
کارانمه دولت الکترونیکی
دور نهم ارزیابی

1401خرداد 



الزامات قانونی

بودجه قانون ( 7)تبصره ( و)بند 
1401

هتتاا رجرر تتن و ناادهتتاا دستتاهاه•
پنجتتره ور تتد »عمتتو ن  فندنتتد 

خود رر بررستا  « خد ات هوشمند
رلزر تتتتتات  صتتتتتو  شتتتتتوررا 

ور تا شاريرطالعاتفناورارجرر ن
رره رنتتدر ا دتترده و  تتدرق  1401

يتتس ستتو  ر  ختتد ات رخاصا تتن 
خود رر با رولويت خد ات پردتاربرد

ررر ه دهنددر آن 

شوررا رجررين 11 صوبه جنسه 
فناورا رطالعات

ا دبيرخانه شوررا رجررين فناور•
رطالعتتات  و تتت رستتت بتته طور 
 ستتتامر ديديتتتت و   اه هتتتا و 

ه هاا خد ات رلفارونيفن دساها
رجررين درررا شناسنا ه خد ات 
 صتتتتتو  ستتتتتا  ان ردررا و 

دنرساخدر ن دشور رر رر يابن د

قانون برنا ه ششم توسعه

قتانون برنا ته 68و 67 ورد در •
و ه ششم توسعه، تفاليدن در  ت

توستتتتعه و رستتتتاتررر دولتتتتت 
رلفارونيفتتتتن بتتتتررا تمتتتتا  

ده دساهاه هاا رجررين تعيين  ش
و و يدتته پتتاين و ن تتارت بتتر 
رجررا آن ها به و ررت ررتباطتات 

 حول شدهو فناورا رطالعات 



مشمول در ادوار ارزیابی انجام شدهو خدمات های اجرایی تعداد دستگاه 
1401-1395از سال 



رر يابن و و ن آناا در رر يابن دوره نام عرفن  دل 

ر ايا  
رر يابن

دولت % 40
داربر  حور

دولت % 20
شداف

دولت % 25
يفپارچه

دولت % 15
 شاردان
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دولت داربر  حور دولت شداف دولت يفپارچه دولت  شاردان
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شاخص شاخص ر نن

رورل و شاخص هاا رر يابن



ارزیابی سازمان ها در مرحله نهم گزارش همكاري 

هاا رر يابن و درخورست  عرفن نماينده  طنع رعال  شاخص•

الت  رر يابن با نمايند ان  عرفن شده در قبرخط جنسه 29بر زررا •
32در طتول دوره رر يتابن و رو هتاا  و  هداته تعا نن در  شاوره 

جنسه  شاوره رخاصا ن

تعا   دو سويه بررا رر يابن دساهاه ها•

تعدرد دساهاه  هاا 
رجررين  شمول 

رر يابن در دوره نام

ال تعدرد دساهاه هاا فع
در فرريند رر يابن

ه تعدرد دساهاه هاين د
در فرريند رر يابن 
 شاردت نفردند

ه تعدرد دساهاه هاين د
به عنت ندرشان 
 صدرق، ر  فرريند 
رر يابن  ذف شدند

170154106



نتایج ملی در ادوار ارزیابی 

خد ت 1662تعدرد خد ات ر صا شده در دور نام 



دوره رر يابن به تدفيس رولويت هاا سياسان9ناايج دالن 





ورکاربر محروند رشد ارائه خدمات الکترونیکی شده در اولویت دولت 
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هروند رشد ارائه خدمات الکترونیکی شده در اولویت دولت یکپارچ
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رول دو  سو  چاار  پنجم ششم هدام هشام نام

ر ايا  دولت شداف

روند رشد ارائه خدمات الکترونیکی شده در اولویت دولت شفاف



وضعیت 
عملکردی 

کیفیت ارائه 
خدمات 

الکترونیکی
ک شده به تفکی

دستگاه های 
اجرایی اصلی







بخش شفافیتهای برترین
ر ايا  دولت شدافنا  دساهاهرتبه شدافيت

1

 ردز توسعه تجارت رلفارونيفن

1
سا  ان فناورا رطالعات ريررن

سا  ان  نن رسااندررد ريررن
سا  ان  نن باره ورا ريررن

0/98شردت ررتباطات  يرساخت2

3
بيمه  ردزا جماورا رسال ن ريررن

0/95 و ررت ر ور رقاصادا و درررين
0/94 ردز تحتيتات رره،  سفن و شارسا ا4

5
سا  ان نتشه بردررا دشور

0/93 و ررت تعاون، دار و رفاه رجاماعن
0/90سا  ان بيمه سال ت ريررن6

7
شردت  نن ندت

0/88
سا  ان هورشناسن دشور

0/87سا  ان  سابرسن8

9
و ررت عنو ، تحتيتات و فناورا

0/85 سا  ان  ج و  يارت
بنياد شايد و ر ور ريثار ررن

0/83پست بانس ريررن10



18



خدمات در ارزیابی دوره نهم درصد الکترونیکی شدن 

350 1014 116 183



الکترونیکی نحوه ارائه خدمات 
میز خدمت در ارزیابی دوره نهم/ واحد به تفکیک پنجره 



خدمت گانه 14به تفکیک خوشه های شده خدمات الکترونیکیارائه کیفیت 



سازمان مللاولویت داروضعیت ارائه خدمات الکترونیکی به تفکیک حوزه های 



نام دستگاهرتبه
تعداد 

خدمت

تعداد 

زیرخدمت

امتیاز کمی 

الکترونیکی 

شدن خدمات

امتیاز دولت 

کاربر محور

امتیاز 

دولت 

شفاف

امتیاز دولت 

یکپارچه

امتیاز دولت 

مشارکتی

امتیاز کیفی 

ابی نهایی ارزی

امتیاز دوره 

قبل

رتبه دوره 

قبل

/ ارتقا 

نزول 

نسبت به 

دوره قبل

0.961.001.001.0098.4294.9721%2351100.0مرکز توسعه تجارت الکترونیکی1

0.961.001.001.0098.4293.7042%1423100.0سازمان فناوری اطالعات ایران2

0.970.951.001.0097.9294.9330%731100.0بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران3

0.961.000.931.0096.5691.9084%738100.0سازمان ملی استاندارد ایران4

0.980.980.851.0095.0884.23138%331100.0شرکت ارتباطات زیرساخت5

0.960.831.001.0094.8990.08126%105199.8پست بانک ایران6

0.990.790.931.0093.7391.58103%39100.0پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات7

0.890.901.001.0093.7390.48113%68100.0سازمان بیمه سالمت ایران8

3-0.940.851.000.8592.5192.526%1034100.0سازمان حج و زیارت9

1-0.820.951.001.0091.8491.639%3410099.1وزارت امور اقتصادی و دارایی10

0.890.851.000.8590.2949.974938%7017199.4وزارت علوم، تحقیقات و فناوری11

0.870.930.831.0089.2079.97142%22682.6سازمان نقشه برداری کشور12

0.990.880.671.0088.7263.612714%3487.0شرکت ملی نفت13

13-0.830.930.881.0088.4895.361%204999.8وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی14

8-0.710.851.001.0085.4292.267%4010581.9بنیاد شهید و امور ایثارگران15

0.891.000.581.0084.8176.47171%72274.9سازمان ملی بهره وری ایران16

12-0.750.780.980.7480.8993.245%106550.0سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی17

0.790.660.771.0079.1952.564527%919100.0سازمان نهضت سوادآموزی18

0.830.720.750.5975.3841.716445%11100.0پژوهشگاه فضایی ایران19

0.840.550.581.0073.9860.403616%3350.0شرکت مادر تخصصی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران20

0.630.491.000.8572.8053.764423%516100.0سازمان امور اراضی کشور21

0.880.750.580.5072.4067.78231%131950.0ستاد وزارت نفت22

گزارش نتایج ارزیابی دستگاه های اجرائی در دوره نهم پایش کیفیت خدمات - 2-2جدول 

 - 9.4ویرایش- (1401)الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرائی کشور 

1401خرداد 



8-0.880.780.350.8572.3877.7415%194799.9سازمان بنادر و دریانوردی23

4-0.770.630.770.5971.5569.4920%32450.0شرکت ملی گاز24

0.720.760.700.6571.2662.12338%145050.0گمرک جمهوری اسالمی ایران25

4-0.790.281.000.6171.2069.1022%53195.1سازمان تأمین اجتماعی26

2-0.810.500.910.3870.9164.8125%3812572.7وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری27

9-0.850.640.351.0070.4470.2119%3499.0شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور28

0.880.780.330.7469.7963.28290%5550.0شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران29

0.800.880.250.7466.9060.88344%11099.1سازمان هواشناسی کشور30

0.800.940.240.5965.7258.65387%71350.0مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی31

14-0.820.340.830.3665.6170.7318%814100.0سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور32

0.760.160.750.8565.2457.60407%41750.0شرکت پست جمهوری اسالمی ایران33

0.710.650.520.7365.0555.30417%72598.0مهندسی آب و فاضالب کشور34

0.640.500.581.0064.8258.34394%72150.0شرکت بازرگانی دولتی ایران35

15-0.660.560.580.7463.1069.2421%43357100.0وزارت جهاد کشاورزی36

0.760.750.100.8560.6434.807841%1150.0شرکت تولید نیروی برق حرارتی37

10-0.750.730.250.6560.3764.3428%41150.0(ره)شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 38

0.720.260.730.5059.7850.47478%102356.5وزارت کشور39

9-0.700.870.000.8558.1362.3831%3658.3سازمان حسابرسی40

15-0.680.250.780.3857.1964.6426%121785.3سازمان امور مالیاتی41

26-0.670.490.500.5356.8877.4316%2250.0وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات42

6-0.580.260.790.5055.7660.0937%105499.8سازمان بهزیستی کل کشور43

0.660.280.460.6553.2944.135915%3610777.6وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی44

13-0.590.290.331.0052.8062.1532%1026550.0سازمان دامپزشکی کشور45

0.500.190.830.5352.5643.136115%31050.0وزارت نیرو46

0.830.600.000.4652.2444.335710%14100.0سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی47

5-0.400.580.580.6551.4954.0743%83764.5صندوق بازنشستگی کشوری48

0.750.510.080.6151.4147.75512%11100.0شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک49

0.700.440.270.5051.0525.9010252%73750.0شرکتهای برق منطقه ای- شرکت توانیر50

0.700.440.270.5051.0533.588433%148250.0شرکتهای توزیع نیروی برق- شرکت توانیر51

0.790.600.000.5050.9726.739846%72550.0کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان52

0.740.560.000.6149.7936.457421%5893.8(ایرانداک)پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 53



0.790.380.130.5049.7346.25551%2450.0مرکز آمار ایران54

25-0.660.160.580.3849.6663.0230%287796.8وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی55

32-0.660.240.520.3849.5865.0024%184450.0وزارت ورزش و جوانان56

0.710.230.350.5049.2729.449134%1199.0سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی57

0.650.540.200.5049.1543.11624%68100.0سازمان فضایی ایران58

13-0.390.410.580.6548.1150.9946%1714250.0سازمان هواپیمایی کشوری59

25-0.490.340.630.4047.7760.7435%256469.5سازمان اداری و استخدامی کشور60

0.730.590.000.4547.6220.6712362%83565.7جهاد دانشگاهی61

0.650.600.100.3846.2312.7814886%2350.0موزه علم و فناوری62

7-0.790.140.080.6546.1545.2556%136699.8سازمان حفاظت محیط زیست63

0.690.100.500.2545.9835.207511%3850.0شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی64

13-0.670.590.100.3345.9047.6352%131350.0سازمان انرژی اتمی65

0.660.110.350.5345.2837.06737%2299.0شرکت نفت فالت قاره66

0.640.310.350.2844.8128.969225%1299.0شرکت مهندسی و توسعه نفت67

20-0.590.180.430.4644.7450.2148%257150.0(شهرداری تهران)شهرداری های کشور 68

27-0.400.050.850.4044.0954.1142%8117243.9وزارت صنعت، معدن و تجارت69

17-0.410.280.700.2543.2847.1053%92085.0وزارت آموزش و پرورش70

11-0.520.100.630.3042.9343.8460%92171.0سازمان ثبت احوال کشور71

9-0.700.460.000.2841.4242.6063%4450.0پژوهشگاه صنعت نفت72

5-0.840.110.000.3841.3840.1368%534100.0سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور73

5-0.530.190.240.6540.7339.1069%152650.0سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران74

25-0.360.080.740.3840.0147.8850%101955.2شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران75

0.570.040.330.5039.3730.039014%123350.0شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی ایران76

23-0.540.250.330.2838.9446.4354%5750.0سازمان خصوصی سازی77

0.590.560.000.2037.7415.4413961%4487.3سازمان پژوهش های علمی و صنعتی78

0.530.160.460.1037.5734.74790%208696.4سازمان اوقاف و امور خیریه79

0.550.180.240.3837.0534.48800%5862.5روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران80

0.660.290.000.3036.6033.85832%65296.2انستیتو پاستور81

55-0.490.180.350.2835.8821.0327%2299.0شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب82

0.520.090.330.2935.2031.46863%1350.0سازمان تعزیرات حکومتی83

0.560.240.080.4035.0715.5713753%4499.0سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی84



18-0.400.100.430.4034.8041.0267%93450.0سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور85

0.590.040.350.1034.5317.1713246%1199.0شرکت پایانه های نفتی ایران86

0.480.110.410.1534.0930.43892%41599.7(ایمیدور)سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی87

30-0.530.230.000.5333.4144.2858%51080.0کنندگان و تولیدکنندگانسازمان حمایت مصرف88

17-0.270.080.630.2531.9937.4672%4318569.3بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران89

0.420.200.350.1531.9125.4710717%2299.0شرکت نفت و گاز پارس90

20-0.360.110.330.4331.4937.5371%174050.0سازمان برنامه و بودجه91

0.410.000.330.3830.4226.59997%1899.0سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور92

0.370.040.350.4030.3718.9512835%3366.0شرکت نفت مناطق مرکزی93

13-0.350.040.630.0030.3434.1181%3743750.0سازمان ثبت اسناد و امالک94

19-0.410.040.430.1530.2835.0376%156962.8سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای95

14-0.330.080.500.2030.0633.9882%154750.0سازمان غذا و دارو96

0.400.150.350.1029.4525.981014%1399.0شرکت ملی حفاری97

0.400.080.170.5329.3412.5515052%91950.0سازمان اموزش وپرورش استثنائی کشور98

34-0.470.290.000.3028.9841.3765%121699.9سازمان هدفمندسازی یارانه ها99

0.350.000.460.2028.3521.8411616%1847100.0(ره)کمیته امداد امام خمینی 100

0.520.140.080.1527.8625.741032%159950.0مدیریت منابع آب ایران101

17-0.430.230.000.3827.5132.9785%265950.0معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری102

33-0.300.130.330.2526.6238.1170%2237100.0ستاد وزارت راه و شهرسازی103

38-0.490.140.000.2526.1641.2466%6683.2شرکت باز آفرینی شهری104

11-0.330.100.330.1525.9828.2994%233363.3سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران105

0.230.100.430.2525.8415.0914236%143150.0بنیاد مسکن انقالب اسالمی106

0.530.000.000.3025.8123.281103%111478.0سازمان انتقال خون کشور107

0.550.130.000.0024.509.7815648%3350.0موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی108

0.360.180.170.1524.4223.831090%102750.0شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و توابع109

23-0.300.000.330.2524.0431.3687%61852.8(هما)شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 110

14-0.400.080.080.3023.8426.7997%75450.0سازمان حفظ نباتات کشور111

0.360.000.330.0523.6322.071142%72369.2سازمان سنجش کشور112

20-0.340.140.000.4523.0128.6793%192577.4سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور113

14-0.150.080.330.4522.6726.58100%5950.0سازمان ملی زمین و مسکن114

10-0.480.040.080.0522.3825.61105%2750100.0سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران115



20-0.240.000.350.2522.1227.3696%2299.0شرکت انتقال گاز116

29-0.340.000.240.1822.1031.3188%1514150.0وزارت امور خارجه117

12-0.420.040.000.2521.1025.48106%1150.0سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی118

6-0.240.080.080.5020.5222.36113%91350.0سازمان چای کشور119

0.360.130.000.2520.4520.331255%41950.0سازمان امور عشایر ایران120

0.380.000.200.0020.0012.7014928%518100.0وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران121

18-0.460.030.000.0519.5425.62104%3950.0صندوق رفاه دانشجویان122

0.290.080.170.1419.5217.721318%186750.0سازمان تبلیغات اسالمی123
29-0.390.080.000.1519.5027.5695%7977.2سازمان اورژانس کشور124

48-0.350.000.170.1019.4834.8277%6699.0سازمان مدیریت بحران کشور125

15-0.220.060.350.0018.9322.65111%1150.0شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران126

15-0.190.000.350.1518.5622.49112%1299.0شرکت نفت خزر127

0.320.080.100.1018.4914.6414416%1462100.0سازمان امور دانشجویان128

0.370.000.100.0517.9514.8814314%22100.0صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک129

0.290.000.080.2016.6415.1414010%11450.0شرکت پشتیبانی امور دام کشور130

0.230.000.270.0516.4213.2614716%31250.0سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده131

0.350.000.000.1516.1915.491386%41499.8صندوق ضمانت صادرات ایران132

15-0.280.040.000.2515.5421.59118%82550.0سازمان پزشکی قانونی133

19-0.260.000.080.2015.3821.96115%43150.0شرکت سهامی بیمه ایران134

27-0.210.140.080.1314.9424.62108%51850.0شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام135

10-0.150.000.330.0014.5019.75126%580.0آستان قدس رضوی136

0.340.000.000.0514.4515.131414%42950.0سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران137

8-0.290.130.000.0014.2018.20130%4475.0مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138

12-0.030.150.350.0513.6519.28127%110.0شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران139

7-0.200.080.080.1513.6316.86133%89650.0سازمان شیالت ایران140

0.300.080.000.0013.5014.001454%1250.0صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت141

7-0.090.000.350.0513.2816.74135%2250.0شرکت بازرگانی گاز ایران142

22-0.050.000.350.1513.1621.00121%220.0شرکت نفت و گاز اروندان143

0.250.000.000.2013.106.6016117%8950.0وزارت دادگستری144

0.200.100.080.0512.9312.221527%146250.0بنیاد ملی نخبگان145

0.100.000.330.0012.317.5715913%8310.0حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی146



18-0.270.000.000.1012.2018.67129%1150.0(ساتبا)سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 147

26-0.270.040.000.0512.1920.82122%121650.0مرکز آموزش مدیریت دولتی148

30-0.250.000.000.1011.3221.15119%51050.0شرکت مدیریت شبکه برق ایران149

0.170.000.000.2510.4710.371555%61163.4شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران150

0.210.000.080.0010.3812.201532%41150.0سازمان قضایی نیروهای مسلح151

0.130.000.080.139.2911.731542%61750.0سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور152

7-0.230.000.000.009.0013.58146%220.0(سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 153

30-0.170.000.000.158.9120.47124%16222.3سازمان توسعه تجارت ایران154

**0.210.000.000.008.240.00%71250.0مرکز تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران155

20-0.150.080.000.007.6016.20136%330.0دبیرخانه شورای رقابت156

40-0.150.000.000.056.6721.67117%2550.0شرکت پاالیشگاه گاز157

7-0.150.000.000.056.6412.28151%4450.0(ایدرو)سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 158

0.100.000.000.105.600.001623%2650.0سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح159

2-0.110.000.000.054.958.98158%4190.0سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی160

4-0.120.000.000.004.909.18157%110.0دانشگاه عالی دفاع ملی161

**0.090.000.000.054.250.00%1318950.0سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی162

3-0.110.000.000.004.206.98160%111530.0پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای163

30-0.020.000.000.051.4716.78134%110.0شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران164

***1.00-****%251140.0استانداری های کشور165

***1.00-****%11510.0بانک های عامل166

***1.00-****%250.0سازمان بازرسی کل کشور167

***1.00-****%3100.0سازمان نظام دامپزشکی168

***1.00-****%3850.0سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی169

***1.00-****%110.0شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران170

1662622967.4%51.6%29.4%34.8%40.1%41.239.4



پر مخاطب/ پرمراجعهدستگاه های گزارش نتایج ارزیابی 



ارزیابی دستگاه های پرمراجعهادامه نتیجه 



ارزیابی دستگاه های پرمراجعهادامه نتیجه 



سپاس از توجه شما


