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 دقیقه 7زمان تقریبی مطالعه: 

در نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع و شهروندان است  نینو یتحول کیدولت الکترون
اما  .دهدیرا م یمتعدد یایمزا دیرو به توسعه است و نو رانیو هم در ا ایدر دنکه هم 

پرسش و  نیپاسخ به ا یبرا ست؟یچ قا  یدق کیمنظور از دولت الکترون دیدانیم ایآ
خدمات دولت  یتوسعه و اجرا یفراگستر برا یون اداریاتوماس یبا راهکارها ییآشنا

 .دیبا ما همراه باش کیالکترون

 

 منظور از دولت الکترونیک چیست؟ -1
ای نیست و سالهاست که در دنیا مفهوم تازه Electronic government دولت الکترونیک یا

اما تعاریف متفاوتی از دولت  .و همنیطور در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است
اگر بخواهیم از  .شود که ممکن است شناخت آن را کمی پیچیده کندالکترونیک می

تعاریف فنی فاصله بگیریم و از نگاه کارکردی و از دیدگاه ارباب رجوع به این مفهوم 
دولت الکترونیک به معنای  از این منظر، .تر خواهد بودنگاه کنیم، تعریف آن ساده

استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی مانند رایانه و اینترنت برای ارائه خدمات عمومی 
 .سایر افراد در یک کشور یا منطقه جغرافیایی استدولتی به شهروندان و 
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در واقع، هدف دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارائه 
به این  .باشدساعته به شهروندان می 2۴خدمات دولتی آنالین به صورت مستقیم و 

شته و البته این ترتیب، نیاز به مراجعه حضوری برای کارها و خدمات دولتی وجود ندا
البته دولت الکترونیک  .خدمات با سرعت و اطمینان بیشتری به مردم ارایه می شود

تواند توسط قوه مقننه، قوه قضائیه و سایر منحصر به قوه مجریه نیست و می
 .وری داخلی را بهبود ببخشدکار گرفته شود تا بهرهدولتی نیز بههای نیمهسازمان

ترونیک، دولتی است که اغلب فرایندهای خدماتی و ارتباطی خود بنابراین یک دولت الک
در چنین دولتی، انواع خدمات عمومی  .دهدرا به صورت اینترنتی و کامپیوتری انجام می

از جمله پرداخت مالیات، تجدید گواهی نامه، تجدید جواز کسب و ثبت ازدواج و طالق 
شیوه و باالترین کیفیت عرضه می ترینترین و سریعبا کمترین هزینه و مناسب… و 

چنین خدماتی حالتی غیر سلسله مراتبی، غیر خطی و دو طرفه دارندو ضمن  .شود
دهند تا با شهروندان از بهبود خدمات عمومی، به مدیران و کارکنان دولتی امکان می

طریق اینترنت، پست الکترونیکی، ویدئو کنفرانس وسایر روش های دیجیتالی ارتباط 
 .ار می کنندبرقر 

 وضعیت دولت الکترونیک در ایران چگونه است؟ -2
اگر چه کاربرد فناوری اطالعات در ایران سابقه ای به نسبت طوالنی دارد اما جهت گیری 
اصلی آن در گذشته تأکید بر رویکرد درون نگری و با هدف بهبود در نظام اداری و 

ند دهه اخیر در ایران نیز مفهوم دولت الکترونیک طی چ .افزایش کارایی بوده است
مطرح شده است و پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

به این ترتیب، توسعه دولت  .های توسعه دولت تبدیل شدبه بخشی از برنامه
ها قرار گرفت و با وجود اینکه هنوز متولی مستقلی ندارد، الکترونیک در دستور کار دولت

 .های دولتی ایران توسعه یافته استز سازماندر بسیاری ا

، دفاتر 1۰امروزه خدمات دولت الکترونیک در ایران به اشکال مختلفی مانند پلیس +
های مختلف مشاهده های ارتباطی اینترنتی در سازمانپیشخوان خدمات دولت و درگاه

ر از یکی دیگ .سازی دولت استشود و ابزاری مهم برای کوچک کردن و چابکمی
های بزرگ دولتی است های آن سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازماننمونه

دهد و ارباب رجوع که بسیاری از خدمات خود را از طریق فضای مجازی ارایه می
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که نیاز باشد از خانه خارج شوند، ار طریق اینترنت و حتی گوشی توانند بدون اینمی
 .خود را دریافت کنندتلفن همراه خدمات موردنیاز 

توسعه دولت  ۸۹سازمان ملل متحد در جایگاه  2۰2۰البته کشور ما ایران، طبق گزارش 
های دولت الکترونیک و روند توسعه الکترونیک در دنیا قرار دارد و هنوز از لحاظ شاخص

ترین برخی از اصلی .آن در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جای پیشرفت دارد
توان ناشی از عدم توسعه مسیر توسعه دولت الکترونیک و خدمات آن را میموانع در 

برای رفع این مشکل، استفاده از ابزارها  .های دولتی دانستفرهنگ متناسب در سازمان
هایی که خدمات خود را با رابط کاربری آسان و همراه با قابلیت یکپارچگی با و سامانه

 .تواند راهکار مناسبی باشدمیدهند، سایر نرم افزارها ارائه می

راهکارهای فراگستر برای توسعه خدمات دولت الکترونیک  -3
 کدامند؟

های دولتی، پیش از هر چیز نیازمند سازی خدمات دولت الکترونیک در سازمانپیاده
های سازمانی، ارتباطات و مکاتبات اداری درون خودکارسازی و دیجیتالی کردن داده
سازی اتوماسیون اداری و به همین دلیل، پیاده .سازمانی و فرآیندهای داخلی آنهاست

های دولتی، نخستین گام برای ها و دستگاهسازماناتوماسیون مدیریت فرآیندها در 
 .ارائه خدمات دولت الکترونیک است

سازی و پردازش دیجیتالی اطالعات و به عبارتی، سازمانی که توانایی دریافت، ذخیره
تواند خدمات مربوط به آنها را به صورت اینترنتی ها را ندارد، نمیانجام خودکار فعالیت

راهکار اتوماسیون اداری فراگستر و نرم افزار مدیریت فرآیندها  .ئه دهدبه ارباب رجوع ارا
 .فراگستر، ابزارهایی عالی برای شروع این مسیر هستند BPMS یا

سازی اتوماسیون اداری و دیجیتالی کردن فرآیندها و اطالعات سازمان، با این حال، پیاده
برای ارائه خدمات خود به  در قدم بعد، هر سازمانی .شودتنها قدم اول محسوب می

های فراگستر، برای تامین این نیاز سازمان .شهروندان، نیاز به ابزارهای متعددی دارد
ها طراحی های خود را منحصرا  با توجه به نیازهای این سازماندولتی، برخی زیرسیستم
 :پردزیمها میدر ادامه به معرفی این زیرسیستم .کرده و توسعه داده است
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 )زیرسیستم میز خدمت الکترونیکی )یا پیشخوان ارباب رجوع 

میز خدمت الکترونیکی  پیش از توصیف این زیرسیستم، ابتدا باید بدانید که منظور از
توانند از میز خدمت الکترونیکی، درگاهی اینترنتی است که شهروندان می .چیست

این در حالیست  .های خود را برای یک سازمان ارسال کنندها و نامهطریق آن درخواست
شد و که در روش سنتی، این کار با استفاده از کاغذ و به صورت حضوری انجام می

ها به بندی و پردازش این درخواستتههای زیادی را برای دریافت، ثبت، دسهزینه
های کرد و موجب اتالف وقت و هزینه ارباب رجوع و ایجاد صفها تحمیل میسازمان

 .شدها نیز میطوالنی در سازمان

؛ ۹۶به همین دلیل به موجب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 
میز خدمت  »به ارائههای اجرایی کشور مکلف شدند که نسبت تمامی دستگاه

 .با هدف ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع اقدام کنند «الکترونیکی
در این راستا، شرکت فراگستر با هدف ارائه سازوکارها و راهکارهای پیشرفته جهت 
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یا  )زیرسیستم میز خدمت الکترونیکی ،هاوری سازمانافزایش بهره و تکریم ارباب رجوع
های دولتی را این ابزار سازمان .خود را طراحی نمود( پیشخوان الکترونیکی ارباب رجوع

کند تا با توسعه خدمات الکترونیکی خود و با هوشمند نمودن فرآیندها و قادر می
 .ش دهندمندی مشتریان خود را افزایمدیریت بهتر آنها، رضایت

 :های زیرسیستم میز خدمت الکترونیکی فراگستر عبارتند ازبرخی از امکانات و قابلیت

 قابلیت ثبت نام و پیگیری از طریق شماره تلفن همراه 

 های مختلفثبت درخواست و ارجاع آن به واحدهای مخاطب در قالب فایل 

 امکان تبدیل ارجاع درخواست ارباب رجوع در سطح سازمان 

  های ثبت شده در پیشخوان به ارباب رجوعسانی روند گردش درخواستاطالع ر 

  تعریف واحد ثبت اختصاصی جهت نامه های دریافت شده توسط سیستم
 پیشخوان خدمات الکترونیکی

 های دریافتیارسال پیامک به ارباب رجوع در صورت تغییر وضعیت پیگرد نامه 

 ن خدمت الکترونیکی توسط ها و امکان رصد فعالیتهای پیشخواتعریف دسترسی
 مدیریت سازمان

های ارباب رجوع را در قالب نامه دریافت هایی که درخواستها و شرکتتمامی سازمان
افزار اتوماسیون اداری فراگستر به کنند و با ثبت آن در دبیرخانه، نامه را در نرممی

اب رجوع برای توانند از زیرسیستم پیشخوان الکترونیکی ارباندازند، میگردش می
 .مکانیزه کردن عملیات دریافت و ثبت اطالعات استفاده کنند
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زیرسیستم شناسه ملی سند )شمس( در اتوماسیون اداری فراگستر، قابلیت ارائه این 
 .های دولتی داردشناسه را به تمامی سازمان

 )زیرسیستم شناسه ملی سند )شمس 

های دولتی کشور ای یکتا جهت مکاتبات بین سازمانشناسه ملی سند )شمس(، شناسه
برداری ساده و سریع از مکاتبات اداری توسط دولت است که با هدف شناسایی و بهره

این شناسه با ترکیب چندین مورد از اقالم اطالعاتی سند یا نامه مورد نظر  .معرفی شد
عبارت، این شناسه سازوکاری به .کندرای آنها تعریف میشود و هویت یکتایی بایجاد می

ها و اسناد، ترکیب و شناسه است که با استفاده از اقالم اطالعاتی قابل استخراج از نامه
کند، تا شناسایی و های اجرایی دولت( ایجاد مییکتایی در سطح ملی )میان دستگاه

 .تر شودپیگیری آنها راحت

مس الگوی خاصی دارد و برای هر نامه بصورت اختصاصی به این ترتیب، شناسه ش
زیرسیستم  .گردددر نامه یا سند درج میQR Code  تعریف شده و در قالب یک بارکد یا

اگستر، قابلیت ارائه این شناسه را به شناسه ملی سند )شمس( در اتوماسیون اداری فر 
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توانید نمونه یک نامه که توسط این در تصویر زیر می .های دولتی داردتمامی سازمان
 .زیرسیستم به آن شناسه تعلق گرفته و بارکد در آن درج شده است، مشاهده کنید

 

 نمونه یک نامه که توسط زیرسیستم شناسه ملی سند، بارکدگذاری شده است

کاراکتر  2۰تدوین شده، دارای حداکثر  GSI این شناسه که بر اساس اقتباسی از استاندارد
تواند ترکیبی از شماره نامه، تاریخ و ساعت ثبت و صدور، شناسه یکتای ت و میاس

، کدملی امضاکننده نامه/سند، نشانی پست الکترونیک سازمان  )GUID(عمومی
ایجادکننده سند، شناسه ملی/حقوقی سازمان ایجادکننده مکاتبه/ سند و شناسه حوزه 

 .ه( باشدصدور سند )شامل واحد و پست سازمانی صادرکنند
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زیرسیستم وب سرویس اتصال به رصد، امکان اتصال به سامانه پیگیری و استعالم 
 .دکنهای دولتی فراهم میدولت را برای سازمان

  رصد“زیرسیستم وب سرویس اتصال به” 

های کاربردی اتوماسیون اداری ، یکی از قابلیتزیرسیستم وب سرویس اتصال به رصد
های سراسر کشور های دولتی و کلیه استانداریها، سازمانفراگستر و ویژه وزارتخانه

 .کنداست که امکان اتصال به سامانه پیگیری و استعالم دولت را برای آنها فراهم می

ای است که توسط نهاد ، سامانه”رصد“سامانه پیگیری و استعالم الکترونیکی دولت یا 
ها و دستورهای ریاست محترم جمهور نوشتریاست جمهوری با هدف پایش و رصد پی

های دولتی پس از طراحی این سامانه، به کلیه سازمان .از نهادهای دولتی، طراحی شد
های اتوماسیون اداری موجود در هر نهاد دولتی از ابالغ گردید که الزم است سامانه

 .ویس و در بستر شبکه دولت به سامانه رصد متصل گردندطریق وب سر

ها، این اقدام در راستای توسعه دولت الکترونیک، افزایش سرعت پاسخگویی دستگاه
فراگستر نیز برای پاسخ به این  .سازی و دسترسی آسان به اطالعات صورت گرفتشفاف

تم وب سرویس اتصال سازی زیرسیسهای دولتی، اقدام به توسعه و پیادهنیاز سازمان
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به رصد )سامانه پیگیری و استعالم الکترونیکی دولت( در اتوماسیون اداری فراگستر 
 .های دولتی داردنمود که قابلیت ارائه این سرویس را به کلیه سازمان ها و ارگان

 کالم آخر -۴
شود، های دولتی میوری سازمانتحقق دولت الکترونیک، نه تنها باعث افزایش بهره

کند و ابزاری مهم برای توسعه بلکه به بهبود تجربه ارباب رجوع و تسهیل کارها کمک می
توانند در تمامی راهکارهای اتوماسیون اداری فراگستر می .های دولتی استسازمان

 .های دولتی کمک کنندها و دستگاهکترونیک به سازمانمراحل توسعه خدمات دولت ال
نظیر و های منظم، خدمات پس از فروش بیافزارها، آپدیتسهولت کاربری با این نرم

های مداوم برخی از دالیلی هستند که راهکارهای اتوماسیون اداری فراگستر را آموزش
برای آشنایی بیشتر  .ده استهای دولتی ایران تبدیل کر به انتخابی محبوب میان سازمان

.توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کنیدبا راهکارهای فراگستر، می
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