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 سقف امتیاز نحوه سنجش عنوان زیر شاخص زیر شاخص

 امتیاز( 5ظاهرتارنما)  -الف

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی رانیا یاسلام یدرج پرچم جمهور 1

2 
اطلاع  گاهیپا ،یمقام معظم رهبر یاطلاع رسان گاهیبه پا وندیدولت شامل پ شگریمایوجود نوار پ

 دولت یاطلاع رسان گاهیو پا ،یجمهور استیر یرسان
 )نیم امتیاز( 0.5 بلی

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی ذکر نام و آرم دستگاه 3

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی تارنما طبق دستورالعملدامنه  فیتعر 4

 در پاصفحه تارنما یقراردادن شعار سال جار 5
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 تارنما به  فرابرچسبصفحات  هیکل زیتجه 6
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 جستجو یتارنما در موتورها یامکان جستجو 7
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 جستجو یموتورها قیعبارات موجود در آنها، از طر یتارنما با جستجو اتیمحتو یامکان جستجو 8
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 مرتبط یهادستگاه نکیل 9
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 امتیاز( 5طراحی تارنما/درگاه) -ب

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی صفحات یصفحه خانه در تمام وندیقراردادن پ 01

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی رینقشه تارنما در فرمت دسترس پذ جادیا 00

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی جیرا یمرورگرها یان دادن تارنما بر روسنش 

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی یسیتارنما به زبان انگل یدر دسترس بودن صفحه اصل  03

 (رهیتبلت و غ ل،یقابل حمل )موبا یهادستگاه یتارنما بر رون قابل استفاده بود 04
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 و بدون کاربرد ماوس بوردیتارنما صرفاً با استفاده از ک یبه محتوا یامکان دسترس 05
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 بدون متن یبرای هر محتوا یمتن یهانیگزیاستفاده از جا 06
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(
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 چشمک زن در تارنما ریو تصاو یاستفاده  نکردن از نورپرداز 07
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 تبادل اطلاعات یمشابه برا یهایتکنولوژ ای RSS جادیا 08
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 امتیاز( 01)تارنما/درگاه اتیج( محتو

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی مخاطبان در مورد دستگاه، در بخش درباره ما ازیقراردادن اطلاعات مورد ن 09

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی مخاطبان در بخش تماس با ما ازیقراردادن اطلاعات تماس مورد ن 21

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی تارنمادر  یرسانروزبه نیآخر خیدرج تار 20

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی تارنمامتداول در  یهادرج بخش پرسش 22

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی اخبار ویآرش 23

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی تارنمادستگاه در  شخوانیو واگذار شده به دفاتر پ کیالکترون ریغ ک،یدرج شناسنامه خدمات الکترون 24

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی مراه آدرس آنهاه به شخوانیدفاتر پ ستیدرج ل 25

      تارنماموجود در  یهافرم لیتکم یدرج راهنما 26
 )نیم امتیاز( 0.5 بلی

27 
( از رهیو غ pdf) جیرا یدر قالب فرمت ها یکینسخه الکترون هیامکان ته نیامکان چاپ و همچن

 مورد عمل و مستندات موجود در تارنما یهافرم
 )نیم امتیاز( 0.5 بلی

 تارنماتالار بحث و گفتگو در  28
 )نیم امتیاز( 0.5 بلی

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی تارنمادر  یبخش نظرسنج 29

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی تارنمادر  دکنندگانیشمارشگر بازد 31

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی و مقررات مرتبط با دستگاه نیقوان 30

 )نیم امتیاز( 0.5 بلی ها دهیمناقصات و مزا یها یآگه 23

 به روز بودن اخبار 33
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 به روز بودن اطلاعات موجود 34
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 خدمات دستگاه بطور مناسب یبنددسته 35
 شش دهم) 0.6 بلی

 امتیاز(

 شش دهم) 0.6 بلی تارنمادر  تیو شکا شنهاد،یامکان ارائه انتقاد، پ 36
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 امتیاز(

 بلی از عملکرد درست آن نانیو اطم یریگیخدمات با شماره پ یریگیپ وندیپ جادیا 37
 شش دهم) 0.6

 امتیاز(

 امتیاز(5) کاربر ازیبر اساس ن ید ( طراح

 امتیاز( نه دهم) 0.9 بلی تارنماامکان ثبت نام در  38

 امتیاز( نه دهم) 0.9 بلی لدیف 5ثبت نام و با حداکثر  ندیساده بودن فرا 39

 امتیاز( هشت دهم) 0.8 بلی شهروندان اتیسابقه عمل ینگهدار تیبا قابل یشخص لیپروفا جادیا 04

 امتیاز( هشت دهم) 0.8 بلی یسازیامکان شخص 40

 بلی تارنماتوافق سطح خدمت در  هیانیقراردادن ب 42
 هشت دهم) 0.8

 امتیاز(

 امتیاز( هشت دهم) 0.8 بلی تارنماخروج از دسترس در  یهادرج زمان 43

 

sاجرایی پیشنهادهاي 

 الکترونیکی ارائه از کاربران رضایت افزایش و شهروندان به خدمات بهتر چه هر ارائه راستای در تواندمی درگاه، بهبود بر علاوه که هستند پیشنهادهایی جمله از زیر موارد

 .شود عمل هابدان خدمات

 درگاه بهبود پیشنهادهاي
 درگاه؛ اطلاعات از بهینه استفاده جهت بینایانکم برای ویژه امکانات ارائه 

 المللی؛بین مخاطبان جلب برای دیگر هایزبان به درگاه به دسترسی امکان ایجاد 

 درگاه؛ کاربردر ویژه صفحه وجود 

 درگاه؛ در هستند آنها ارائه به ملزم قانونی لحاظ به که اطلاعاتی بلافاصله انتشار 

 خدمت؛ ارائه مسئولین با ارتباط برقراری جهت تماس اطلاعات درج 

 خدمات؛ کل فهرست وجود 

 درگاه؛ در خدمت شناسنامه اطلاعات درج 

 درگاه؛ اصلی صفحه در ساده جستوجوی درج 

 خدمت؛ عنوان با خدمت پیوند درج 
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 نگارشی؛ خطاهای بدون خوانا و یکسان و استاندارد فونت وجود 

 در درگاه؛ است شده یا شودمی خارج دسترس از فنی مسائل یا رسانی روزبه جهت پیشخوان که هاییزمان گزارش وجود 

 ابهامات؛ رفع جهت درگاه در متداول سوالات درج 

 درگاه؛ در سازمانی سطح ترینپایین تا سازمانی پست هر وظایف و سازمانی ساختار وجود 

 درگاه؛ در ایشان ازمانیس)ایمیل( رایانامه و ثابت تلفن همراه به سازمان مدیران کلیه فهرست وجود 

 درگاه؛ در مربوط نیازمندیهای کلیه همراه به خدمت ارائه فرآیند وجود 

 درگاه در خدمات پاسخگوی کارکنان به دسترسی شیوه و فهرست و خدمات ارائه بندیزمان وجود. 

 

 

 الکترونیکی خدمات بهبود پیشنهادهاي

 یکتا؛ و صحیح پیوند آدرس و عنوان با خدمات درج 

 خدمات؛ شناسنامه وجود و ذخیره امکان 

 خدمات، از شرحی و راهنما خدمات، ارائه مکان و زمان خدمت، مسئول تماس اطلاعات خدمت، انجام فرآیند جمله از شهروندان برای نیاز مورد اطلاعات اعلام 

 غیره؛ و متداول سوالات

 ها؛شبکه این در مشارکت برای کاربران به معرفی و اجتماعی هایشبکه در حضور 

 بستر در خدمت ارائه امکان APP موبایل؛ 

 پیگیری؛ کد طریق از » کاربر توسط شده ارسال « فرم ویرایش امکان 

 خدمات؛ ارائه فرایند مورد در کاربر از نظرسنجی و آنلاین گفتگوی امکان 

 همراه؛ هایتلفن کاربردی هایبرنامه طریق از خدمات ارائه امکان 

 پیگیری؛ کد طریق از است خدمت بررسی حال در که واحدی و خدمت تحویل زمان اعلام 

 خدمت؛ ارائه صفحات در خدمات از هریک برای » خدمت هزینه « و » پرداخت نحوه « و » مکان « و » خدمت اخد نحوه«عناوین  با بخشهایی ایجاد 

 جداگانه بصورت خدمت هر صفحه در خدمت ارائه مسئول با مستقیم تعامل امکان ایجاد. 

 کاربران؛ الکترونیکی هویت احراز امکان 
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 سامانه؛ به پیام ارسال امکان 

 ها؛نظرسنجی و 5 سازمانی گیریهایتصمیم در شهروندان بیشتر چه هر مشارکت جهت به سازوکارهایی ایجاد 

 ؛ 6 اطلاعات آزادی افزایش برای فضایی ایجاد و شهروندان برای سازمانی سازیشفاف 

 کاربر؛ ابهامات رفع جهت خدمت ارائه صفحه در متداول سوالات درج 

 الکترونیکی؛ پرداختهای جهت امکانی ایجاد 

 خدمت؛ دریافت برای 7 واحد پنجره وجود 

 کاربران؛ الکترونیکی هویت احراز جهت به امکاناتی ایجاد 

 درگاه با سازمان درونی هایسیستم هماهنگی جهت امکانی ایجاد. 

 


