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 آوري اطالعات و توسعه دولت الکترونیکیهاي حوزه فن شناسنامه پروژه

 سازمان دامپزشکی کشور نام دستگاه اجرایی -1
 محور توسعه دولت الکترونیک محور برنامه هاي مندرج در تفاهم نامه -2
 تیکتینگ وب تحت سامانه اجراي نام پروژه -3
  کد پروژه -4
 فناوري عالی شوراي 11/6/1393 مورخ 145/200 شماره مصوبه -قانون برنامه ششم توسعه قوانین و اسناد باالدستی -5

 در اداري عالی شوراي 10/6/1393 مورخ 7740/93/206 شماره مصوبه - اطالعات
و 1350قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب  - الکترونیک دولت راه نقشه اجراي خصوص

 آیین نامه هاي اجرایی مرتبط
 ضرورت اجرا

 میزان تأثیرگذاري پروژههاي تأثیرگذاري  محدوده
 زیاد خدمات مرتبط با مردم -6
 - هاي اجرایی خدمات مرتبط با دستگاه -7
 زیاد هاي داخلی دستگاه خدمات و سرویس -8
 زیاد ها و رئوس نقشه راه دولت الکترونیک برنامه -9

 مراحل اصلی پروژه -10
 برآورد هزینه عنوان فعالیت شماره

 )میلیون ریال(
برآورد  تاریخ شروع 

 زمان
دادنی  تحویل

 مربوطه
 ها منديتحلیل نیاز یک ماه 15/11/98  مطالعه وضعیت موجود و شناخت نیازمندیها و تحلیل فرایندها 1
 ها سمدل مفهمومی و سروی یک ماه 15/12/98  ارایه راهکارها ، مدلسازي سرویسها و ارتباطات 2
سامانه تکمیل شده و پیاده  دو ماه 15/3/99  طراحی، پیاده سازي ، رفع نواقص و انجام اصالحات  3

 سازي نهایی
     مجموع

 پروژهسوابق مرتبط با  -11
 وضعیت اجرا نوع تأثیرگذاري شده روي این پروژه تأثیر اقدامات انجام عنوان شماره

معماري اطالعات  
 سازمان

 در حال اجرا مثبت موثر در تحلیل مفهومی توسعه

 انجام شده مثبت وجود زیرساخت جهت توسعه سامانه هاي موجود 
 هاي اجراي پروژه ها و چالش ریسک -12

 راهکارهاي مقابله میزان تأثیر در موفقیت احتمال رخداد عنوان
هاي زمانی و یریسک تحقق پیش بین
 هزینه اي

 تامین منابع اعتباري زیاد  متوسط

ریسک آموزش بخشهاي غیردولتی 
 مرتبط

 آموزش  متوسط زیاد

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 هاي اجرایی هاي پروژه از سایر دستگاه نیازمندي -13
 بودن میزان در دسترس ها عنوان نیازمندي نام دستگاه

- - - 
 هاي سازمانی مورد نیاز براي اجراي پروژه قابلیت -14

 بودن میزان در دسترس فعالیت مرتبط عنوان قابلیت
 متوسط علوم مختلف رایانه اي -وجود کارشناسان فنی در حوزه دامپزشکی دانش فنی

سترده بخش غیر دولتی گوجود 
 مرتبط

 زیاد بخش غیر دولتیارایه خدمات متقابل با 

وجود یک کارشناس پشتیبانی مسلط 
 به وظایف در هر دفتر تخصصی

 کم پشتیبانی از درخواست کننده خدمت

 انداز نتایج حاصل از اجراي پروژه چشم -15
 توضیح عنوان

 مدیریت شده کاربران  الکترونیکیامانه هاي سازمانی و ارتباط پشتیبانی از س مشتركدرگاه اجراي  منافع اقتصادي -الف
 بخش غیر دولتی مرتبط بهپاسخگویی توسعه توان   تحقق مأموریت -ب

  افزایش سرعت پاسخگویی 
  بهبود کیفیت ارتباط غیر حضوري ارباب رجوع با دفاتر تخصصی 

 ارباب رجوع، افزایش دقت و سرعت ارایه خدمات ، ارتقا رضایت اصالح فرآیند پاسخگویی به کاربران افزایش کیفیت -پ
 بندي شرایط پروژه جمع -16

خیلی  ضرورت اجرا -الف
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم

 میلیون ریال 1450 میزان هزینه -ب
 ماه 4 مدت زمان -پ

خیلی  نیاز هاي پیش بودن برنامه میزان فراهم -ت
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم

خیلی  هاي پس نیاز تأثیرگذاري بر برنامه -ث
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم

خیلی  تعداد سوابق مرتبط با پروژه -ج
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم

خیلی  شدت ریسک اجراي پروژه -چ
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم

خیلی  هاي دولتی هاي دستگاه شدت ارتباط طرح با سایرپروژه -ح
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم

خیلی  هاي اجراي پروژه قابلیتبودن  شدت در دسترس -خ
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم

خیلی  انداز و میزان منافع پروژه شفافیت چشم -د
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم

 نظر و تأیید اعضاي کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه / رییس دستگاه -17
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