معاون رئیسجمهور
و
رئیس سازمان

شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور

ویپست:

بسمهتعالي
پیوست دو
طرحها و پروژه های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکي جهت مشارکت با بخش
غیر دولتي (خصوصي و تعاوني)

طرحهای ارائه خدمات الکترونيکي دارای اولویت که دستگاههای اجرایي ميتوانند به روشهای مشارکتي پياده
سازی نمایند و در یازدهمين جلسه کميسيون توسعه دولت الکترونيکي در تاریخ  5931/51/51به تصویب رسيده
است ،به شرح زیر ميباشد .بدیهي است در صورت پيشنهاد دستگاههای اجرایي و پس از تصویب در کميسيون
موارد به روزرساني و اعلام ميشود:
 .5طرح سامانه یکپارچه گمرک جمهوری اسلامي ایران -گمرک جمهوری اسلامي ایران
 .2طرح صدور ویزای الکترونيکي -وزارت امور خارجه
 .9طرح سامانه متمرکز مجوزهای جهاد کشاورزی -وزارت جهاد کشاورزی
 .1طرح سامانه صدور مجوزهای صنعت ،معدن و تجارت -وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 .1طرح سامانه متمرکز مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههای تابعه -وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي
 .6طرح سامانه جامع دریایي و طرح صدور پروانه فعاليت  -سازمان بنادر و دریانوردی
 .7طرح صدور پروانه بهره برداری از منابع آبي -وزارت نيرو
 .8طرح راه اندازی نظام یکپارچه صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکي و راه اندازی داشبورد یکپارچه
بهداشت -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 .3طرح سامانه برخط صدور انواع ضمانت نامه و بيمه نامه  -صندوق ضمانت صادرات ایران
 .51طرح ارتقای سامانه اعلامات و شکایات -سازمان بازرسي کل کشور
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 .55طرح تکميل و توسعه سامانه بررسي و نظارت بر قيمت کالا و خدمات  -سازمان حمایت از مصرفکننده
و توليدکننده
 .52طرح صدور پروانه زناشویي بانوان ایراني با مردان خارجي و ارایه شناسنامه به فرزندان آنها -وزارت
کشور
 .59طرح پذیرش و نگهداری و اخراج اتباع خارجي غيرمجاز و متخلف -وزارت کشور
 .51صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمانهای مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومي آنها -
وزارت کشور
 .51طرح ارایه الکترونيکي محصولات و خدمات آماری  -مرکز آمار ایران
 .56طرح سامانه جامع مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه  -سازمان اوقاف و امور خيریه
 .57طرح استعلام مدرک تحصيلي  -وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
 .58طرح استعلام الکترونيکي ارتباطات سببي و نسبي  -سازمان ثبت احوال کشور
 .53طرح سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایي  -وزارت امور اقتصادی و دارایي
 .21طرح خزانهداری الکترونيکي  -وزارت امور اقتصادی و دارایي
 .25طرح اطلاعات بيمهای ایرانيان  -وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
 .22طرح توسعه سامانه جامع تخصصي دادرسي  -سازمان تعزیرات حکومتي
 .29طرح سامانه جامع خدمات اجتماعي -سازمان بهزیستي کشور
 .21طرح سامانه صدور مجوزهای محيط زیست -سازمان حفاظت محيط زیست کشور
 .21طرح سامانه صدور مجوزهای حوزه دامپزشکي  -سازمان دامپزشکي کشور
 .26طرح سامانه صدور مجوزها و ارایه تسهيلات -سازمان شيلات ایران
 .27طرح پورتال تعاون کشور -وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
 .28طرح سامانه متمرکز ارایه خدمات الکترونيکي آب و فاضلاب -وزارت نيرو
 .23طرح بيمه سلامت الکترونيکي روستایيان و عشایر – سازمان بيمه سلامت
 .91طرح بهرهبرداری از خدمات تبادل داده بيمه سلامت – سازمان بيمه سلامت
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