
 گفت ٍ گَ تا خٌاب آلای تثشیضی هذیش اهَس هحتشم فٌاٍسی اعالػات دستاسُ عشح اتَهاسیَى اداسی هتوشکض

 افسایش سرعت در هکاتبات

 تاهیي رضایت هشتریاى ٍ ذیٌفعاى
 

با تَجِ بِ ایٌکِ یکی از پرٍشُ ّای هَفق پیادُ شدُ 

در ًیوِ دٍم سال جاری، پیادُ سازی اتَهاسیَى 

اداری هتورکس بَد، از ًظر جٌابعالی علت ٍ ضرٍرت 

 اجرای ایي طرح چیست؟

 اس آًدا کِ یکی اص اخضای اصلی ٍ هْن فؼالیت دس ّش ساصهاى تِ 

خصَظ هَسسات اسائِ دٌّذُ خذهات تِ ػوَم هشدم هاًٌذ تاًک 

ّا، حَصُ هکاتثات اداسی ٍ صیشسیستن ّای آى است، ایداد تغییش 

هتٌاسة تا اّذاف ٍ تِ سٍص سساًی ٍ استفادُ اص فٌاٍسی ّای ًَیي 

 .هی تَاًذ تِ استمای ػولکشد ساصهاى هٌدش ضَد

تا تَخِ تِ ایٌکِ حدن هکاتثات اداسی،  گشدش ًاهِ ّا ٍ اسٌاد 

تاًک تسیاس تاال هی تاضذ، ٍخَد سیستن هکاتثات اداسی 

غیشهتوشکض تاػث اتالف صهاى، صشف اًشطی تیطتش ٍ ػذم تْشُ 

 .ٍسی هٌاسة خَاّذ گشدیذ

طرح اتَهاسیَى اداری هتورکس چیست ٍ چِ هسایایی 

 دارد؟

تا چٌذ هاُ لثل، ساهاًِ اتَهاسیَى غیشهتوشکض کِ هتطکل اص 

 ECE سشٍسّای پشاکٌذُ دس کلیِ کطَس تَد کِ تَسظ پشتَکل 

استثاط تشلشاس هی کشدًذ، اها تا تْشُ گیشی اص استاًذاسدّای خذیذ 

اتَهاسیَى اداسی ، توام استاًْا تِ سشٍس هتوشکض هستمش دس 

ساختواى فٌاٍسی اعالػات هتصل گطتِ  ٍ عشح هتوشکض ساصی 

اتَهاسیَى اداسی اخشا گشدیذ تا یکی اص آسصٍّای چٌذ سالِ 

هذیشاى ٍ کاسکٌاى تاًک کِ ّواًا ایداد ٍحذت ٍ یکپاسچگی دس 

کلیِ فشآیٌذّا ٍ تْیٌِ ساصی ٍ تَسؼِ ضثکِ استثاعی تیي ٍاحذّای 

 .هختلف تاًک است، تِ هٌصِ ظَْس تشسذ

ایي حشکت کلیذی هَخة ضذ تا ضاّذ پیادُ ساصی سیستوی 

ضَین کِ استاًذاسدّای سٍص، افضایص اهٌیت دس هکاتثات، تکشین 

استاب سخَع، افضایص سضایتوٌذی، سشػت دس پاسخگَیی، 

افضایص دلت دس ثثت اعالػات، دستیاتی آساى تِ دادُ ّای 

آهاسی، گستشش سغَح دستشسی، کاّص ّضیٌِ ّای اداسی ٍ 

هلضٍهات، سَْلت دس اسسال هکاتثات اداسی ، تٌْا تخطی اص 

 .هضایای آى هی تاضذ

 فرآیٌد اجرا ٍ پیادُ سازی طرح چگًَِ بَدُ است؟

ایذُ پیادُ ساصی سیستن اتَهاسیَى اداسی هتوشکض دس ضْشیَس هاُ 

اهسال تَسظ هؼاًٍت ًشم افضاس اداسُ کل صیشساخت ٍ ًشم افضاس 

ایي عشح اص سَی کویتِ ای . ضکل ٍ دس دستَس کاس لشاس گشفت

هتطکل اص کاسضٌاساى حَصُ فٌاٍسی، ساصهاى ٍ تْثَد سٍضْا، 

 .ساّثشاى ٍ ساتغیي استاًْا تشًاهِ سیضی ٍ دًثال ضذ

ایي تین کَچک ٍلی چاتک تَاًست دس هذت چْاس هاُ تا تشًاهِ 

سیضی دلیك ٍ ّوکاسی خَب اػضای آى ٍ تالش ٍ خذیت 

ساتغیي سشاسش کطَس، تا کَذ اص سیستن اتَهاسیَى غیشهتوشکض تِ 

هتوشکض ، اص هطکالت لثلی فاصلِ گشفتِ ٍ تاًک سا اص هضیت ّای 

 سالرٍز پیرٍزی سیستن هتوشکض تْشُ هٌذ ساصد ٍ ّوضهاى تا

 ، هَفمیتی دیگش سا دس کاسًاهِ صذیك ٍ پشتالش اًقالب اسالهی

خا داسد تِ سْن خَد اص ّوت ّوکاساى تخص . تاًک دسج کٌذ

 .اخشایی ٍّوشاّی ضشکت هدشی عشح تمذیش ٍ تطکش ًوایین
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 حرف آخر؟

اخشای سیستن اتَهاسیَى اداسی یکپاسچِ تا هحَسیت هکاتثات 

اداسی یکی اص اسکاى سیستن ّای اعالػاتی دس ساصهاى ّای پیطشٍ 

ایي سیستن استثاعات دسًٍی ٍ تیشًٍی ساصهاى سا سشیغ . هی تاضذ

تش، دلیك تش ٍ اسصاى تش کشدُ، هفَْم استثاعات سا ػیٌیت تخطیذُ ٍ 

استثاط اػضای گشٍُ ّا سا استما هی دّذ ٍ دس ٍالغ اًدام کاس 

اتَهاسیَى اداسی  . گشٍّی دس ساصهاى ّا سا تسْیل هی کٌذ

یکپاسچِ تیطتشیي کاستشد سا دس تخص استثاعات داضتِ ٍ اکثش 

. حَصُ ّای استثاعی ساصهاى سا دس تش گشفتِ ٍ هتحَل هی ساصد

پیطگیشی اص تشخی استثاعات غیش ضشٍسی دس ٌّگام کاس ًیض اص 

دیگش ًتایح هستمین تِ کاسگیشی اتَهاسیَى اداسی یکپاسچِ هی 

تاضذ، ّوچٌیي تسیاسی اص هشاٍدات ٍ استثاعات تا صشف کوتشیي 

تٌاتشایي هی تَاى ادػا کشد کِ تا . صهاى اهکاى پزیش هی ضَد

افضایص کاًال ّای استثاعی ٍ سشػت ٍ سَْلت دس هشاٍدات 

ساصهاًی، تشخی اص اتؼاد استثاعات ساصهاًی دس فشآیٌذ تغییش لشاس 

هی گیشًذ، سَْلت ٍ سشػت تثادل اعالػات ًیض ًمص ػوذُ ای 

 .دس ضکل گیشی تغییش داسد

تا تَخِ تِ هَاسد فَق ساُ اًذاصی سیستن اتَهاسیَى اداسی هتوشکض 

دس کل کطَس ، تشای ساصهاى همشٍى تِ صشفِ تَدُ ٍ دس کٌاس 

افضایص ضشایة کاسایی ٍ تْشُ ٍسی ، دس هیاى هذت دست 

آٍسدّای هالی حاصل اص صشفِ خَیی ٍ ّوچٌیي سشػت دس 

 . پاسخگَیی ٍ تصوین گیشی ّا سا تِ ّوشاُ خَاّذ آٍسد

تا استمشاس ًظام هتوشکض اتَهاسیَى اداسی ، تِ تذسیح فؼالیت ّای 

صائذ حزف ٍ صهیٌِ تشای اصالح سٍش ّا ٍ تْثَد فشآیٌذّا ٍ 

 .اخشای سیستوی آى ّا فشاّن هی گشدد

 

 

ًظر هدیر هحترم استاى بَشْر جٌاب آقای کیَاًی در 

خصَص هتورکسسازی اتَهاسیَى اداری در کل 

 :کشَر

تا اخشای پشٍطُ هتوشکض 

ساصی اتَهاسیَى اداسی ، دس 

ٍالغ تسیاسی اص ّضیٌِ ّای 

هشتَط تِ چاج ًاهِ ّا کن 

ضذُ ٍ هْوتش اص آى صشفِ 

. خَیی دس اتالف ٍلت ٍ سشػت دس اعالع سساًی  تِ هَلغ است

اخشای ایي پشٍطُ تاػث خلَگیشی اص هَاصی کاسی دس اتَهاسیَى 

دس هدوَع ایي ساهاًِ . اداسی استاًی ٍ اتَهاسیَى هشکض ضذُ است

هتوشکض تاػث هٌسدن ضذى اهَس ٍ سشػت تخطی دس اعالع سساًی 

، پیگیشی اهَس ٍ دس ًْایت تاػث استماع کیفیت فشایٌذّا هی ضَد 

 .ٍ سضایت هطتشیاى ٍ ّوکاساى سا تَخَد هی آٍسد 

دس پایاى اص کلیِ کساًی کِ دس ساُ اًذاصی ایي پشٍطُ هْن ساصهاًی 

اًطااهلل ضاّذ اخشای . تالش ًوَدُ اًذ تطکش ٍ لذسداًی هی گشدد

 .پشٍطُ ّای هَفك هطاتِ تا ساهاًِ هتوشکض اتَهاسیَى اداسی تاضین
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ًظر هدیر هحترم استاى اصفْاى جٌاب آقای حطین در 

خصَص هتورکسسازی اتَهاسیَى اداری در کل 

 :کشَر

 

خٌاب آلای حغین چٌذ هَسد 

اص  هضایای خشٍج اتَهاسیَى اص 

حالت خضیشُ ای تِ ضشح ریل 

 :سا اػالم ًوَدُ اًذ

  صشفِ خَئی دس

ّضیٌِ ّای  صهاًی 

ٍ پشسٌلی  تِ لحاػ اًدام اهَس هشتَط تِ ًاهِ ّا دس 

 یک کاستاتل

   صشفِ خَئی دس ّضیٌِ ّای صهاًی ٍ پشسٌلی ًاضی اص

پیگیشی اهَس هشتَط تِ ًاهِ ّا تا تَخِ تِ هطاّذُ 

 اسخاػات ًاهِ تَسظ ٍاحذ صادس کٌٌذُ 

  تکشین استاب سخَع تِ ٍاسغِ تسشیغ دس اهَس پیگیشی

 ٍ پاسخگَئی تِ ایطاى 

  ِکاّص ّضیٌِ ّای ًاضی اص تواس ،خْت پیگیشی ًاه

 ّا 

  کاّص احتوال ػذم اسسال ًاهِ ّا تذلیل اضکاالت

 هخاتشاتی 

  تسْیل دس استثاعات تیي ٍاحذّای تاًک 

  سیستن ضواسُ گزاسی هتصل ٍ ٍاحذ تشای کل تاًک

کِ سثة تسشیغ دس خستدَ ٍ پیگیشی ًاهِ ّا ٍ 

خلَگیشی اص سشدسگوی هشاخؼِ کٌٌذگاى خاسج اص 

 .تاًک ٍ اػتوادساصی تیطتش هی گشدد 

  خلَگیشی اص اػوال ًظشّای سلیمِ ای دس فشهت ًاهِ ّا

کِ سثة ایداد ّواٌّگی تیطتش دسکل تاًک ٍ کاّص 

 . هطکالت دس هطاّذُ ًاهِ ّا هی گشدد

 

 

 


