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اهداف و مدیریت کالن دولت الکترونیکی -فصل اول  

 ر در معانی مشروح مربوطه به کار می روند،در این مصوبه اصطالحات زی :تعاریف -1 ماده

 .شوراي عالی فناوري اطالعات: شورا .1

 .معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور: معاونت .2

 .وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات :وزارت .3

 .کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی :کمیسیون .4

 .سازمان فناوري اطالعات ایران :سازمان .5

 .قانون مدیریت خدمات کشوري  5دستگاه هاي موضوع ماده  :اجرایی هاي دستگاه .6

بـراي ایجـاد همـاهنگی     دسته 14دسته بندي خدمات مرتبط و هم سنخ دولت در  :هاي خدمت خوشه .7
 .بیشتر بین دستگاه هاي متولی خدمات

 قانون برنامه پـنجم توسـعه و شـامل یکپارچـه سـازي و حـذف       70موضوع ماده:  پنجره واحد خدمات .8
هـاي اجرایـی متعـدد     فرآیند هاي زائد آندسته از فعالیت هاي اقتصادي که نیازمند اخذ مجوز از دسـتگاه 

 . است

اي یـا خـدمات مهندسـی مشـاور در حـوزه       هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشـاوره  :خدمات فاوا .9
 : فناوري اطالعات و امنیت از جمله

 یتفصیلی و اجرای ،لف ـ طراحی مفهومی، پایها

 ب ـ مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح

 اي پ ـ مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادي، کاربردي، راهبردي و توسعه

 ت ـ مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

 ث ـ تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی

 ریزي و کنترل پروژه رنامهب ج ـ

 ارزش چ ـمهندسی

 ها ح ـ پایش و ارزشیابی طرح

 خ ـ خدمات مدیریتی

 د ـ مدیریت طرح

 ذ ـ مطالعات اقتصادي

 ها سنجی، طراحی و مدیریت سیستم ر ـ امکان

 برداري ز ـ نظارت بر اجرا، نصب و بهره

 ژ ـ مطالعات آماري
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وسـایر  )GPS(هـاي مختصـات جغرافیـایی     و سیستم )GIS( هاي اطالعات جغرافیایی س ـ ایجاد سیستم 
  SDIو  GNAFهاي مبتنی بر اطالعات جغرافیایی و مکان محور نظیر  سیستم

 افزاري هاي نرم اندازي، نگهداري و پشتیبانی بسته سازي، نصب، راه ش ـ ویژه

سـازي،   سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازي، مطالعه، طراحـی، سـاخت، پیـاده    ریزي، امکان ص ـ برنامه 
 اي فناوري اطالعاته ارزیابی و ممیزي نظام

 افزارهاي سفارشی سازي، انتقال، پشتیبانی و نگهداري نرم نویسی، پیاده ض ـ معماري اطالعات، برنامه

 اي هاي رایانه ط ـ طراحی شبکه

ریـزي   هاي جـامع، برنامـه   شامل تهیه طرحو امنیت ارتباطات  ،ریزي فناوري اطالعات ظ ـ خدمات برنامه  
  زمانیراهبردي و تدوین معماري سا

  هاي مبتنی بر رایانش ابري سازي سامانه طراحی، معماري و پیاده -ع
 

  :هدف از این مصوبه توسعه دولت الکترونیکی با ویژگی هاي ذیل است -2 ماده
سریع و چابک، مسؤولیت پذیر و پاسخگو، فراگیر،کارآمد واثر بخش، منعطف وتطبیق پذیر، قابل اعتمـاد، در  

  .دولت و در راستاي ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداري دسترس، باهماهنگی کامل بین اجزاي

به منظور راهبري و توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه هاي اجرایی و مدیریت بر اجراي این مصوبه  - 3 ماده
با ترکیب اعضاء ذیـل زیـر نظـر دبیرخانـه شـوراي عـالی فنـاوري        » کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی«

 :اطالعات تشکیل می شود

 )به عنوان رئیس( معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .1

 ) نایب رئیس (رئیس سازمان فناوري اطالعات ایران  .2

 ریزي ونظارت راهبردي رئیس جمهور برنامه تمعاون .3

 معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور .4

 وزارت اطالعات .5

 وزارت امور اقتصادي و دارایی .6

 وزارت کشور .7

 رت دادگستريوزا .8

 معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .9

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور .10

 سازمان ثبت احوال کشور .11

 شرکت پست جمهوري اسالمی ایران .12

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران .13

 دبیر شوراي سیاستگذاري گواهی الکترونیک کشور .14
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 هاي خدمات به تناسب موضوع گانه خوشه 14هاي  رؤساي کارگروه .15

 رییس کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور .16

نفر متخصص فناوري اطالعات و یک نفر نماینده صنف مربوطـه بـه انتخـاب دبیـر شـوراي عـالی        دو .17
 .فناوري اطالعات

 ).دبیر کمیسیون(معاون مربوطه در سازمان فناوري اطالعات ایران  .18

هـاي اجرایـی    ها معاون مربوطه وزیر و در دسـتگاه  هاي اجرایی از وزارتخانه اعضاي مربوط دستگاه-1 تبصره
مستقل، رئیس دستگاه یا معاون مربوطه است که حکم ایشان براي دو سال توسط رئیس کمیسـیون صـادر   

  .می شود
مـاه پـس از تشـکیل توسـط     شرح وظائف، اختیارات و آیین نامه داخلی کمیسیون حداکثر یک  -2 تبصره

  .کمیسیون تدوین و به تصویب شورا می رسد
هاي هـر یـک از    هاي اجرایی کارگروه ها، اقدامات و دستورالعمل کمیسیون مجاز به تدوین برنامه -3تبصره
 بـا همـاهنگی  مصوبات کمیسـیون  . هاي استانی است هاي واحد خدمات وکارگروه هاي خدمت، پنجره خوشه

  .متناسب با موضوع و قلمرو اثر به تصویب شورا یا شوراي عالی اداري خواهد رسید دبیرخانه شورا و

بـه صـورت   را یکـ یالکترون هـاي خـدمات   گانـه خوشـه   14هـاي   کـارگروه موظف است دبیرخانه شورا -4 ماده
 وسـت یپ«هاي عضـو مطـابق بـا     مأموریت محور و در راستاي ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی بین دستگاه

  .دهد لیکتش، مصوبهنیا »الف
هاي عضو هر کارگروه و در سطح حـداقل معـاون مـرتبط بـا      رییس کارگروه به پیشنهاد دستگاه -1 تبصره

یکـی از اعضـاي کـارگروه    . فناوري اطالعات و ارتباطات دستگاه توسط دبیر شورا منصـوب خواهـد شـد   
  .شود توسط رییس کارگروه، به عنوان دبیر کارگروه منصوب می

ربـط   ، از همکاري کارشناسـان و متخصصـین ذي  »ولت الکترونیکید«تواند در حوزه  کارگروه می -2 تبصره
  . استفاده کند

 .شود می گانه براي تصویب به کمیسیون ارجاع  14هاي  مصوبات کارگروه کلیه -3 تبصره
ها را  تغییر  هاي ذیل کارگروه ها، دستگاه کمیسیون می تواند بنا به ضرورت  و متناسب با فعالیت -4 تبصره

 .دهد

کلفند، کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دسـتگاه را بـه منظـور ایجـاد     هاي اجرایی م کلیه دستگاه -5 ماده
ریزي، اجرا ونظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجراي کلیه مصـوبات مربـوط بـه     هماهنگی در برنامه

 .توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون ایجاد کنند
  :اعضاي کارگروه) الف

  )رئیس (رییس دستگاه  .1
  )دبیر(وري اطالعات و ارتباطات دستگاه یا عناوین مشابه باالترین مقام  فنا .2
  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه .3
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  یکی از معاونان تخصصی دستگاه به پیشنهاد رییس دستگاه .4
 دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوري اطالعات و بهبود فرآیندها به تشخیص رئیس دستگاه .5
 ع رسانی دستگاه یا عناوین مشابهمسؤول روابط عمومی واطال .6

اجرایی مکلفند، ظرف پانزده روز پس از ابالغ این مصوبه، دبیر کمیتـه موضـوع ایـن    هاي  دستگاه -1تبصره 
ماده را به عنوان نماینده تام االختیار و صاحب نظر خـود بـا امضـاي بـاالترین مقـام دسـتگاه بـه دبیرخانـه         

  .کمیسیون معرفی نماید
ل فناوري اطالعات دستگاه یا عناوین مشابه، مسؤولیت پیگیري و اجراي تکـالیف منـدرج   مدیرک -2تبصره 

اي اقدامات انجـام شـده را بـه     در این مصوبه را در سطح دستگاه بر عهده دارد و موظف است گزارشات دوره
  .دبیرخانه شورا ارسال نماید

طالعات و ارایه خـدمات الکترونیکـی بـا    هاي اجرایی مجازند در راستاي توسعه فناوري ا دستگاه -3تبصره 
جایگـاه و سـاختار جدیـد واحـدهاي فنـاوري       کیفیت وکمیت بیشتر به مردم، نسبت بـه پیشـنهاد ارتقـاي   

  .نماید معاونت پس از بررسی و تایید، ساختار جدید را ابالغ می. اطالعات اقدام کنند

را بـه منظـور توسـعه    » ی اسـتان توسـعه دولـت الکترونیکـ   «هاي کشور مکلفند، کـارگروه   استانداري -6 ماده
وهوشـمند تشـکیل دهنـد مصـوبات کـارگروه در       یکپارچه خدمات الکترونیکی، ایجاد استان الکترونیکـی 

 .چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون براي کلیه دستگاه هاي اجرایی استان الزامی است
  :کارگروهاعضاي 

  )رییس(استاندار .1
  )نایب رییس(نداري یا عناوین مشابه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استا .2
نماینده وزارت ارتباطات وفنـاوري اطالعـات بـه عنـوان     ( مدیرکل فناوري اطالعات و ارتباطات استان .3

  )دبیر 
  مدیرکل امور اقتصادي و دارایی استان .4
  شهردار مرکز استان .5
  هاي استان رییس شوراي هماهنگی بانک .6
  ي استانی به پیشنهاد استاندارها نفر از مدیران فناوري اطالعات دستگاه 2 .7
 مدیرکل دفتر فناوري اطالعات استانداري یا عناوین مشابه .8

  مدیرعامل شرکت مخابرات استان .9
 هاي اجرایی به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگروه یک نفر صاحب نظر از دانشگاه یا دستگاه .10

 هیک نفر نماینده صنف مربوطه به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگرو .11

هاي توسعه دولت الکترونیکـی شهرسـتان    توانند بنا به درخواست فرمانداران کارگروه استانداران می -تبصره
. هـاي اسـتانی تشـکیل دهنـد     هاي ذیربط و مشابه کـارگروه  را در سطح فرمانداري با اعضاي نماینده دستگاه

 .نحوه تشکیل، وظائف و اختیارات  این کارگروه به تصویب کمیسیون می رسد
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 الزامات فنی و زیر ساختی کارآمدسازي و چابک سازي دولت: باز مهندسی دولت -فصل دوم

دولــت  ات مــرتبط بــاو مصــوبکمیســیون مصــوبی کیالزاماتنقشــهجامعدولتالکترونبراســاس  عاونــتم -7 ماده
در  یکپــارچگی جــادیا الزمرابهمنظــورســاختاري  موظفاستاصــالحات، الکترونیکــی شــوراي عــالی اداري

 .عمآلورد ،بهو چابک سازي دستگاه ها الکترونیکی دولتتوتوسعهیریمد

اي باشد که منجر بـه یکپـارچگی کلیـه امـور فنـاوري اطالعـات و        اصالحات ساختاري باید به گونه-تبصره
بـا  ها و واحدهاي تابعه در یک ساختار منسجم تحت نظر باالترین مقام اجرایـی دسـتگاه و    ارتباطات دستگاه

هـاي اجرایـی توسـعه دولـت      لیـه مسـؤولیت  ک. ددمات الکترونیکـی دسـتگاه شـو   سازي ارائه خ هدف چابک
  .الکترونیکی بر عهده رئیس این واحد است

هاي اجرایی موظفند برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیک خود را ظرف مدت دومـاه   کلیه دستگاه  -8 ماده
نامه منوط  و مبادله موافقت هرگونه تخصیص اعتبار. پس از ابالغ مصوبه تهیه و به کمیسیون ارسال کنند
ریزي و نظارت راهبـردي ریاسـت جمهـوري موظـف      به تصویب برنامه درکمیسیون است و معاونت برنامه

  .است پس از تأییدکمیسیون نسبت به موارد فوق اقدام نماید

ودر چـارچوب   1393تـا پایـان سـال    هاي اجرایی موظفند شناسنامه خـدمات خـود را    کلیه دستگاه  -9 ماده
هرگونه ارائه خـدمت الکترونیکـی و تخصـیص منـابع اعـم از      . تهیه و به معاونت ارسال کنند) ب(ت پیوس

تجهیزات، اعتبار و نیروي انسانی بدون داشتن شناسنامه خـدمت مـورد تاییـد معاونـت و بـدون در نظـر       
. گرفتن الزامات و چارچوب مرجع معماري خدمات دولت الکترونیکی ابالغـی کمیسـیون،  ممنـوع اسـت    

معاونـت  . دهـد  اونت پس از تأیید خدمت کد منحصر بـه فـردي را بـه خـدمت مـذکور تخصـیص مـی       مع
ارائـه خـدمت را   ز کلیه منابع مـورد نیـا   8ریزي و نظارت راهبردي موظف است با رعایت مفاد ماده  برنامه

  .نمایدپس از تایید شناسنامه خدمت توسط معاونت در بودجه سنواتی لحاظ 
سازي فرایند ارایه خدمات در واحدهاي مختلـف دسـتگاه    ات باید با رویکرد یکسانشناسنامه خدم -1تبصره

  .تدوین شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گیرد
  : مات شامل اقالم اطالعاتی زیر استشناسنامه خد -2تبصره

 کد خدمت .1
 منشا قانونی و مقرراتی ارائه خدمت .2
 براساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوري) صديت -حمایتی -حاکمیتی(ت نوع خدم .3
 ذینفعان خدمت .4
 )یکهاي الکترونی در قالب کاربرگ(هاي اطالعاتی و اسنادي خدمت از ذینفع  نیازمندي .5
 ها خدمت از سایر دستگاه...) نظیر مجوز، استعالم و(هاي اطالعاتی  نیازمندي .6
 هاي احراز هویت حقیقی و حقوقی  نیازمندي .7
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 دریافت هزینه و شماره حساب آن مجوز و تعرفه .8
 هاي مراجعه حضوري ذکر ضرورت .9

 .تفرآیند زمانی بررسی و ارائه خدم .10
  .هاي سازمانی درگیر در ارائه خدمت فهرست واحد .11

قـانون برنامـه پـنجم      70و   62ماده گیري از مصوبات کارگروه موضوع  معاونت موظف است با بهره - 10 ماده
سـازي دولـت، کارآمدسـازي و     سـازي و شـفاف   نظـور چابـک  توسعه و بر اساس مصوبات کمیسیون، بـه م 

 1گرا اثربخشی فرایندها، نسبت به باز مهندسی فرآیندهاي ارائه خدمات دولت با رویکرد  معماري سرویس
هاي مدیریت و راهبري خدمات فناوري اطالعات اقدام کرده و پیشنهادهاي خود را براي بررسی  روش و به

  . وطرح در کمیسیون ارائه کند

هاي خدمات تایید شده و بازمهندسی شـده را ضـمن    معاونت موظف است کلیه فرآیندها، شناسنامه -11 ماده
ارسال به دبیرخانه شورا حداکثر یک هفته پس از تصویب در درگاه خود منتشر کرده و براساس مقـررات  

 .مصوب نسبت به اصالح فرآیندها و ساختارهاي متناظر آن اقدام کند

) مسـتند (مصـوبه، چـارچوب    وظفند حداکثر ظرف یک سال پس از ابالغ ایـن  هاي اجرایی م دستگاه -12 ماده
دبیرخانـه   بـه معماري سازمانی را به نحوي که شامل باز مهندسی کلیه خدمات و فرایندهاي خود باشـد،  

ها هر دوسال یکبـار بـر اسـاس مصـوبات شـورا و       به روز رسانی معماري سازمانی دستگاه. شورا ارائه کنند
 .امی استکمیسیون الز

 : هاي اجرایی موظفند دستگاه -13 ماده
قانون برنامه پنجم توسـعه تمهیـدات الزم را جهـت ایجـاد و تخصـیص شناسـه       ) 46(با رعایت مفاد ماده  .1

بـراي  ص به نحوي که به ازاي مراجعه اشـخا . پیگیري براي کلیه خدمات الکترونیکی مربوطه فراهم کنند
ایـن شناسـه   . خدماتی یک شناسه پیگیـري تولیـد شـود    درگاه دستگاه یا دفاتر دریافت خدمت از طریق 

پیگیري باید تا ارائه نهایی خدمت، امکان پیگیري و کسب اطـالع از آخـرین وضـعیت درخواسـت وکلیـه      
درگاه یا  هاي انجام شده توسط دستگاه را با ذکر زمان و مسؤول انجام خدمت از طریق  ها و فعالیت رویداد
 .هاي مرکز تلفن فراهم کند انههاي پیام رسان یا سام سامانه

اي که معاونت به منظـور تولیـد شناسـه یکتـا      شناسه پیگیري کلیه خدمات الکترونیکی خود را از سامانه .2
الکترونیکـی و   ها به صورت  ها و دریافت مجوز اي که کسب استعالم نماید، دریافت کنند، به گونه ایجاد می

ونیکی و بستر ارتباطی امن و اختصاصی زیرمجموعه شبکه ملـی  الکتر در صورت لزوم با استفاده از امضاي 
و امکـان بررسـی آخـرین    درگاه دستگاه اصلی فراهم شده  رائه خدمات باید از طریق ا. اطالعات انجام شود
 .درگاه دستگاه فرعی نیز میسر باشد وضعیت خدمت در 

                                                             
1Service-oriented architecture (SOA) 
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نیازمند پرداخت هزینه باشـد، الزم   تبر اساس قوانین و مقررات بخشی از ارائه خدم در صورتی که -تبصره
الکترونیکی را فراهم کرده یا به طریقی امکان تأیید پرداخت انجام  درگاه دستگاه اصلی امکان پرداخت  است 

 .الکترونیکی را فراهم کند هاي پرداخت  درگاهر گرفته از سای

الیحـه بودجـه    ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور موظف اسـت در بخشـنامه و   معاونت برنامه -14 ماده
اي مشخصی را در هریک از امور چهارگانه براي توسعه و استقرار دولـت الکترونیکـی    سنواتی ردیف برنامه

ي اقداماتالزمدرراســتاهــا تجمیــع کــرده و  مربوطــه را در ایــن ردیــفت در نظــر گرفتــه و کلیــه اعتبــارا
تخصـیص  . بعمـل آورد ونیکـی را  الکتر توسـعه دولـت    يهـا  هاوپروژهطرحبراي  صاعتباراتالزمینوتخصیتأم

گیرد که الزامات و مصوبات مربوطه شـامل ایـن مصـوبه را رعایـت کـرده       هایی صورت می بودجه به پروژه
ها و تخصیص اعتبارات موضوع بکارگیري فنـاوري اطالعـات و    دین منظور مبادله کلیه موافقتنامهب. باشند

 . تأیید دبیرخانه شورا انجام شودبررسی فنی سازمان و زارتباطات در دستگاه باید پس ا

سازمان موظف است به منظور صیانت از حقوق کاربران و ایجاد رقابـت در بـازار نسـبت بـه بررسـی       - 15 ماده
گـذاري بخـش خصوصـی در     هاي خدمات دولت الکترونیکی براي مشارکت و سـرمایه  شرح خدمات پروژه
یـا سـاخت،   2برداري و انتقالساخت، بهره هاي مختلف تأمین منابع مالی و اجرا،  نظیر اجراي آنها به روش

هـاي عرضـه خـدمات را     ، اجاره به شرط تملیک و نظایر آن  اقدام کـرده و هزینـه  3برداري و مالکیتبهره
هاي اجرایی در چارچوب مقررات با تأییـد   دستگاه. است. بررسی نموده و  جهت تصویب به شورا ارایه کند

هـاي بخـش    زمان مجاز به استفاده از تـوان گروهـی شـرکت   مراتب توسط شورا و شرح خدمات توسط سا
 .خصوصی هستند

صالحیت فنی و اجرایی براي ارایـه خـدمات دولـت الکترونیکـی توسـط بخـش خصوصـی و         احراز -تبصره
  .اعطاي مجوزهاي مربوطه برعهده سازمان است

ـ   -16 ماده ضـمن  وکلیـه ضـوابطی کـه مت    4تسازمان موظف است نسبت به تهیه چارچوب تعامل پـذیري دول
اسـت، بـا اسـتفاده از ظرفیـت فنـی و       الکترونیکـی  دولـت ي ها برنامهي سازادهیپیکپارچگی فنی واجرایی 

  .ها و موسسات داخلی اقدام کند اي شرکت مشاوره

ــازمان  -17 ماده ــتســ ــت   موظفاســ ــاري معاونــ ــا همکــ ــوابطومعیارهابــ ــابي ضــ ــی ارزیــ ی کیفــ
ین کنـد کـه متضـمن دریافـت میـزان      به نحوي تدو اجراییراي ها خدماتالکترونیکیارائهشدهتوسطدستگاه

نفعان، سرعت و دقت ارائه خـدمت، کـارایی و اثربخشـی خـدمت، میـزان پاسـخگویی و        رضایتمندي ذي
  .شفافیت اطالعات و خدمات باشد

                                                             
2Build–operate–transfer (BOT) 
3build–own–operate–transfer (BOOT) 
4EGIF: E-government Interoperability Framework 
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اطالعـات   دیـ ضوابط تول اوالبالغمصوبه،سال  انیمعاونت تا پا يموظف است با همکار دبیرخانه شورا -18 ماده
 یدهـ دبودنووزنیـ مف يهانشاخصییو تع»5ییدارای به منزلهاطالعات «کردیرورا با  ییاجرا يها در دستگاه
را بـه اجـرا    ي مربوطـه سـاز فرهنـگ  يها ،برنامهییاجرا يها و ضمن ابالغ به دستگاه نیتدو را به اطالعات

 .گذارد
آموزش، تسـهیالت مـالی و سـایر    : شامل( الزم يها تیحمامعاونت،  يهمکار نمنظوروزارتبادیب: تبصره

  .به عمل خواهد آوردی تخصصي هاجادشرکتیارا به منظور  )زوماتمل

هـاي ذیـربط و مشـارکت     وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است بـا همکـاري سـایر دسـتگاه     -19 ماده
حسـابداري الکترونیکـی نظیراسـناد کاغـذي را      –دبیرخانه، ضوابط والزامات اجرایی پذیرش اسناد مـالی  

 . برنامه پنجم، تدوین و طی حداکثر شش ماه براي اجرا ابالغ کندقانون ) 48(ماده » ب«مطابق بند 

تشـکیل کـارگروه    ضـمن هـاي ذیـربط    دسـتگاه  با همکاري معاونت و موظف استدبیرخانه شورا  -20 ماده
نویس مقررات موردنیاز اقـدام   حقوقی فاوا نسبت به تنقیح کلیه قوانین و مقررات حوزه فاوا و تدوین پیش

واند در صورت نیاز به اصالح قوانین و مقررات نظیر بخش فرآیند تهیه و بررسـی  ت دبیرخانه شورا می.نماید
تراکنش ( هاي الکترونیکی تراکنشاسناد مالی قانون محاسبات عمومی یا لزوم تصویب قوانین جدید نظیر 

هـاي   هـا  و پایگـاه   ، حـریم خصوصـی و حمایـت از داده   )آوري ادله الکترونیکی مالی، استنادپذیري وجمع
، قـانون جـامع فنـاوري    )با رویکرد یکپارچگی در تعامالت الکترونیکی سه قوه(العات، دولت الکترونیکیاط

پیش نویس لوایح مورد نظر را بـا همکـاري    )کنندگان مصرف( اطالعات و ارتباطات و حفاظت از مشتریان
 .ارایه کند صالح هاي ذیربط ظرف مدت شش ماه از ابالغ این مصوبه تدوین و به مراجع ذي دستگاه

   

                                                             
5Information As an Asset 
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  استنادپذیري اطالعات و مقابله با جعل: پایگاه اطالعات وخدمات پایه دولت -فصل سوم

 :پایهشامل موارد زیر است اطالعاتداده و  -21 ماده

  سازمان ثبت احوال کشور: پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی .1
 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور: پایگاه ملی اسناد و امالك و کاداستر کشور .2

  نیروي انتظامی: گاه هویت وسائط نقلیهپای .3
  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور: پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی .4
 وزارت صنعت، معدن و تجارت): ایران کد(پایگاه کاال و خدمات .5

 معاونت : پایگاه شناسنامه خدمات و فرآیند هاي دولتی .6

 پست جمهوري اسالمی ایرانشرکت : GNAF(6(پایگاه نظام ملی آدرس گزاري مکان محور کشور .7

 ا.ا.وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي ج: پایگاه نظام پولی و مالی کشور .8

 مرکز آمار ایران: پایگاه ملی اطالعات و آمار کشور .9

 وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی: پایگاه ملی سالمت .10

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: پایگاه ملی بیمه کشور .11

 معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي رییس جمهور):  SDI(مکان محور کشور گاه اطالعات پای .12

هـاي داده و اطالعـات فـوق، سـایر      هاي  نظیر پایگـاه   کمیسیون می تواند بنا به ضرورت و ویژگی-1تبصره
  .هاي داده در سطح کشوري را به فهرست فوق اضافه کند پایگاه

. و مرجع استنادپذیري اطالعات پایه، دستگاه متولی پایگـاه داده آن اسـت   تکمیل، به روز رسانی -2تبصره
ها موظفند خدمات استعالم الکترونیکی این اطالعات را حداکثر ظرف مـدت شـش مـاه پـس از      این دستگاه

ابالغ این مصوبه فراهم کرده و از طریق مراکز تبادل اطالعات و شبکه ملی اطالعات در اختیار ذینفعان قـرار  
  .ندده

ایـن   دومـابالغ تـا سـال   امور اقتصادي و دارایی موظف است با هماهنگی دبیرخانـه شـورا    وزارت -22 ماده
ي نواجرایتـدو هـاي دولت،  هـا و پرداخـت   مصوبه به منظور تحقق کامل الکترونیکی کـردن کلیـه دریافـت   

ی را رنتـ نتیاي هاطیوپرداختوجوهدرمحی دولتي ها افتدرآمدهاوسپردهیدری کیرشاسنادالکترونیسازوکارپذ
ي اقتصـاد ي هـا تیدرفعالی کیافتوپرداختالکترونیدرتحققکاملموظف است به منظور  نیهمچن. انجام دهد

  .داقدامات الزم را به انجام رسانکشوری مال-يدرنظاماداری کیالکتروني رابزارهایتوسطسار کشو
شـده را بـراي   سسـات مـالی کشـور موظفنـد خـدمات بـانکی الکترونیکـی یـاد         ها و مؤکلیه بانک -تبصره
داري کـل کشـور در اختیارمشـتریان    هاي دولتی از طریق سوئیچ خزانه، زیرنظر و با هماهنگی خزانه حساب

  . قرار دهند

                                                             
6Geocoded National Address File (G-NAF). 
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برداري و تدوین عنوان متولی مدیریت بهرهو نظارت راهبردي رییس جمهوربه ریزي برنامهمعاونت   -23 ماده
 يموظف است در اجـرا  ،شور و دیگر متقاضیانریزي کنظام برنامه برايرویه دسترسی به اطالعات مربوط 

-یمتصـم  یـه و آگاهانـه از کل  یعلمـ  یبانیقانون برنامه پنجم توسعه، به منظور پشـت ) 46(ماده » هـ«بند 
 .ندکرا ایجاد  7محوراطالعات مکانیمنظومه مل یدر سطح مل یریتو مد یزيرها، برنامهیريگ

  SDIایندگان  نهاد هاي ذیل مسئولیت توسعه و گسترش کشور با عضویت نم SDIکمیته راهبري  -1تبصره 
  .در سطح ملی، استانی ودستگاهی را بر عهده دارد

  :اعضاي کمیته
  )رئیس(معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي .13
  )نائب رئیس(دبیرخانه شوراي عالی فناوري اطالعات .14
  سازمان نقشه برداري .15
  سازمان ثبت اسناد کشور .16
  وزارت راه و شهرسازي .17
  زارت نیروو .18
  وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات .19
  وزارت کشور .20
  شرکت پست جمهوري اسالمی ایران .21
  وزرات علوم، تحقیقات وفناوري .22
  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی .23
  ها حسب نیاز شهرداري شهر .24

  .ودکمیته هاي استانی با مسئولیت استاندار مشابه کمیته ملی با حضور شهرداري مرکز استان تشکیل می ش
هایاجراییموظفنددرقلمرووظایفمحولهتاپایانسالدومابالغمصوبهاطالعات مکان محور خود را  دستگاه -2تبصره

هـاي زمـانی    محور تهیهوبهمعاونتـارایهکرده و بـه صـورت بـرخط یـا در دوره     در قالبسامانهجامعاطالعاتمکان
 .مشخص اطالعات مذکور را به روز کنند

 يبـرا  8سامانه اطالعات جغرافیـایی بر  یمبتن يها نقشه ینتأم کشور مسؤول يبردار هسازمان نقش -24 ماده
از  ینو همچنـ  و سـایر مراجـع قـانونی    بـا اسـتفاده از امکانـات خـود     موظف اسـت و  یانبودهمتقاض یهکل

دوهزارم شـهرها  یکپانصدم و ییکها نقشه ی،خدمت از بخش خصوص یدها و خریتفعال يسپاربرونیقطر
  .دنکفراهم  یآناجرا سومسال  یانتا پا راکشور  یباق يبرا ومصوبه  ابالغسال دوم  یانتا پا را

و تهیـه  اطالعـات کاداسـتر کـل کشـور      یـه ول تهیـه ال ؤسازمان ثبت اسناد و امالك کشـور مسـ   - 25 ماده
ربـط اطالعـات و   يذ يهـا  دسـتگاه  یـه کل ياسـت بـا همکـار    موظـف و  مختصات جغرافیایی امالك بوده

                                                             
7NSDI: National Spatial Data Infrastructure 
8GIS:Geographic Information System 
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ســال  یــانرا تـا پا  یی، کاداســتر روســتادومابالغمصـوبه ســال  یـان را تــا پا يکاداسـتر شــهر  يهــا نقشـه 
 يو برا یهته یانسال چهارمابالغمصوبهرا تا پا یاییها و کاداستر در، کاداستر مراتع و جنگلسومابالغمصوبه

تعامـل و تبـادل    يبـرا  یالمللینو ب یالزم مل يهایمکلف است هماهنگ همچنین.دنکعرضه  يبرداربهره
  .عمل آوردرا به (SDI)9محورظومه اطالعات مکانکاداستر و من ینب

ــره ــتگاه -تبصـ ــور   هایمرتبط کلیهدسـ ــالك کشـ ــناد و امـ ــت اسـ ــازمان ثبـ ــا سـ موظفبههمکاریکاملبـ
  . درتهیهطرحکاداسترقلمرویمربوطخودهستند

سراسـر کشـور    يهـا يشـهردار  یـه و کل) هاي کشورها و دهیاريسازمان شهرداري(وزارت کشور  -26 ماده
مربـوط، موظـف بـه     يشهر SDIیجادو ا يشهر یفطالعات مکان محور قلمرو وظاا هاي یهال یهضمن ته

  .یربطهستندذ يها با دستگاه یمل SDIو تبادل اطالعات  ین، بروز رسانیتام یه،مشارکت در ته

 نشـانی ، مصـوبه دوم ابالغ این سال  یانتا پایرانموظف است ا یاسالم يپست جمهور یشرکت مل -27 ماده
بر  یمبتن یده نشانیروش  یو مشخصات فن یاساس ضوابط نظام کد پست بررا اماکن کشور  یهکل یپست

هـا و آحـاد جامعـه و    يها، شـهردار  دستگاه یهکل. کندو به عموم ارائه  یهتهGNAFاطالعات مکان محور 
  .خود هستنددر اسناد و مدارك و تبادل خدمات  یننشانیا یريموظف به بکارگ یبخش خصوص

سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك      ،، شـرکت ملـی پسـت   سـازمان شـامل  بـدین منظـور کـارگروهی     -تبصره
هـاي   و شـهرداري  هـاي کشـور  ها و دهیاريسازمان شهرداريها و  شهر هاي کالن کشور،دبیرخانه شهرداري

گـذاري اجـراي ایـن پـروژه را      نحوه مشارکت و سرمایه ،ضوابط ،و برنامهل تشکی) حسب مورد(ها  کالن شهر
  .کنند کمیسیون ارائه میتعیین و براي تصویب به 

بنـدي کـاال    نظام طبقهل در راستاي اجرایی شدن کامت و تجارت موظف اس معدنوزارت صنعت،  -28 ماده
استفاده از شناسـه  . ها و خدمات اقدام کند کاالو خدمات نسبت به اعطاي شناسه استاندارد و یکتابه کلیه 

ل دوم پـس از ابـالغ ایـن مصـوبه ضـروري      هاي اجرایی از سا هاي دستگاه ها در کلیه سامانه خدمات وکاال
  .است
  .شود دادهدولتی باید با هماهنگی معاونت تخصیص  شناسه مربوط به خدمات -تبصره

  :موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد ییو دارا يوزارت امور اقتصاد -29 ماده

ـ ارا يهاشخوانیهپیدر کل یکیو پرداخت الکترون افتیروش در يو اجرا يزیربرنامه .1 ات در کشـور  خـدم  هی
اسـتفاده از   بـا دولـت   یمال تیریمدتوان  يو ارتقا یدولت یتعامالت مال يبراینترنتیا يهاطینمحیوهمچن

از  ،مربـوط  یو گردش مال یدولت يها حساب ينظارت برخط رو يکلکشور،برایداررنظرخزانهیچخزانهزیسوئ
  .بالغمصوبهاوالسال  يابتدا

                                                             
9Spatial Data Infrastructure 
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خـدمات   وشـامل اطالعـات   ( یـران ا يپنجره واحـد تجـار   یقطر یکیازالکترون یرسانخدمات اطالع تأمین .2
ــان ــارت و بازرگـ ــ یتجـ ــ یداخلـ ــی ینو بـ ــراي) المللـ ــه بـ ــارت الکترون یلتسـ ــیتجـ ــور  یکـ در کشـ

سـال دوم   ياز ابتدا مجموعهدرهماهنگیباپنجرهواحدگمرکیبهعنوانزیرمجموعهوپنجرهواحدملیبهعنوانفوق
 .ابالغمصوبه

المللیومدیریتخطرپذیریهوشمندازابتدایابالغمصوبهآغازکندبه  ایاستانداردبینه استقرارگمرکنوینرابرمبنایرویه .3
نحوي که خدمات گمرگی از طریق درگاه هاي الکترونیکی در دسترس ذینفعان به صـورت تعـاملی قـرار    

 .ماههبهاطالععمومبرساند 6 هاي گیردوگزارشپیشرفتآنرادربازه

ــره ــیوه -تبصـــــــــــــــ ــش شـــــــــــــــ نامهمربوطبهاجرایاینبندتاپایانشـــــــــــــــ
  .شودهایمربوطابالغمی ماههاوالبالغمصوبهتهیهوبرایآگاهیواجرابهکلیهدستگاه

 

 10مراکز تبادل اطالعات - فصل چهارم

وزارت، موظف است با هدف ایجاد یکپارچگی در تبادل اطالعـات و خـدمات و ممانعـت از ایجـاد      - 30 ماده
فـظ امنیـت شـبکه و    هاي اجرایـی و تضـمین ح   هاي ارتباطی و اطالعاتی موازي و زائد بین دستگاه شبکه

 :عدم دسترسی اشخاص غیر مجاز اقدامات زیر را انجام دهد
هاي اجرایی و واحـدهاي   هاي اختصاصی کلیه دستگاه هماهنگی براي ایجاد زیرساخت ارتباطی شبکه .1

 .تابعه در سطح کل کشور
 .ایجاد مرکز ملی تبادالت الکترونیکی اطالعات پایه و بین دستگاهی .2
گانه و سایر مراکز مـورد نیـاز    14هاي  یخوشهکایجاد مراکز تبادالت الکترونیکمک و هماهنگی براي  .3

 .هاي ذیربط گذاري دستگاه با همکاري و سرمایه

قانون برنامه پنجم توسعه بـراي  ) 46(ماده » ب«وزارت موظف است به منظور تسهیل اجراي بند  -31 ماده
هـا بـه منظورارائـه     کـاري دسـتگاه   گذاري بانک هاي اطالعاتی پایه براي جلـوگیري از مـوازي   به اشتراك

هـاي   ژگـی  خدمات بین دستگاهی، مرکز ملی تبادالت الکترونیکی اطالعات پایه و بین دستگاهی را بـا وی 
 :زیر ایجاد کند

 .ها است محل تبادل اطالعات پایه مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاهIX مرکز .1
تقیم به مرکز تبـادل اطالعـات ملـی متصـل     به صورت مس) 21(هاي اطالعاتی پایه موضوع ماده بانک .2

 .شوند
 .تبادل اطالعات به شیوه خدمات الکترونیکی یا تبادل پیام هاي الکترونیکی است .3
هیچ محتوي اطالعاتی در این مراکز به جـز داده ترافیـک تبـادالت الکترونیکـی نگهـداري و ذخیـره        .4

 .شود نمی
                                                             

10Information Exchange(IX) 
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گیري براي کلیه  نیکی داشته و نیز امکان گزارشاین مرکز امکان پایش و نظارت براي تبادالت الکترو .5
 .وجود داردن ذینفعا

هاي اجرایی متولی اطالعات پایـه موظفنـد خـدمات اطالعـات پایـه خـود را بـه سـایر          کلیه دستگاه .6
هـر گونـه   . هاي اجرایی و سایر اشخاص حقوقی تنها از طریق مراکز تبادل اطالعات مبادلـه کننـد   دستگاه

ختصاصی بین دستگاهی براي تبادل اطالعات پایـه خـارج از مرکـز تبـادل اطالعـات      ایجاد ارتباط جدید ا
 .اندازي و استقرار کامل این ارتباط برچیده شود بایستی پس از راه ممنوع  بوده و در صورت وجود می

تواند حسب نیاز نسبت به ایجـاد مرکـز تبـادل اطالعـات      گانه می 14هاي  کارگروه هریک از خوشه  -32 ماده
  : هاي زیر است ژگی شامل وی IXاین . هاي زیرمجموعه آن خوشه اقدام کند تخصصی خدمات دستگاه

 .هاي ذیل خوشه است محل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه IXمرکز .1
 .عات به شیوه خدمات الکترونیکی یا تبادل پیام هاي الکترونیکی استتبادل اطال .2
هیچ محتوي اطالعاتی در این مراکز به جـز داده ترافیـک تبـادالت الکترونیکـی نگهـداري و ذخیـره        .3

 .شود نمی
گیري براي کلیه  این مرکز امکان پایش و نظارت براي تبادالت الکترونیکی داشته و نیز امکان گزارش .4

 .وجود دارد نذینفعا

هاي اجرایی زیرمجموعه هر خوشه موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق مراکـز   کلیه دستگاه -33 ماده
پس از استقرار این مراکز . هاي اجرایی زیر همان خوشه ارائه کنند دستگاهر تبادل اطالعات مرتبط به سای

ایـه خـارج از مرکـز تبـادل     تبادل اطالعات ایجاد ارتباطات خاص بین دستگاهی براي تبـادل اطالعـات پ  
 .اطالعات تنها با مجوز شورا امکانپذیر است

هاي اجرایـی ثالـث و نیـز     باید متناسب با نیاز و به صورت رایگان، در اختیار دستگاهت کلیه خدما -34 ماده
  .قرار گیرد) ملی کشور IXنظیر (مراکز تبادل اطالعات تخصصی 

براي ارائه و دریافـت اطالعـات و خـدمت را فـراهم      اي الزمه هر دو دستگاه مبدأ و مقصد زیرساخت -تبصره
  .حق واگذاریخدمات پایه به غیر را نداردکرده، دستگاه اجرایی مقصد 

 

 هاي اجرایی تکالیف دستگاه-فصل پنجم

اشـخاص   هرگونـه درخواسـت اطالعـات   هاي اجرایی مجاز به پاسخگویی الکترونیکـی بـه    دستگاه - 35 ماده
  .،هستندشدهرت الکترونیکی براي آنها ارسال یگر که به صودحقیقییا دستگاه اجرایی 

هـا بـه    موظف است نسبت به ایجاد سامانه متمرکز ارزیابی خـدمات الکترونیکـی دسـتگاه   سازمان  -36 ماده
  :هاي زیر باشد، اقدام کند اي که شامل ویژگی گونه
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 ، 11وب سرویسمبتنی بر فناوري  .1
 امکان ثبت شمارش مراجعین به درگاه و کاربران برخط، .2

 ر سنجی از مراجعین و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی؛قابلیت نظ .3

درگاه خـود و در فرآینـد الکترونیکـی هـر     ر هاي اجرایی موظف به درج این وب سرویس د دستگاه-1تبصره
ارزیابی میزان رضایت مندي مـراجعین بـه   . خدمت هستند و باید شناسه خدمت به این سرویس ارسال شود

  .ها از این طریق صورت خواهد گرفتدرگاه دستگاه هاي اجرایی تن
سترسی به گزارشات ارزیابی خدمات تولید شده توسط این سامانه به تصـویب کمیسـون   شرایط د-:2تبصره

  .خواهد رسید

الکترونیکـی   صـورت  بـه ي کـه  داسناو یا  ها اظهارنامه، ها درخواستهاي اجرایی باید کلیه  دستگاه -37 ماده
هاي الکترونیکی مربوط بـه فراینـدهاي اداري    و یا تمام پرداختشود  براي آنها ارسال می توسط یک کاربر

  .ی نباشد، پذیرفته، پردازش کرده و پاسخ دهندامنیترا درصورتیکه مغایر با ضوابط 

شـده اسـت بایـد    ارسال راییک دستگاه اجرایی ب یکیالکترونرسیدگی به درخواستی که به صورت  -38 ماده
هرگونـه   .یگر، ثبت و پردازش شودد به ارسال یک کاربرگ ازنیبدون نیاز به تائید مجدد ارسال کننده و یا

هاي تکمیلی در این خصوص باید به تائید شـوراي عـالی اداري برسـد و یـا آنکـه       آور یا کاربرگ رویه الزام
  .یف شودتعر ینمصوبه مستتثنی شده وابطور ویژه در 

انـدازي مـی    ت الکترونیکـی راه برداري از خدماتی را که به صورهاي اجرایی بایدضوابط بهره دستگاه -39 ماده
مصوبات و ضوابط تعیین شده از سوي شورا، جهت اطـالع عمـوم بطـور شـفاف اعـالم      در چارچوب کنند، 

 .رو نباشد نمایند بنحوي که استفاده از آن براي بهره برداران و شهروندان با ابهام روبه

در  »تـدانش یریم جـامع مد نظـا «، حداکثردوسالپسازابالغمصـوبه  موظفنـد  یـی اجرا يها دستگاه هیکل - 40 ماده
 12حکمرانی فناوري اطالعـات  نظام«و  »اطالعات یرچگکپایتدانشویریاصول مد«تیرا با رعا هبخش مربوط

ــاورخــدمات  تیرینظاممــدو  ــات يفن ــق من ،13» اطالع ــا طب ــدو،مربوطه ياســتانداردهاب ــو پ نیت -ادهی
  .ار به کمیسیون ارائه شودبایستی هر شش ماه یکب گزارش اقدامات انجام شده دستگاه می .ندنیکساز

 بـالغ اوالرا از سـال   یـی دسـتگاه اجرا  درموجـود   یاطالعـات  ریذخا موظفندییاجرا يها دستگاه هیکل-تبصره
و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط در دسـترس        لیتبد یسه سال به صورت رقوم یج طیمصوبه به تدر

  .نددهکاربران در سطوح مختلف قرار 

                                                             
11Webservice 
12IT Governanace 
13IT  Service Management 
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 انجـام بـراي  و قانونی  امنارتباطی یک کانال ایی موظفند از طریق درگاه خود هاي اجر کلیه دستگاه -41 ماده
با استفاده از کلیه ابزارهاي دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، انند بتوکاربران هاي اداري برقرار کنند تا  یهرو

و مـدارك   سـناد اآوردن اطالعات و یـا ارائـه    بدست .کنند خود با دولت ارتباط برقرار یا تلفن همراه رایانه
صـاحبان  شـهروندان و  هاي اداریآن نباید منوط به مراجعـه حضـوري    ، دریافت یا پرکردن کاربرگکاغذي

  . مشاغل به ادارات باشد
  . رت تأمین زیرساخت کلید عمومی امضاي این اسناد نیازمند مراجعه حضوري نیستدر صو -تبصره

هاي اداري و ارائه خدمات دولتـی خـود بـه     اجرایی موظفند براي انجام درخواست هاي دستگاهکلیه  -42 ماده
اي در دسترس عموم موسوم به درگاه کهبر اساس ضوابط و اسـتانداردهاي   هاي رایانه شهروندان از سامانه

اسـت، اسـتفاده    طراحی شـده  3/10/1391ك  مورخ /42635ت/192630مصوب هیأت وزیران به شماره 
ه را از طرق مختلف شامل تلفـن، پیامـک، رایانامـه،    کنند و امکان دسترسی به اطالعات و خدمات مربوط

 .هاي ممکن فراهم سازند هاي ارتباطی و سایر شیوه شبکه

 

  تکالیف سازمان  -فصل ششم

 :در راستاي توسعه دولت الکترونیکی، سازمان موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد -43 ماده

 بنـدي ر نظارت و اعمـال رتبـه   همکاري با معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري د .1
 .پیمانکاران حوزه فناوري اطالعات به منظور انعقاد قرارداد با دستگاه هاي اجرایی

هاي کارشناسی به دستگاه هاي اجرایی و بررسی و تأیید شـرکت هـاي مشـاور و توانمنـد      ارائه کمک .2
لکترونکـی  داخلـی وخـارجی در طراحـی و اجـراي پـروژه هـاي فنـاوري اطالعـات وتوسـعه دولـت ا          

 .هاي اجرایی دستگاه

هـاي خـدمات و پنجـره هـاي واحـد       ایجاد هماهنگی فنی بین دستگاه هاي اجرایی مرتبط با خوشه .3
 .خدمات الکترونیکی

طراحی، اجرا و ارائه خدمات مراکز تبادل اطالعات ملی و ارائه کمک هـاي فنـی و کارشناسـی بـراي      .4
 .مراکز تبادل اطالعات خوشه هاي خدمات

 .هاي دستگاهی و استانی فنی و رتبه بندي کیفی خدمات الکترونیکی و درگاه ارزیابی .5

طرح ریزي و اجراي سامانه هاي ملـی و فرادسـتگاهی توسـعه خـدمات الکترونیکـی بـا همکـاري و         .6
 .هاي مسؤول مشارکت سایر دستگاه

حظـات  بررسی و تطبیق طرح هاي توسعه فناوري اطالعات و خدمات الکترونیک دسـتگاه هـا بـا مال    .7
 .ها امنیتی ابالغی توسط مراجع ذیصالح قانونی و ارائه کمک هاي فنی در جهت امن سازي سامانه

هاي ارتباطی و تبادل اطالعات بین دستگاه ها، مراکز تبادل اطالعات ملـی   طرح ریزي و ایجاد شبکه .8
 .و خدمات اطالعات پایه ذیل شبکه ملی اطالعات و شبکه دولت
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 یفیـت ک« و»قابلیـت اطمینـان  «مسـتمر و صـدور نشـان     يبندو رتبه یابیارزسازوکار  يو اجرا تهیه .9
 . سال دوم ابالغ مصوبه ابتداياز و درگاه هاي دستگاه هاي اجرایی  ها وبگاه یهکل يبرا» خدمات

 

سازمان موظف است با همکاري معاونت ، ضوابط و معیارهاي ارزیابی بلوغ نظـام مـدیریت خـدمات     -44 ماده
هاي اجرایی را به نحوي تدوین نماید کـه متضـمن انطبـاق فراینـدهاي ارائـه و       فناوري اطالعات دستگاه

  .ها و استانداردهاي مرجع این حوزه باشد پشتیبانی خدمات فناوري اطالعات با بهروش
   

  سایر ضوابط - فصل هفتم 

 یـاز درصورت نند هاي اجرایی مجازدستگاهبه منظور تأمین منابع مورد نیاز توسعه دولت الکترونیکی  - 45 ماده
درصـد   یک ، تا میزانو با هماهنگی معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي و در چارچوب بودجه سنواتی

عالوه بر منـابع اعتبـاري سـاالنه در سرفصـل فنـاوري      را اي خود  اي و هزینه از سرجمع اعتبارات سرمایه
هایی که اي دولتی دستگاهه اجراي این بند توسط شرکت. بینی و منظور نمایند اطالعات و ارتباطات پیش

هـاي مربـوط طـرح و     باشـد از طریـق مجـامع شـرکت    نامه بر آنها مستلزم ذکر نـام مـی  شمول این آیین
 .گیري خواهد شد تصمیم

،شرکت هاي مشـاور و یـا شـرکت هـاي     هاي دانش بنیان تواننداز طریق شرکت هایاجراییمی دستگاه -46 ماده
نامـه خریـد خـدمات     آیـین  16اي موضوع بنـد ث مـاده    هبا استفاده از روش تک گزین توانمند نرم افزاري

. برابــر نصـاب معــامالت متوســط اقــدام نماینــد  ســهمشـاوره، نســبت بــه اخــذ خــدمات فـاوا تــا ســقف   
  .هایدانشبنیاندر حوزه خدمات فاوا موضوعاینمادهتوسطسازمانانجاممیشود بندیشرکت تعیینصالحیتورتبه

اد محیط عادالنه و رقابتی،  اسـناد مناقصـات را بـه    هاي اجرایی موظف هستند در جهت ایج دستگاه -47 ماده
هاي داراي  اي تدوین نمایند که حجم ریالی پروژه با رتبه بندي خواسته شده و سقف پذیرش شرکت گونه

هاي با رتبـه بـاالتر    المقدور در شرایط داشتن ضرایب کیفی برابر به شرکت حتی ورتبه تناسب داشته باشد
  .واگذار نشود

هاي اطالعاتی خود ملزم بـه رعایـت    هاي اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی و سامانه کلیه دستگاه -48 ماده
ضوابط امن سازي و امنیت ابالغی توسط مراجع ذیصالح و حفظ تمامیـت و صـحت اطالعـات و خـدمات     

سازمان موظف اسـت بـا همکـاري     .حفظ امنیت به هیچ وجه نباید مانع ارائه کیفی خدمات باشد. هستند
ي ذیربط گزارش ساالنه رعایت ضوابط امنیتی پایگاه هاي الکتورنیکی دستگاه هاي اجرایی کشور مهاد ها

  .تهیه ومراجه ذیربط وشورا اعالم کند

الکترونیکی ارایه شده توسـط   خدماتهاي ذیربط  و کارگروهمعاونت سازمان موظف است باهمکاري  -49 ماده
 پـایش مسـتمر   طور رابهها  این دستگاهالعات بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوري اطهاي اجرایی و  دستگاه
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معاونـت  برنامـه ریـزي و     الزمراتهیهوبـه ی ونظـارت ی ارزیابي هاالزماستدراینخصوصگزارشهمچنین . ندک
 .ندک اعالمدبیرخانه شورا هاو دستگاه نظارت راهبردي رییس جمهور،

. مصوبه اقـدام کنـد   این سازمان موظف است با همکاري دبیرخانه شورا جهت به روز رسانی هر ساله  -50 ماده
 .شورا اعالم کننده مصوبه می توانند پیشنهادهاي خود را ب هاي اجرایی در جهت ارتقاي این  کلیه دستگاه

هاي مهم مشمول این آیین نامه شامل عنوان اقدام، دسـتگاه مسـؤول، دسـتگاه     برنامه اجرایی پروژه - 51 ماده
میسـیون مـی توانـد در صـورت لـزوم برنامـه       ک. ارائه شده اسـت ) ج(همکار و زمانبندي اجرا در پیوست 

 . ربط اصالح و ابالغ نماید هاي ذي اجرایی  موضوع این مصوبه را با همکاري دستگاه

االجرا است و مقررات مغایر بـا ایـن    کشور الزمت کلیه احکام این مصوبه در چارچوب قوانین و مقررا - 52 ماده
 .مصوبه ملغی است مصوبه از تاریخ تصویب این 
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هایتوسعهدولتالکترونیکی کارگروه -پیوست الف  

 

  :شود هایخدماتدولتیمطابقجدولزیرتشکیلمی برطبقخوشهارگروه ک 14
  

  دستگاهمتولیکارگروه  نامخوشهخدمت  ردیف
  وزارتصنعت،معدنوتجارت صنعتوتجارت   .1
  وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی  سالمتوبهداشت   .2
  وزارتامورخارجه  المللاموربین   .3
  وزارتکشور  امور داخلی کشور   .4
  وزارتفرهنگوارشاداسالمی  فرهنگیواجتماعی   .5
  وزارتنفت  انرژي   .6
  وزارتجهادکشاورزي  محیطزیست،منابعطبیعیوکشاورزي   .7
  وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی  رفاهوتأمیناجتماعی   .8
  قوهقضائیه  امور حقوقی قضایی   .9

  وزارتاموراقتصادیودارایی اقتصادیومالی   .10
  اطالعاتوزارت  امنیت و مدیریتبحران   .11
  وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات  ارتباطاتواطالعات   .12
  وزارتراهوشهرسازي  حملونقلوشهرسازي   .13
  وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوري آموزشوپژوهش   .14

  
  :هاعبارتنداز وظایفکارگروه

  هایموازیوتکراري هایتوسعهخدماتالکترونیکیدرسطحخوشهوجلوگیریازفعالیتهماهنگیفعالیت .1
  دستگاهیدرارایهخدماتتمامالکترونیکیویکپارچه هایمشارکتوهمکاریبین اوزمینههسازینیازمنديفراهم .2
  هایتوسعهدولتالکترونیکیدرهردستگاه هاوتصویببرنامه اطمینانازیکپارچگیبرنامه .3
 اظهارنظردربارهبودجههردستگاهعضوخوشه .4
 هایتوسعهدولتالکترونیکیدرهرخوشه بندیپروژه اولویت .5
 مینآنازطریقسازمانهایمشترکهرخوشهوتأ تعییننیازمندي .6
 هایعضوکارگروه تبادالطالعات،دانشوتجارببیندستگاه .7
گذاري بخش خصوصی در توسعه خدمات  سازي امکان مشارکت و سرمایه سازي و فراهم زمینه .8

 الکترونیکی
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  . خوشه، معاونت توسعه است هردر  مندرجخدمات  وگانه خدمات  14 بنديمتولیاصالحخوشه .9
  .دهند هایهمکاردرهرخوشهخدمتتشکیلمی اندستگاههارانمایندگ اعضایکارگروه .10
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  :هایخدماتدرجدولزیرآمدهاست هایهمکاردرهریکازخوشه فهرستدستگاه
  همکار هاي دستگاه  خوشه متولی دستگاه  خدمت خوشه نام ردیف
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  همکار هاي دستگاه  خوشه متولی دستگاه  خدمت خوشه نام ردیف

1.   

  وتجارت صنعت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وتجارت صنعت،معدن وزارت

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئی
  جمهورس

ریزیونظارتراهبردیرئیسج معاونتبرنامه
  مهور

  معاونتعلمیوفناوریرییسجمهور
  وزارتکشور

  مرکزآمارایران
  سازماننقشهبرداریکشور

  وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات
  وزارتاموراقتصادودارایی
  سازمانخصوصیسازي
  سازمانامورمالیاتی

  گمرکجهوریاسالمیایران
  هایصنعتی شرکتصنایعکوچکوشهرك

  انملیاستانداردایرانسازم
  شرکتسهامیدخانیاتایران

  شناسیواکتشافاتمعدنی سازمانزمین
  شورایاصنافکشور

  سازمان بورس و اوراق بهادار
  سازمانتوسعهتجارتایران

  شرکتمادرتخصصیبازرگانیدولتیایران
  شرکتغلهوخدماتبازرگانیمنطقه

  صندوقضمانتصادراتایران
  .ا.جالمللی هایبین شرکتسهامینمایشگاه

  کزتوسعهتجارتالکترونیکیمر
سازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنن

  دگان
سازمان راهداري و حمل و نقل 

  اي جاده
  سازمان بنادر و دریانوردي

  آهن جمهوري اسالمی ایران راه
  سازمان هواپیمایی کشوري 
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  همکار هاي دستگاه  خوشه متولی دستگاه  خدمت خوشه نام ردیف

 بهداشت،درمان وزارت  بهداشت و سالمت   .2
  پزشکی وآموزش

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  هوریسجم

و نظارت  یزير برنامه معاونت
  یسجمهوررئ يراهبرد

  معاونتعلمیوفناوریرییسجمهور
  سازمانتأمیناجتماعی

  یخدمات درمان یمهب سازمان
  سازمانخدماتدرمانینیروهایمسلح

  سازمانبهزیستیکلکشور
  وزارتورزشوامورجوانان
  سازمانانتقالخونایران

  سازمانهالالحمرجمهوریاسالمیایران
  ورشوزارتآموزشوپر

  امورخارجه وزارت  المللاموربین   .3

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

  معاونتعلمیوفناوریرییسجمهور
  وزارتکشور

  وزارتفرهنگوارشاداسالمی
  سازمانتبلیغاتاسالمی

  وزارتصنعت،معدنوتجارت
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  همکار هاي دستگاه  خوشه متولی دستگاه  خدمت خوشه نام ردیف

  کشور وزارت  امور داخلی کشور   .4

همدیریتوسرمایهانسانیرئمعاونتتوسع
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

 ییسر يو فناور یعلم معاونت
  جمهور

  وزارتاطالعات
  وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح

  وزارتفرهنگوارشاداسالمی
  وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات

  سازمانثبتاحوالکشور
  نیرویانتظامیجمهوریاسالمیایران

  ارشاداسالمی و فرهنگ وزارت  اجتماعی و فرهنگی  .5

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

 ییسر يو فناور یعلم معاونت
  جمهور

  وزارتفرهنگوارشاداسالمی
سازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگر

  دشگري
  سازماناوقافوامورخیریه

  سازمانحجوزیارت
  سالمیسازمانتبلیغاتا

  وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات
  وزارتکشور

  شهرداري ها



  بسمه تعالی
  جمهوري اسالمی ایران

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
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  همکار هاي دستگاه  خوشه متولی دستگاه  خدمت خوشه نام ردیف

  نفت وزارت  انرژي   .6

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

 ییسر يو فناور یعلم معاونت
  جمهور

هاینفت شرکتملیپاالیشوپخشفراورده
  یایران

  سازمانانرژیاتمی
  وزارتنیرو

  اي یبرقمنطقههاشرکت
  هایآبوفاضالبشرکت

  شهرداري ها

 زیست،منابع محیط   .7
  جهادکشاورزي وزارت  وکشاورزي طبیعی

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

 ییسر يو فناور یعلم معاونت
  جمهور

  سازمانحفاظتمحیطزیست
  سازماندامپزشکیکشور

  بیعیادارکلمنابعط
  سازمانشیالتایران

  )هایآبوفاضالبشرکت( وزارتنیرو
  شهرداري



  بسمه تعالی
  جمهوري اسالمی ایران

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
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  همکار هاي دستگاه  خوشه متولی دستگاه  خدمت خوشه نام ردیف

  اجتماعی تعاون،کارورفاه وزارت  اجتماعی وتأمین رفاه   .8

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

 ییسر يو فناور یعلم معاونت
  جمهور

  بنیادمسکنانقالباسالمی
  مورایثارگرانبنیادشهیدوا

  کارگروهامدادامامخمینی 
  سازمانبهزیستیکشور

  صندوقبازنشستگیکشوري
  سازمانبیمهخدماتدرمانی

  سازمانخدماتدرمانینیروهایمسلح
  صندوقتأمیناجتماعی

  سازمانامورعشایر
  وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات

  شهرداري ها



  بسمه تعالی
  جمهوري اسالمی ایران

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
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  همکار هاي دستگاه  خوشه متولی دستگاه  خدمت خوشه نام ردیف

  قضائیه قوه  حقوقی قضایی   .9

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  سجمهوری
ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه

  جمهور
 ییسر يو فناور یعلم معاونت

  جمهور
  سازمانتعزیراتحکومتی

  سازمانپزشکیقانونیکشور
  سازمانثبتاسنادومالککشور

  سازمانبازرسیکلکشور
هاو  سازمانزندان

  اقداماتتأمینیوتربیتیکشور
  وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات

  وزارتاموراقتصادیودارایی
  هاي کل کشور دادگستري

  ودارایی اموراقتصادي وزارت  مالی و اقتصادي   .10

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

 ییسر يو فناور یعلم معاونت
  جمهور

  بیمهمرکزیجمهوریاسالمیایران
  بانکمرکزیجمهوریاسالمی

  سازمان بورس و اوراق بهادار
  مان امور مالیاتیساز

  وزارتصنعت،معدنوتجارت
  وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات

های گذاریفعالیت صندوقبیمهسرمایه
  معدنی



  بسمه تعالی
  جمهوري اسالمی ایران

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
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  همکار هاي دستگاه  خوشه متولی دستگاه  خدمت خوشه نام ردیف

  اطالعات وزارت  بحران امنیت و مدیریت   .11

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

  جمعیتهالالحمرجمهوریاسالمیایران
  کشور وزارت

  وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح
  سازمانپدافندغیرعامل

  وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی
  وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات

  وزارتنیرو
  وزارتمسکنوشهرسازي

  شهرداري ها

 فناوري و ارتباطات وزارت  اطالعات و ارتباطات   .12
  اطالعات

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس همعاونتبرنام
  جمهور

 ییسر يو فناور یعلم معاونت
  جمهور

  وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات
  اپراتورهاي ارتباطی

  سازمان نظام صنفی رایانه اي کشور
  سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی



  بسمه تعالی
  جمهوري اسالمی ایران

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
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  همکار هاي دستگاه  خوشه متولی دستگاه  خدمت خوشه نام ردیف

  شهرسازي و راه وزارت  شهرسازي و نقل و حمل   .13

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

 ییسر يو فناور یعلم معاونت
  جمهور

  آهنجمهوریاسالمی شرکتراه
  هایکشور شرکتمادرتخصصیفرودگاه

  اي سازمانراهداریوحملونقلجاده
شرکتمادرتخصصیآزمایشگاهفنیومک

  انیکخاك
  سازمانبنادرودریانوردي

  سازمان هواپیمایی کشوري
  شهرداري ها

 وفناوري علوم،تحقیقات وزارت  ژوهشوپ آموزش   .14

معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئ
  یسجمهور

ریزیونظارتراهبردیرئیس معاونتبرنامه
  جمهور

 ییسر يو فناور یعلم معاونت
  جمهور

  وزارتآموزشوپرورش
  سازمان نهضتسوادآموزي
  سازمانسنجشآموزشکشور

سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدا
  ها نشگاه

،توسعهوتجهیزمدارسازماننوسازي
  س کشور

  کانونپرورشفکرکودکانونوجوانان
  ایکشور سازمانآموزشفنیوحرفه

  

  



  بسمه تعالی
  جمهوري اسالمی ایران

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
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  )شناسنامه خدمت(پیوست ب 
 

  :نام دستگاه
  : شماره شناسه خدمت  :وظیفه/عنوان خدمت

ماهیت 
  :وظیفه/خدمت

حاکمیتی  گري  تصدي حمایتی  

  :وظیفه/شرح خدمت

  ):گان(گیرندمعرفی خدمت
  :هاي خدمت رگروهانواع زی

هاي کنونی ارایه  کانال
  خدمت 

 حضور در
دفاتر دستگاه 

و مراکز 
  وابسته 

........ تعداد (
  )مرکز

 دفاتر پیشخوان
ودفاترخدمات 

تعداد (  ICTروستایی 
  )دفتر........ 

جایگاه وب  ها سایر کانال :  

روش ارائه خدمت 
  الکترونیکی

  ارایه
-خدمت به

صورت 
 غیرالکترونیکی

 رسانی  اطالع
الکترونیکی از 

چگونگی ارایه خدمت 
و امکان دریافت 

 کاربرگ از طریق وب

  تعاملی   تراکنشی 

 :هاي مراجعه حضوري ذکر ضرورت

 :گیرندگانآمار تعداد خدمت

سطح ارائه خدمت 
  کترونیکیال

 ملی  اي منطقه  استانی      شهري
روستائی 

  G2G G2C  G2B  B2B  نوع خدمت
B2C  

  :تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله/ها تعداد دوره
  : مدت زمان ارائه خدمت

  ):ریال) (درصورت وجود(بهاي تمام شده ارایه خدمت   ):ریال(ي مستقیم ارایه خدمت هزینه
یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل  است،...) مانند اطالعات، استعالم و (آیا ارایه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی

  ارایه است؟
  : هاي احراز هویت حقیقی و حقوقی نیازمندي

  :نیازمندي ها به  دیگر پایگاه هاي اطالعات پایه کشور
  مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟

  



ی عا   ه 

ان ی ا ال س   وری ا
العات ط ناوری ا باطات و   وزارت ار

  
 

 

طالعات ناوری ا ی  ای عا ور رخا   د

  :ماره

 : ر
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 برنامه ها واقدامات اجرایی توسعه دولت الکترونیکی): ج(پیوست 

 همکار) هاي(دستگاه دستگاه مسئول کد وژه هااقدامات و پر ردیف
نیمه اول 

93 
نیمه دوم 

93 
 خروجی مورد انتظار

 سند % 30 % 30  سازمان     ارایهالگوها و استانداردهاي توسعه و استقرار دولت الکترونیکی 1

2 
هاي اجرایی مطابق  ایجاد اصالحات ساختاري در سطح کلیه دستگاه

       دستگاه هاي اجرایی معاونت توسعه    الزامات نقشه و آیین نامه
اصالح روشها وکاهش  

 بوروکراسی

 دستگاه هاي اجرایی    تهیه شناسنامه خدمات دولت 3
معاونت  -کمیسیونَ 

 توسعه
50٪% 50٪  

شناسنامه خدمات بیش 
 خدمت 1400از 

  ٪50 %50 دستگاه هاي اجرایی معاونت توسعه    تصویب شناسنامه خدمت و تخصیصکد خدمت 4
شناسنامه خدمات تأیید 

 شده

5 
باز مهندسیفرآیندهاي ارائه خدمات دولت با رویکرد معماري 

 معاونت توسعه    )SOA(گرا  سرویس
دستگاه هاي - سازمان

   %40    اجرایی

 سند %30 %30 سازمان- معاونت دستگاه هاي اجرایی    معماریسازمانی دستگاه ها) مستند(چارچوب  6

 سازمان     )EGIF(مل پذیري دولت تهیه چارچوب تعا 7
دستگاه هاي عضو 

 کمیسیون
 سند  60٪ 40٪

 سند %100    معاونت توسعه سازمان    تدوین ضوابط و معیارهایارزیابیکیفیت خدمات الکترونیکی 8

    تدوین ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش اسناد الکترونیکی 9
-وزارت امور اقتصادي و دارایی

یاستگذاري دبیرخانه شوراي س
 سازمان-گواهی الکترونیک

  دبیرخانه
شورایعالیفناوري 

 اطالعات 
 سند 100%   



ی عا   ه 

ان ی ا ال س   وری ا
العات ط ناوری ا باطات و   وزارت ار
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 برنامه ها واقدامات اجرایی توسعه دولت الکترونیکی): ج(پیوست 

 همکار) هاي(دستگاه دستگاه مسئول کد وژه هااقدامات و پر ردیف
نیمه اول 

93 
نیمه دوم 

93 
 خروجی مورد انتظار

10 
توسعه پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی همراه با ارتباطات سببی 

 %30 %30   معاونت - سازمان سازمان ثبت احوال کشور    ونسبی و خدمات استعالم الکترونیکی
سامانه و سرویس 

 استعالم

11 
- روستایی-شهري(یگاه ملی اسناد و امالك و کاداستر کشورتوسعه پا

 %30 %30  معاونت -سازمان   سازمان ثبت اسناد و امالك کشور    و خدمات استعالم الکترونیکی)جنگلها ومراتع- دریایی
سامانه و سرویس 

 استعالم

12 
توسعه وارتقاءپایگاه  هویتیوسائطنقلیه و خدمات استعالم 

 %50 %50    معاونت - سازمان تظامینیرویان    الکترونیکی
سامانه و سرویس 

 استعالم

13 
توسعه پایگاه ملی اشخاص حقوقی و  گسترش خدمات استعالم 

 %50 %50    معاونت - سازمان سازمان ثبت اسناد و امالك کشور    الکترونیکی براي کلیه متقاضیان
سامانه و سرویس 

 استعالم

 %30 %30  معاونت -سازمان   وزارت صنعت، معدن و تجارت    و خدمات استعالم الکترونیکی) کدایران (ایجاد پایگاه کاال و خدمات 14
سامانه و سرویس 

 استعالم

 %70 %30 سازمان   معاونت توسعه    ایجاد پایگاه فرآیند ها و خدمات دولتی 15
سامانه و سرویس 

 استعالم

 %30 %30  نتمعاو -سازمان   شرکت پست    و کدپستی GNAFایجاد پایگاه  16
سامانه و سرویس 

 استعالم

17 
توسعه پایگاه نظام پولی و مالی کشور و خدمات استعالم 

پرداخت الکترونیک وجوه دولتی در کل  الکترونیکیوگسترش نظام 
  دستگاه ها

 وزارت امور اقتصادي و دارایی   

بانک -معاونت -سازمان  
دیوان -مرکزي

دستگاه هاي -محاسبات
   اجرایی

30% 30% 
امانه و سرویس س

 استعالم

 سامانه  %30 %30 سازمان-معاونت   مرکز آمار ایران    ایجاد پایگاه ملی اطالعات و آمار کشور 18



ی عا   ه 

ان ی ا ال س   وری ا
العات ط ناوری ا باطات و   وزارت ار
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 برنامه ها واقدامات اجرایی توسعه دولت الکترونیکی): ج(پیوست 

 همکار) هاي(دستگاه دستگاه مسئول کد وژه هااقدامات و پر ردیف
نیمه اول 

93 
نیمه دوم 

93 
 خروجی مورد انتظار

    ایجاد پایگاه ملی سالمت 19
وزارت بهداشت،درمانوآموزش 

 پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
- ثبت احوال-اجتماعی

 ثبت اسناد وامالك کشور
 سامانه  30% 30%

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    ایجاد سامانه بیمهالکترونیک  کشور 20
وزارت 

بهداشت،درمانوآموزش 
 سازمان-معاونت- پزشکی

 سامانه 30% 30%

    معماري و ایجاد پایگاه اطالعات مکان محور کشور 21
معاونت برنامه ریزي ونظارت 

 راهبردي

سازمان ثبت  - سازمان
-اسناد وامالك کشور

   هاا شهرداري
 سامانه  30% 30%

22 
تدوین و اجراي سازوکار پذیرش اسناد الکترونیکی دریافت درآمدها 

 %100    سازمان وزارت امور اقتصادي و دارایی    هاي دولتی و سپرده
سند و اصالح سامانه 

هایبانکمرکزیوخزانهداري 
 کل کشور

    )NSDI(محور ایجاد منظومه ملی اطالعات مکان 23
ریزي و نظارت  نامهمعاونت بر 

 سازمان- راهبردي رییس جمهور
 سامانه %40 %30 دستگاه هاي اجرایی

    کنندگان اطالعاتسامانه محیط تبادل اطالعات مرتبط با کلیه تأمین 24
مرکز آمار -معاونت  - سازمان

 ایران
 سامانه %30 %20  کل دستگاه هاي اجرایی

 نقشه %30 %30    برداري کشور سازمان نقشه    دوهزارم شهرها¬کپانصدم و ی¬یکGISهاي مبتنی بر  تهیهنقشه 25
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 نقشه وپایگاه اطالعات %30 %30 ربطهاي ذي کلیه دستگاه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور    ها و الیه اطالعات کاداستر کل کشور نقشه 26

27 
 SDIهاي اطالعات مکان محور قلمرو وظایف شهري و ایجاد  تهیه الیه

 وزارت کشور    شهري
شهرداري ها و 

 هاي ذیربط دستگاه
 سامانه 30% 30%

28 
نشانی پستی کلیه اماکن کشور مبتنی بر اطالعات مکان محور 

)GNAF(    شرکت پست 
شهرداریکالن شهر ها، 

سازمان ثبت 
 وامالککشوروسازمان

 سامانه 20% 20%

 جارتوزارت صنعت، معدن و ت    ها و خدمات اعطایشناسه به کلیهکاال 29
هایاجرایی با  دستگاه

 هماهنگی معاونت توسعه
 سامانه 30% 30%

30 
ایجادوتوسعهمرکزملی تبادالت الکترونیکی اطالعات پایه و 

    بیندستگاهی
وزارت ارتباطات و فناوري 

 ملی IXسامانه  %30 %20    اطالعات

31 
هایزیرمجموعه  ایجادمرکز تبادل اطالعات تخصصی خدمات دستگاه

 خوشه هاIxسامانه  %30    سازمان فناوري اطالعات گانه 14خوشه هاي     خوشه اي

 سامانه %60   هایاجرایی دستگاه سازمان فناوري اطالعات    ها ایجاد سامانه متمرکزارزیابی خدمات الکترونیکی و پورتالدستگاه 32

 %30 %20 سازمان -معاونت   راییوزارت امور اقتصادي و دا    استقرار گمرك نوین  و پنجره واحد خدمات گمرکی 33
سامانه و پنجره واحد 

 خدمات 

34 
سازي نظام جامع مدیریت دانش و حکمرانیفناوري تدوین و پیاده

    ITILاطالعات و 
هاي اجرایی و  کلیه دستگاه

 ها استانداري
 %30 %20 سازمان 

ارتقاي بهره وري سازمان 
  ها
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35 
نظام (ستگاه اجرایی تبدیل رقومی ذخایر اطالعاتی موجود در د
 پایگاه اطالعات رقومی %20 %15   معاونت - سازمان  هاي اجرایی دستگاه    )ذخایر دیجیتال کشور

    ارایه خدمات احراز هویت و امضاي الکترونیکی 36
دبیرخانه شوراي سیاستگذاري 

 گواهی الکترونیک کشور

مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک،بانک مرکزي 

کشور و ،سازمان ثبت احوال 
سازمان ثبت اسناد و امالك 

 کشور 

 سامانه و خدمت  30% 20

 سامانه   %30 %20 هایاجرایی دستگاه وزارت     )OID(ثبت شناسهشیء   37

38 
بندي مستمر و صدور نشان تهیه و اجراي سازوکار ارزیابی و رتبه

 وزارت صنعت معدن و تجارت    »کیفیت خدمات«و » اعتماد الکترونیکی«
ت امور اقتصادي و وزار

 دارایی
30% 40%   

39 
 2ایجادزیرساخت دسترسی پرسرعت به اینترنت با حداقل سرعت 

    مگابیت براي کسب وکار ها 4مگابیت بر ثانیه براي خانوارها و 
وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطالعات
اپراتورهاي خدمات   

 ارتباطی
 زیرساختوشبکهدسترسی 30% 30%

 سامانه %50 %50 سازمان هایاجرایی دستگاه    یافت پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایتایجاد سامانه در 40

 سامانه %40 %30 هایاجرایی دستگاه سازمان بازرسیکلکشور- سازمان    سامانه رسیدگی به شکایاتالکترونیکی 41

42 
-هاي اجرایی و واحدهاي تابعه و کسب اتصال کلیه دستگاه

 زیر ساخت شبکه %30 %30 سازمان  هایاجرایی دستگاه    اطالعاتوکارهایوابسته به شبکه ملی 

43 
ایفاوا را در ابعاد ملی،  هایتوسعه تدوین و اجراي نظام پایش شاخص

    المللی اي و بین منطقه
وزارت ارتباطات و فناوري 

 سند و پایگاه اطالعات %30 %30    اطالعات
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44 
تعرفه گذاري خدمات الکترونیکی دستگاه ها و 

 یجادسازوکاراپراتوري خدمات الکترونیکا
 معاونت- سازمان  

کمیسیون تنظیم مقررات 
 ارتباطات رادیویی

 سند و تعرفه 30% 20%

45 
اصالح نظام برنامه ریزي توسعه و استقرار دولت الکترونیکی و  ایجاد 

    ردیف برنامه اي خاص در امور چهارگانه   
ریزي و نظارت  معاون برنامه

      %100    تجمهوريراهبردیریاس

 

  


