
 دولت الکترونیک:

دهند، امکان استفاده از این فناوري هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی را پیش روي ما قرار میهایی که فناوريترین فرصتیکی از مهم
  .تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن استبراي مهندسی مجدد معماري دولت و قابل دسترس

  .ها در فرآیند اداره امور جامعه، موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده استاستفاده از این نوآوري
  .ها را وادار به تجربه شکل جدیدي از اداره جامعه بکننداند تا دولتامروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده

و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید  انتظارات افراد در مورد خدمات و محصوالت
پاسخگوي این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند 

باکیفیت تري دریافت کنند، خدمات و محصوالت ارزان تري به ها معطل نشوند، خدمات بتوانند کارهاي خود را انجام دهند، در صف
دولت 	.ترین شکل دولت براي این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک استدستشان برسد و مواردي از این دست که پاسخگو

و در تمام ایام هفته به  ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزيالکترونیک به معناي فراهم کردن شرایطی است که دولت
  .شهروندان ارائه کنند

 :هدف
 .تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاه ها و دستگاه هاي اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان

 
  :هاي کلی نظام اداريسیاست

      مومیتوسعه نظام اداري الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات ع  

      منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوريهاي اداري بهتوجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش  

  اهداف دولت الکترونیک :

 خدمات بهتر؛ خدمات راحت تر و مطمئن تر با هزینه کمتر و ارزش و کیفیت برتر.  
 کارایی و اقتصادي بودن؛ اطالعات و خدمات ارزان تر و بهتر براي مراجعه کنندگان.  

 بهبود شهرت؛ ایجاد و بهبود چهره و تصویري از سازمان.  
 در دولت و حکومت؛ آسان سازي مشارکت و اعالم نظر مردم در دولت و امور اجرایی مشارکت هرچه بیشتر مردم.  

 هدایت و رهبري؛ پشتیبانی از جامعه مبتنی بر دانش و گسترش فرهنگ نوآوري در بدنه دولت.  

  موضوعات استراتژیک :

      نقشه راه دولت الکترونیک.  

      راهبري و استقرار دولت الکترونیک.  



      هاها و روشاصالح سیستم.  

      تعامل الکترونیکی بین دستگاهی.  

      آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات.  

      پایش، سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیک در کشور.  

      اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک		  

      طراحی و تدوین نقشه راه دولت الکترونیک  

  


