اداره کل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان افرس

کارگروه توسعه دولت الکترونیکی و
هوشمندسازی اداری استان فارس

(کمیته های ذیل کارگروه ،شرح وظایف و اعضا)

شرح وظایف کارگروه توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری استان فارس



ارایه و ترسيم چشم اندازی ملموس از آینده استان در حوزه دولت الکترونيک و خدمات
الکترونيکي



تقسيم کار و تعيين نقشها بين دستگا ههای مختلف در ایجاد و توسعه زیرساخت های اصلي
و مکمل دولت الکترونيک و حذف تداخل وظایف دستگاه ها با ایجاد کميته های توسعه دولت
الکترونيک در دستگاههای اجرایي



نهادینه کردن موضوع دولت الکترونيک و خدمات الکترونيکي در سطح دستگاه های اجرایي
استان با برگزاری همایش ها و سمينار ها در قالب کميته توسعه دولت الکترونيک.



تهيه چارچوب تعامل پذیری دولت وکليه ضوابطي که متضمن یکپارچگي فني واجرایي پياده
سازی برنامه های دولت الکترونيکي است ،با استفاده از ظرفيت فني و مشاوره ای شرکتها و
موسسات داخلي



برنامه ریزی جهت تشکيل کميته امنيت ،کميته تجارت الکترونيک و کميته توسعه دولت
الکترونيک و بررسي کليه قوانين و مقررات و تدوین پيش نویس مقررات موردنياز این کميته
ها



پيگيری و تسهيل درامد مربوط به مشکالت و موانع بخش خصوصي از جمله سازمان نصر ،
استارت آپ ها و...

اعضاء کارگروه توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری استان فارس



رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس(رئيس )



مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس (دبير)



شهردار شيراز



مدیر کل امور اقتصاد و دارایي استان فارس



رئيس شورایي هماهنگي بانک ملي استان فارس



 2نفر از مدیران فناوری اطالعات دستگاههای استاني به پيشنهاد رئيس
کارگروه



مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری



مدیر مخابرات منطقه



یک نفر صاحب نظر از دانشگاه به پيشنهاد دبير



یک نفر نماینده صنف مربوطه به پيشنهاد دبير

کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند سازی
اداری
رئيس و دبير کميته:

سازمان مدیریت و برنامه

ریزی استان فارس

شرح وظایف پیشنهادی کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند سازی اداری



برنامه ریزی و نظارت بر دستگاههای اجرایي استان جهت مهاجرت از ميز خدمت
فيزیکي به ميز خدمت الکترونيکي



تعيين اولویت برای اصالح فرآیندهامنطبق با نقشه راه توسعه دولت الکترونيک



تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسي مردم به ارایه خدمات از طریق
دستگاههای اجرایي در دفاتر پيشخوان و ...



برنامه ریزی و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رساني دستگاه و ارزیابي و
رتبه های آن ها.



مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایي برای ایجاد پنجره واحد
خدمات مشترک.



برنامه ریزی جهت تدوین و اجرای دوره های آموزشي ویژه مدیران ،کارکنان و
کارشناسان واحد فنآوری اطالعات دستگاه های اجرایي استان.



برنامه ریزی ،هماهنگي و نظارت بر برگزاری همایشها ،سمينارها ،جشنوارهها و
نمایشگاههای مرتبط با تحقيقات و توسعه فناوری اطالعات و ارتقاء و انتقال دانش
فناوری اطالعات در استان با مشارکت بخش خصوصي وسازمان های ذیربط.

اعضاء کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند سازی اداری



معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
فارس(رئيس و دبير)



اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس



دفتر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری فارس



دفتر برنامه ریزی  ،نوسازی و تحول اداری استانداری فارس



نظام صنفي رایانه ای استان فارس



یک نفر صاحب نظر از دانشگاه

کمیته توسعه تجارت الکترونیکی
رئيس و دبير کميته:

سازمان صنعت ،معدن وتجارت
استان فارس

شرح وظایف کمیته توسعه تجارت الکترونیکی





برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشي توسعه کسب و کارهای اینترنتي
برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اطالعاتي فعاالن در حوزه کسب و کار اینترنتي به
عنوان یک پایگاه اطالع رساني برای مصرف کنندگان



تدوین برنامه جهت رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتي و نظارت آنها به مرکز
توسعه تجارت الکترونيکي



شناسایي فرصت ها وبرنامه ریزی جهت بهره برداری از بسترها ،راهبردها و
نوآوری در حوزه تجارت الکترونيکي در سطح استان



برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و آموزش به منظور توسعه و ترویج استفاده از
تجارت الکترونيک در فرایندهای کسب و کار





حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونيکي
حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت های فني ،سرمایه های انساني ،قانوني،
حاکميتي و امنيتي توسعه تجارت الکترونيکي



توسعه کاربردها و نوآوری ها در جهت دستيابي به منافع تجارت الکترونيکي در
اقتصاد استان



استانداردسازی فعاليت های اطالع رساني تجاری

اعضاء کمیته توسعه تجارت الکترونیکی



سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان فارس



اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس



اتاق بازرگاني ،صنایع،معادن و کشاورزی استان فارس



دفتر هماهنگي امور اقتصادی استانداری فارس



شورای هماهنگي بانک ها استان فارس



اداره کل پست استان فارس



اتاق اصناف استان فارس



پارک علم و فناوری استان فارس



پردیس شرکت های دانش بنيان استان فارس



نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس



نظام صنفي رایانه ای استان فارس



سه نفر صاحب نظر در امور تجارت الکترونيک



دفتر پشتيباني سامانه ستاد



کانون دفاتر پيش خوان دولت



شرکت درگاه ارتباطات

کمیته امنیت اطالعات
رئيس و دبير کميته:

مرکز مدیریت راهبردی افتا
استان فارس

شرح وظایف پیشنهادی کمیته امنیت اطالعات


تدوین خط مشي مدیریت امنيت اطالعات  ،دامنه و قلمرو آن در استان فارس



برنامه ریزی جهت شناسایي ،تحليل و ارزیابي مخاطرات و تعيين روشهای مقابله
با مخاطرات و تعيين آنها در دستگاه های اجرایي استان



تدوین اهداف قابل اندازهگيری جهت سنجش پيادهسازی روشهای مقابله با
مخاطرات و برنامه زمانبندی اجرای روشهای مذکور



ارزیابي ساالنه برنامهها بر اساس اهداف تعيين شده و توسعه ،بروزرساني و انجام
فعاليتهای اصالحي در این حوزه



برنامه ریزی جهت اطالعرساني به عوامل کنترل و هدایت زیرساختهای فناوری
اطالعات در دستگاه های اجرایي استان



برنامه ریزی جهت آموزش پرسنل و کارکنان دستگاه های اجرایي استان در حوزه
امنيت اطالعات



برگزاری جلسات و سمينارها به منظور هماهنگي و ارتقاء دانش مسئولين فناوری
مؤسسات و سازمانها در حوزه امنيت اطالعات



پيگيری تشکيل کميته راهبردی مدیریت امنيت اطالعات در دستگاه های
اجرایي استان



برنامه ریزی به منظور اجرای سياست های ملي امنيت فناوری اطالعات و
ارتباطات و فضای مجازی درسطح استان

اعضاء کمیته امنیت اطالعات



مرکز راهبردی افتا استان فارس



اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس



اداره کل اطالعات استان فارس



حراست کل استان فارس



پليس فتا استان فارس



دفتر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری فارس



نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس



سازمان نظام صنفي رایانه ای استان فارس

