثبت
ها، ه ایشگاهها و مسابقا  صدور مجوز برگزاري جشنواره

 فرهنگي، هنري و سين ایي 
57.61% 

 %66.12 صدور مجوز آموزشگاه آزاد سين اي %52.63 ثبت اثر ادبي و هنري

 %60.9 اليتهاي فرهنگي دیجيتال صدور مجوز فع %44.83 و بهره برداري چاپخاهه و واهدهاي وابسته  تأسيسپرواهة 

 %71.12 صدور پرواهه اهتشار هشریه و خبرگزاري
خبرهگاري و رساهه اي ه ایندگان  هايفعاليتصدور مجوز 

 و خبر هگاران رساهه هاي گروهي خارجي 
53.56% 

 %55.38 صدور مجوز هشر و چاپ هتاب  %58.87 صدور پرواهه افتتاح و بهره برداري از سالن سين ا

 %59.85 صدور پرواهه ساخت، مالكيت و ه ایش فيلم
صدور مجوز تاسيس مرهز، موسسه، هاهون و اهج ن 

 فرهنگي وهنري 
47.66% 

 %64.77 هاي آگهي و تبليغاتي صدور پرواهه فعاليت هاهون
صدور مجوز چاپ آگهي هاي اشخاص هقيقي و هقوقي 

 غير دولتي 
65.12% 

 %42.78 صدور مجوز چاپ محصوال  چاپي غير هتاب  %71.12 روش هشریا صدور پرواهه ه ایندگي توزیع و ف

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
48%  45%  58%  64.06% 59.61% 

%6 تعاملي  5%  85%  84.37% 67.73% 

%2 تراهنشي  2%  65%  64.05% 82.71% 

%0 یكپارچگي  1%  41%  42.43% 36.70% 

%0 مشارهتي  0%  27%  15.47% 32.28% 

 %57.39 %58.87 %58.23 %14.22 %15.25 از هليامت

 يعباس صالح يدس:  فرهنگ و ارشاد اسالمي وزير

 يمحمدرضا بهمن: يجيتالد ياطالعات و رسانه ها يمرکز فناور ييسر
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ارتيسازمان حج و ز -58-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ارتيسازمان حج و زن يانگيم  

 

 

 

مپنج نوبتدر  ارتيسازمان حج و ز شدهارزيابي خدمات  

شدهارزيابيخدمات   

 %61.81 عتبا  عاليا ( -ع ره مفرده  -هاي زیارتي )هج ت تعناعزام هاروا

 %59.53 عتبا  عاليا ( -ع ره مفرده  -اهتخاب و اعزام هارگزاران )هج ت تع 

 %61.31 عتبا  عاليا ( -ع ره مفرده  -ریزي، تامين هتل و تخصيص )زائرین هج ت تع برهامه

ع ره  -هاتي و تغویه زائرین )هج ت تع ریزي، تدارک، تامين، توزیع اقالم تداربرهامه

 عتبا  عاليا ( -مفرده 
62.37% 

 %58.18 عتبا  عاليا ( -ع ره مفرده  -اي زائرین هج ت تع بي ه و سالمت )خدما  بي ه

 %60.25 عتبا  عاليا ( -ع ره  -گواري )هج هام و ودیعهپيش ثبت

 %59.90 عتبا  عاليا ( - ره مفرده ع -هاي زیارتي )هج ت تع ثبت تقاضاي تشرف در هاروان

 %60.81 عتبا  عاليا ( -ع ره مفرده  -)هج ت تع  وهقله ل

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
41% 49% 63% 76.55% 56.71% 

 %71.40 %75.63 %53 %35 %40 تعاملي

 %95 %64.50 %30 %36 %35 تراهنشي

 %25.25 %28.13 %59 %15 %20 یكپارچگي

 %67.50 %44.25 %8 %4 %10 مشارهتي

 %60.52 %59.18 %48.90 %35.98 %36.44 از هليامت

 رضا رشيديانيعل رياست سازمان : 

 يقادر يمحمد تق:اطالعات يو فناور يکل دفتر بودجه تحول ادار يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 سازمان اوقاف و امورخيريه -59-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  هيريسازمان اوقاف و امور خن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  هيريسازمان اوقاف و امور خ شدهارزيابيخدمات    

 

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
33% 28% 36% 85.05% 65.59% 

 %52.77 %78.22 %32 %49 %50 تعاملي

 %80.11 %71.50 %13 %46 %49 شيتراهن

 %78 %80.09 %47 %14 %22 یكپارچگي

 %46.50 %28.86 %23 %7 %7 مشارهتي

 %67.12 %76.03 %33.12 %30.09 %33.92 از هليامت

شدهارزيابيخدمات   

 %71.07 واگواري اولویت دفن در امامزادگان

 %65.07 هگهداري و بازسازي موقوفا  وامامزادگان

 %65.07 عقد قرارداد اجاره رقبا 

 %65.07 غبارروبي و ج ع آوري هدایا و هوورا  مردم

 %71.07 صدور راي و هظریه هقوقي موقوفا 

 %68.07 دما  استعالمي موقوفا  و رقبا ثبت و ارائه خ

 %65.07 تدوین و اهتشار تقویم فرهنگي و آموزشي امامزادگان

 %65.22 آموزش قرآن و شناسایي هيروهاي مستعد

 %68.07 ارائه مفاصاهساب موقوفا  به متوليان

 %63.47 برگزاري مسابقا  ملي و بين ال للي قرآن هریم

 %71.07 موقوفا  و امامزادگانامور خادمين و هيا  امناء 

 يخاموش يمهدرياست سازمان : 

 يارهوش يرضاعل :  و امور مجلس يبانيپشت يريت،توسعه مد معاون
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ياسالم يجمهور يسازمان خبرگزار -60-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ياسالم يجمهور يسازمان خبرگزارن يانگيم

 

 

 يجمهور يسازمان خبرگزار شدهارزيابيخدمات 

 مپنج نوبتدر  ياسالم

شدهارزيابيخدمات   

 %72.22 رساهياطالع

 

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
17% 19% 23% 86% 96.00% 

 %86.00  - %36 %0 %0 تعاملي

 %85.00  - %34 %0 %0 تراهنشي

 %49.50 %47 %20 %0 %0 یكپارچگي

 %16.50 %20 %11 %0 %0 مشارهتي

 %72.22 %88.05 %25.86 %4.69 %4.50 از هليامت

 يهاشم يدضياس:  مدير عامل

 ع راف يدوح:  اطالعات يو فناور يمهندس معاونت
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يو گردشگر دستيصنايع، يراث فرهنگيسازمان م -61-1

 خدمات  يابيارز نوبت پنجدر  يو گردشگر دستيصنايع، يراث فرهنگيسازمان من يانگيم

 

 

راث يسازمان م شدهارزيابي دماتخ

 مپنج نوبت در يو گردشگر دستيصنايع، يفرهنگ

 شدهارزیابيخدما  

 %83.65 هقوقي(-ه صنایع دستي )هقيقيصدور مجوز تاسيس هارگا
اعتبار بخشي تورهاي دفاتر خدما  مسافرتي و 

 گردشگري
81.9% 

 %83.65 صدور مجوز فعاليت هنرمندان و صنعتگران اهفرادي
اعطاي تسهيال  ميراث فرهنگي، صنایع دستي و 

 گردشگري به متقاضيان
83.65% 

 %83.65 صدور پرواهه توليد هارگاهي %86.99 ب(صدور مجوز ارائه خدما  مسافرتي و گردشگري )بند 

 %81.9 صدور مجوز بهره برداري از اماهن گردشگري
درخواست و صدور موافقت اصولي و مجوز ایجاد، 

 اصالح و یا تك يل تاسيسا  گردشگري
86.65% 

 %85.65 تاریخي -صدور و فروش بليط اماهن فرهنگي 
ها و گاهتوسعه بازار صنایع دستي و برگزاري ه ایش

 بازارچه هاي صنایع دستي
68.62% 

   %70.50 صدور موافقتنامه تاسيس تا اجراي مناطق ه وهه گردشگري 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
13% 27% 56% 88.81% 92.50% 

 %72.55 %70.73 %47 %18 %31 تعاملي

 %81.56 %76.18 %16 %9 %6 تراهنشي

 %72.72 %60.39 %51 %1 %0 یكپارچگي

 %94 %62.35 %11 %0 %0 مشارهتي

 %81.52 %75.52 %42.89 %8.21 %12.82 از هليامت

 اصغر مونسان يعلرياست سازمان : 

 يرزگار پور  احمد يدس: يول اداراطالعات، ارتباطات و تح يمرکز فناور رئيس
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يسازمان اسناد و کتابخانه مل -62-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يسازمان اسناد و کتابخانه ملن يانگيم  

 
 

 پنجم نوبت در ين اسناد و کتابخانه ملسازما شدهارزيابي خدمات

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
29% 31% 39% 83.20% 72.78% 

 %41.34 %74.20 %46 %28 %33 تعاملي

 %47.71 %49.00 %25 %11 %9 تراهنشي

 %9.04 %29.50 %51 %2 %3 یكپارچگي

 %74.72 %52.50 %15 %6 %9 مشارهتي

 %45.74 %67.09 %39.00 %14.44 %18.13 از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %51.45 برگزاري ه ایشگاه هاي تخصصي اسناد و هتابخاهه ملي %37.47 آرشيو اسناد دستگاه هاي دولتي

 %47.1 هویس استاهداردهاي ملي هتابخاهه اي و آرشيويتدوین پيش %54.4 ارائه خدما  جستجوي منابع اسناد و هتابخاهه ملي

 %26.47 پویرش و هگهداري از منابع مكتوب اماهي %47.1 ارائه فضاي مطالعه و پژوهش اختصاصي به پژوهشگران )سراي پژوهش(

 %54.95 پویرش اعضا )عضویت( در سازمان اسناد و هتابخاهه ملي %56.22 ارائه فراداده هاي هتابشناسي ملي

 %57.95 دیجيتال سازي منابع هتابخاهه ایي و آرشيوي %42.72 اي و آرشيويهتابخاهه ارائه مشاوره تخصصي در خصوص مرمت و هفاظت منابع

 %53.67 خدما  آموزشي هوزه هتابخاهه و آرشيو ملي %67.37 ارائه مشاوره در  اهتخاب منابع هتابخاهه ایي و آرشيوي )مرجع هضوري و مجازي (

 %36.85 صدور گواهي  ثبت آثار موسيقي %57.95 و آرشيويارائه محتواي دیجيتال )اسكن شده( منابع هتابخاهه اي 

 %36.47 صدور گواهي  واسپاري منابع هتابخاهه اي %41.7 ارزیابي و قي ت گواري  منابع اطالعاتي

 %39.85 اماهت هتاب و هشریا  به ع وم مردم
صدور شناسه استاهداردهاي تخصصي هتاب و هشریا  و 

 هتابخاهه ها
48.2% 

 %43.72 صدور مجوز امحاء اسناد %36.6 بع تخصصي هوزه هتابخاهه و آرشيواهتشار منا

 %38.6 مرمت منابع آرشيوي و هتابخاهه اي %38.47 اهداي هتاب به هتابخاهه ها

   %36.72 اهتقال و آرشيو اسناد دستگاه هاي اجرایي

   يخانم بروجردرياست سازمان : 

 يمنزو يرضاعل:  گروه نرم افزار سرپرست
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ياست جمهورير يو فناور يمعاونت علم -63-1

خدمات  يابيارز نوبت پنجدر  ياست جمهورير يو فناور يمعاونت علمن يانگيم  

 

پنجم نوبت در ياست جمهورير يو فناور يمعاونت علم شدهارزيابيخدمات   

 

 

 

هل مدل مرا

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- 10% 43% 77.50% 56.01% 

 %77.72 %83.70 %0 %10 - تعاملي

 %73.25 %68.00 %0 %2 - تراهنشي

 %43 %46.70 %0 %43 - یكپارچگي

 %52.91 %51.30 %0 %0 - مشارهتي

 %60.24 %67.59 %10.71 %12.69  - از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %62.33 شبكه سازي مراهز فناوري و فعالين هوزه فناوري
 ي هوپا در مرهز رشدهاشرهته ایت از رشد و توسعه 

 پارک علم و فناوري پردیس
55.25% 

 %55.87 ي مستقرهاشرهتخدما  ه ایتي پارک علم و فناوري پردیس از 
ه ایت از طرح هاي هالن ملي فناوري هاظر بر هياز هاي 

 فناوراهه هشور
54.68% 

 %41.41 عل ي هشور  ه ایت از محققان و سرآمدان %70.62 ه ایت از اختراعا  و هق مالكيت فكري و ثبت پتنت بين ال للي

 %69.35 تشخيص صالهيت داهش بنياهي %49.93 ه ایت از ایجاد و استقرار شتابدهنده هاي فناوري و مراهز هوآوري

 %69.45 ي داهش بنيانهاشرهتارائه خدما  تسهيل گراهه به  %59.31 ه ایت از تجاري سازي طرح هاي فناوري از طریق ارائه تسهيال 

 %61.75 قاضاي محصوال  فناوراههه ایت از توسعه ت
ه كاري  و جوب متخصصان و داهش ندان برجسته  

 ایراهي غيرمقيم
72.9% 

 %62.33 شبكه سازي مراهز فناوري و فعالين هوزه فناوري
ي هوپا در مرهز رشد هاشرهته ایت از رشد و توسعه 

 پارک علم و فناوري پردیس
55.25% 

 يارياسفند يآقا: يهو جذب سرما يسرپرست معاونت منابع انسان

 يرانمنشدکتر ا يآقا: اطالعات يرو فناو يکل امور ادار يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانياستاندارد ا يازمان ملس -64-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانياستاندارد ا يسازمان ملن يانگيم  

 

مپنج نوبت در رانياستاندارد ا يسازمان مل شدهارزيابيخدمات   

 شدهارزیابي خدما 

 %81.57 مكاتبا  و اتوماسيون اداري
و مشارهت در استاهداردهاي  تدوین استاهدارد ملي

 بين ال للي
77.82% 

 %73.71 ارزیابي وسایل توزین در مراهز عرضه ع ومي %73.15 هظار  بر هيفيت ارائه خدمت و توليد هاال 

تأیيد صالهيت اشخاص هقيقي و هقوقي در امر هظار  بر هيفيت و 

 آموزش  مرهز ملي تایيد صالهت ایران  
73.85% 

االهاي صادراتي و وارداتي مطابق ارزیابي اهطباق ه

 با استاهداردهاي ملي و بين ال للي
75.27% 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
17% 67% 73% 62.85% 87.26% 

 %87.50 %88.24 %91 %70 %60 تعاملي

 %95.42 %74.53 %64 %40 %16 تراهنشي

 %37.32 %54.75 %84 %59 %5 یكپارچگي

 %81.66 %37.63 %13 %7 %1 مشارهتي

 %75.89 %66.57 %72.95 %57.91 %56.42 از هليامت

 يروزبختپ يرهنرياست سازمان : 

 يرامند يمصطف: اطالعات يمرکز فناور يسرئ
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 وزارت ورزش و جوانان -65-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  وزارت ورزش و جوانانن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  وزارت ورزش و جوانان شدهارزيابي خدمات   

 شدهارزیابي خدما 

 %56.48 رسيدگي و پاسخگویي به شكایا  و تخلفا  %35.91 ارائه موافقت هامه هاي اصولي اهداث اماهن ورزشي

 %55.73 پاسخگویي به استعالما  و صدور تایيدیه ها %52.25 ارائه مجوز شرهت در رویدادهاي بين ال للي ورزشي

 %50.98 صدور مجوز پوشش رساهه اي و تصویري ورزشي %54.61 ارائه مجوز مراهز مشاوره تخصصي ازدواج و تحكيم خاهواده

.52 ارائه اعتبارهامه تخصصي سازمان هاي مردم ههاد جواهان 50%  %51.73 هظار  بر سالمت ورزش هشور 

   %43.71 ارائه پرواهه فعاليت مكان ورزشي

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
31% 31% 44% 71.90% 45.87% 

 %57.66 %86.00 %25 %17 %19 تعاملي

 %72.31 %74.00 %10 %4 %4 تراهنشي

 %40.80 %100.00 %25 %1 %0 یكپارچگي

 %27.50 %35.70 %35 %4 %3 مشارهتي

 %50.43 %80.26 %28.40 %13.59 %13.68 از هليامت

 فر يسلطانمسعود  :  ورزش و جوانانوزير 

 يمطلب ينحس يرام يدس:  ياطالعات ارتباطات و تحول ادار يمرکز فنلور ييسر
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ايرايانه هايبازي ياد مليبن -66-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ايهرايان هايبازي ياد مليبنن يانگيم  

 

 

مپنج نوبت در ايرايانه هايبازي ياد مليبن شدهارزيابيخدمات    

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- - 33% 55.00% 21.94% 

 %43.19 %70.30 %15 - - تعاملي

 %50.55 %61.60 %25 - - تراهنشي

 %18.83 %39.00 %0 - - یكپارچگي

 %6.11 %13.90 %5 - - مشارهتي

 %29.55 %52.45 %16.16 -   - از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %30.57 استقرار تيم ها در مرهز رشد %29.32 ، ارسال آثار و داوري در ه ایشگاه ها،جشنواره ها و مسابقا هامثبت

 %29.95 مدیریت ارتباط با مشتري %30.25 صدور پرواهه اهتشار بازي

 %32.82 ه گرا %35 هاي م نوع ارائه ليست و مستندا  بازي

 %30.25 صدور مجوز هاشران بازي هاي رایاهه اي %27.07 آموزش بازیسازي

   %20.75 الصاق هولوگرام بازي

 صادق پژمان يدس:  مديرعامل

 هابيل هراتي: يداخل يافزارهانرم  يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ستاد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات -67-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ستاد وزارت ارتباطاتن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  ستاد وزارت ارتباطات شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- - 35% 45.50% 50.25% 

 %61.50 %82.25 %80 - - تعاملي

 %50.00 %49.25 %34 - - تراکنشي

 %19.00 %32.45 %5 - - يکپارچگي

 %27.50 %25.00 %6 - -  مشارکتي

 %42.36 %49.94 %35.63 -  - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

ال  از محل وجوه يه ایت از بخش خصوصي هوزه ارتباطا  و فناوري اطالعا  در قالب پرداخت تسه

 اداره شده
42.36% 

 يجهرم يمهندس آذر :  وزير ارتباطات

 خانم مهندس انصاري: رييس مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا ييسازمان فضا -68-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيا ييسازمان فضان يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  رانيا ييسازمان فضا شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابيخدمات 

 %58.63 نيزم يش ماهواره ایپا
ماهواره  يارائه خدما  ارتباط

 ن ارستیا
58.48% 

 %55.21 يره ار ماهوایارائه داده و تصاو %48.71 یيفضا يج در هوزه علوم و فناوریآموزش و ترو

 %57.21 يارائه خدما  در هوزه هجوم رصد %59.6 سنجش از دور يشگاهیه خدما  آزمایارا

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز ايهدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

 %59.37 %70.47 %28 - - هضور در وب

 %79.83 %70.47 %0 - - تعاملي

 %48.75 %70.47 %8 - - تراهنشي

 %46 %70.47 %0 - - یكپارچگي

 %42.50 %70.47 %0 - - مشارهتي

 %56.31 %60.52 %8.14 -  -  از هليامت

 يبرار يمرتض رياست سازمان :

  يابوالقاسم يمهد :اطالعات يدفتر فناور يرکلمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا ياسالم يشرکت پست جمهور -69-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيا ياسالم يشرکت پست جمهورن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  رانيا ياسالم يجمهور شرکت پست شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزیابيخدما  

 %67.03 سفارش هار  پستال %69.73 پست پيشتاز

 %72.26 ارائه هدپستي و هشاهي استاهدارد %72.73 پست سفارشي

 %67.16 بازار الكتروهيک %69.73 پست ویژه

 %70.16 صندوق پست الكتروهيک %68.63 پست یافته

 %74.26 پاسخگویي به شكایا 
صندوق پستي شخصي مجازي 

 )صنادیق شخصي(
72.16% 

 %70.01 محاسبه گر هرخ پستي %72.16 ت بر یادبود

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- - 44% 51.91% 73.20% 

 %59.75 %68.00 %32 - - تعاملي

 %82.18 %39.75 %30 - - تراهنشي

 %69.66 %63.74 %65 - - یكپارچگي

 %64 %30.00 %21 - - مشارهتي

 %70.50 %52.61 %42.06 - - از هليامت

 ينعمت ينحس:  مدير عامل

 يلوندبابک جل :  يايانهرا يکپارچه يهايستماداره نظارت بر توسعه س رئيس
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يپژوهشگاه ارتباطات و فناور -70-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يپژوهشگاه ارتباطات و فناورن يانگيم  

 

 

 

مپنج نوبتدر  يپژوهشگاه ارتباطات و فناور شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزيابيمات خد

%64.83 د ه وهه محصوال  و خدما  فاوايتست و تائ %59.04 ج داهش فاوایآموزش و ترو  

   %64.67 هوزه فاوا ياارائه خدما  هتابخاهه

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- - 34% 36.90% 62.48% 

 %79.38  - %33 - - تعاملي

 %63  - %27 - - شيتراهن

 %59.00 %47.00 %45 - - یكپارچگي

 %40.00 %15.00 %10 - - مشارهتي

 %62.85 %37.72 %33.03 -  -  از هليامت

 يزدانياندکتر رياست سازمان : 

 يذنوب يمجتب :اطالعات يدفتر فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 م مقررات و ارتباطاتيسازمان تنظ -71-1

خدمات  يابيارز نوبت پنجدر  ييويم مقررات و ارتباطات راديسازمان تنظن يانگيم

يکيالکترون  

 

پنجم نوبتدر  ييويم مقررات و ارتباطات راديسازمان تنظ شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- - 49% 73.11% 95.06% 

 %100 %88.14 %44 - - تعاملي

 %93 %67.34 %34 - - تراهنشي

 %78.44 %100.00 %91 - - یكپارچگي

 %97.50 %56.79 %22 - - مشارهتي

 %91.72 %79.55 %53.26 - - از هليامت

 شدهارزیابيخدما  
تدوین و ابالغ آیين هامه ها، مقررا ، ضوابط، دستورالع ل ها، هرخ 

هاي تعرفه خدما  و غيره در هوزه سرویس هاي رادیویي، 

 ارتباطي، فناوري اطالعا  و پستي
 %91.70 خدما  رادیویي صدور پرواهه/مجوز 91.6%

 %91.6 هظار  بر فضاي فرهاهسي هشور %91.93 پاسخ به استعالما  هویت هاربران سرویس هاي ارتباطي

صدور گواهي تایيد ه وهه تجهيزا  هوزه رادیویي، ارتباطي و 

 فناوري اطالعا 
91.93% 

هظار  بر خدما  ارتباطي، فناوري اطالعا  و 

 پستي
91.6% 

 يفالح جوشقان ينحس رياست سازمان : 

 جاغرق يرجب يدام :  يو هوشمندساز يسازمان يدفتر معمار مديرکل
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانياطالعات ا يسازمان فناور -72-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانياطالعات ا يسازمان فناورن يانگيم  

 

 

 

مپنج نوبتدر  رانياطالعات ا يسازمان فناور شدهارزيابيخدمات   

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- - 64.10% 75.48% 57.10% 

 %60.14 %69.36 %39 - - تعاملي

 %55.49 %60.80 %28.4 - - يتراهنش

 %100 %100.00 %80.8 - - یكپارچگي

 %39.75 %37.67 %17.8 - - مشارهتي

 %66.37 %74.29 %52.01 -   - از هليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %82.7 ارپوشه ملي ایراهيانه %53.18 وهارهاي هوپاي فاواارائه خدما  هسب

 %44.26 ارایه خدما  مراهز داده
فراهم هردن زیر ساخت دسترسي به خدما  

 دولت الكتروهيک و ه راه
81.75% 

پایش شاخص هاي فناوري اطالعا  و ارتباطا  

 هشور
80.28% 

فراهم هردن و توسعه زیرساخت دسترسي 

 آزاد به اطالعا 
78.48% 

سيب پویري ها و رسيدگي و پاسخگویي به آ

 هوادث در فضاي تواید و تبادل اطالعا 
75.96% 

صدور گواهي فعاليت امنيت فضاي توليد و 

تبادل اطالعا  در هوزه  هاي آزمایشگاه.  

 محصوال  و خدما 

55.47% 

راهبري تبادل اطالعا  و استعالما  بين دستگاه 

 هاي اجرایي ) مراهز ملي تبادل اطالعا  (
 %64.66 راهبري شبكه ملي اطالعا  مدیریت و 47.02%

 يدکتر ناظم رياست سازمان : 

 مهندس جهاني: اطالعات مدير کل دفتر ارتباطات و فناوري
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا بانکپست -73-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيا بانکپستن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  رانيا بانکپست شدهارزيابي خدمات  

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- - 16.70% 82.41% 69.39% 

 %86.75 %86.15 %2.36 - - تعاملي

 %93.74 %95.47 %1.80 - - تراهنشي

 %89.27 %96.84 %30 - - یكپارچگي

 %36.50 %90.00 %15.80 - - مشارهتي

 %79.41 %88.88 %16.41 - - از هليامت

 شدهارزیابيخدما  
بر اساس  آخرین   ارائه  خدما   هظام  پرداخت  و  دریافت 

شده از سوي باهک  مرهزي ج.ا.ا  در دو  بخش خدما   معرفي

 ریالي و  ارزي
82.18% 

عامليت باهكي وزار  ارتباطا  و فنآوري اطالعا  و 

 هاي تابعهشرهت
78.23% 

ارائه  خدما  تسهيال  و تعهدا   باهكي بر اساس آخرین  

به  صور     شده  از سوي باهک  مرهزي ج.ا.اخدما   معرفي

 ریالي و  ارزي
79.12% 

عامليت فروش و ارائه  محصوال  و خدما  اشخاص 

 هقوقي به روستائيان
74.35% 

ارائه  هليه  خدما   باهكي ریالي و  ارزي  مصوب باهک  

 مرهزي در دفاتر خدما   شهري و  روستایي
83.18%   

 يريبهزاد ش  :عامل يرمد

 يفرهاد بهمن: يمسئول بخش فناور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رساختيشرکت ارتباطات ز -74-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رساختيشرکت ارتباطات ز نيانگيم  

 

 

مپنج نوبت در رساختيشرکت ارتباطات ز شدهارزيابي خدمات  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

راحل م

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- - 81% 91.89% 93.% 

 %93.33 %90.00 %0 - - تعاملي

 %98.33 %78.00 %0 - - تراکنشي

 %64.00 %75.27 %0 - - يکپارچگي

 %91.83 %40.00 %0 - - مشارکتي

 %86.76 %87.38 %20.35 - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %87.97 بين ال لل MPLSارائه سرویس 

 %86.47 ال لل()بين شهري، بين استاهي و بين PTPارائه سرویس 

 TDM 86.47%ارائه سرویس ابر 

 %84.72 ارائه سرویس تراهزیت بين ال لل )مرز به مرز(

 %88.47 ارائه خدما  جاهبي )فضا، دهل، آهتن، پاور و جاده دسترسي(

 86.47% (Peering و MPLSو توزیع پهناي باهد )اینترهت، اینتراهت و  تأمين

 يفتاح يدحم: عامل يرمد

 يلياسماع يرضاعل:  ياطالعات يسامانه ها يريتو مد يسازمان يکل معمار مدير
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 شرکت خدمات هوايي و منطقه ويژه اقتصادي پيام -75-1

خدمات  يابيارز نوبت پنجدر  ت هوايي و منطقه ويژه اقتصادي پيامشرکت خدمان يانگيم  

 

يکيکترون   

مپنج نوبتدر  شرکت خدمات هوايي و منطقه ويژه اقتصادي پيام شدهارزيابي  خدمات   

 شدهارزیابي خدما 

ارائه خدما  امورگ رهي)اهبارداري، تخليه و 

 بارگيري(
 %73.75 ه اقتصادي پياماجاره زمين و مستحدثا  منطقه ویژ 70.75%

 %73.27 ارائه خدما  فرودگاهي
، فعاليت، اهداث بنا، پایان هار گواريسرمایهصدور پرواهه 

 برداريبهرهو 
73.62% 

   %74.15 ارائه خدما  هواهوردي

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- - 74% 67.30% 80.00% 

 %97.00 %83.50 %55 - - تعاملي

 %86.45 %84.00 %14 - - تراهنشي

 %27.84 %57.60 %28 - - یكپارچگي

 %94.60 %42.50 %25 - - تيمشاره

 %73.11 %68.94 %43.81 - - از هليامت

 يخداداد مراد: يو تحول ادار يفناور يرکلمد

 نادر ثناگو مطلقرياست سازمان : 
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 وزارت کشور -76-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  وزارت کشورن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  وزارت کشور شدهارزيابي دماتخ  

 شدهارزیابيخدما  

 %45.6 گزینش
ها و هاي سياسي، اهج نخدما  سياسي )اهزاب، گروه

 هاي دیني(اقليت
68.87% 

 %68.99 خدما  اتباع و مهاجرین خارجي %58.25 ها و موضوعا  تقسي ا  هشوريرسيدگي به درخواست

 %82.5 خدما  امور اجت اعي هشور %64.3 شكایا  مردميرسيدگي به تخلفا  اداري و 

 %72.17 برگزاري اهتخابا  %58.25 رسيدگي ، تصویب و هظار  بر برهامه هاي مرزي

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
31% 40% 20% 94.64% 77.89% 

 %58.28 %89.82 %8 %13 %12 تعاملي

 %48.71 %77.73 %3 %6 %5 تراهنشي

 %69.48 %80.15 %53 %1 %1 یكپارچگي

 %66.25 %42.27 %6 %2 %0 مشارهتي

 %64.86 %86.94 %21.38 %39.58 %14.70 از هليامت

 يفضل يحمانعبدالرضا ر:  وزيرکشور

 شجاعان يرام :اطالعات و آمار يو فناور يکيمرکز توسعه دولت الکترون يسرئ
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 کشور احوالثبتسازمان  -77-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  کشور احوالثبتسازمان ن يانگيم  

 

 

 

 

مپنج نوبتدر  کشور احوالثبتسازمان  شدهارزيابي خدمات  

 شدهارزیابيخدما  

 %76.25 صدور هار  هوش ند ملي %69.6 تغيير مشخصا  هویتي

 %72.1 ثبت فو 
صدور گواهي والد  فرزهدان اتباع خارجي متولد 

 شده در ایران
66.3% 

 %74.1 صدور شناسنامه %67.68 ثبت ازدواج

   %65 پاسخ به استعالم هاي هویتي

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
43% 41% 73% 91.99% 81.42% 

 %63.35 %72.14 %14 %5 %14 مليتعا

 %82.35 %47.86 %8 %1 %0 تراهنشي

 %62 %77.76 %47 %0 %0 یكپارچگي

 %51.50 %70.31 %1 %0 %0 مشارهتي

 %70.14 %79.00 %34.84 %12.77 %12.75 از هليامت

 يادرخشان ن يدرضاحمرياست سازمان : 

 يتزرو يننسر : اطالعات يکل دفتر فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ت بحران کشوريريسازمان مد -78-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ت بحران کشوريريسازمان مدن يانگيم  

 

 

 

 

پنجم نوبتدر  ت بحران کشوريريسازمان مد شدهارزيابيخدمات   

 شدهارزیابيخدما  

ایجاد هظام جامع مدیریت اطالعا  بحران مبتني بر طرح هاي 

 پيش گيري  پيش بيني و
61.57% 

تدوین و ابالغ دستورالع ل ها، آیين هامه ها و ضوابط 

 هوزه مدیریت بحران
54.1% 

هاي تشكل هاي مردم ههاد در مدیریت استفاده از تواه ندي

 بحران 
61.57% 

ه اهنگي و هظار  بر تخصيص بودجه خسار ، بازسازي 

 و مقاوم سازي ابنيه و زیر ساخت هاي هشور
61.57% 

 %57.65 ئه خدما  آموزشي و تواه ند سازي در هوزه مدیریت بحرانارا
مدیریت و هظار  بر اقداما  و امكاها  هارگروه ها، شورا 

 ها و ههادهاي دولتي مرتبط با مدیریت بحران
61.57% 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- 2% 11% 89.80% 64.91% 

 %73.66 %68.80 %17 %7 - تعاملي

 %81.66 %70.00 %0 %1 - تراهنشي

 %18.25 %57.60 %55 %1 - یكپارچگي

 %78.16 %30.00 %13 %2 - مشارهتي

 %59.67 %71.08 %21.86 %2.86 - از هليامت

 نجار ييلاسما رياست سازمان : 

 نژاد يرحمت يآقا:اطالعات و حوادث  يريتمرکز مد ييسر
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

  رانيمرکز آمار ا -79-1

يکيلکترونخدمات ا يابيارز نوبت پنجدر  رانيمرکز آمار ان يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  رانيمرکز آمار ا شدهارزيابيخدمات   

 شدهارزيابيخدمات 

 اهكاران يمشاوران و پ یينه شناسايارائه خدما  در زم

 تيواجد صاله يآمار
 %79.05 يثبت يو آمارها  يديتول يارائه آمارها 78.9%

 

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
34% 11% 38% 68.25% 87.50% 

 %100.00 %73.00 %38 %26 %18 تعاملي

 %91.12 %49.00 %31 %6 %2 تراهنشي

 %37.50 %62.90 %49 %0 %0 یكپارچگي

 %95.00 %65.00 %6 %0 %4 مشارهتي

 %78.97 %67.76 %36.45 %11.00 %8.31 از هليامت

   اميد علي پارسا :  مرکزرياست 

 جمال مقدم: رياست مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رکشو يبردارسازمان نقشه -80-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  کشور يبردارسازمان نقشهن يانگيم

 

 

 

 مپنج نوبتدر  کشور يبردارسازمان نقشه شدهارزيابي خدمات

 شدهارزیابيخدما  

 %84.25 ارائه خدما  تعيين موقعيت ENC 82.8%یایي و هاي درارائه اطالعا  جزر و مد، چار 

 %83.5 تصویربرداري هوایي و توليد محصوال  وابسته  %84.28 ارائه اطالعا  جغرافيایي ملي

 %78.47 برداريهظار  و هنترل فني بر خدما  هقشه %83.62 ارائه اطالعا  مكاهي

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
33.50% 

36.30% 68.20% 83.26% 83.79% 

 %76.58 %82.28 %51.26 %26.05 %26.30 تعاملي

 %89.16 %70.58 %22.93 %15.10 %15.63 تراهنشي

 %79.66 %43.37 %11.58 %9.70 %17.00 یكپارچگي

 %88.05 %32.43 %11.37 %0.00 %9.00 مشارهتي

 %82.82 %66.26 %37.39 %20.28 %22.45 از هليامت

 يعيمسعود شف رياست سازمان : 

 يخسرو يمصطف : اطالعات يکل دفتر فناور مدير
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يت دولتيريمرکز آموزش مد -81-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يت دولتيريمد مرکز آموزشن يانگيم  

 

 

مپنج نوبت در يت دولتيريمرکز آموزش مد شدهارزيابيخدمات   

 شدهارزیابي خدما 

 %57.93 اهراز صالهيت مدرسان دوره هاي آموزشي هارمندان دولت
هاي آموزشي تامين، تدوین و اعالم منابع و محتواي استاهدارد دوره 

 هارهنان دولت
57.93% 

 %66.93 راهبري و اهجام پژوهش هاي هاربردي و مشاوره اي در هوزه هظام اداري %75.68 ارائه آموزش/ آزمون هاي غير هضوري

 %64.68 صدور گواهينامه هاي هوع دوم) مهارتي، تخصصي و...( هارهنان دولت %67.93 پژوهشي هقوق اداري-اهتشار فصلنامه عل ي

 %67.43 گردآوري و ارائه اطالعا  تحليلي مدیران هرفه اي هشور %36.48 برگزاري س ينارها، هارگاه ها و دوره هاي آموزشي تحت وب )وبينار(

 %35.68 گردآوري و تعين صالهيت مدرسان و داهشوران هظام اداري هشور %66.68 برگزاري هارگاه هاي تربيت مدرسان هظام اداري

 %73.68 آموزشي و هتب تخصصي هوزه مدیریت دولتي -عل يارائه منابع 
طراهي و برگزاري ه ایش ها، هارگاه ها و هشست هاي تخصصي در هوزه 

 مدیریت و علوم اداري
36.48% 

 %44.23 توليد برهامه هاي آموزشي و ترویجي چند رساهه اي
طراهي، برهامه ریزي و برگزاري دوره هاي آموزشي با رویكرد مهارتي و 

 هاربردي
66.93% 

 %58.93 مستندسازي و اهتشار تجارب مدیران هرفه اي هظام اداري %59.93 پاسخ  به استعالما  گواهينامه هاي صادره

   %65.68 پویرش آثار تاليفي و ترج ه اي

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
12% 28% 36% 63.38% 66.45% 

 %85.55 %44.67 %38 %26 %17 تعاملي

 %67.79 %66.78 %33 %2 %4 تراهنشي

 %40.94 %48.93 %20 %4 %6 یكپارچگي

 %15 %17.50 %6 %0 %0 هتيمشار

 %59.01 %53.07 %29.00 %16.04 %11.31 از هليامت

 پور يزهرا احمد:  مرکزرياست 

 يانهاب يمحمد جالل: اطالعات و ارتباطات يفناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يوزارت دادگستر -82-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يوزارت دادگسترن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  يوزارت دادگستر شدهابيارزيخدمات   

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايهدور

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- 16% 34% 28.10% 40.75% 

 %39.43 %64.30 %48 %21 - تعاملي

 %58.35  - %21 %5 - تراهنشي

 %28.18 %0.00 %3 %0 - یكپارچگي

 %83.50 %3.30 %6 %2 - مشارهتي

 %45.14 %28.57 %25.12 %10.30  - از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

ه ایت مالي از محكومين معسر، بزه دیدگان و خسار  

 دیدگان اهكام قضایي
48.36% 

تدوین و اهعقاد موافقت هامه هاي هقوقي و قضایي 

 بين ال للي
30.45% 

 %50.86 مرتبط با هقوق هودکارائه گزارشهاي  %56.17 44رسيدگي به اختالفا  امور واگواریهاي اصل 

رسيدگي به درخواست ها و شكایا  مردمي در هوزه 

 دادگستري
59.15% 

اجراي موافقت هامه هاي اهتقال محكومين با 

 هشورهاي دیگر
32.4% 

راهبري مرور ج هوري اسالمي ایران و هشورهاي عضو 

 هنواهسيون مبارزه با فساد
31.3% 

ز قواهين و مقررا  اظهار هظر، تدوین، ارائه و دفاع ا

 مرتبط با دادگستري
52.42% 

  ييآوا يرضاعل : وزير دادگستري

 ييبرزو يآقا :اطالعات يسرپرست فناور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 سازمان پزشکي قانوني کشور -83-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  ميانگين سازمان پزشکي قانوني کشور
 

 

 

پنجم نوبت در کشور يقانون يسازمان پزشک شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- 6% 26% 57.40% 35.61% 

 %49.33 %66.00 %19 %3 - تعاملي

 %39.16 %43.70 %13 %2 - تراهنشي

 %41.50 %41.00 %9 %0 - یكپارچگي

 %7.77 %10.00 %0 %0 - مشارهتي

 %37.75 %55.07 %15.71 %6.38 - از هليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %37.7 اظهار هظر هارشناسي در هوزه ه يسيون هاي پزشكي  %45.95 دولتي هايدستگاهوابسته قوه قضائيه و  هايمانسازپاسخ به استعالم ادارا  و 

 %46.55 اظهار هظر هارشناسي در هوزه معاینا  باليني  %30.7 آماده سازي جسد براي اهتقال به خارج از هشور )موميایي هردن جسد(

 %46.55 گواهي استعالجي بررسي  %42.25 ارائه خدما  آموزشي

 %30.7 صدور گواهي فو  و درمان %28.7 اظهارهظر هظرهارشناسي در هوزه معاینا  اجساد و صحنه فو 

   %30.7 اظهار هظر هارشناسي در هوزه آزمایشگاه هاي پزشكي قاهوهي 

 يدکتر مسجد يآقارياست سازمان : 

 يزادگانهاد يآقا :ياطالعات و  تحول ادار يکل دفتر فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يرات حکومتيسازمان تعز -84-1

يکيمات الکترونخد يابيارز نوبت پنجدر  يرات حکومتيسازمان تعزن يانگيم  

 

 

مپنج نوبت در يرات حکومتيسازمان تعز شدهيابيارزخدمات   

 

 شدهيابيارز  خدمات

 %59.9 واصله هاگزارشبه شكایا  و  يرسيدگ

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
16% 2% 53% 56.30% 71.00% 

 %77.00 %48.50 %90 %53 %63 تعاملي

 %48.75 %33.00 %26 %5 %4 تراکنشي

 %48.00 %83.00 %45 %0 %0 يکپارچگي

 %50.00 %27.50 %15 %0 %0 مشارکتي

 %59.9 %54.64 %52.46 %19.31 %20.68 لاز کيامت

 يجمال انصاررياست سازمان : 

 نياطاهر يعل :اطالعات و ارتباطات يکل آمار و فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

  کل کشور يسازمان بازرس -85-1

يکيت الکترونخدما يابيارز نوبت پنجدر  کل کشور يسازمان بازرسن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  کل کشور يسازمان بازرس شدهيابيارز خدمات  

 شدهيابيارزخدمات 

 %50.20 يهظار  و بازرس

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز يهادوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
27% 28% 61% 86.10% 47.37% 

 %90.00 %91.80 %91 %66 %76 تعاملي

 %79 - %56 %25 %25 تراکنشي

 %8.25 %57.60 %5 %14 %10 يکپارچگي

 %25.00 %20.00 %27 %3 %4 مشارکتي

 %50.20 %76.06 %50.31 %20.55 %32.06 از کليامت

 ناصر سراج رياست سازمان : 

 ينظام يعل :اطالعات يکل اداره فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 کشور  يو تربيت يو اقدامات تأمين هازندانسازمان  -86-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر ور کش يو تربيت يو اقدامات تأمين هازندانسازمان ن يانگيم  

 

 

 مپنج نوبتکشور در  يو تربيت يو اقدامات تأمين هازندانسازمان  شدهيابيارز خدمات

 شدهيابيارزخدمات 

 %55.33 یيان و مراجع قضايبه زهداه یيارائه خدما  قضا %51.40 انيت زهداهي، آموزش و ترب يسازفرهنگ

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز يهادوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

ضور در ه

 وب
0% 1% 44% 27.67% 32.75% 

 %63 %83.11 %31 %0 %0 تعاملي

 %87.50 %61.39 %14 %0 %0 تراهنشي

 %50 %61.43 %61 %0 %0 یكپارچگي

 %25.83 %7.50 %15 %0 %0 مشارهتي

 %53.37 %53.01 %37.44 %0.32 %0.28 از هليامت

 يردکتر جهانگ رياست سازمان : 

 :کالگراطالعات يدفتر آمار و فناور يرکلدم
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 آب و فاضالب کشور يمهندس يشرکت مادر تخصص -87-1

 خدمات  يابيارز نوبت پنجدر  آب و فاضالب کشور يمهندس يشرکت مادر تخصصن يانگيم

 

 

مپنج نوبتدر  آب و فاضالب کشور يمهندس يشرکت مادر تخصص شدهيابيارز خدمات  

 شدهيابيارزخدمات 

 %43.55 شنهادا يپ %44.02 ا یبه شكا يدگيرس

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز يهادوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
19% 16% 20% 79.80% 49.25% 

 %61.75 %100.00 %3 %0 %0 تعاملي

 %58.75 -  %0 %5 %5 تراکنشي

 %13.50 %47.00 %65 %0 %0 يکپارچگي

 %40.00 %30.00 %0 %0 %7 مشارکتي

 %43.78 %76.33 %21.88 %4.76 %6.60 از کليامت

 جانباز يدرضاحم :  مديرعامل

 ييبهارلو يارشهر: يکاطالعات و توسعه دولت الکترون يدفتر فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ريشرکت توان -88-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ريشرکت توانن يانگيم  

 

 

مپنج نوبتدر  ريشرکت توان شدهيابيارز خدمات  

 

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز يهادوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- 38% 47% 68.40% 62.27% 

 %89.22 %66.50 %0 %0 - تعاملي

 %80 %59.00 %0 %0 - تراهنشي

 %18.52 %100.00 %65 %43 - یكپارچگي

 %47.63 %27.50 %6 %0 - مشارهتي

 %58.80 %70.33 %28.60 %20.19  - از هليامت

 شدهارزيابيخدمات 

%60.71 ر ر قدييبه درخواست اهشعاب و تغ يدگيرس 56.10% نيخدما  مشتره  

   59.60% خدما  صورتحساب )قبض(

 زاده يمحمدحسن متول : يرهمد ياته يسعامل و رئ يرمد

 يمحب يارخشا :اطالعات، ارتباطات و آمار يسرپرست دفتر فناور
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يبرق حرارت يرويد نيشرکت تول -89-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  يبرق حرارت يرويد نيشرکت تولن يانگيم  

 

 

 

 مپنج نوبتدر  يبرق حرارت يرويد نيشرکت تول شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

مراهل مدل 

 بلوغ

     يابیارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

هضور در 

 وب
- 22% 36% 55.00% 83.00% 

 %59.25 -  %0 %22 - تعاملي

 %78.75  - %0 %0 - تراهنشي

 %100.00 %0.00 %0 %0 - یكپارچگي

 %52.50  - %5 %0 - مشارهتي

 %78.6 %49.50 %9.38 %5.94  - از هليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %78.6 د برقيدر تول گواريسرمایهجهت  يردولتيان غيمتقاض يتواه ند يابیزار

 محسن طرزطلب :  مديرعامل

  دانش آرا ينحس :اطالعات و آمار يکل دفتر فناور مدير
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيت منابع آب ايريشرکت مد -90-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  رانيت منابع آب ايريشرکت مدن يانگيم  

 

 

 

مپنج نوبتدر  رانيت منابع آب ايريشرکت مد شدهارزيابي خدمات  

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
89% 89% 47% 87.90% 80.02% 

 %64.06 %83.50 %86 %89 %76 تعاملي

 %85 -  %43 %52 %52 تراکنشي

 %45 %70.00 %88 %27 %28 يکپارچگي

 %53.96 %17.50 %56 %58 %58 مشارکتي

 %66.46 %85.99 %67.41 %63.08 %0.00 از کليامت

 شدهارزیابيخدما  

%62.6 هظار ، ارزیابي و هنترل پي اهكاران  %71.06 خدما  پس از صدور مجوز بهره برداري از منابع آبي   

%57.1  استعالما  سازماهي   
خدما  آموزشي و ارزیابي طرح هجا  آب ویژه داهش آموزان 

 )داهاب(
65.77%  

%71.23 صدور پرواهه بهره برداري از منابع آبي  
تهيه، تدوین، اهتشار و ارائه آمار و اطالعا  پایه منابع آب به 

 اشخاص هقيقي و هقوقي و ذینفعان صنعت آب
71.02%  

 يهامحمد حاج رسول:  مدير عامل

 فر يمهدو يآقا :يو تحول ادار يريتاطالعات، توسعه مد يکل دفتر فناور مدير
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 وريبهره يسازمان مل -91-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  وريبهره يسازمان ملن يانگيم  

 

 

 پنجم نوبتدر  وريبهره يسازمان مل شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 مپنج چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب
- -  -   - 73.81% 

 %54.36 -   -  - - تعاملي

 %17.84 -   -  - - تراکنشي

 %18.50 -   -  - - يکپارچگي

 %83.33 -   -  - - مشارکتي

 %45.85 -   -  - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %44.04 وري هاي ملي ارتقاي بهرهبرهامه ارائه و تصویب

 %40.47 وريارائه خدما  آموزش و مشاوره تخصصي ارتقاي بهره

 %42.08 ورياهراز صالهيت اشخاص هقيقي و هقوقي در امر ترویج و آموزش بهره

 %56.2 وري هشورهاي بهرهارائه آمار و اطالعا  شاخص

 %49.63 جرائيا هايدستگاهوري هاي بهرهتعيين شاخص

 %42.67 وريسازي بهرهترویج و فرهنگ

 يفاطمه پهلوانرياست سازمان : 

 يطهران يآقا: اطالعات يفناور يردم
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ياجتماع تأمينسازمان  -92-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  ياجتماع تأمينسازمان ن يانگيم   

 

 

 

 پنجم نوبتدر  ياجتماع تأمينسازمان   شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
37.22% 

 %37.81 - - - - تعاملي

 %30.83 - - - - تراکنشي

 %66.78 - - - - يکپارچگي

 %10.85 - - - - مشارکتي

 %40.81 - - - - از کليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %41.93 خرید خدما  سالمت

 %44.64 ارائه خدما  بي ه اي سازمان تامين اجت اعي

 %33.81 ایت هاي بلند مد  تامين اجت اعيارائه ه 

 %36.46 ارائه ه ایت هاي هوتاه مد  تامين اجت اعي

 %47.23 ارائه خدما  درمان مستقيم

 محمد حسن زدا :سرپرست سازمان

 يريمع :آقايها  يستمس يکل دفتر راهبر يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا يصنعت هايشهرککوچک و  عيسازمان صنا -93-1

خدمات  يابيارز نوبت پنجدر  رانيا يصنعت هايشهرککوچک و  عيسازمان صنان يانگيم 

يکيالکترون  

 

 

 پنجم نوبت در رانيا ينعتص هايشهرککوچک و  عيسازمان صنا شدهارزيابيخدمات 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
92.50% 

 %85.97 - - - - عامليت

 %80.62 - - - - تراکنشي

 %23.88 - - - - يکپارچگي

 %38 - - - - مشارکتي

%.2166 - - - - از کليامت  

 شدهارزيابيخدمات 

 %65.77 شناسایي، راهبري و ه ایت از توسعه خوشه هاي هسب و هار

ه ایت و راهبري پروژه هاي صنایع هوچک و متوسط از طریق مرهز مبادله پي اهكاري در خوشه هاي هسب و هار، 

 شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي
65.77% 

 %65.27 از پایان هامه هاي داهشجویي مرتبط با صنایع مستقر در شهرهها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصاديه ایت 

ه ایت از ارائه خدما  فناوراهه  به صنایع هوچک و متوسط و  واهدهاي صنعتي مستقر در شهرهها و هواهي صنعتي 

 و مناطق ویژه اقتصادي و ذینفعان خوشه هاي هسب و هار
65.77% 

 %59.02 مدیریت صادرا  هايشرهته ایت از ایجاد و توسعه هنسرسيوم هاي صادراتي و 

 %62.27 در شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي برداريبهرهتسویه هساب اهصراف از قرارداد هق 

 %62.27 ویژه اقتصاديپژوهشي مرتبط با صنایع هوچک و متوسط  و شهرهها. هواهي صنعتي و مناطق  هايطرحاجراي 

آموزش شاغلين صنایع هوچک و متوسط و واهدهاي  مستقر در شهرهها. هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي و 

 ذینفعان خوشه هاي هسب و هار
62.27% 

ارائه خدما  مشاوره اي به واهدهاي صنعتي مستقر در شهرهها و هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي، صنایع 

 توسط و ذینفعان خوشه هاي هسب و هارهوچک و م
67.52% 

 %71.83 ارائه خدما  ع ومي به واهدهاي مستقر در شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 

 

 

 

 

 %69.27 در شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي برداريبهرهارائه وضعيت مالي به طرف قرارداد هق 

 %67.52 شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي وهارهسبخدما  فن آوري و استقرار متقاضيان در مراهز 

 %73.27 امور مرتبط با صنایع هوچک و متوسط و شهرهها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي رساهياطالع

 %65.77 ديدر شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصا برداريبهرهاعطاي مشوقا  به طرف قرارداد هق 

 %67.52 در شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي برداريبهرهاهتقال قطعي سند مالكيت طرف قرارداد هق 

 %69.27 بازرسي و رسيدگي به شكایا  هليه ذینفعان مرتبط با شهرهها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي

هوچک و متوسط و واهدهاي  مستقر در شهرهها. هواهي صنعتي و برگزاري تورهاي صنعتي و اعزام ه ایندگان صنایع 

 مناطق ویژه اقتصادي  به خارج از هشور
59.02% 

 %67.52 مجوز تغيير هاربري / تغيير فعاليت واهدهاي مستقر در شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي

 %65.77 تي و مناطق ویژه اقتصاديدر شهرک ها، هواهي صنع برداريبهرهمجوز تغييرا  قرارداد هق 

 %66.82 مجوز شهرک ها و هواهي صنعتي غير دولتي

صدور معرفي هامه جهت پویرش صنایع هوچک و متوسط و واهدهاي مستقر در شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق 

 ویژه اقتصادي در بورس هاال و فرابورس
67.52% 

براي صنایع هوچک و متوسط و واهدهاي  مستقر در شهرهها.  صدور معرفي هامه جهت ض اهت هامه هاي اعتباري

 هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي
67.52% 

 %67.52 صدور معرفي هامه باهک جهت ترهين  واهدهاي مستقر در شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي

 %67.52 ره شده به صنایع هوچک و متوسطفني اعتباري و وجوه ادا هايه کصدور مجوز ارائه تسهيال  در قالب 

شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي و تحویل  تأسيسا صدور مجوز هق بهره برداري از زمين، اعياهي و 

 زمين
63.07% 

مستقر در شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه  برداريبهرهصدور مجوز جاهشيني باهک در قراردادهاي هق 

 اقتصادي
67.52% 

 %67.52 مجوز اهداث واهدها، در شهرک ها، هواهي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي

 يان يمحسن صالحرياست سازمان : 

 يبهروز خسرو: اطالعات يآمار و فناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 يوزارت راه و شهرساز -94-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  يوزارت راه و شهرسازن يانگيم   

 

 

 

 پنجم نوبتدر  يوزارت راه و شهرساز شدهارزيابيخدمات 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
77.28% 

 %85.98 - - - - تعاملي

 %75.89 - - - - تراکنشي

 %29.04 - - - - يکپارچگي

 %96.45 - - - - مشارکتي

%68.60 - - - - از کليامت  

 شدهارزيابيخدمات 

 %66.83 اطالعا  بازار امالک ایران

 %66.83 (5و تراهم اراضي شهري )ه يسيون ماده اطالعا  تغييرا  هاربري 

 %68.4 هشور وهقله لاطالعا  سواهح و هوادث 

 %70.49 ارتقا سطح داهش فني و هرفه اي مهندسان، هاردان ها و مع اران تجربي

 %69 و شرهتهاي وابسته هاسازمانامور سفرهاي خارجي مدیران و هارهنان وزارتخاهه و هليه 

 %68.08 ج مقرار  ملي ساخت اناهتشار و تروی

به متقاضيان  وهقله لهاي گواري و  مشاوره در خصوص ماهيت پروژهسرمایه هايفرصتارایه 

 سرمایه گواري
64.18% 

 %73.68 وهقله لتدوین پيش هویس و ارائه شاخصهاي برهامه هاي توسعه بخش 

 %71.83 سي ساخت انتعيين هدود صالهيت هرفه اي دارهدگان مدارک مرتبط با مهند

 %73.68 توسعه و ع ران هايطرحتهيه و بروزرساهي پایگاه اطالعا  مكاهي 

 %73.33 تهيه و تصویب طرح هاي ع ران توسعه شهري
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %75.83 تهيه و تصویب طرح هاي فرادست توسعه و ع ران

 %63.83 مصالح پروژه هاي ع راهي تأمين

 %71.08 و مع اري تدوین و ابالغ ضوابط و مقررا  شهرسازي

 %66.68 وهقله لپيگيري مسائل و مشكال  مربوط به تشكلها در هوزه 

 %60.68 تأمين عكس و هقشه پایه

 %63.83 صدور پرواهه اشتغال به هار مهندسي و هارداهي

 %65.83 مسكن و شهرسازي ،وهقله لهاي داهشجویي با موضوعا  مرتبط با هوزه هامهه ایت از پایان

 %65.83 یافت گزارش تخلفا  ساخت اهي و شهرسازيدر

و واگواري متقاضيان مسكن مهر )افتتاح هساب و دریافت هار   هامثبتمدیریت و توسعه ساماهه 

 قسط و اطالعا  هویتي(
71.4% 

 %72.68 ساخت ان مهندسيهظامهظار  بر ع لكرد سازمان 

 %69.33 هظار  و ارزیابي هيفيت ساخت و سازهاي هشور

 %64.18 صدور معرفي هامه براي متقاضيان تسهيال  صندوق توسعه ملي

 %68.83 وهقله لطرح شكایت و گزارش مشكال  سفر در هوزه 

 يمحمد اسالم:  وزير راه و شهرسازي

 يصفدر يمهد: اطالعات و ارتباطات يمرکز فناور يسرئ
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 وبودجهبرنامهسازمان  -95-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  وبودجهبرنامهسازمان ن يانگيم   

 

                

 پنجم وبتندر  وبودجهبرنامهسازمان  شدهارزيابيخدمات                       

 

 
 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
57.13% 

 %91.61 - - - - تعاملي

 %81.73 - - - - تراکنشي

 %58.0 - - - - يکپارچگي

 %29.07 - - - - مشارکتي

 %66.36 - - - - از کليامت

 شدهارزیابيخدما  

 %62.07 هظار  بر ه ک به اشخاص هقيقي و هقوقي غير دولتي %70.21 اجرایي هايدستگاهتخصيص اعتبار 

 %75.52 تشخيص صالهيت و رتبه بندي عوامل هظام فني اجرایي در هشور
هظار  بر اعتبارا  تخصيصي پروژه هاي مصوب 

 سفرهاي استاهي رئيس ج هور
62.36% 

 %68.51 اجرایي و تدوین الیحه بودجه هايدستگاهنظيم بودجه سنواتي ت
هظار  بر پروژه هاي استاهي مربوط به قرارداد اجرایي 

 ت لک دارایي سرمایه اي
62.76% 

 %62.58 ايهزینههظار  بر ع لكرد اعتبارا   %66.58 تدوین استاهداردهاي فني اجرایي هشور

 %64.42 هظار  بر ع ليا  ع راهي ملي در هشور %75.08 یلتدوین و تعيين فهرست بها و تعد

 %71.01 اجرایي هايدستگاهمبادله موافقتنامه بودجه هليه  %63.02 تدوین، هظار  و راهبري برهامه هاي پنج ساله توسعه هشور

   %58.51 ارزیابي توسعه و رصد آمایش سرزمين

 دکتر محمد باقر نوبخترياست سازمان : 

 : مريم زيناليها و فناوري اطالعاترئيس مرکز توسعه سيستم
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا ينفت هايفرآوردهو پخش  شيپاال يشرکت مل -96-1

 يابيارز نوبت پنجدر  رانيا ينفت هايفرآوردهو پخش  شيپاال يلشرکت من يانگيم 

يکيخدمات الکترون  

 

 پنجم نوبت در رانيا ينفت هايفرآوردهو پخش  شيپاال يشرکت مل شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
32.91% 

 %19.54 - - - - تعاملي

 %36.45 - - - - تراکنشي

 %82.84 - - - - يکپارچگي

 %17.5 - - - - مشارکتي

 %41.89 - - - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %52.37 دریافت وبررسي درخواست ت دیدمجوزهاي صادره جهت متقاضيان خوراک

 %24.70 ند سوختخدما  هار  هوش 

 %52 بررسي درخواستهاي متقاضيان خوراک

 45.3% بررسي و رسيدگي به شكایا  مردمي

 %35.12 هفتي هايفرآوردهارایه مجوز اهداث جایگاه عرضه 

 %41.83 هفتي هايفرآوردهفروش 

 يصادق آباد : مديرعامل

  درودگر يآقا: اطالعات و ارتباطات يفناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 هايارانه يسازمان هدفمندساز -97-1

 يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  هايارانه يسازمان هدفمندسازن يانگيم 

 يهدفمندسازسازمان  شدهارزيابيخدمات 

 پنجم نوبت در هايارانه

 

 
 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم مسو دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
24.0% 

 %6.25 - - - - تعاملي

 %0.0 - - - - تراکنشي

 %19.5 - - - - يکپارچگي

 %4.0 - - - - مشارکتي

 %12.52 - - - - از کليامت

   شدهارزيابيخدمات 

 12.52% اهراز عدم سازش ياهكسار خاهوار بر مبنا 12.52% يدر ساماهه رفاه يتیرا  هوييثبت و اع ال تغ

 12.52% هضاهت يرا  بعد خاهوار براساس اهراز رايياع ال تغ 12.52% هاهش فقر يدولت در راستا یيت غوایه ا هايبستهپرداخت 

 هاهش فقر ياراهه سالمت در راستایپرداخت 
اراهه یافت ید، جهت دریل خاهوار جديتشك ياهراز و صحت سنج %12.52

 يهقد

%12.52 

 12.52% فو  ير سرپرست خاهوار بر مبناييو تغ ياهراز ، صحت سنج 12.52% 1397ن سالیفرورد يهوزادان از ابتدا ياراهه هقدیپرداخت 

 Ebank %12.52ارائه خدما   12.52% 1397ن سالیهوزادان قبل از فرورد يهقداراهه یپرداخت 

 12.52% اراههی يز هقدیوار 12.52% ياراهه پرداختیاطالعا   يارائه و شفاف ساز

 ياراهه هقدی ياهدا
ه ک به بخش  يگندم در راستا ينيد تض یاراهه هان و خری %12.52

 يهشاورز

%12.52 

ياهراز بدسرپرست ياهكسار خاهوار بر مبنا 12.52% يهه هقدارایافت یاهصراف از در  %12.52 

   12.52% اهكسار خاهوار بر اساس اهراز واقعه طالق

   ايزديدکتر  :مدير عامل

 مهندس بياتي: مدير کل داده ورزي و اطالعات
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 کيالکترون عيو توسعه صنا قاتياز تحق تيصندوق حما -98-1

 يابيارز نوبتپنج در  کيالکترون عيو توسعه صنا قاتياز تحق تيصندوق حمان يانگيم 

يکيخدمات الکترون  

 

 نوبتدر  کيالکترون عيو توسعه صنا قاتياز تحق تيصندوق حما هشدارزيابيخدمات 

 پنجم

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

در حضور 

 وب

- - - - 
77.00% 

 %82.00 - - - - تعاملي

 %90.00 - - - - تراکنشي

 %100.00 - - - - يکپارچگي

 %30.00 - - - - مشارکتي

 %81.65 - - - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 81.65% کيع الكتروهیصنا يبرا يال  ماليتسه ياعطا

 81.65% صدور ض اهت هامه در هوزه صنعت

 خانم منصف رياست سازمان : 

 يکطول: يبانيو پشت يامور ادار يسرئ
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيج.ا. ا الملليبين هاينمايشگاه يشرکت سهام -99-1

خدمات  يابيارز نوبتپنج در  رانيج.ا. ا الملليبين هاينمايشگاه يشرکت سهامن يانگيم 

يکيالکترون  

 

 

 پنجم نوبتدر  رانيج.ا. ا الملليبين هاينمايشگاه يشرکت سهام شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
49.87% 

 %45.63 - - - - تعاملي

 %46.58 - - - - تراکنشي

 %23.75 - - - - يکپارچگي

 %40.00 - - - - مشارکتي

 %40.85 - - - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %26.71 مدیریت امور ه ایشگاههاي خارج از هشور

 %25.46 واگواري سالن هاي ه ایش و س ينار

 %50.8 رسيدگي به شكایا  امور ه ایشگاهي

 %36.78 هاي داخلي در محل ه ایشگاه بين ال للي تهرانراهبري برگزاري ه ایشگاه

 %64.5 اطالع رساهي برگزاري ه ایشگاههاي داخلي و خارجي

 زاده ينبهمن حس:  مديرعامل

 يسانعباس اح: اطالعات يو فناور يادار ينوساز يزي،برنامه ر يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ييپژوهشگاه فضا -100-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  ييپژوهشگاه فضان يانگيم   

 

 

 

 پنجم نوبتدر  ييپژوهشگاه فضا شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
75.50% 

 %68.00 - - - - تعاملي

 %85.00 - - - - تراکنشي

 %36.00 - - - - يکپارچگي

 %30.00 - - - - مشارکتي

 %61.47 - - - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %61.47 یيدر هوزه فضا يشگاهیارائه خدما  آزما

 کتر حسسين صميمي د : پژوهشگاهرياست 

 مهندس طاهر پرور :سرپرست اداره فناوري اطالعات پژوهشگاه
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ياسالم غاتيسازمان تبل -101-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  ياسالم غاتيسازمان تبلن يانگيم   

 

 

 پنجم نوبتدر  ياسالم غاتيسازمان تبل شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 
 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
42.41% 

 %47.75 - - - - تعاملي

 %50.04 - - - - تراکنشي

 %9.5 - - - - يکپارچگي

 %25.00 - - - - مشارکتي

 %35.03 - - - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %39.46 استقرار روهاهي در مناطق مورد هياز

 %39.46 اعزام و توزیع مبلغين و مبلغا  در مناسبتهاي دیني و اهقالبي

 %36.31 صدور مجوز هيئا  موهبي

 %22.36 صدور مدرک هفظ به هفاظ قرآن هریم

 %36.31 صدور مجوز اهج نهاي اسالمي

 %36.31 صدور مجوز هاهوههاي فرهنگي تبليغي

 يمحمد قم ينسالم و المسلمحجه اال رياست سازمان : 

 زاده يعسم يمحمدعل: يکمرکز انفورمات يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيگاز ا يشرکت مل -102-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  رانيگاز ا يشرکت ملن يانگيم   

 نوبتدر  رانيگاز ا يشرکت مل شدهارزيابيخدمات 

 پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم مچهار سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
48.47% 

 %30.82 - - - - تعاملي

 %58.93 - - - - تراکنشي

 %77.40 - - - - يکپارچگي

 %40.55 - - - - مشارکتي

 %53.47 - - - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

ياقالم اطالعا  هاربر رييتغ جزء يریاشتراهپو 52.81%   52.81% 

هام مشترک جزء رييتغ آدرس اصالح 52.81%   52.81% 

هنتور کيتفك صورتحساب اصالح 52.06%   52.81% 

هنتور تست تیشكا ارجاع 52.81%   69.98% 

زا يتجه ي/ ج ع آور یيجابجا صورتحساب ا يجزئ سبهمحا 52.81%   52.81% 

عل ک ي/ ج ع آور یيجابجا عل ک هصب 52.81%   52.81% 

يبه استعالم بده پاسخ هنتور ضیو تعو هصب 52.81%   52.812% 

اشكال قبض رفع نيگاز مشتره انیجر وصل 52.81%   52.81% 

/ فسخ قرارداد اقاله يال ثن قبض 52.81%   54.31% 

( يهبودخواهرقم هنتور مشترک جزء )  اعالم نيگاز مشتره انیجر قطع 52.66%   48.31% 

 يحسن منتظر تربت :  مديرعامل

 يانروح اله نور: اطالعات و ارتباطات يفناور يرمد
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 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 رانيا يميپتروش يشرکت مل -103-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  رانيا يميپتروش يشرکت ملن يانگيم   

 

 پنجم نوبتدر  رانيا يميپتروش يشرکت مل شدهارزيابيخدمات 

 

 
 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
45.91% 

 %85.50 - - - - تعاملي

 %73.79 - - - - تراکنشي

 %29.75 - - - - يکپارچگي

 %70.83 - - - - مشارکتي

 %57.85 - - - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %58.47 صدور موافقت اوليه اهداث واهدهاي پتروشي ي

 %56.6 هظار  بر پيشرفت فيزیكي و مالي طرههاي صنعت پتروشي ي

 %63.12 ارائه گزارشهاي تحليلي توليد و فروش مجت ع هاي پتروشي ي

 %57.12 سيستم فرصتهاي سرمایه گواري صنایع پتروشي ي

 %55.72 تشخيص صالهيت و رتبه بندي فروشندگان تجهيزا  و خدما  پتروشي ي

 %56.1 قي ت محصوال  پتروشي يتعيين و اعالم 

 بهزاد محمدي: مدير عامل

 فرناز علوي :مدير برنامه ريزي و توسعه

 



 

 گزارش نتايج پنج نوبت ارزيابي خدمات الکترونيکي سازمان ها

120 

 

 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 ستاد وزارت نفت -104-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبت پنجدر  ستاد وزارت نفتن يانگيم   

 

 پنجم نوبتدر  ستاد وزارت نفت شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
54.00% 

 %30.00 - - - - تعاملي

 %15.00 - - - - تراکنشي

 %24.00 - - - - يکپارچگي

 %12.00 - - - - مشارکتي

 %29.70 - - - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %29.70 ان ع دهيمتقاض يبرا يصدور مجوز گازرساه

 يانمهندس فالحت : يزيدر برنامه ر يرمعاون وز

 يريمال يهاشم :يکاطالعات و توسعه دولت الکترون يناورف يرکلمد



 

 گزارش نتايج پنج نوبت ارزيابي خدمات الکترونيکي سازمان ها

121 

 

 دبيرخاهن شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 پست و مخابرات ياربردک يدانشکده علم -105-1

يکيخدمات الکترون يابيارز نوبتپنج در  پست و مخابرات يدکاربر يدانشکده علمن يانگيم   

 

 

 پنجم نوبتدر  پست و مخابرات يکاربرد يدانشکده علم شدهارزيابيخدمات 

 

 

 

مراحل 

 مدل بلوغ

     يابيارز هايدوره

 پنجم چهارم سوم دوم اول

حضور در 

 وب

- - - - 
37.43% 

 %40.5 - - - - تعاملي

 %47.50 - - - - تراکنشي

 %29.5 - - - - يکپارچگي

 %5.00 - - - - مشارکتي

 %34.83 - - - - از کليامت

 شدهارزيابيخدمات 

 %38.32 دوره هاي تخصصي بين ال للي به ميزباهي داهشكده در تعامل با ههادهاي بين ال للي

Iدوره هاي تخصصي هوتاه مد  هوزه  CT 32.92% 

Iارزیابان هاهون ارزیابي و توسعه مدیران بخش  هامثبت CT 36.76% 

 %31.32 آموزش هاي بلند مد 

  يگامور يآقا: دانشکده يبانيمعاونت پشت

 يخسروجرد يعل :اطالعات يو فناور يکواحد انفورمات يرمد


