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وزارت بهداشت  ،ردمان و آموزش زپشکی

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی و ردمانی خراسان شمالی

جناب آاق ي مهندس جواد حيدرپور

مح
مدري ترم آمار و فناوري اطالعات دااگشنه

موضوع  :ابالغ دبير كميته برنامه توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي دركار گروه توسعه مديريت -آقاي مهندس
جواد حيدر پور
سالم علیکم
احتراما با عنايت به حسن سوابق و تجربه جنابعالی وبه استناد بند (الف) مااده 2بخشانامه شاماره 200/93/13472مورخاه
 93/10/7معاون توسعه مديريت و سرمايه رئيس محترم جمهور به موجب اين ابالغ به عناوان "دبیر کمیته برنامه توسعه دولت
الكترونیك و هوشمند سازي در کار گروه توسعه مديري

دانشگاه" منصوب می شويد اميد است ضمن برگزاري به موقع جلسات

كميته فوق الذكر با استفاده از افراد اليق و صاحب نظر و ارائه گزارشات مستمر به دبير خانه كاارگروه توساعه ماديريت و رعايات
موازين و مقررات در ارتقاء و دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده تحت نظر رئيس كارگروه توسعه مديريت دانشگاه موفق باشيد.

قسمتی ازوظایف دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
 تهيه برنامه عملياتی توسعه خدمات الكترونيك دستگاه شامل :اهداف ،اولويت ها ،زمان بنادي در ساه سااط ا االع رساانی ،تعااملی وتراكنشی و پيشنهاد آن به كميسيون راهبري دولت الكترونيك و راهبري استقرار آن پس از تصويب.
 برنامه ريزي براي مستندسازي و تهيه شناسنامه خدمات الكترونيك دستگاه و راهبري اجراي برنامه. تعيين اولويت براي اصالح فرآيندهاي سرويس گرا مبتنی بر نقشه فرآيندهاي دستگاه. تصويب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارايه خدمات از ريق دفاتر پيشخوان ،مجتمع هاي خدمات اداري و ... راهبري و نظارت بر پورتال و درگاه هاي خدمات رسانی دستگاه و ارزيابی و رتبه هاي آن ها. مديريت تعامل دستگاه با ساير دستگاه هاي اجرايی براي ايجاد پنجره واحد خدمات مشترک. راهبري اجراي آموزش مديران ،كاركنان و كارشناسان واحد فنآوري ا العات دستگاه و كارگزاران ارايه خدمات دولتی. راهبري اجراي برنامه فرهنگ سازي و توانمندسازي مردم در استفاده از خدمات الكترونيكی.امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته ،توسط دفتر فنآوري ا العات يا عناوين مشابه انجام می شود.

دكتر علی حق نيب
رئيس دااگشنه
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