عنوان شاخص  :1الکترونيکي کردن خدمات دولتي (درخواست خدمت)

تعداد نماگر1:

تعریف شاخص:


خدمت
ا هاای
خدمت /زیرخدمت ماحصل مجموعهای از فرآیندها می باشد که در تعاامت با م مارانع م ا کارکناال دااات یاا
ارائهکننده خدمت /زیرخدمت برای انجام درخوا ت مرانع م رای میدهند ا منجر به خرانی مایشاوند کاه بارای یینعای یاا
یینععال آل ارزش افزاده ایجاد مینماید.



درخواست خدمت
مرحلهای از ارائه خدمت /زیرخدمت ا ت که شهراند تقاضای خود را مبنی بر دریافت خدمت /زیرخدمت به طرق مخ لا مانناد
این رنت (درگاه د گاه) ،دف ر پ شخوال ،پ ت ااک ران ک ،پ امک ا غ ره به د گاه مورد نظر ارائه میدهد.



الکترونیکی نمودن درخواست خدمت
ایجاد ب ر منا ب برای امکال ثبت درخوا ت خدمت /زیرخدمت به صور غ رحضوری از پ ت ااک ران ک؛ تلعم گویا یا مرکاز
تماس؛ تلعم همراه (برنامه کاربردی)؛ ار ال پ ی؛ پ ام کوتاه؛ ا یا به صور این رن ی (مانند ابگاه د گاه)
در ااقی میبای ت قابل تهای زیر تو ط د گاه انرایی برای هر خدمت /زیرخدمت فراه باشد:


قابل ت د ر ی به خدمت /زیرخدمت از طریق درگاه ااحد



قابل ت پذیرش درخوا ت خدمت /زیرخدمت به صور ااک ران کی (بارگذاری مدارک ،ثبت درخوا ت ا )...



قابل ت ارائه ر د ااک ران کی ا تع م زمال صدار پا خ



قابل ت ارائه ااک ران کی کد رهگ ری منحصر به فرد در احظه پذیرش درخوا ت

فرمول محاسبه شاخص :نسبت خدمات الکترونيکي شده در مرحله درخواست به کليه خدمات تعيين شده در برنامه عملياتي منطبق با جداول تفاهم نامه
اصالح نظام اداری سه ساله دستگاه برای الکترونيکي شدن در مرحله درخواست.
روش ارزیابی نماگر)( 1

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص*111 :

شامل تعری نماگر ا فرمول محا به(در صور انود) نحوه ام از دهی به نماگر با توض حا مرتبط
مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :

نيازی به بارگذاری مستندات نميباشد .موارد ارائه شده از روی سایت دستگاه توسط ارزیابان کنترل گردد .فقطط ددر هطای مسطتقيم صطفهه درخواسطت
خدمات روی درگاه الکترونيک دستگاه ،در توضيهات سامانه درج شود.
شرایط عدم مصداق :درصورت نداشتن خدمت خاص استاني ،عدم مصداق است .خدمات ملي و کشوری نيز به عهده دستگاه ملي ميباشد.
مستندات قانونی شاخص:

ماده  73 ،73و  04قانون مدیریت خدمات کشوری ،دیيننامه اجرایي ماده ( )04قانون مدیریت خدمات کشوری(تصویبنامه شماره
/33378ت00280ک تاریخ  ،)3784/0/38مصوبه شماره .37/322ط تاریخ  3733/0/22شورایعالي اداری و دیيننامه توسعه خدمات
الکترونيکي دستگاههای اجرایي (مصوبه شماره  242/87/3304تاریخ  3787/2/34شورایعالي اداری) ،مصوبه ششمين جلسه شورای عالي
فناوری اطالعات به شماره  244/301تاریخ  ،)3787/2/33دیيننامه ایجاد و بهرهبرداری از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي
غيردولتي(تصميمنامه شماره  02043/23332تاریخ  3738/7/33وزیران عضو کارگروه توسعه حملونقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت)،
تصویبنامه شورای عالي اداری شماره  3322002مورخ  3781/32/23موضوع شناسنامه خدمت ،دیيننامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاههای
اجرایي (مصوبه شماره  242/87/3304تاریخ  3787/2/34شورایعالي اداری)

عنوان شاخص  :2الکترونيکي کردن خدمات دولتي(ارائه خدمت)

تعداد نماگر1:

تعریف شاخص:


تحویل خدمت
به مرحلهای از ارائه خدمت /زیرخدمت اطتق می شود که خادمت /زیرخادمت ماورد نظار م قاضای باه طخارخق مخ لا از قب ال
این رن ی ،پ ت ااک ران ک ،دف ر پ شخوال ا غ ره به ای تحویل داده میشود.



الکترونیکی نمودن تحویل خدمت
ایجاد ب ر منا ب برای امکال دریافات پا اخ (تحویال دادنای) خادمت /زیرخادمت باه صاور غ رحضاوری از طریاق پ ات
ااک ران ک؛ تلعم گویا یا مرکز تماس؛ تلعم همراه (برنامه کاربردی)؛ ار ال پ ی؛ پ ام کوتاه؛ ا یا به صور این رن ی (مانند ابگاه
د گاه)



در واقع میبایست قابلیت زیر توسط دستگاه اجرایی برای هر خدمت /زیرخدمت فراهم باشد:
تحویل پا خ خدمت /زیرخدمت به صور ااک ران کی  /غ رحضوری

فرمول محاسبه شاخص :نسبت خدمات الکترونيکي شده در مرحله ارائه (تهویل) خدمت به کليه خدمات تعيين شده در برنامه عملياتي منطبق با جداول
تفاهم نامه اصالح نظام اداری سه ساله دستگاه برای الکترونيکي شدن در مرحله ارائه خدمت.
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص*111 :

روش ارزیابی نماگر)( 1

شامل تعری نماگر ا فرمول محا به(در صور انود) نحوه ام از دهی به نماگر با توض حا مرتبط
مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :

نيازی به بارگذاری مستندات نميباشد .موارد ارائه شده از روی سایت دستگاه توسط ارزیابان کنترل گردد .فقطط ددر هطای مسطتقيم صطفهه درخواسطت
خدمات روی درگاه الکترونيک دستگاه ،در توضيهات سامانه درج شود.
شرایط عدم مصداق :درصورت نداشتن خدمت خاص استاني ،عدم مصداق است .خدمات ملي و کشوری نيز به عهده دستگاه ملي ميباشد.
مستندات قانونی شاخص:

ماده  73 ،73و  04قانون مدیریت خدمات کشوری ،دیيننامه اجرایي ماده ( )04قانون مدیریت خدمات کشوری(تصویبنامه شماره
/33378ت00280ک تاریخ  ،)3784/0/38مصوبه شماره .37/322ط تاریخ  3733/0/22شورایعالي اداری و دیيننامه توسعه خدمات
الکترونيکي دستگاههای اجرایي (مصوبه شماره  242/87/3304تاریخ  3787/2/34شورایعالي اداری) ،مصوبه ششمين جلسه شورای عالي
فناوری اطالعات به شماره  244/301تاریخ  ،)3787/2/33دیيننامه ایجاد و بهرهبرداری از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي
غيردولتي(تصميمنامه شماره  02043/23332تاریخ  3738/7/33وزیران عضو کارگروه توسعه حملونقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت)،
تصویبنامه شورای عالي اداری شماره  3322002مورخ  3781/32/23موضوع شناسنامه خدمت ،دیيننامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاههای
اجرایي (مصوبه شماره  242/87/3304تاریخ  3787/2/34شورایعالي اداری)
عنوان شاخص  :3استفاده از دفاتر پيشخوان در ارائه خدمت

تعداد نماگر1:

تعریف شاخص:


دستگاههای خدماتدهنده
د گاههای انرایی موضوع ماده ( )5قانول مدیریت خدما کشوری (مصوب ال  )1331شامل کل ه ازارتخانهها ،ازمالهاا ا
شرکت ها ا مؤ ا داا ی ،مؤ ا یا نهادهاای عماومی داا ای ا غ رداا ای ،نهادهاای انقاتب ا اتمی ،بخا خصوصای،
مؤ ا ا شرکتهایی که شمول قانول به آنها م لزم یکر نام میباشد.



دفاتر خدمات پیشخوان
دف ر پ شخوال خدما داات ا بخ

عمومی غ رداا ی ا خصوصی اع از شهری ا را ایی.
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خدمات قابل واگذاری
خدما یا فرآیندهایی از خدما ه ند که ماه ت حاکم ی نداش ه ا قابل ت ااک ران کیشادل ا ااگاذاری باه بخا
غ رداا ی ا خصوصی دارند.

عماومی

فرمول محاسبه شاخص :نسبت خدمات ارائه شده در دفاتر پيشخوان نسبت به خدمات منتخب برای ارائه به دفاتر پيشخوان منطبق با جداول تفاهم نامه
اصالح نظام اداری سه ساله .تعداد تراکن در دفاتر پ شخوال متک ارزیابی ن ت.
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص*111 :

روش ارزیابی نماگر)( 1

شامل تعری نماگر ا فرمول محا به(در صور انود) نحوه ام از دهی به نماگر با توض حا مرتبط
مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :

 درج تصویر صفهه اول تفاهم نامه یا مکاتبات مربوط به ارائه خدمات به دفاتر پيشخوان** عملياتي شدن تفاهم نامه از کانون دفاتر پيشخوان استعالم ميشود.
شرایط عدم مصداق :درصورت نداشتن خدمت استاني ،عدم مصداق است.
مستندات قانونی شاخص:







مواد ( )13و ( )33قانون مدیریت خدمات کشوری
تبصره ( )2ماده ( )21قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوری اسالمي ایران
بند (پ) ماده ( )16قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمي ایران
ماده ( )5و تبصره ذیل تصویبنامه شماره /115311ت  50116ه  1331/3/25 -هيئت وزیران
تصویب نامه /1111ت  55223ه  -مورخ  1336/1/23هيئت وزیران

 بخشنامه شماره  122115مورخ  1336/3/13سازمان اداری و استخدامي کشور
عنوان شاخص  :0استانداردسازی تارنما(وب سایت) دستگاه

تعداد نماگر6 :

تعریف شاخص:

پ کربندی تارنمای د گاه ،بر ا اس ا اندارد ارائه شده از وی ازمال.
فرمول محاسبه شاخص:

مجموع امتيازات  6نماگر
روش ارزیابی نماگر( 1کاربر پسند بودن تارنما )

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 16/10 :درصد

 -1قابليت شخصي سازی( 1.5امتياز) -2قابليت جستجو( 1.5امتياز)
 -3قابليت اجرا در کليه مرورگرها( 1.5امتياز)  -0قابليت اجرا بر روی دستگاههای قابل حمل ( 1.5امتياز)
روش ارزیابی نماگر (2شفافيت تارنما )

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 16/10 :درصد

 -1نمایش تاریخ بروزرساني( 1امتياز)  -2انتشار اطالعيه ها و بخشنامههای بهروز( 1امتياز)
 -3انتشار شمارههای تما ( 1امتياز)  -0انتشار شناسنامه خدمات ( 2امتياز)
 -5انتشار ساختار ،نام و عنوان مدیران و ارتباط مستقيم در وبسایت با ایشان( 1امتياز)
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 21 :درصد

روش ارزیابی نماگر(3کیفیت خدمات تارنما)

 -1نهوه و کيفيت اطالع رساني خدمات ( 5امتياز) – طبق راهنمای پيوست (الف)
 -2داشتن نظر سنجي فعال در مورد خدمات( 2امتياز)
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 10/23 :درصد

روش ارزیابی نماگر ( 0دسترسپذیری تارنما)

-1پشتيباني از افراد کم توانان (1امتياز)  -2داشتن دستورالعمل بروزرساني(1امتياز)
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 -3در دستر بودن سایت به زبان انگليسي(1امتياز) -0استاندارد بودن نام دامنه تارنما (1امتياز))
 -5استاندراد بودن سرعت زمان بارگذاری سایت(1امتياز)
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 10/23 :درصد

روش ارزیابی نماگر( 5دسترسپذیری اطالعات)

 -1سواالت متداول( 1امتياز) -2پيوند به دستگاههای مختلف( 1امتياز)
 -2استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعي داخلي( 1امتياز)  -0انتشار گزارشات دستگاه( 1امتياز)
 -3انتشار اخبار مناقصات و مزایدات و لينک به سامانه ستاد( 1امتياز)
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 3/53 :درصد

روش ارزیابی نماگر ( 1داشتن بیانیه حریم خصوصی)

داشتن بيانيه حریم خصوصي مصوب کارگروه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه و درج دن در وبگاه دستگاه – نمونه در پيوست (ب)
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 3/53 :درصد

روش ارزیابی نماگر ( 6داشتن بیانیه سطح توافق خدمات)

تدوین بيانيه سطح توافق خدمت برای هر یک از خدمات دستگاه و درج دن در بخش معرفي خدمات در وبگاه  -نمونه در پيوست (ج)
مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :
 درج ددر تارنمای دستگاه ،و درج توضيح در رابطه با نماگر پشتيباني از افراد کم توان در بخش توضيهات سامانه مدیریت عملکرد -فایل دستورالعمل بروزرساني بارگذاری شود.

شرایط عدم مصداق :در دستر بودن سایت به زبان انگليسي برای دستگاههای خدمت رسان که مخاطب خارجي ندارند مانند ادارات دب و فاضالب،
گاز ،برق و  ...ميتواند عدم مصداق باشد.
مستندات قانونی شاخص:

بند ز ماده  3و  38مصوبه شماره  242/87/3304مورخ  3787/2/34شورای عالي اداری و دستورالعمل استاندارد تارنماهای(وبسایت)
دستگاههای اجرایي و درگاههای(پورتال) استاني موضوع بخشنامه شماره  301344تاریخ  3787/33/24سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
تصویبنامه شورای عالي اداری شماره  3322002مورخ  3781/32/23موضوع شناسنامه خدمت ،راهنمای ارزیابي شاخص.
عنوان شاخص  :5اصالح فردیندهای ارائه خدمت

تعداد نماگر1 :

تعریف شاخص:


فرآیند

مجموعهای از فعاليتهای مرتبط با هم و ساختاریافته است که یک خدمت ،کاال یا اطالعات مشخصي را (به منظور تهقق یک هطدف معطين)
برای یک متقاضي معين ،ایجاد و توليد ميکند .هر زیرخدمت دارای یک فرایند کلي است که خود ميتواند مشتمل بر فرایندهای جزیطيتطری
باشد .باالترین سطح تهليل فرایند در برنامه سه ساله ،زیرخدمت در نظر گرفته ميشود.
به منظور اصالح فردیندها ،الزم است تا بر اسا اهداف برنامه سهساله اصالح نظام اداری دستگاه ،زیرخدمات دارای اولویت ،انتخطاب شطده و
بر اسا شاخصهای مشخص اقدامات اصالحي ،تعيين و اجرا شوند.
فرمول محاسبه شاخص:

 ارزیابي این شاخص بر اسا نسبت تعداد زیرخدمات (یا خدمات بدون زیرخدمت) بهبود داده شده تقسيم بر( 11در صورتي که تعداد زیرخدمات کمتر از  11زیرخدمت باشد ،همان عدد در نظر گرفته مي شود) انجام ميگيرد .تکميل نمودن جداول شماره  0و  5دستورالعمل
امتيازدهي شاخصهای عمومي در سامانه الزامي است.
 جدول شماره  ،0شامل شناسه خدمات اصالح شده و معيارهای ارزیابي بهبود خدمت مورد نظر ميباشد. جدول شماره  ،5اقدامات اصلي در راستای بهبود فردیند خدمات مورد نظر ميباشد.توضيح :معيارهای ارزیابي بهبود خدمت؛ زمان /هزینه/رضایت شهروند و ارباب رجوع /دست یابي بطه اهطداف تخصصطي /کطاهش نيطروی انسطاني/
کاهش تخلفات /اجرای دقيق قوانين ميباشد.
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص*111 :

روش ارزیابی نماگر)( 1
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بر اسا

اهداف تفاهم نامه و با توجه به اطالعات تکميل شده جداول شماره  0و5

مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :
 تکميل و ارائه جداول  0و  5شاخص و ضمائم مربوطه-

مستند اصالح و بهبود هر زیر خدمت شامل ارائه مستندات و شواهدی مبني بر )1هدف گذاری برای بهبطود فردینطد)2 ،مطدل سطازی وضطعيت
موجود فردیند شامل زیرفعاليت ها ،ورودی ها ،خروجي ها و مقررات و سيستم های اطالعاتي مربوطه )3 ،تهليل و دسيب شناسي اجزا فردینطد
همسو با هدف گذاری بهبود فردیند  )0شناسایي اقدامات بهبود و تهيه برنامه عملياتي اجرای اقدامات بهبود  )5اجرای اقدامات بهبود )1ميزان
دست یابي به اهداف در نظر گرفته شده برای بهبود فردیند در سامانه به عنوان مستند ارائه گردد.

شرایط عدم مصداق :در مرحله جاری سازی خدمت در استان مورد ارزیابي قرار ميگيرد.
مستندات قانونی شاخص:

بند  32سياستهای کلي نظام اداری ابالغي مقام معظم رهبری ،مواد  72و  73قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوبه شماره 30/217تاریخ
 3733/8/2شورای عالياداری موضوع اصالح سيستمها و روشهای انجام کار ،مصوبه شماره .37/33104ط تاریخ 3733/2/34
شورایعالي اداری موضوع طرحتکریم مردموجلبرضایتاربابرجوعدرنظام اداری و دستورالعمل اجرایي ماده  72ق.م.خ.ک(بخشنامه شماره
 244/303312تاریخ  3733/32/33معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني ریيسجمهور) ،بخشنامه شماره  373403تاریخ
 3787/33/3سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع دستورالعمل اصالح فرایندها و روشهای انجام کار.

عنوان شاخص  :1استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدمت

تعداد نماگر3 :

تعریف شاخص:
بهرهگيری از رسانههای مبتني بر فناوریهای نوین مانند فناوریهای همراه ،شبکههای اجتماعي و پيامرسانها در ارائه خدمات دستگاه اجرایي.
فرمول محاسبه شاخص:

مجموع امتيازات  3نماگر.
روش ارزیابی نماگر( 1داشتن نسخه موبایلي ارائه خدمت )

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 35 :درصد

داشتن نسخه موبایلي ارائه خدمت یا ارائه خدمات دستگاه در قالب پلتفرم دولت همراه ( 6امتياز)
روش ارزیابی نماگر(2کاربرد یکي از رسانه های نوین مانند سامانه پيامکيUSSD ،

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 35 :درصد

و )...

کاربرد یکي از رسانه های نوین مانند سامانه پيامکي( USSD ،ارائه خدمات دستگاه در  *4#مورد قبول است) و  6( ...امتياز)

روش ارزیابی نماگر(3قابليت پرداخت همراه )

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 31 :درصد

قابليت پرداخت همراه( 1امتياز)
مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :
 در صورت داشتن نسخه موبایلي خدمات ،درج ددر دانلود نسخه موبایلي در صورت ارائه خدمات بصورت  ،USSDدرج شماره مستقيم خدمت در سامانه (مانند)*4*3*1# : در صورت داشتن قابليت پرداخت همراه ،بارگذاری تصویر صفهه مربوطه در صورت داشتن سامانه پيامکي ،درج شماره سامانه در صورت استفاده از شبکههای اجتماعي ،درج پيوند صفهه ارائه خدمت و ...-

نکته 3 :نماگر درج شده در این شاخص به عنوان نمونه بوده و در صورت وجود در برنامه عملياتي دستگاه ارزیابي خواهد شد.

شرایط عدم مصداق :منطبق با برنامه عملياتي دستگاه (مندرج در شاخص اول) تصميمگيری خواهد شد.

0

مستندات قانونی شاخص:

تصویب نامه شماره /323231ت 14202ه مورخ  3787/34/23هيئت وزیران با عنوان برنامه عملياتي اصالح نظام اداری.

-

ارائه خدمات در ميزخدمت

عنوان شاخص :6

تعداد نماگر1 :

تعریف شاخص:

ارائه تجميع شده خدمات دستگاه در ميز خدمت
فرمول محاسبه شاخص:

ارزیابي شاخص بر اسا اقدامات انجام شده در راستای استقرار ميز خدمت در دستگاه شامل موارد زیر انجام ميگيرد:
 نسبت تعداد خدمات ارائه شده در ميز خدمت حضوری به کل خدمات حائز شرایط برای ارائه به ارباب رجوع در ميز خدمت نسبت تعداد خدمات ارائه شده در ميز خدمت الکترونيکي به کل خدمات حائز شرایط برای ارائه به ارباب رجوع در ميز خدمت نسبت تعداد خدمات ارائه شده در ترکيب ميز خدمت حضوری و ميزخدمت الکترونيکي به کل خدمات حائز شرایط برای ارائه به ارباب رجوع درميز خدمت
 استقرار فضای مناسب ميز خدمت حضوری برای خدماتي که ارباب رجوع دارد تدوین بسته اطالع رساني برای کليه خدماتي که الزم است در ميز خدمت اعم از حضوری یا الکترونيکي ارائه شوند ارائه رسيد خدمت برای خدمات مستقر در ميز خدمت حضوری و الکترونيکيتکميل و ارسال کليه فرم های دستورالعمل " مميطزی اسطتقرار ميطز خطدمت و ارزیطابي اجطرای دسطتورالعمل دن" بطه شطماره  1616113مطورخ
1331/12/1
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 111 :درصد

روش ارزیابی نماگر)( 1

شامل تعری نماگر ا فرمول محا به(در صور انود) نحوه ام از دهی به نماگر با توض حا مرتبط
مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :

 کليه فرم های مربوط به دستورالعمل مذکور بر اسا راهنمای شطماره  1تهطت عنطوان " مميطزی اسطتقرار ميطز خطدمت و ارزیطابي اجطرایدستورالعمل دن" به شماره  1616113مورخ 1331/12/1
شرایط عدم مصداق :عدم مصداق مرتبط با خدمات در صورت تفاهم با سازمان ميسر است.
مستندات قانونی شاخص:

دستورالعمل ميز خدمت موضوع بخشنامه شماره  3173133تاریخ  3782/8/3سازمان اداری و استخدامي کشور.

-

توسعه زیرساخت دولت الکترونيک

عنوان شاخص :3

تعداد نماگر0 :

تعریف شاخص:

تو عه برخی از زیر اختهای کل دی به منظور ا قرار داات ااک ران ک در ابعاد فنی ،امن ی ا کاربردی
فرمول محاسبه شاخص :مجموع امتيازات  0نماگر.
روش ارزیابی نماگر ( 1اتصال به ) GSB


درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 20 :درصد

1

 GSBیا گذرگاه خدمات دولت

گذرگاه خدمات دولت به مفهوم بستر نرمافزاری مرکز تبادل یکپارچه اطالعات و یکي از ارکطان اصطلي توسطعه زیرسطاخت دولطت الکترونيطک
ميباشد .این زیرساخت در حقيقت بستر مشترکي است که در دن برای تسهيل تبادل اطالعات ناهمگون دولت ،سيستمهای واسطه نرمافزاری
و سختافزاری با ساختار یکپارچه طراحي شده است تا رد و بدل اطالعات ميان سازمانهای دولتي به صورت امن و در حطداقل زمطان ممکطن
انجام گيرد.
ارزیابي این نماگر بر اسا موارد زیر صورت ميگيرد:
 -1-1دیا دستگاه به  GSBاتصال دارد؟ ( 3امتياز)
Government Service Bus

5

1

 -1-2نسبت خدمات ارائه شده در  GSBبه کليه خدمات دارای تبادل بين دستگاهي تعيين شده در برنامه عملياتي دستگاه؟( 3امتياز)
روش ارزیابی نماگر (2داشتن پست الکترونيک سازماني )
-

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 20 :درصد

داش م پ ت ااک ران ک ازمانی در صور ن از برای برخی کارکنال د گاه ( 1ام از)

روش ارزیابی نماگر( 3داشتن گواهينامههای امنيتي مورد نياز سامانهها و
زیرساختهای الزم )
-

داش م گواه نامههای امن ی مورد ن از امانهها ا زیر اخ های الزم در صورت که امانه یا شبکهای م قل از د گاه ملی
مونود باشد ( 6ام از)

روش ارزیابی نماگر( 0شبکه سراسری درون دستگاهي )
-

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 23 :درصد

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 20 :درصد

شبکه را ری درال د گاهی شامل همه د گاههای تابعه ملی ا ا انی ( 1ام از)

مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :

 -1توضيح دستگاه در سامانه درج شود*.
 -2پيوند صفهه ورود به پست الکترونيکي در توضيهات درج شود.
 -3گواهينامههای اخذ شده بارگذاری شود.
 -0توضيح دستگاه در سامانه درج شود.
* امتياز دستگاه با استعالم از وبگاه  https://iran.gov.ir/gsbتخصيص داده خواهد شد
* دقت شود ا ت خدما د گاه صرفا باید بر ا اس شنا نامه خدمت اارد امانه شده باشد.
در رابطه با اتصال به  GSBدر صورتيکه دستگاه از طریق دستگاه ملي اتصال دارد ،عدم مصداق است.
شرایط عدم مصداق:
گواهي نامه های امنيتي در صورتيکه سامانه ها و شبکه ارتباطي همه از سوی دستگاه ملي مدیریت شده و توسعه داده مي شود ،عدم مصداق است.
مستندات قانونی شاخص:

-

مواد  33 ،32 ،31 ،31و  30ضوابط فني اجرایي توسعه دولت الکترونيکي ابالغطي رئطيس مهتطرم جمهطور بطه شطماره  211/105مطورخ
1333/11/11

عنوان شاخص  :3مشارکت الکترونيکي

تعداد نماگر2 :

تعریف شاخص:

طبق بند  2ماده  3تصویبنامه شورای عاای اداری با عنوال حقوق شهراندی در نظام اداری به شاماره  1126123ماور ،1335/12/23
شهراندال حق دارند تا ا تها ،فرآیندها ،تصم ما ا اقداما د گاههای انرایی را نقد نماوده ا نظار ان قاادی خاود را در واارووب
مقررا ابراز کنند .در صورتیکه ایم فرآیند در ب رهای ااک ران ک صور پذیرد ،مشارکت ااک ران ک نام ده میشود.
فرمول محاسبه شاخص :مجموع امتيازات  2نماگر.
روش ارزیابی نماگر ( 1داشتن راهبرد مشارکت مصوب )
-

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 23 :درصد

دیا دستگاه داشتن راهبرد مشارکت به صورت مصوب دارد ( مانند نمونه پيوست د ) ؟( 6امتياز)

روش ارزیابی نماگر (2تصميمگيری الکترونيک )

درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 62 :درصد

تصميم گيری الکترونيک ؟( 13امتياز)
 آیا د گاه دارای فرام ،رای گ ری برخط یا هر کوی رایزنی دیج ال با مردم ا صاحب نظرال ا ت؟ ( 1ام از)نویسهای قوان م ا مقررا اقدام میکند؟ در
 آیا د گاه ن بت به نمی آاری ااک ران کی ا تحل ل نظرا مردمی رای پطی ال گذش ه برای وند قانول ا مقرره ایم کار انجام شده ا ت؟ ( 6ام از)
 آیا د گاه ن بت به دریافت پ شنهادا مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدما اقدام میکند؟ برای ایم کار رای هر خدمت ابزارنظر نجی ا ارائه پ شنهادا انود دارد؟ ( 5ام از)

1

دقت شود ا ت خدما د گاه صرفا باید بر ا اس شنا نامه خدمت اارد امانه شده باشد.
مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :

 -1پيوند صفهه انتشار راهبرد مشارکت روی وبگاه دستگاه در توضيهات درج شود.
 -2 -1در صورت که رای ابگاه د گاه ایم اقدام انجام میشود ،پ وند صعحه مربوط در توض حا درج شود .در صورت که امانه
پ امکی یا ابزارهای مب نی بر تلعم همراه ایم اقدام را پش بانی میکنند شماره مربوطه در توض حا درج شود.
 -2-2گزارشهای نهایی حاصل از ایم اقدام در امانه بارگذاری شود .تعداد قوان م ا مقررا مربوط از امانه ملی قوان م ا
مقررا نمهوری ا تمی ایرال ا عتم خواهد شد.
 -2-3پ وند صعحه خدما دارای ابزار نظر نجی رای هر خدمت در توض حا درج شود.
در مورد نماگر اول راهبرد مشارکت دستگاه ملي برای دستگاههای استاني کفایت مي کند.
شرایط عدم مصداق:
در مورد  2-2در صورتيکه دستگاه از نظر قانوني جایگاه وضع هرگونه مقرره اعم از دستورالعمل ،دیين نامه و  ...را دارد صدق کرده در غير این صورت
عدم مصداق خواهد بود.
مستندات قانونی شاخص :تصویب نامه شورای عالي اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره  3323323مورخ 3781/32/23
عنوان شاخص :11

اتصال به سامانه رصد

تعداد نماگر1 :

تعریف شاخص:

اجرای وب سرویس رصد در اتوماسيون اداری به منظور رصد و رهگيری نامههای اداری در دستگاه اجرایي
فرمول محاسبه شاخص:

دیا دستگاه نسبت به اجرای وب سرویس رصد در اتوماسيون اداری خود اقدام کرده است؟( 21امتياز)
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 111 :درصد

روش ارزیابی نماگر)( 1

فهر ت د گاههای م صل به اب رایس از نهاد ریا ت نمهوری دریافت میشود.
مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :

 ن ازی به بارگذاری م ندا در امانه مدیریت عملکرد ن ت ا از امانههای مربوط اطتعا ا عتم خواهد شد.برای هيچ دستگاه در سطح ملي عدم مصداق وجود ندارد.
شرایط عدم مصداق:
مستندات قانونی شاخص :بخشنامه شماره  3378372مورخ  3782/32/31سازمان اداری و استخدامي کشور

عنوان شاخص :11

حذف اخذ کپي مدارک هویتي

تعداد نماگر1 :

تعریف شاخص:
حذف دریافت کپي مدارک هویتي (کارت ملي و شناسنامه) از خدمت گيرندگان.
فرمول محاسبه شاخص:

دیا دستگاه موفق به حذف دریافت کپي مدارک هویتي (کارت ملي و شناسنامه) از خدمت گيرندگان شده است؟( 21امتياز)
درصد امتیاز نماگر از امتیاز شاخص* 111 :درصد

روش ارزیابی نماگر )(1

شامل تعری نماگر ا فرمول محا به(در صور انود) نحوه ام از دهی به نماگر با توض حا مرتبط
مستندات قابل قبول(ارائه شده از سوی دستگاه) :

 خدماتی که کپي مدارک هویتي (کارت ملي و شناسنامه) دریافت نميکنند ،فهرست شوند.برای هيچ دستگاه عدم مصداق وجود ندارد.
شرایط عدم مصداق:
مستندات قانونی شاخص :بخشنامه حذف اخذ کپي مدارک هویتي ،به شماره  ۴۵۳۵۹۱۱به تاریخ  3782/34/41سازمان اداری و استخدامي کشور.
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*منظور از درصد امتياز نماگر از شاخص ،سهم امتياز هر نماگر از صددرصد امتياز شاخص است که به صورت درصدی عنوان ميشود.

3

پیوست الف

راهنمای بارگذاری خدمات و شناسنامه خدمات بر روی درگاه اطالعرسانی دستگاه

جهت یکپارچگي ظاهری وبسایتهای دولتي و ارتقاء فرهنگ استفاده از خدمات الکترونيکي دولت و حفظ کرامت و
حقوق شهروندی ،و نيز جهت ارزیابي سال  36براسا

شاخص اول از مهور دوم فرایند ارزیابي دستگاه ها و به موجب

برنامه عملياتي سه ساله دن دستگاه و با رعایت ماده  0دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه های اجرایي ،الزم است
در معرفي و ارائه خدمات موارد ذیل رعایت گردد:
.I

قالب ارائه فهرست خدمات دستگاه مانند شکل شماره  1مي باشد بگونهای که شناسه خدمت و عنوان خدمت
ليست شده و دن دسته از خدمات که دارای زیر خدمت هستند بصورت دبشاری با عالمت " "+امکان نمایش زیر
خدمات (مانند شکل  )2را فراهم دورد.

.II

با کليک روی هر عنوان خدمت قابل ارائه (هر زیرخدمت یا خدمت بدون زیرخدمت) ،کاربر وارد صفههای مانند
شکل  3شده و اطالعات مربوط به خدمت را مطابق جدول شماره  1ببيند .در این صفهه پيوندی با عنوان
"جزئيات خدمت (شناسنامه خدمت)" قرار گيرد که کاربر با کليک روی دن به صفهه ای وارد شود که شناسنامه
خدمات کامال مطابق با پيوست ابالغي (ضميمه  )1قابل مشاهده باشد.

.III

جزئيات جدول شماره  1بدین شرح است؛
 -1عنوان خدمت :عنواني که پس از مراحل تصویب در پيوست شماره  1ابالغ شده است.
 -2شناسه خدمت :شناسه یکتایي که سازمان اداری و استخدامي کشور در پيوست شماره  1ابالغ نموده است.
 -3نوع خدمت :با توجه به شناسنامه خدمت
 -0شرح خدمت :با توجه به شناسنامه خدمت و توضيح بيشتری در مورد شرایط الزم افراد متقاضي خدمت در
صورت نياز
 -5مدارک مورد نياز :با توجه به شناسنامه خدمت
 -1متوسط مدت زمان ارایه خدمت :با توجه به شناسنامه خدمت
 -6ساعات ارائه خدمت :با توجه به زماني که دستگاه بصورت حضوری ارائه خدمت مي کند.
 -3تعداد بار مراجعه حضوری :با توجه به شناسنامه خدمت
 -3هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گيرندگان :با توجه با دخرین هزینه مصوب در مراجع ذیصالح درج شده
و هميشه بروزرساني شود.
-11

نهوه دسترسي به خدمت :در صورتيکه خدمت در بستر هر یک از موارد مشخص شده ارائه مي شود،

در این قسمت اطالع رساني گردد.

1

پیوست الف

معرفی نماد

نماد

نماد ارائه خدمت تهت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کليک روی این نماد به صفهه ارائه خدمت هدایت ميشود.
نماد ارائه خدمت تهت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کليک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را
دریافت ميکند.
نماد ارائه خدمت با پست الکترونيک؛ با کليک روی این نماد شهروند ددر

پست الکترونيک مربوط به خدمت را مشاهده

ميکند.
نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تما ؛ در صورت کليک روی این نماد شماره مرکز تما

یا تلفن گویا نمایش

داده شود.
نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پيامکي؛ در صورت کليک روی این نماد شماره سامانه پيامکي نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در دفاتر پيشخوان دولت یا دفاتر پستي؛ در صورت کليک شهروند روی این نماد ددر

تمامي دفاتر ارائه

کننده خدمت در صفههای جدید نمایش داده شود.

-11

نمودار مراحل دریافت خدمت :نموداری که از دید متقاضي خدمت گردش کار را مشخص نموده و

راهنمای وی ميباشد.
.IV

همچنين در صفهه ليست خدمات (شکل  1و )2نمادهای تصویری خدمت جهت سهولت در خدمت رساني و
کوتاه سازی دسترسي متقاضي خدمت ،ميباید در مقابل هر خدمت (زیرخدمت یا خدمات بدون زیر خدمت) در
صورت ارائه خدمت در بستر مورد اشاره نماد ،نمایش داده شود.

.V

در صفهه نخست و در منوی درگاه سایت مادر ،زیر منوی "خدمات دستگاه های زیرمجموعه" افزوده شده و با
ورود به صفههای جدید عنوان دستگاههای زیرمجموعه قابل انتخاب (کليک) باشد به گونهای که کاربر به
صفهه خدمات دستگاه زیرمجموعه هدایت شود.

جهت کسب اطالعات بيشتر و دریافت فایل الکترونيک نمادها ميتوانيد با شماره های  35352110و
 35352111تما

حاصل فرمایيد و یا به بخش امور توسعه دولت الکترونيک درگاه  www.aro.gov.irمراجعه

نمایيد.
همچنين جهت دریافت دخرین نسخه فایل الکترونيکي شناسنامههای خدمت ،با کارشنا
دولت الکترونيک تما

حاصل نمایيد.
2

مربوطه در امور توسعه

پیوست الف

شکل شماره 1

شکل شماره 2
3

پیوست الف

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)

شکل شماره 3
0

پیوست الف

فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت (:این فيلد توسط سازمان اداری و استخدامي کشور ارائه شده است).

خدمت به شهروندان ()G2C

نوع خدمت:

شناسه خدمت

خدمت به کسب و کار ()G2B

( این فيلد توسط سازمان اداری و استخدامي کشور ارائه شده است).

خدمت به دیگردستگاه های دولتي()G2G

شرح خدمت:
مدارک مورد نياز:
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارائه خدمت:

(ساعات مراجعه متقاضي)

جزیيات خدمت

تعداد بار مراجعه حضوری
شماره حساب (های) بانکي

مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

...

نهوه دسترسي به خدمت

اینترنتي (پيوند صفهه ارائه خدمت بصورت الکترونيکي با کليک روی نماد کاربر را هدایت کند)
پست الکترونيک( :ددر

پست الکترونيک خدمت جهت پاسخگویي یا ارتباط با متقاضي)

تلفن گویا یا مرکز تما

( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تما

یا تلفن گویا با کليک روی نماد نمایش داده شود)

تلفن همراه (پيوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)
پيام کوتاه (شماره سامانه پيامکي ارائه خدمت در صورت وجود با کليک روی نماد نمایش داده شود)
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات (ليست بازشونده یا پيوند ددر

نهوه دسترسي به شکایت از خدمت:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضي خدمت)

5

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت)

پیوست ب

نمونه بیانیه حریم خصوصی
مخ صری از و

ی ا اهداف ب ان ه حری خصوصی مثت :اطتعا شخصی هر فرد ،بخشی از حری خصوصی ای مح وب

میشود .حعاظت ب ش ر از حقوق شخصی افراد در شبکه ،نه تنها مونب حعظ امن ت کاربرال میشود ،بلکه باعث اع ماد ب ش ر
ا مشارکت آنها در فعاا تهای ناری میگردد .هدف از ایم ب ان ه ،آگاه اخ م شما دربارهی نوع ا نحوهی ا عاده از اطتعاتی
ا ت که در هنگام بازدید از ایت ،از نانب شما دریافت میگردد.
اشاره به برخی موارد قانونی در رابطه با حری خصوصی مثت :ایم ازمال برا اس ماده  6تصویب نامه شماره 1126123
شورای عاای اداری مور  1335/11/23خود را ملزم به رعایت حری خصوصی همه افراد ا کاربرال ابگاه دان ه ا از کاربرال
آل د ه از اطتعا را که فقط به منظور ارائه خدما کعایت میکند ،دریافت کرده ا از ان شار آل یا در اخ ار قرار دادل آل
به دیگرال خودداری می نماید.
ارائه اهداف از گرف م برخی اطتعا

مثت :اطتعا

نمیآاری شده از بازدیدکنندگال ،صرفاٌ برای بهبود ک ع ت خدما

مح وای ایت مورد ا عاده قرار میگ رند ا ه چ بخشی از اطتعا
مؤ

هی دیگری در م ال نخواه

ا

شخصی شما را بدال اطتع ا انازهی قبلی ،با فرد یا

گذاشت.

ارائه مخ صری از فنااریهای بکار گرف ه شده در دریافت اطتعا مثت :ایم ایت نهت نمیآاری اطتعا مورد ن از خود از
فنااری م عارف کوکی ا عاده میکند .کوکی حج کووکی از اطتعا

ا ت ،که معموالً بر رای دی ک خت ا یا در

مواردی بر رای حافظه موقت کامپ وتر شما از نانب رایسدهنده نوش ه میشود .از آنجایی که کوکیها فاقد هرگونه دادهای
نهت انرای فرام م ا کدهای کامپ وتری ا ت ،ناقل ایراسهای کامپ وتری نبوده ا اذا نمیتواند کامپ وتر شخصی شما را
آاوده ازد .همچن م کوکی به کار گرف ه شده در ایم ایت ،قابل ت کش ا ثبت نشانی پ ت ااک ران ک شما را ندارد.
ب ال برخی از اطتعا

که از کاربرال ثبت خواهد شد مثت :ثبت نشانی  IPشما به ما کمک میکند تا در تشخ ص ا رفی

مشکت مربوط به رایسدهنده ا کن رل به ر آل اقدام کن .
هشدار در رابطه با برخی از اقایی که ناشی از ارائه اطتعا افراد در ابگاه حادث میشود مثت :تونه داش ه باش د که برخی از
تاالرهای گع گو ا یا ایر ق متهای ایت ار ال میکن د،

اطتعا شخصی شما ،هنگامی که پ ام ا یا مطلبی را در بخ

در اخ ار عموم قرار گرف ه ا ممکم ا ت ایم اطتعا  ،خارج از کن رل ما مونب وءا عادههای اح ماای ا ار ال پ امهای
ناخوا ه از وی دیگرال شود.

1

پیوست ج

نمونه توافقنامه سطح خدمت
توافقنامه سطح خدمت "عنوان خدمت"
 .1مقدمه
ایم بخ

حاای اطتعا کلی در خصوص خدمت ا ت.

اهداف توافقنامه ،تعری خدمت ا نحوه انجام تعامت با خدمتگ رنده ،نحوه گزارشدهی ا بازب نی مشخص شود.
 .2هدف
ایم بخ  ،دالیل انرای توافقنامه طح خدمت را ب ال میکند.
متن نمونه:


هدف از ایم توافقنامه طح خدمت ایم ا ت که به منظور ارائه با ک ع ت خدمت ارائه شده تو اط]ناام د ا گاه انرایای[ ،ک ع ات
تحویل ]عنوال خدمت[ برای [خدمتگ رندگال] مورد توافق قرار گ رد.



ایم ب ان ه ،طح توافق دا نانبه در خصوص ایم خدمت ،راشهای نظار ا م ئوا تهای ازمانی را در صور ازام مشخص می-
کند.

 .3مسئولیت
ایم بخ  ،قوان م ا مقرراتی را که به ]نام د گاه انرایی[ انازه میدهد خدمت ارائه شده در توافقنامه طح خدمت را ارائه کند ،م ند
میکند .همچن م به صور شعاف ب ال میشود که د گاه وه م ئوا ت قانونی در قبال شهراند م قاضی خدمت دارد.
متن نمونه:



[ ازمال اداری ا ا خدامی] موافقت میکند که خدمت ا/یا پش بانی محصول را به ترت ب زیر ارائه شود:
[نام د گاه انرایی] دارای مجوز ایجاد ا انرای

ا تهای [حوزه ارائه خدمت] برای [بخ

داات] ا ت کاه م ا ندا آل

به شرح ییل میباشد[ :محل درج قوان م ا مقرراتی که طبق آل ،ایم د گاه انرایی دارای مجوز ایجاد ا انرای

ا تهاای

حوزه مورد اشاره ا ت].


[م ئوا تها را اینجا بنوی د]

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی


تعهدا م قابل خدمتگ رنده ا د گاه انرایی تع م شوند.



شرایط ا ا ثناها ،مشخص شوند.



فرآیند راشم ا کارآمدی برای حل ا فصل تناقضا ا نبرال عدم ارائه خدمت در نظر گرف ه شود.

متن نمونه:


م قاضی دریافت ایم مجوز مکل ا ت مدارک خود را تنها از طریق امانه /پ ت /دف ر پ شخوال /حضوری به ایم د گاه ارائه
نماید.



در صورت که پس از پرداخت هزینههای ایم خدمت ا تکم ل فرمها ا تحویل آلها به ایام اازمال ،م قاضای ن واناد در موعاد
مقرر که  0راز کاری میباشد مجوز خود را دریافت نماید ،ازمال به ازاء هر راز دیرکرد غ ر مونه غرام ی معاادل  211هازار
ریال به م قاضی پرداخت نماید.
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پیوست ج



موارد مربوط به فرم "اطتعا خدمت/زیرخدمت نهت ارائه رای پایگاه اطتعر انی د گاه" در پ و ت ج به صور دق ق در
رابطه با زمال انجام خدمت ،تعداد مرتبه مرانعه حضوری م قاضی ،نحوه د ر ی ا زمالهاای د ر ای باه خادمت ا کل اه
نزئ ا خدمت بصور م عهدانه از وی د گاه یکر میشود.

 .5هزینهها و پرداختها
توافقا مربوط به هزینهها ا پرداخاتهاا مطباق باا نادال هزیناههاا در فارم "اطتعاا خادمت/زیرخادمت نهات ارائاه رای پایگااه
اطتعر انی د گاه" در پ و ت ج مشخص شوند.
 .6دوره عملکرد
ایم بخ  ،داره زمانی را که در آل ،شرایط تحت ایم توافق طح خدمت ،فعال ه ند را مشخص میکند.
متن نمونه:


ایم توافقنامه طح خدمت تا تاریخ [ / /



ایم توافقنامه طح خدمت حداکثر تا [مد زمال] یعنی زمانی که اصتح ،نایگزیم شده یا با موافقت دا نانبه هر دا ازمال

] ا تحت امضای [مقام م ئول] ،اع بار دارد.

به امضاء بر د ،اع بار دارد( .برای خدما )G2G


در پایال [بازه زمانی] یک توافقنامه طح خدمت ندید ایجاد ا امضا خواهد شد تا ارائه خدما ادامه یابد.

 .7خاتمه توافقنامه
در ایم ق مت ،مقررا مربوط به خاتمه موافقتنامه طح خدمت شرح داده میشود.

3

پیوست د

نمونه راهبرد مشارکت دستگاه

ایم ازمال کل ه مقررا صادره خود را اع از بخشنامهها ،آی م نامهها ،د ورااعملها ا ضوابط انرایی ا  ...را پ
هع ه از طریق درگاه ااک ران ک خود در معرض نقد عموم قرار داده ا پس از دریافت نظرا ا ان قادا
پس ابتغ اقدام مینماید.

3

از ابتغ به مد 2

ازنده مردمی ،ن بت به اصتح ا

