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 دولت الکترونیکی کشور  پذیریتعاملکارگروه  مششبیست و مصوبات جلسه 

 1400ماه  آبان 18تاریخ جلسه 

 مصوبه شماره یک
اجرا یک    یدر  شماره  بند  کارگروه    کیمصوبه  شانزدهم  ادرخواست و  جلسه  خصوص  در  واصله   جادیهای 

با توجه به توافق خدمت دهنده و موافقت   اطالعاتتبادل    یموجود در مرکز مل  هایسرویسبرخی  به    یدسترس

 :شودیم ابالغ    ربطذی  هایدستگاهبه   ریز  هایسرویسدبیرخانه شورا برقراری  

 سرویس کد پستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست ج.ا.ا:  احمر ایرانجمعیت هاللسازمان   -1

، ی احرفهای از سازمان فنی و  نامه مهارتی فنی و حرفهاستعالم گواهی  سرویس:  کمیته امداد امام خمینی -2

قضائیه، استعالم آخرین مدرک تحصیلی و استعالم   سرویس احراز اصالت گواهی عدم سوءپیشینه از قوه 

 وظیفه از نیروی انتظامی ج.ا.ا علوم، تحقیقات و فناوری، استعالم نظام  وزارتوضعیت دانشجویان از 

 از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی  سرویس شاهکار:  وزارت نیرو -3

 از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی   سازمان بیمه سالمت ایران: سرویس شاهکار -4

 مصوبه شماره دو
های در حال واگذاری یا واگذارشده و منظور تقویت نظارت بر بنگاهبهسازی  پیرو درخواست سازمان خصوصی

سازی مقرر شد:های الکترونیکی نظارتی سازمان خصوصیتأمین اطالعات سامانه

ایجاد سرویس استعالم وضعیت لیست بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی در مرکز ملی تبادل اطالعات  -1

بنگاه، کد   بیمه( و خروجی فهرست  شامل ورودی )شناسه ملی  ماه پرداخت  و سال و  کارگاه، کد شعبه 

ای: شده است شامل اقالم دادهها بیمه پرداختافرادی که در ماه مذکور توسط بنگاه در لیست بیمه برای آن

و کد ملی، شماره بیمه، تعداد روز کارکرد، سهم سازمان تأمین اجتماعی، سال و ماه  نام و نام خانوادگی

 ق بیمه و تاریخ ارسال لیست حق بیمه پرداخت ح

خصوصی -2 بنگاهسازمان  لیست  ماهانه  انتشار  به  اقدام  اطالعات  تبادل  ملی  مرکز  در  مشمول سازی  های 

:نماید  سازی با شرایط زیرواگذاری، در حال واگذاری و واگذارشده تحت نظارت سازمان خصوصی

و نام بنگاه و وضعیت واگذاری الزامی در لیست برای شناسایی دقیق هر بنگاه درج شناسه ملی     -1

شود. های دارای شناسه در این لیست منتشر میاست و فقط بنگاه

شود در فرایند واگذاری قرار گیرند های که طبق قوانین و مقررات مقرر میبرای آن دسته از بنگاه -2

سازمان ثبت   از  که فاقد شناسه ملی باشند سریعاًسازی درصورتی راهنمایی سازمان خصوصی  ابتدا با 

شناسه بنگاه دریافت شود.  اسناد و امالک  کشور یا سازمان  امور اداری استخدامی
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در لیست انتشاری تاریخ آخرین ورود )الزامی( و خروج )اختیاری( به روز ماه و سال برای بنگاه درج  -3

شود.می

ر زمان دیگری مجدد وارد ها در مقاطعی از زمان از لیست واگذاری خارج و دازآنجاکه برخی بنگاه -4

های قبلی )در سال شوند در لیست انتشاری ماهانه اقالم اطالعات تاریخ ورود و خروجلیست می

شده و حسب مورد دارای مقدار خواهد بود.بینیبرای سه مرتبه( پیش  1400

ظرف نشده در این مصوبه بررسی الزم را  بینیسازی برای موارد استثناء یا پیشسازمان خصوصی -5

مدت سه هفته انجام و نتیجه را به دبیرخانه برای انعکاس به کارگروه اعالم نماید.

سازی این سرویس را ظرف مدت یک ماه در مرکز ملی تبادل اطالعات ایجاد و سازمان خصوصی -6

آماده ارائه خدمت نماید.

بهره -3 با  اجتماعی  تأمین  موظفسازمان  واگذاری،  لیست  انتشاری  سرویس  از  به   برداری  فقط  است 

بهاستعالم باشد  واگذاری  زمان درخواست شده مشمول شرایط  در  بنگاه  ملی  سازمان   هایی که شناسه 

سازی پاسخ دهد.خصوصی

مصوبه شماره سه
( موضوع 2ماده )(  1( و تبصره )3)شورای اجرایی فناوری اطالعات مشخصاً ماده    22در اجرای مصوبه جلسه  

ای ایجاد پنجره واحد و پایگاه داده مشترک سازمان تأمین اجتماعی با سازمان امور مالیاتی و تعیین اقالم داده

مورخ   هـ  58403/ت  39141ای مصوبه شماره  موردنیاز سازمان تأمین اجتماعی از پایگاه امور مالیاتی در اجر

ای موردنیاز خود را در دو گروه به هیئت محترم وزیران مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی اقالم داده  12/4/1400

 شرح زیر برای بررسی و تائید به کارگروه ارائه نماید: 

راه به -1 در  تسریع  سازمانمنظور  مشترک،  داده  پایگاه  و  واحد  پنجره  همکاری   اندازی  با  اجتماعی  تأمین 

ماده ای پنجره واحد و پایگاه داده مشترک )موضوع  سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه فهرست اقالم داده

 برای تصویب به کارگروه ارائه نماید.   ( شورای اجرایی( نموده و ظرف مدت دو هفته22( مصوبه جلسه )3)

ر جزییات را ظرف مدت یک ماه برای اتخاذ تصمیم به کارگروه سایر اقالم اطالعاتی عالوه بر بند یک با ذک -2

 نماید.   ارائه

چهار مصوبه شماره 
اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی، تکالیف   هویتیمنظور پیشگیری از فساد و مقابله با جعل در مشخصات  به

احوال کشور مصوب شد: های خدمت دهنده و سازمان ثبتزیر برای کلیه دستگاه
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های خدمات دهنده موظف به توقف ارائه خدمت حسب تشخیص دستگاه به اشخاصی که اقالم دستگاه -1

های باشند. برقراری خدمات توسط دستگاهها تغییر نموده، میهای پایه هویتی یا وضعیت حیات آنداده

ر در مرکز احوال کشوخدمت دهنده منوط به استعالم مجدد و احراز هویت از طریق متدهای سازمان ثبت

 ملی تبادل اطالعات است.

ثبت -2 تا سازمان  نماید  فراهم  و  ایجاد  اطالعات  تبادل  ملی  مرکز  در  را  سرویسی  است  موظف  احوال 

تغییر مشخصات هویتی شخص  دستگاه از  داده- های خدمت دهنده  یا  داده  از  اطالع  هویتی بدون  های 

طالعات هویت ایرانیان مطلع شوند.در همان روز ثبت تغییر مشخصات در پایگاه ا  -تغییریافته

به اند بههای خدمت دهنده موظفدستگاه -3 ملی( اقدام  از تغییر مشخصات یک شخص )کد  اطالع  محض 

باشند. استعالم مجدد و احراز هویت شخص برای رفع توقف و برقراری ارائه خدمات می

 اجرایی شده است.  شدگاناستفاده از سرویس انتشاری فوت  با  تغییر وضعیت حیات  -1  توضیح

سرویس   - 2توضیح   الگوریتم  مشابه  شده  )توکنایز  مشخصات  تغییر  تاریخ  و  ملی  کد  انتشاری  سرویس 

به فوت و دستگاهشدگان(  منتشر  روزانه  بایستی    های خدمتصورت  استعالم   خدمات  ارائهبرای  دهنده   خود 

 . مجدد و احراز هویت نمایند

 ها بانکمرکزی و   برای بانک تدا اب کشور   احوالثبت سازمان  توسط  س یسرو نیا  ی فاز اول راه انداز  - 3توضیح 

سازمان هدفمندی   و آموزش پزشکی، وزارت اطالعات،  اعتباری دارای مجوز، وزارت بهداشت درمانمؤسسات  و  

نیروی انتظامی سالمت ایران،    بیمه   اجتماعی و سازمان   نی تأم   و امالک کشور، سازمان   اسنادثبت  سازمان یارانه،  

 ییدستگاه اجرا  ری سا  ی برا  جیحاصل از اجرا به تدر  جیبازخوردها و نتا  یپس  بررسبوده و  ج.ا.ا و قوه قضاییه  

 .خواهد شد  هیارا

پنجمصوبه شماره 
 ارائه خدمات کارآمد و چابک منظور  و به  شورای عالی فضای مجازی   54در اجرای تکالیف مندرج در جلسه  

خصوص،   صنفی در این  نظام  سازمان  اعضا و نماینده  دولت الکترونیکی، پیرو برگزاری جلسه با مشارکت  خدمات

زیر تائید   شرح   به   کارگروه  نامه عنوان توصیهخدمات دولت الکترونیکی« به  اصول حاکم بر »استانداردهای عرضه

شود. های اجرایی و ذینفعان منتشر میبرداری دستگاهبهرهآزمایشی آن جهت   و به پیوست نسخه

 تکمیلی یا اصالحی خود را به کارگروه   نظرات   ماه   سه  ظرف مدت  های تخصصی های اجرایی و سازماندستگاه

 نمایند.   ارائه

 استاندارد ملی موافقت نمود.  عنوانسند برای طی مراحل تصویب به  این  با ارائه   کارگروه

 :اصول حاکم

مربوط(  ین دقیق محدوده و تعریف خدمتی که قرار است الکترونیکی شود )با تدقیق شناسنامه خدمتتدو -1
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ها یا کارکنانی که مستقیماً درگیر عرضه خدمت بندی تمام ذینفعان خدمت اعم از حوزهشناسایی و دسته -2

آن   ر یتأثپیش/پس از ارائه خدمت تحت    میرمستقیغ  طوربههایی که  گیرند و حوزهمی  ر یتأثبوده یا از آن  

دستگاه نهایی،  کاربران  )مثال:  گیهستند.  خدمت  و  دهنده  خدمت  اجرایی  حوزههای  داخلی رنده،  های 

مستقیم درگیر تأمین خدمت هستند(.   طوربهو کارکنانی که   ربطیذدستگاه  

های هر یک از ذینفعان شامل نیازهای اولیه و نیازهای آتی پس از دریافت  بندی نیازمندیشناسایی و دسته -3

خدمت

های ذینفعان تدوین استراتژی نحوه تأمین نیازمندی -4

منیتی، ایمنی و عملیاتی الکترونیکی شدن خدمتتعیین الزامات فنی، ا -5

شده نییتعارائه خدمت در بازه زمانی   تداومها و الزامات  تعیین نیازمندی -6

تعیین راهبردهای اصالح و تغییر نحوه ارائه خدمت -7

های اجرایی توصیه زیر را در طی کل مراحل الکترونیکی شدن خدمات به دستگاه   قواعد و الزاماتسه دسته     -8

 :شودیم 

 جدول شماره یک به شرح  اقدامات الزم پیش از الکترونیکی کردن خدمات   -1

جدول شماره دو به شرح  الکترونیکی    صورتبهسازی خدمات  الزامات طراحی و پیاده -2

جدول شماره سه به شرح  اقدامات الزم پس از الکترونیکی شدن خدمات   -3

 از الکترونیکی کردن خدمات الکترونیک قواعد و الزامات پیش  -1جدول 

 شناخت کاربران و نیازهای آنان 1

درک  .  شودمیاز این خدمت شروع    کنندهاستفاده  کردن نیازهای افراد  سازی با کاوش و مشخص روند دیجیتال 
 ها. ساخت خدمات مناسب آن  منظوربهاز دیدگاه خودشان   کنند )کاربران(افرادی که از خدمات استفاده می

 ی کاربری ها و بررسی مداوم تجربهای مشترک در تمام جنبهی تجربهارائه 2

کرد که برای کاربر منطقی  ای را طراحیهای گوناگون به آن معنی است که بتوان تجربهفراهم کردن کانال
می استفاده  خدمت  این  از  چگونه  اینکه  از  مستقل  به  ؛  کندباشد،  یا  یعنی  فناوری  به  دسترسی  عدم  دلیل 

 های استفاده از خدمات، کاربران نباید از خدمات مستثنی شوند. مهارت 
 نیازمند دریافت بازخورد از تجربیات کاربران است. مسئله حل کامل این 

 ها شناخت ابزارها و سیستم 3

ی اتخاذ، انطباق  ارزیابی خدمات و نحوهبرداری و های الزم برای ساخت، میزبانی، بهرهشناخت ابزارها و سیستم 
شود، باید پاسخگویی سریع و منظم  ای که برای ساخت خدمت انتخاب میها ضروری است. فناوریی آنو تهیه

 نیازها و انتظارات کاربران را فراهم کند.
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 تعیین بودجه و قراردادها برای حمایت از تحویل  4

ی بودجه و پیمانکاری انعقاد قراردادها، باید با کارشناسان باتجربه در حوزهبرای بهبود شانس موفقیت در هنگام  
شود، یک قرارداد کامالً  همکاری شود. در مواردی که از اشخاص ثالث برای کمک به ساخت خدمت استفاده می

نیازهای   سازی، تعیین و تأمین ای مانند انجام یک مرحله تحقیق و نمونهتواند اقدامات خوب توسعهمشخص می
برای خرید منابع رایانش    پذیریانعطاف و امکان    محصول هنگام ساخت خدمت، اطمینان از نقاط عطف پروژه 

 ابری را فراهم کند. 
 تعیین یک رهبر و مسئول دانستن آن شخص  5

باید یک صاحب محصول واحد وجود داشته باشد که اختیار و مسئولیت تعیین تکالیف و عناصر کاری را داشته  
خدمت پاسخگو کلی  باشد و تصمیمات تجاری، کاالیی و فنی را اتخاذ کرده و در مورد موفقیت یا عدم موفقیت  

که همان    طریق خدمت بر عهده داردمسئولیت تأمین نیازهای کاربران را از    درنهایتباشد. این صاحب محصول  
ها و مدیریت ویژگی و  ی ارزیابی یک خدمت است. مالک محصول مسئولیت اطمینان از ساخت ویژگینحوه

 مشکالت موجود در پروژه را بر عهده دارد.
 های به روزاستفاده از فناوری 6

کارآمد کار کنند و    طوربه دهند که  امکان می  دهندهتوسعههای  شوند، به تیمای که اتخاذ میتصمیمات فناورانه
های فناوری باید  های انتخاب انواع بخشکنند. گزینهاقتصادی را ممکن می  یباصرفهو    راحتیبهارتقای خدمات  

فروشنده به  شدن  وابسته  از  جلوگیری  دنبال  شرکتبه  امروزه  آنچه  با  مطابق  و  موفق  ها    تولیدکننده های 
 کنند، باشد.و سازمانی انتخاب می کنندهمصرفافزارهای نرم
 طراحی خدمت از ابتدا تا انتها  7

دهند، شناسایی و آنالین انجام می  صورتبه اقداماتی که    ازجمله های مختلف تعامل مردم با خدمات،  باید راه
باید کاربر را به سمت هدفش نزدیک کند. این مهم    -چه آنالین باشد و چه آفالین    -درک شوند. هر برخورد  

انجام دهند و اینکه چگونه    یکارچه  اندتالش است که درک شود کاربران هنگام دسترسی به یک خدمت در  
 گیرد. ها قرار میاین خدمت در بستر وسیع زندگی آن

 الکترونیکی  صورتبهسازی خدمات الزامات طراحی و پیاده  -2ل جدو
 برای کاربران   مسئله حل کامل   1

های پراکنده و صرف تالش و زمان بیشتری توسط کاربران برای اطمینان  استفاده از خدمت یدشواربهبا توجه 
 شود. برای کاربر آشکار می  مسئلهاز انجام کارهایشان، لزوم تسهیل استفاده از خدمات با حل کامل یک  

 ی ساده و شهودی برای کاربرانی خدمات با امکان استفادهارائه 2

دهندگان این است که  ی خدمتآور باشد. وظیفهکننده یا دلهرهزا، گیج استرس استفاده از خدمات دولتی نباید  
 خدماتی ساده و بصری بسازند که کاربران در اولین استفاده و بدون کمک موفق شوند.

 ی اقشار جامعه بودن خدمات برای همه  استفادهقابل 3
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شامل    ؛ کهتوانند از آن استفاده کننددارند میی کسانی که به خدمات نیاز  باید اطمینان حاصل شود که همه
تواند از خدمات دیجیتال استفاده کند.  شود که احتمااًل نمیافراد دارای معلولیت، افراد مسن و هر فردی می

از آشنایی با امکانات دیجیتالی و میزان دسترسی افراد به یک محیط دیجیتالی، برای   نظر صرفخدمات باید  
 های مختلف است. و یا با دستگاه دورافتادهباشد؛ که شامل کاربران در مناطق  یرسدستقابلکاربران 

 ای، مناسب، باتجربه و توانمند تشکیل تیمی چند رشته 4

ی خدمات ایجاد شود؛ که هدایت آن توسط  برداری و ادامهای برای طراحی، ساخت، بهره رشته باید یک تیم چند
های یک تیم مناسب را بر عهده دارد، انجام شود. ویژگی   ها یر یگم یتصمباتجربه که مسئولیت    رمسئولیمدیک  

 به شرح زیر است: 
 ها.ها و نقش شامل افرادی با ترکیبی گسترده از مهارت •
 آیندهای سریع.گیری و تغییر و انطباق با تکامل خدمت در فر توانمندی تصمیم  •
 مندی از منابع و توانمندی کافی برای تأمین کاال یا خدمات. بهره •

 های چابک و کاربر محوراستفاده از روش 5

شود، برای افرادی که نیاز به  کاربر محور به این معناست که خدماتی که ارائه می  صورتبهها  طراحی خدمت
 کند تا بتوانند همواره از امکانات دیجیتال استفاده کنند.کمک میها استفاده از آن دارند آسان است و به آن

از روش این امکان را میطراحی با استفاده  های دولت،  دهد که هم در فناوری و هم در سیاستهای چابک 
 تر عمل شود و هم پاسخگویی و انطباق با تغییرات راحت شود. چون خدمات باید مرتبًا بهبود یابند. فعال
 حی سیستمی پایدار و تالش برای بهبود محصول طرا 6

شود، بینی میطراحی شود که در برابر خطرات امنیتی و هرگونه مشکل احتمالی که پیش  یاگونهبهباید سیستم  
 پایدار و مقاوم بوده و مسئوالن نیز باید همواره به فکر ارتقا و بهبود سیستم باشند.

 حریم خصوصی کاربرانایجاد خدماتی ایمن با حفظ   7

 کنند باید از موارد زیر اطمینان داشته باشند:افرادی که از خدمات دولتی استفاده می
 دهند.سازی مناسب هر اطالعاتی که ارائه میمحرمانه ماندن و ذخیره •
 کنند.ایمن و مطمئن بودن سیستمی که استفاده می •
 ها. ی دولت از اطالعات آناستفادهی رسانی به کاربران راجع به نحوهاطالع  •
 ها.شده توسط کاربران برای آنامکان بازیابی راحت اطالعات ارائه •

اگر یک خدمت نتواند محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن سیستم را تضمین کند، مردم از آن استفاده 
 کنند.نمی
 برداری و ارزیابی خدماتبهرهانتخاب ابزار و فناوری مناسب برای ساخت، میزبانی،   8

مداوم بهبود بخشند، نقاط قوت و ضعف    طوربه کند تا خدمات را  ارزیابی و سنجش عملکرد به تیم کمک می
های دریافتی برای پشتیبانی از تغییرات  ی مناسب و دادهسیستم را یاد گرفته و با استفاده از امکانات فناورانه

 اقدام کنند. 
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 کردن کدها   بازمتن 9

ی  ها استفادهمهم است که کدها به اشتراک گذاشته شوند تا دیگران با نیاز مشابه نیز بتوانند از آن  مسئلهاین  
 کند: باز بودن به موارد زیر کمک میمجدد کنند. متن 

 ی خود و دیگران.های پروژهکاهش هزینه •
 استفاده از منابع موجود.  •
 افزایش شفافیت. •
 و بروز رسانی محصول.  در حین توسعه دهندگانتوسعهایجاد امکان استفاده از بهبودهای سایر  •

 هاباز، بسترها و الگوهای رایج و مشارکت در بهبود آناستفاده از استانداردهای متن 10

 کند: رایج دولتی در موارد زیر کمک می یها عاملستمیساستفاده از استانداردهای باز و  
 .شدهاثبات رفع نیازهای کاربران با استفاده از راهکارهای موجود  •
 ی مجدد از منابع موجود. جویی در وقت و هزینه با استفادهصرفه •
 ها. گذاری مناسب دادهافزایش کارآمدی با به اشتراک  •
 های مختلف در مواقع لزوم و خودداری از منحصر شدن به یک فروشنده.جابجایی بین فناوری •

 اعتمادقابلیک خدمت    یاندازراه 11

کاربران انتظار دارند که بتوانند در هر ساعتی و در هر روزی از سال از خدمات آنالین استفاده کنند. بسیاری از  
، برخی افراد به  مثالعنوان بهکاربران انتخاب محدودی در چگونگی و زمان دسترسی به خدمات دولتی دارند.  

محدودیت زمانی دارند. اگر خدمتی در دسترس نباشد یا کند باشد، این بدان معنی  شان  خاطر شرایط شغلی 
 است که این دسته از کاربران قادر به دریافت خدمات الزم نیستند.

 تغییرات   ی دلیل در موردشفافیت و ارائه 12

 ی آن. مورد علت و نحوهشود و شفاف بودن در توضیح به کاربران در مورد تغییراتی که روی سیستم اعمال می

 گنجاندن امنیت و مسائل حریم خصوصی در طراحی متناسب با میزان خطر  13

داده کامل  میشناسایی  تولید  یا  و  استفاده  محصول ذخیره،  یا  که خدمت  قانونی، حریم هایی  اقدامات  کند. 
اطمینان کنند که اطالعات شخصی  خصوصی و امنیتی مناسبی باید در نظر گرفته شوند تا کاربران احساس  

 ها احترام خواهد گذاشت.ها حفظ خواهد شد و به حریم خصوصی آنآن
 ی خدمتدر اختیار داشتن طراحی مناسب برای تمام طول مدت ارائه  14

بخشی از تفکر طراحی در نظر   عنوانبه باید بهبود سیستم متناسب با تغییر نیازهای کاربران در طی زمان را  
ی خدمات مداوم فراهم شود. لذا  و منابع پایدار برای توسعه  شدهیز یربرنامهداشت؛ و باید برای بهبود مستمر  

 مالی مداوم، در طراحی گنجانده شود. باید پشتیبانی عملیاتی با طراحی و منابع مناسب و حمایت 
 و متناسب با فرهنگ و قوانین   فردمنحصربهطراحی   15
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هر منطقه در    فردمنحصربههای قانونی، قانون اساسی، مسائل سیاسی و جغرافیایی  در نظر گرفتن مسئولیت
طراحی خدمات ضروری است. خدمات طراحی باید با انتظارات فرهنگی و زبانی شهروندان تطابق داشته باشد  

 تا در جامعه پذیرفته شوند.
 ی خدماتهای دیجیتال برای ارتقای ارائهاستفاده از فناوری 16

ها استفاده شود. لذا باید ارزیابی شود که چگونه  هزینهجویی در  ی کارایی بیشتر و صرفهاز فناوری باید برای ارائه
توان از فناوری برای بهبود ارائه، خودکارسازی و افزایش خدمات استفاده کرد. برای این کار، درک چگونگی می

 های دیجیتال ضروری است. استفاده از فناوری
 ی رویکردی سریع و کاربر محور ارائه 17

ی  ی آن برای کاربران و پاسخگویی در برابر همهی ساده طراحی خدمات، قابلیت استفادهترین معیار  باید مهم
 نیازهای آنان باشد. 

 ی یک طراحی سازگار و پاسخگوارائه 18

و اطمینان از در دسترس بودن خدمت به معنای    استفاده از طراحی پاسخگو، پیروی از الگوهای متداول طراحی
های مختلف ی کاربران است. طراحی مداوم و سازگار با دستگاهتر بودن آن برای همهسریعتر و  تر، شفافساده

ها و تحقیقات کاربر است، ی مجدد از چیزی که قبالً وجود داشته و مبتنی بر دادهکند تا با استفادهکمک می
 جویی شود. در وقت و هزینه صرفه

 هاتست خدمت 19

توان صبر کرد تا خدمت فعال شود. بلکه ، نمیداردیبازمبرای کشف مشکالتی که مردم را از استفاده از خدمت  
 باید در هنگام توسعه، هر قسمت از خدمات را دقیق و جامع آزمایش شود.

 های غیر دیجیتالیدر نظر داشتن خدمت 20

افراد معمواًل پس از استفاده از یک خدمت، باید بعداً به آن مجدد مراجعه کنند یا برای تکمیل عملیاتشان به  
های دیجیتال و مراجعه کنند. باید اطمینان حاصل کرد که انتقال کاربران بین کانال  تالیجید  ر یغیک کانال  

 )در صورت نیاز( تا حد ممکن روان است. تالیجید ر یغ
 های دادهنی داده و مرکز ذخیره میزبا 21

از داده استفاده  امنیتی، پشتیبانی و   ها در بستری بومی ذخیره و شود دادهها توصیه میبرای رعایت مسائل 
 نگهداری شوند.

 داشتن درک و تجربه از کل سیستم 22

کامل، تجربه و درک  ی شناخت  شود. الزمهشناخت کامل سیستم منجر به رفع اشکاالت و بهبود خدمات می
 وضعیت کل سیستم است.

 فضای میزبانی منعطف  23

آنی به کار گرفته    صورتبه توانند  مستقر شوند، جایی که منابع می  ر یپذانعطاف های  خدمات باید در زیرساخت
 شوند تا میزان ترافیک و تقاضای کاربر را برآورده کنند.
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 آزمایش و استقرار خودکار  24

تواند هزاران آزمایش را در چند دقیقه تست و  نویسند که میدهندگان سناریوهای خودکاری میامروزه، توسعه
های چنین برای شناسایی گلوگاهها هممستقر کند. آنسازی و اعمال کند و سپس کدهای به روز شده را پیاده

کند. سازی میکنند که برای مثال افزایش ترافیک را شبیههای عملکرد خودکار استفاده میعملکردی از آزمون
وآزمایش کرده  تست  دستی  حالت  از  بهتر  بسیار  را  اطمینان  قابلیت  خودکار  برای    های  را  امکان  این 
 مکرر خدمت را منتشر کنند. یها یروزرسان بهکنند که با اطمینان خاطر می فراهم  دهندگانتوسعه

 اطمینان از موفق شدن کاربران با اولین تالش 25

ی شهودی و بدون استرس باشد. خدمات خوب باید بسیار ساده باشند استفاده از خدمات دولتی باید یک تجربه
 بدون نیاز به کمک موفق شوند. تا کاربران بتوانند در اولین تالش خود 

 هانگهداری از داده 26

های در راستای پایش همیشگی وضعیت سیستم و دریافت بازخورد جهت بهبود خدمات، نیاز است سیستم داده
 آوری کرده و ذخیره و نگهداری کند.مجاز را جمع

 ی خدمات بهتر توانمندسازی کارکنان برای ارائه 27

و   شدهدادهبرای ارتقا و بهبود خدمات متناسب با شرایط روز و پیشرفت جامعه، نیاز است کارکنان نیز تعلیم  
ی خدمات بهتر، بخش مهمی از  کارکنان برای رفع مشکالت و ارائه  یتوانمندسازدانش خود را ارتقا دهند. لذا  

 کند. کیفیت محصول نهایی را تأمین می
 باالردهتست در حضور مسئولین   28

از خدمات و پذیرفته شدن آن در جامعه،   به رواج استفاده  تست در حضور مسئولین دولت، عالوه بر کمک 
 باشد.  مؤثر های مالی و پشتیبانی نیز دریافت کمک ینه یدرزمتواند می

 تأیید اعتبار )احراز هویت( هنگام ورود به سیستم  29

ی خدمات مناسب، افراد باید برای دسترسی به خدمات احراز هویت چنین ارائهمسائل امنیتی و همبرای رعایت  
 شوند. 
 کاستن از حجم کارهایی که باید توسط مردم انجام شود  30

اند و جلوگیری از درخواست مجدد  برای استفاده از اطالعاتی که کاربران قبالً در اختیار مقامات عمومی قرار داده
 های مختلف وجود داشته باشد. اطالعات از افراد، باید قابلیت همکاری با سازمان

 ایجاد طراحی بصری و دسترسی عالی 31

مردم، اعتماد کاربران را جلب کرد و برای ترویج خدمات دیجیتال،    موردپسند باید با تشخیص و احترام به سبک  
های مبتنی بر تبدیل کرد. لذا باید از الگوها و سبک  بخشلذت ای  استفاده از خدمات را برای افراد به تجربه

 مطالعات شناخت کاربر استفاده شود. 
 آنالین   صورتبهی کارها  ایجاد امکان انجام همه 32
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ی بارگذاری، امضا و بررسی اسناد  ها ازجمله اجازهی عملیات دیجیتال باید امکان انجام آنالین همههای خدمت
 را به عموم بدهند.

 مدیریت مناسب تغییرات 33

یک    کهیهنگامپذیر باشد.  امکان  یسادگ به باید انتقال بین خدمت غیر دیجیتالی فعلی و خدمت دیجیتال جدید  
شود، یک طرح انتقال مناسب برای تغییر از خدمت قدیمی به خدمت جدید نیاز  خدمت دیجیتال جایگزین می

انجام شود؛    یدرستبه های جدید خدمت دیجیتال  ها و اسناد موجود به قالب است تا مواردی همچون انتقال داده
یق استفاده از خدمت جدید نیز باید ای در دسترسی عمومی پیش بیاید. برای تشوبدون اینکه هرگونه وقفه

 طرحی ارائه شود.

 قواعد و مالحظات پس از الکترونیکی شدن خدمات -3جدول 
 های عملکردی مشخص کردن تعریف موفقیت و انتشار داده 1

اطالعات  آوری و استفاده شوند. با کسب  ها، شامل آنالین و آفالین جمع ی کانالهای عملکردی از همهباید داده
 توان خدمات را همواره بهبود داد.و تعریف معیارهای مناسب سنجش عملکرد می  بیشتر درباره نیازهای کاربر 

 شفاف و پاسخگو بودن در مقابل مردم  2

توان  ها میعلنی گزارش شود. با اجرای آزمایش   صورتبهو    شدهیابیارزاثربخشی، ارزش و پیامدهای خدمات باید  
ها و در مورد چگونگی گیریدر پاسخ به بازخورد کاربران، بهبود مستمر خدمات را ارائه داد. همچنین، در تصمیم

 ی اقتصادی باید شفاف بود. و جامعه دهندگان برای منافع شهروندان، جوامعهای مالیات تأمین هزینه
 سنجش عملکرد  3

ی شروع بحث در مورد نقاط قوت و ضعف یک خدمت  هدف هر خدمت باید بهبود مستمر باشد. معیارها نقطه
توان اطمینان حاصل کرد که می  -با ابزارهای مناسب-هستند. با شناسایی و در نظر گرفتن معیارهای مناسب  

 شوند.دهی و خدمات میتمام تصمیمات منجر به بهبود خدمت
 ده از خدمت دیجیتال تشویق به استفا 4

ایجاد خدمات دولتی ساده از کانالبا  برای کاربران  از خدمات دیجیتال  استفاده  های غیر  تر، شفاف و سریع، 
تر خواهد بود. افزایش استفاده از امکانات دیجیتال به این معنی  ها راحتدیجیتالی مانند پست، تلفن و مغازه

کمتری را برای تعامل با دولت )برای رفع نیازها( صرف کنند؛ که این امر منجر  توانند زمان  است که کاربران می
 شود. وری بیشتر دولت میبه بهره

 دریافت بازخورد مداوم از کاربران 5

بهبود خدمات بر اساس بازخوردشان ارائه شود؛   منظوربهی کاربران  باید طرحی برای ارزیابی و آزمایش تجربه
 ها اقدام کرد. که بتوان برای بهبود خدمات بر اساس نیازهای آن

 ها گیریها برای تصمیماستفاده از تحلیل داده 6
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سنجش شود؛ که شامل ارزیابی کیفیت   در هر مرحله از یک پروژه، باید میزان عملکرد خدمت برای کاربران
کنند   ها و رهبرانشان باید با دقت این معیارها را مشاهدهی تعامل افراد با آن است. تیمسیستم و نحوهعملکرد 

و تشخیص دهند کدام اشکاالت و اصالحات باید در اولویت قرار بگیرند. همراه با ابزارهای    داکردهیپتا مشکالت را  
 نظارت، سازوکار بازخورد نیز باید در اختیار افراد باشد تا بتوانند مسائل را مستقیمًا گزارش دهند. 

 وکارکسبتداوم   7

ی  باشد تا حتی موقع پیش آمدن مشکالت، ارائهی خدمات در زمان بحران وجود داشته  باید طرحی برای ارائه
 . شود  میخدمات متوقف نشده و کاربران دچار مشکل نشوند که منجر به نارضایتی عمو

 حمایت از کسانی که نیاز به کمک در استفاده از امکانات دیجیتالی دارند 8

از خدمات دیجیتالی یا محصوالت استفاده کنند، باید ابزارهایی   ییتنها بهتوانند  برای حمایت از افرادی که نمی
ارائهدر سرتاسر کانال از کسانی است که های خدماتی قرار گیرد. پشتیبانی دیجیتال به معنای  ی پشتیبانی 

 کنند. از خدمات یا محصوالت دیجیتال استفاده ییتنها بهتوانند نمی
 و خدمات  هاستمیسارزیابی ابزارها،     9

و در دسترس برای عموم ضروری   فهمقابل،  افتهیساختارمنسجم،    صورتبهآوری و ارائه امتیازهای شاخص  جمع 
های عملکردی برای بهبود مداوم خدمات باید یادگیری در مورد نقاط قوت و است. برای استفاده از شاخص 

 انجام شود.  موردنظر های مبنای پیشرفت عنوانبهها استفاده از دادهو  ضعف سیستم
 ی یادگیری پرورش یک جامعه  10

  گونه ن یادسترسی دارند.    ازیموردن  یها یآورفن ها و  باید اطمینان حاصل شود که کارکنان به ابزارها، آموزش
 گیری را اعمال کنند. ترین تصمیمبرداری از خدمت مناسببهرهشوند در طول طراحی، ساخت و  ها قادر میتیم
 کنند  ینیآفرارزشپشتیبانی از فروشندگانی که بتوانند برای کاربران  11

انجام داده و بهبودی در سیستم ایجاد کند،    یمؤثر کار    واقعًاها و فروشندگانی که بتوانند  همکاری با سازمان
اعتماد آن  ینیآفر ارزش برای کاربران   با سازمانمی  گونهن یاکند.  ها را جلب میکرده و  با همکاری  های  توان 

 مختلف و با حمایت مردم خدمات را توسعه داد.
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