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فصل اول -اهداف و مديريت كالن دولت الكترونيكی
ماده  -1تعاريف :در اين مصوبه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوطه به كار می روند،
 .1شورا :شوراي عالی فناوري اطالعات.
 .2معاونت :معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور.
 .3وزارت :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.
 .4كميسيون :كميسيون توسعه دولت الكترونيكی.
 .5سازمان :سازمان فناوري اطالعات ايران.
 .6دستگاههای اجرايی :دستگاه هاي موضوع ماده  5قانون مديريت خدمات كشوري .
 .7خوشههای خدمت :دسته بندي خدمات مرتبط و هم سنخ دولت در  41دسته براي ايجااد همااهنگی
بيشتر بين دستگاه هاي متولی خدمات.
 .8پنجره واحد خدمات  :موضوع ماده 07قانون برنامه پنجم توساعه و شاامل يكرارچاه ساازي و حاذف
فرآيند هاي زائد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي اجرايی متعادد
است.
 .9خدمات فاوا :هر نوع خدمات مديريتی ،كارشناسی ،مشاورهاي ياا خادمات مهندسای مشااور در حاوزه
فناوري اطالعات و امنيت از جمله:
الف ا طراحی مفهومی ،پايه ،تفصيلی و اجرايی
ب ا مطالعات پيدايش ،مطالعات توجيهی و تهيه طرح
پ ا مطالعات پژوهشی ،تحقيقاتی ،بنيادي ،كاربردي ،راهبردي و توسعهاي
ت ا مطالعات موضوعی ،بخشی ،جامع و ميان بخشی
ث ا تهيه و تنظيم استانداردها ،ضوابط و معيارهاي فنی و اجرايی
ج ا برنامهريزي و كنترل پروژه
چ ا مهندسی ارزش
ح ا پايش و ارزشيابی طرحها
خ ا خدمات مديريتی
د ا مديريت طرح
ذ ا مطالعات اقتصادي
ر ا امكانسنجی ،طراحی و مديريت سيستمها
ز ا نظارت بر اجرا ،نصب و بهرهبرداري
ژ ا مطالعات آماري
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س ا ايجاد سيستمهاي اطالعات جغرافيايی ( )GISو سيساتمهاي مختصاات جغرافياايی ()GPSوسااير
سيستمهاي مبتنی بر اطالعات جغرافيايی و مكان محور نظير  GNAFو SDI
ش ا ويژهسازي ،نصب ،راهاندازي ،نگهداري و پشتيبانی بستههاي نرمافزاري
ص ا برنامهريزي ،امكانسنجی ،مديريت طرح ،استانداردسازي ،مطالعه ،طراحی ،سااخت ،پياادهساازي،
ارزيابی و مميزي نظامهاي فناوري اطالعات
ض ا معماري اطالعات ،برنامهنويسی ،پيادهسازي ،انتقال ،پشتيبانی و نگهداري نرمافزارهاي سفارشی
ط ا طراحی شبكههاي رايانهاي
ظ ا خدمات برنامهريزي فناوري اطالعات ،ارتباطات و امنيت شامل تهيه طرحهاي جاامع ،برناماهريازي
راهبردي و تدوين معماري سازمانی
ع -طراحی ،معماري و پيادهسازي سامانههاي مبتنی بر رايانش ابري
ماده  -2هدف از اين مصوبه توسعه دولت الكترونيكی با ويژگی های ذيل است:
سريع و چابك ،مسؤوليت پذير و پاسخگو ،فراگير،كارآمد واثر بخش ،منعطف وتطبيق پذير ،قابل اعتماد ،در
دسترس ،باهماهنگی كامل بين اجزاي دولت و در راستاي ايجاد شفافيت و مقابله با جعل و فساد اداري.
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ماده  -3به منظور راهبري و توسعه دولت الكترونيكی در دستگاه هاي اجرايی و مديريت بر اجراي اين مصوبه
«كميسيون توسعه دولت الكترونيكی» با تركيب اعضاء ذيل زيار نظار دبيرخاناه شاوراي عاالی فنااوري
اطالعات تشكيل می شود:
 .4معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور( به عنوان رئيس)
 .2رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران ( نايب رئيس)
 .3معاونت برنامهريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور
 .1معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئيس جمهور
 .5وزارت اطالعات
 .6وزارت امور اقتصادي و دارايی
 .0وزارت كشور
 .8وزارت دادگستري
 .9معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
 .47سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
 .44سازمان ثبت احوال كشور
 .42شركت پست جمهوري اسالمی ايران
 .43بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران
 .41دبير شوراي سياستگذاري گواهی الكترونيك كشور
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 .45رؤساي كارگروههاي  41گانه خوشههاي خدمات به تناسب موضوع
 .46رييس كانون دفاتر خدمات پيشخوان دولت و بخش عمومی غير دولتی كشور
 .40دو نفر متخصص فناوري اطالعات و يك نفر نماينده صنف مربوطه باه انتخااب دبيار شاوراي عاالی
فناوري اطالعات.
 .48معاون مربوطه در سازمان فناوري اطالعات ايران (دبير كميسيون).
تبصره  -4اعضاي مربوط دستگاههاي اجرايی از وزارتخانهها معاون مربوطه وزير و در دستگاههاي اجرايای
مستقل ،رئيس دستگاه يا معاون مربوطه است كه حكم ايشان براي دو سال توسط رئيس كميسيون صاادر
می شود.
تبصره  -2شرح وظائف ،اختيارات و آيين نامه داخلی كميسيون حداكثر يك مااه پاس از تشاكيل توساط
كميسيون تدوين و به تصويب شورا می رسد.
تبصره -3كميسيون مجاز به تدوين برنامهها ،اقدامات و دستورالعملهاي اجرايی كارگروههاي هار ياك از
خوشههاي خدمت ،پنجرههاي واحد خدمات وكارگروههاي استانی است .مصوبات كميسايون باا همااهنگی
دبيرخانه شورا و متناسب با موضوع و قلمرو اثر به تصويب شورا يا شوراي عالی اداري خواهد رسيد.
ماده  -4دبيرخانه شورا موظف است كارگروههااي  41گاناه خوشاههاي خادمات الكترونيكای را باه صاورت
مأموريت محور و در راستاي ايجاد هماهنگی فنی و اجرايی بين دستگاههاي عضاو مطاابق باا «پيوسات
الف» اين مصوبه ،تشكيل دهد.
تبصره  -1رييس كارگروه به پيشنهاد دستگاههاي عضو هر كارگروه و در سطح حاداقل معااون مارتبط باا
فناوري اطالعات و ارتباطات دستگاه توسط دبير شورا منصوب خواهاد شاد .يكای از اعضااي كاارگروه
توسط رييس كارگروه ،به عنوان دبير كارگروه منصوب میشود.
تبصره  -2كارگروه میتواند در حوزه «دولت الكترونيكی» ،از همكاري كارشناسان و متخصصاين ذيرباط
استفاده كند.
تبصره  -3كليه مصوبات كارگروههاي  41گانه براي تصويب به كميسيون ارجاع میشود.
تبصره  -4كميسيون می تواند بنا به ضرورت و متناسب با فعاليتها ،دستگاههاي ذيل كارگروهها را تغيير
دهد.
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ماده  -5كليه دستگاههاي اجرايی مكلفند ،كارگروه توسعه خدمات الكترونيكی دساتگاه را باه منظاور ايجااد
هماهنگی در برنامهريزي ،اجرا ونظارت بر توسعه خدمات الكترونيكی و اجراي كليه مصوبات مرباوط باه
توسعه دولت الكترونيكی و كميسيون ايجاد كنند.
الف) اعضاي كارگروه:
 .4رييس دستگاه (رئيس )
 .2باالترين مقام فناوري اطالعات و ارتباطات دستگاه يا عناوين مشابه (دبير)
www.ict.gov.ir
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معاون توسعه مديريت و پشتيبانی دستگاه يا عناوين مشابه
يكی از معاونان تخصصی دستگاه به پيشنهاد رييس دستگاه
دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوري اطالعات و بهبود فرآيندها به تشخيص رئيس دستگاه
مسؤول روابط عمومی واطالع رسانی دستگاه يا عناوين مشابه

تبصره  -1دستگاههاي اجرايی مكلفند ،ظرف پانزده روز پس از ابالغ اين مصوبه ،دبير كميته موضاوع ايان
ماده را به عنوان نماينده تام االختيار و صاحب نظر خود باا امضااي بااالترين مقاام دساتگاه باه دبيرخاناه
كميسيون معرفی نمايد.
تبصره  -2مديركل فناوري اطالعات دستگاه يا عناوين مشابه ،مسؤوليت پيگيري و اجراي تكاليف منادرج
در اين مصوبه را در سطح دستگاه بر عهده دارد و موظف است گزارشات دورهاي اقدامات انجام شاده را باه
دبيرخانه شورا ارسال نمايد.
تبصره  -3دستگاههاي اجرايی مجازند در راستاي توسعه فناوري اطالعات و ارايه خادمات الكترونيكای باا
كيفيت وكميت بيشتر به مردم ،نسبت باه پيشانهاد ارتقااي جايگااه و سااختار جدياد واحادهاي فنااوري
اطالعات اقدام كنند .معاونت پس از بررسی و تاييد ،ساختار جديد را ابالغ مینمايد.
ماده  -6استانداريهاي كشور مكلفند ،كارگروه «توساعه دولات الكترونيكای اساتان» را باه منظاور توساعه
يكرارچه خدمات الكترونيكی ،ايجاد استان الكترونيكی و هوشمند تشاكيل دهناد مصاوبات كاارگروه در
چارچوب مصوبات شورا و كميسيون براي كليه دستگاه هاي اجرايی استان الزامی است.
اعضاي كارگروه:
 .4استاندار(رييس)
 .2معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداري يا عناوين مشابه (نايب رييس)
 .3مديركل فناوري اطالعات و ارتباطات استان( نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات باه عناوان
دبير )
 .1مديركل امور اقتصادي و دارايی استان
 .5شهردار مركز استان
 .6رييس شوراي هماهنگی بانكهاي استان
 2 .0نفر از مديران فناوري اطالعات دستگاههاي استانی به پيشنهاد استاندار
 .8مديركل دفتر فناوري اطالعات استانداري يا عناوين مشابه
 .9مديرعامل شركت مخابرات استان
 .47يك نفر صاحب نظر از دانشگاه يا دستگاههاي اجرايی به پيشنهاد دبير و تاييد رييس كارگروه
 .44يك نفر نماينده صنف مربوطه به پيشنهاد دبير و تاييد رييس كارگروه
6
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تبصره -استانداران میتوانند بنا به درخواست فرمانداران كارگروههاي توسعه دولت الكترونيكی شهرساتان
را در سطح فرمانداري با اعضاي نماينده دستگاههاي ذيربط و مشابه كارگروههااي اساتانی تشاكيل دهناد.
نحوه تشكيل ،وظائف و اختيارات اين كارگروه به تصويب كميسيون می رسد.

فصل دوم -باز مهندسی دولت :الزامات فنی و زير ساختی كارآمدسازی و چابك سازی دولت
ماده  -7معاونت براساس الزامات نقشه جامع دولت الكترونيكی مصوب كميسيون و مصوبات مرتبط با دولات
الكترونيكی شوراي عالی اداري ،موظف است اصالحات ساختاري الزم رابه منظاور ايجااد يكراارچگی در
مديريت و توسعه دولتالكترونيكی و چابك سازي دستگاه ها ،به عمل آورد.
تبصره-اصالحات ساختاري بايد به گونهاي باشد كه منجر به يكراارچگی كلياه اماور فنااوري اطالعاات و
ارتباطات دستگاهها و واحدهاي تابعه در يك ساختار منسجم تحت نظر باالترين مقام اجرايی دساتگاه و باا
هدف چابكسازي ارائه خادمات الكترونيكای دساتگاه شاود .كلياه مساؤوليتهاي اجرايای توساعه دولات
الكترونيكی بر عهده رئيس اين واحد است.
ماده  -8كليه دستگاههاي اجرايی موظفند برنامه اجرايی توسعه خدمات الكترونيك خود را ظرف مدت دوماه
پس از ابالغ مصوبه تهيه و به كميسيون ارسال كنند .هرگونه تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه منوط
به تصويب برنامه دركميسيون است و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياسات جمهاوري موظاف
است پس از تأييدكميسيون نسبت به موارد فوق اقدام نمايد.
ماده  -9كليه دستگاههاي اجرايی موظفند شناسنامه خدمات خاود را تاا پاياان ساال  4393و در چاارچوب
پيوست (ب) تهيه و به معاونت ارسال كنند .هرگونه ارائه خدمت الكترونيكای و تخصايص مناابع اعام از
تجهيزات ،اعتبار و نيروي انسانی بدون داشتن شناسنامه خدمت ماورد تايياد معاونات و بادون در نظار
گرفتن الزامات و چارچوب مرجع معماري خدمات دولت الكترونيكی ابالغی كميسايون ،ممناوع اسات.
معاونت پس از تأييد خدمت كد منحصر باه فاردي را باه خادمت ماذكور تخصايص میدهاد .معاونات
برنامهريزي و نظارت راهبردي موظف است با رعايت مفاد ماده  8كليه منابع مورد نيااز ارائاه خادمت را
پس از تاييد شناسنامه خدمت توسط معاونت در بودجه سنواتی لحاظ نمايد.
تبصره -1شناسنامه خدمات بايد با رويكرد يكسانسازي فرايند ارايه خدمات در واحدهاي مختلف دساتگاه
تدوين شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گيرد.
تبصره -2شناسنامه خدمات شامل اقالم اطالعاتی زير است:
7

 .4كد خدمت
 .2منشا قانونی و مقرراتی ارائه خدمت
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 .3نوع خدمت (حاكميتی -حمايتی -تصدي) براساس چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري
 .1ذينفعان خدمت
 .5نيازمنديهاي اطالعاتی و اسنادي خدمت از ذينفع (در قالب كاربرگهاي الكترونيكی)
 .6نيازمنديهاي اطالعاتی (نظير مجوز ،استعالم و )...خدمت از ساير دستگاهها
 .0نيازمنديهاي احراز هويت حقيقی و حقوقی
 .8مجوز و تعرفه دريافت هزينه و شماره حساب آن
 .9ذكر ضرورتهاي مراجعه حضوري
 .47فرآيند زمانی بررسی و ارائه خدمت.
 .44فهرست واحدهاي سازمانی درگير در ارائه خدمت.
ماده  -11معاونت موظف است با بهرهگيري از مصوبات كارگروه موضوع ماده  62و  07قانون برناماه پانجم
توسعه و بر اساس مصوبات كميسايون ،باه منظاور چابكساازي و شفافساازي دولات ،كارآمدساازي و
4
اثربخشی فرايندها ،نسبت به باز مهندسی فرآيندهاي ارائه خدمات دولت با رويكرد معماري سرويسگرا
و بهروشهاي مديريت و راهبري خدمات فناوري اطالعات اقدام كرده و پيشنهادهاي خود را براي بررسی
وطرح در كميسيون ارائه كند.
ماده  -11معاونت موظف است كليه فرآيندها ،شناسنامههاي خدمات تاييد شده و بازمهندسی شده را ضامن
ارسال به دبيرخانه شورا حداكثر يك هفته پس از تصويب در درگاه خود منتشر كرده و براساس مقررات
مصوب نسبت به اصالح فرآيندها و ساختارهاي متناظر آن اقدام كند.
ماده  -12دستگاههاي اجرايی موظفند حداكثر ظرف يك سال پس از ابالغ اين مصاوبه ،چاارچوب (مساتند)
معماري سازمانی را به نحوي كه شامل باز مهندسی كليه خدمات و فرايندهاي خود باشد ،باه دبيرخاناه
شورا ارائه كنند .به روز رسانی معماري سازمانی دستگاهها هر دوسال يكبار بار اسااس مصاوبات شاورا و
كميسيون الزامی است.
ماده  -13دستگاههاي اجرايی موظفند:
 .4با رعايت مفاد ماده ( )16قانون برنامه پنجم توسعه تمهيادات الزم را جهات ايجااد و تخصايص شناساه
پيگيري براي كليه خدمات الكترونيكی مربوطه فراهم كنند .به نحوي كه به ازاي مراجعه اشخاص باراي
دريافت خدمت از طريق درگاه دستگاه يا دفاتر خدماتی يك شناسه پيگياري تولياد شاود .ايان شناساه
پيگيري بايد تا ارائه نهايی خدمت ،امكان پيگيري و كسب اطالع از آخارين وضاعيت درخواسات وكلياه
رويدادها و فعاليتهاي انجام شده توسط دستگاه را با ذكر زمان و مسؤول انجام خدمت از طريق درگاه يا
سامانههاي پيام رسان يا سامانههاي مركز تلفن فراهم كند.
8
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 .2شناسه پيگيري كليه خدمات الكترونيكی خود را از سامانهاي كه معاونت به منظور تولياد شناساه يكتاا
ايجاد مینمايد ،دريافت كنند ،به گونهاي كه كسب استعالمها و دريافت مجوزها به صورت الكترونيكی و
در صورت لزوم با استفاده از امضاي الكترونيكی و بستر ارتباطی امن و اختصاصی زيرمجموعه شبكه ملی
اطالعات انجام شود .ارائه خدمات بايد از طريق درگاه دستگاه اصلی فراهم شده و امكان بررسای آخارين
وضعيت خدمت در درگاه دستگاه فرعی نيز ميسر باشد.
تبصره -در صورتی كه بخشی از ارائه خدمت بر اساس قوانين و مقررات نيازمند پرداخت هزينه باشد ،الزم
است درگاه دستگاه اصلی امكان پرداخت الكترونيكی را فراهم كرده يا به طريقی امكان تأييد پرداخت انجام
گرفته از ساير درگاههاي پرداخت الكترونيكی را فراهم كند.
ماده  -14معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است در بخشانامه و اليحاه بودجاه
سنواتی رديف برنامهاي مشخصی را در هريك از امور چهارگانه براي توسعه و استقرار دولت الكترونيكای
در نظر گرفته و كليه اعتبارات مربوطه را در اين رديفها تجميع كرده و اقدامات الزم در راستاي تاأمين
وتخصيص اعتبارات الزم براي طرحها وپروژههاي توسعه دولت الكترونيكی را بعمل آورد .تخصيص بودجه
به پروژههايی صورت میگيرد كه الزامات و مصوبات مربوطه شامل اين مصاوبه را رعايات كارده باشاند.
بدين منظور مبادله كلياه موافقتناماهها و تخصايص اعتباارات موضاوع بكاارگيري فنااوري اطالعاات و
ارتباطات در دستگاه بايد پس از بررسی فنی سازمان و تأييد دبيرخانه شورا انجام شود.
ماده  -15سازمان موظف است به منظور صيانت از حقوق كاربران و ايجاد رقابت در باازار نسابت باه بررسای
شرح خدمات پروژههاي خدمات دولت الكترونيكی براي مشاركت و سارمايهگذاري بخاش خصوصای در
اجراي آنها به روشهاي مختلف تأمين منابع مالی و اجرا ،نظير ساخت ،بهرهبرداري و انتقال2يا سااخت،
بهرهبرداري و مالكيت ،3اجاره به شرط تمليك و نظاير آن اقادام كارده و هزيناههاي عرضاه خادمات را
بررسی نموده و جهت تصويب به شورا ارايه كند .است .دستگاههاي اجرايی در چارچوب مقررات با تأييد
مراتب توسط شورا و شرح خدمات توسط سازمان مجاز به استفاده از تاوان گروهای شاركتهاي بخاش
خصوصی هستند.
تبصره -احراز صالحيت فنی و اجرايی براي ارايه خادمات دولات الكترونيكای توساط بخاش خصوصای و
اعطاي مجوزهاي مربوطه برعهده سازمان است.
ماده  -16سازمان موظف است نسبت به تهيه چارچوب تعامل پذيري دولات 1وكلياه ضاوابطی كاه متضامن
يكرارچگی فنی واجرايی پيادهسازي برنامههاي دولت الكترونيكی اسات ،باا اساتفاده از ظرفيات فنای و
مشاورهاي شركتها و موسسات داخلی اقدام كند.
)Build–operate–transfer (BOT
)(BOOT
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ماده  -17سازمان موظف است با همكاري معاونت ضوابط و معيارهاي ارزيابی كيفی خدمات الكترونيكی ارائه
شده توسط دستگاههاي اجرايی را باه نحاوي تادوين كناد كاه متضامن دريافات ميازان رضاايتمندي
ذينفعان ،سرعت و دقت ارائه خدمت ،كارايی و اثربخشی خدمت ،ميزان پاسخگويی و شفافيت اطالعاات
و خدمات باشد.
ماده  -18دبيرخانه شورا موظف است با همكاري معاونات تاا پاياان ساال اول اباالغ مصاوبه ،ضاوابط تولياد
اطالعات در دستگاههاي اجرايی را با رويكرد «اطالعات به منزلهي دارايی »5و تعيين شاخصهاي مفيد
بودن و وزندهی به اطالعات را تدوين و ضمن ابالغ به دستگاههاي اجرايای ،برناماههاي فرهنا ساازي
مربوطه را به اجرا گذارد.
تبصره :بدين منظور وزارت با همكاري معاونت ،حمايتهاي الزم (شاامل :آماوزش ،تساهيالت ماالی و
ساير ملزومات) را به منظور ايجاد شركتهاي تخصصی به عمل خواهد آورد.
ماده  -19وزارت امور اقتصادي و دارايی موظف است باا همكااري سااير دساتگاههاي ذياربط و مشااركت
دبيرخانه ،ضوابط و الزامات اجرايی پذيرش اسناد مالی – حسابداري الكترونيكای نظيراساناد كاغاذي را
مطابق بند «ب» ماده ( )18قانون برنامه پنجم ،تدوين و طی حداكثر شش ماه براي اجرا ابالغ كند.
ماده  -21دبيرخانه شورا موظف است با همكاري معاونات و دساتگاههاي ذياربط ضامن تشاكيل كاارگروه
حقوقی فاوا نسبت به تنقيح كليه قوانين و مقررات حوزه فاوا و تدوين پيشنويس مقررات موردنياز اقدام
نمايد .دبيرخانه شورا میتواند در صورت نياز به اصالح قاوانين و مقاررات نظيار بخاش فرآيناد تهياه و
بررسی اسناد مالی قانون محاسبات عمومی يا لزوم تصويب قوانين جديد نظير تراكنشهاي الكترونيكای
(تراكنش مالی ،استنادپذيري وجمعآوري ادلاه الكترونيكای) ،حاريم خصوصای و حمايات از دادههاا و
پايگاههاي اطالعات ،دولت الكترونيكی (با رويكرد يكرارچگی در تعامالت الكترونيكی ساه قاوه) ،قاانون
جامع فناوري اطالعات و ارتباطات و حفاظت از مشتريان (مصرفكنندگان) پيش نويس لوايح مورد نظار
را با همكاري دستگاههاي ذيربط ظرف مدت شش ماه از ابالغ اين مصوبه تدوين و به مراجاع ذيصاالح
ارايه كند.
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فصل سوم -پايگاه اطالعات وخدمات پايه دولت :استنادپذيری اطالعات و مقابله با جعل
ماده  -21داده و اطالعات پايه شامل موارد زير است:
 .4پايگاه ملی هويت اشخاص حقيقی :سازمان ثبت احوال كشور
 .2پايگاه ملی اسناد و امالك و كاداستر كشور :سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
 .3پايگاه هويت وسائط نقليه :نيروي انتظامی
 .1پايگاه ملی هويت اشخاص حقوقی :سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
 .5پايگاه كاال و خدمات(ايران كد) :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 .6پايگاه شناسنامه خدمات و فرآيند هاي دولتی :معاونت
 .0پايگاه نظام ملی آدرس گزاري مكان محور كشور( :6)GNAFشركت پست جمهوري اسالمی ايران
 .8پايگاه نظام پولی و مالی كشور :وزارت امور اقتصادي و دارايی و بانك مركزي ج.ا.ا
 .9پايگاه ملی اطالعات و آمار كشور :مركز آمار ايران
 .47پايگاه ملی سالمت :وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكی
 .44پايگاه ملی بيمه كشور :وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
 .42پايگاه اطالعات مكان محور كشور ( :)SDIمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور
تبصره-1كميسيون می تواند بنا به ضرورت و ويژگیهاي نظير پايگاه هااي داده و اطالعاات فاوق ،سااير
پايگاههاي داده در سطح كشوري را به فهرست فوق اضافه كند.
تبصره -2تكميل ،به روز رسانی و مرجع استنادپذيري اطالعات پايه ،دستگاه متولی پايگاه داده آن اسات.
اين دستگاهها موظفند خدمات استعالم الكترونيكی اين اطالعات را حداكثر ظرف مدت شاش مااه پاس از
ابالغ اين مصوبه فراهم كرده و از طريق مراكز تبادل اطالعات و شبكه ملی اطالعات در اختيار ذينفعان قرار
دهند.
ماده  -22وزارت امور اقتصادي و دارايی موظف است با هماهنگی دبيرخانه شاورا تاا ساال دوم اباالغ ايان
مصوبه به منظور تحقق كامل الكترونيكی كردن كليه دريافتها و پرداختهاي دولت،تدوين واجراي ساز
وكار پذيرش اسناد الكترونيكی دريافت درآمدها وسرردههاي دولتای و پرداخات وجاوه در محايطهااي
اينترنتی را انجام دهد .همچنين موظف است باه منظاور تحقاق كامال دريافات وپرداخات الكترونيكای
درفعاليتهاي اقتصادي كشور توسط ساير ابزارهاي الكترونيكی در نظام اداري-مالی كشور اقادامات الزم
را به انجام رساند.
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تبصره -كليه بانكها و مؤسساات ماالی كشاور موظفناد خادمات باانكی الكترونيكای يااد شاده را باراي
حسابهاي دولتی از طريق سوئيچ خزانه ،زيرنظر و با هماهنگی خزانهداري كل كشاور در اختيارمشاتريان
قرار دهند.
ماده  -23معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به عناوان متاولی ماديريت بهارهبارداري و
تدوين رويه دسترسی به اطالعات مربوط براي نظام برنامهريزي كشور و ديگر متقاضيان ،موظف است در
اجراي بند «ها» ماده ( )16قانون برنامه پنجم توسعه ،باه منظاور پشاتيبانی علمای و آگاهاناه از كلياه
تصميمگيريها ،برنامهريزي و مديريت در سطح ملی منظومه ملی اطالعات مكانمحور 0را ايجاد كند.
تبصره  -1كميته راهبري  SDIكشور با عضويت نمايندگان نهاد هاي ذيل مسئوليت توسعه و گسترش SDI
در سطح ملی ،استانی و دستگاهی را بر عهده دارد.
اعضاي كميته:
 .43معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي(رئيس)
 .41دبيرخانه شوراي عالی فناوري اطالعات(نائب رئيس)
 .45سازمان نقشه برداري
 .46سازمان ثبت اسناد كشور
 .40وزارت راه و شهرسازي
 .48وزارت نيرو
 .49وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات
 .27وزارت كشور
 .24شركت پست جمهوري اسالمی ايران
 .22وزرات علوم ،تحقيقات وفناوري
 .23وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی
 .21شهرداري شهر ها حسب نياز
كميته هاي استانی با مسئوليت استاندار مشابه كميته ملی با حضور شهرداري مركز استان تشكيل می شود.
تبصره -2دستگاههاي اجرايی موظفند در قلمرو وظايف محوله تا پايان ساال دوم اباالغ مصاوبه اطالعاات
مكان محور خود را در قالب سامانه جامع اطالعات مكانمحور تهيه و به معاونت اراياه كارده و باه صاورت
برخط يا در دورههاي زمانی مشخص اطالعات مذكور را به روز كنند.
ماده  -24سازمان نقشهبرداري كشور مسؤول تأمين نقشههاي مبتنی بر سامانه اطالعات جغرافيايی 8باراي
كليه متقاضيان بوده و موظف است با استفاده از امكانات خود و ساير مراجع قانونی و همچنين از طرياق
12
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برونسراري فعاليتها و خريد خدمت از بخش خصوصی ،نقشههاي يكپانصدم و يكدوهزارم شهرها را تا
پايان سال دوم ابالغ مصوبه و براي باقی كشور را تا پايان سال سوم اجراي آن فراهم كند.
ماده  -25سازمان ثبت اسناد و امالك كشاور مساؤول تهياه الياه اطالعاات كاداساتر كال كشاور و تهياه
مختصات جغرافيايی امالك بوده و موظاف اسات باا همكااري كلياه دساتگاههاي ذيرباط اطالعاات و
نقشههاي كاداستر شهري را تا پايان سال دوم ابالغ مصوبه ،كاداستر روستايی را تا پايان سال سوم اباالغ
مصوبه ،كاداستر مراتع و جنگلها و كاداستر دريايی را تا پايان سال چهاارم اباالغ مصاوبه تهياه و باراي
بهرهبرداري عرضه كند .همچنين مكلف است هماهنگیهاي الزم ملی و بينالمللی براي تعامال و تباادل
بين كاداستر و منظومه اطالعات مكانمحور (SDI) 9را بهعمل آورد.
تبصره -كليه دستگاههاي مرتبط موظف به همكاري كامل با سازمان ثبت اسناد و امالك كشاور در تهياه
طرح كاداستر قلمروي مربوط خود هستند.
ماده  -26وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) و كلياه شاهرداريهااي سراسار كشاور
ضمن تهيه اليههاي اطالعات مكان محور قلمرو وظايف شهري و ايجاد  SDIشهري مربوط ،موظاف باه
مشاركت در تهيه ،تامين ،بروز رسانی و تبادل اطالعات  SDIملی با دستگاههاي ذيربط هستند.
ماده  -27شركت ملی پست جمهوري اسالمی ايران موظف است تا پايان سال دوم ابالغ اين مصوبه ،نشانی
پستی كليه اماكن كشور را بر اساس ضوابط نظام كد پستی و مشخصات فنی روش نشانی دهی مبتنی بر
اطالعات مكان محور  GNAFتهيه و به عموم ارائه كند .كليه دستگاهها ،شهرداريها و آحااد جامعاه و
بخش خصوصی موظف به بكارگيري اين نشانی در اسناد و مدارك و تبادل خدمات خود هستند.
تبصره -بدين منظور كارگروهی شامل سازمان ،شركت ملی پست ،سازمان ثبات اساناد و اماالك كشاور،
دبيرخانه شهرداريهاي كالن شهرها و سازمان شهرداريها و دهياريهااي كشاور و شاهرداريهاي كاالن
شهرها (حسب مورد) تشكيل و برنامه ،ضوابط ،نحوه مشاركت و سرمايهگذاري اجراي اين پروژه را تعيين و
براي تصويب به كميسيون ارائه میكنند.
ماده  -28وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است در راستاي اجرايی شدن كامل نظام طبقهبندي كااال
و خدمات نسبت به اعطاي شناسه استاندارد و يكتا به كليه كاالها و خدمات اقدام كند .استفاده از شناسه
خدمات وكاالها در كليه سامانههاي دستگاههاي اجرايی از سال دوم پس از اباالغ ايان مصاوبه ضاروري
است.
تبصره -شناسه مربوط به خدمات دولتی بايد با هماهنگی معاونت تخصيص داده شود.
ماده  -29وزارت امور اقتصادي و دارايی موظف است اقدامات زير را به عمل آورد:
13
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شماره:

022/541

اترخي5131/20/55 :

 .1برنامهريزي و اجراي روش دريافت و پرداخت الكترونيكی در كليه پيشخوانهاي ارايه خدمات در كشور و
همچنين محيطهاي اينترنتی براي تعامالت مالی دولتی و ارتقاي توان مديريت مالی دولت با استفاده از
سوئيچ خزانه زيرنظر خزانهداري كل كشور ،براي نظارت برخط روي حسابهاي دولتای و گاردش ماالی
مربوط ،از ابتداي سال اول ابالغ مصوبه.
 .2تأمين خدمات اطالعرسانی الكترونيكی از طريق پنجره واحد تجاري اياران (شاامل اطالعاات و خادمات
تجارت و بازرگانی داخلی و بينالمللی) براي تسهيل تجارت الكترونيكی در كشور در هماهنگی با پنجاره
واحد گمركی به عنوان زيرمجموعه و پنجره واحد ملی به عنوان فوقمجموعه از ابتداي ساال دوم اباالغ
مصوبه.
 .3استقرار گمرك نوين را بر مبناي روياههاي اساتاندارد بينالمللای و ماديريت خطرپاذيري هوشامند از
ابتداي ابالغ مصوبه آغاز كندبه نحوي كه خدمات گمرگی از طريق درگاه هاي الكترونيكای در دساترس
ذينفعان به صورت تعاملی قرار گيرد و گزارش پيشرفت آن را در بازههاي  6ماهه به اطالع عموم برساند.
تبصره -شيوهنامه مربوط به اجراي اين بند تا پايان شش ماهه اول ابالغ مصوبه تهيه و براي آگاهی و اجرا
به كليه دستگاههاي مربوط ابالغ میشود.

فصل چهارم -مراكز تبادل اطالعات

11

ماده  -31وزارت ،موظف است با هدف ايجاد يكرارچگی در تبادل اطالعات و خادمات و ممانعات از ايجااد
شبكههاي ارتباطی و اطالعاتی موازي و زائد بين دستگاههاي اجرايی و تضامين حفا امنيات شابكه و
عدم دسترسی اشخاص غير مجاز اقدامات زير را انجام دهد:
 .4هماهنگی براي ايجاد زيرساخت ارتباطی شبكههاي اختصاصی كليه دستگاههاي اجرايی و واحدهاي
تابعه در سطح كل كشور.
 .2ايجاد مركز ملی تبادالت الكترونيكی اطالعات پايه و بين دستگاهی.
 .3كمك و هماهنگی براي ايجاد مراكز تبادالت الكترونيكی خوشههاي  41گانه و ساير مراكز مورد نياز
با همكاري و سرمايهگذاري دستگاههاي ذيربط.
ماده  -31وزارت موظف است به منظور تسهيل اجراي بند «ب» ماده ( )16قانون برنامه پنجم توسعه براي
به اشتراكگذاري بانك هاي اطالعاتی پايه براي جلوگيري از موازي كااري دساتگاهها باه منظاور ارائاه
خدمات بين دستگاهی ،مركز ملی تبادالت الكترونيكی اطالعات پايه و بين دساتگاهی را باا ويژگیهااي
زير ايجاد كند:
 .4مركز IXمحل تبادل اطالعات پايه مورد نياز خدمات الكترونيكی دستگاهها است.
14
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022/541
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 .2بانكهاي اطالعاتی پايه موضوع ماده( )24به صورت مستقيم به مركز تبادل اطالعاات ملای متصال
شوند.
 .3تبادل اطالعات به شيوه خدمات الكترونيكی يا تبادل پيام هاي الكترونيكی است.
 .1هيچ محتوي اطالعاتی در اين مراكز به جز داده ترافياك تباادالت الكترونيكای نگهاداري و ذخياره
نمیشود.
 .5اين مركز امكان پايش و نظارت براي تبادالت الكترونيكی داشته و نيز امكان گزارشگيري براي كليه
ذينفعان وجود دارد.
 .6كليه دستگاههاي اجرايی متولی اطالعات پاياه موظفناد خادمات اطالعاات پاياه خاود را باه سااير
دستگاههاي اجرايی و ساير اشخاص حقوقی تنها از طريق مراكز تبادل اطالعات مبادلاه كنناد .هار گوناه
ايجاد ارتباط جديد اختصاصی بين دستگاهی براي تبادل اطالعات پاياه خاارج از مركاز تباادل اطالعاات
ممنوع بوده و در صورت وجود میبايستی پس از راهاندازي و استقرار كامل اين ارتباط برچيده شود.
ماده  -32كارگروه هريك از خوشههاي  41گانه میتواند حسب نياز نسبت به ايجاد مركاز تباادل اطالعاات
تخصصی خدمات دستگاههاي زيرمجموعه آن خوشه اقدام كند .اين  IXشامل ويژگیهاي زير است:
 .4مركز IXمحل تبادل اطالعات مورد نياز خدمات الكترونيكی دستگاههاي ذيل خوشه است.
 .2تبادل اطالعات به شيوه خدمات الكترونيكی يا تبادل پيام هاي الكترونيكی است.
 .3هيچ محتوي اطالعاتی در اين مراكز به جز داده ترافياك تباادالت الكترونيكای نگهاداري و ذخياره
نمیشود.
 .1اين مركز امكان پايش و نظارت براي تبادالت الكترونيكی داشته و نيز امكان گزارشگيري براي كليه
ذينفعان وجود دارد.
ماده  -33كليه دستگاههاي اجرايی زيرمجموعه هر خوشه موظفند اطالعات خدمات خود را از طريق مراكز
تبادل اطالعات مرتبط به ساير دستگاههاي اجرايی زير همان خوشه ارائه كنند .پس از استقرار اين مراكز
تبادل اطالعات ايجاد ارتباطات خاص بين دستگاهی براي تباادل اطالعاات پاياه خاارج از مركاز تباادل
اطالعات تنها با مجوز شورا امكانرذير است.
ماده  -34كليه خدمات بايد متناسب با نياز و به صورت رايگان ،در اختيار دستگاههاي اجرايی ثالا و نياز
مراكز تبادل اطالعات تخصصی (نظير  IXملی كشور) قرار گيرد.
تبصره -هر دو دستگاه مبدأ و مقصد زيرساختهاي الزم براي ارائه و دريافت اطالعاات و خادمت را فاراهم
كرده ،دستگاه اجرايی مقصد حق واگذاري خدمات پايه به غير را ندارد.
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فصل پنجم-تكاليف دستگاههای اجرايی
ماده  -35دستگاههاي اجرايی مجاز به پاسخگويی الكترونيكای باه هرگوناه درخواسات اطالعاات اشاخاص
حقيقی يا دستگاه اجرايی ديگر كه به صورت الكترونيكی براي آنها ارسال شده ،هستند.
ماده  -36سازمان موظف است نسبت به ايجاد سامانه متمركز ارزيابی خادمات الكترونيكای دساتگاهها باه
گونهاي كه شامل ويژگیهاي زير باشد ،اقدام كند:
 .4مبتنی بر فناوري وب سرويس، 44
 .2امكان ثبت شمارش مراجعين به درگاه و كاربران برخط،
 .3قابليت نظر سنجی از مراجعين و ارزيابی كيفيت خدمات الكترونيكی؛
تبصره -1دستگاههاي اجرايی موظف به درج اين وب سرويس در درگاه خود و در فرآيند الكترونيكای هار
خدمت هستند و بايد شناسه خدمت به اين سرويس ارسال شود .ارزيابی ميزان رضايت مندي مراجعين باه
درگاه دستگاه هاي اجرايی تنها از اين طريق صورت خواهد گرفت.
تبصره-:2شرايط دسترسی به گزارشات ارزيابی خدمات توليد شده توسط اين سامانه به تصويب كميساون
خواهد رسيد.
ماده  -37دستگاههاي اجرايی بايد كليه درخواستها ،اظهارنامهها و يا اسنادي كه باه صاورت الكترونيكای
توسط يك كاربر براي آنها ارسال میشود و يا تمام پرداختهاي الكترونيكی مربوط به فراينادهاي اداري
را درصورتيكه مغاير با ضوابط امنيتی نباشد ،پذيرفته ،پردازش كرده و پاسخ دهند.
ماده  -38رسيدگی به درخواستی كه به صورت الكترونيكی براي يك دستگاه اجرايی ارسال شده است بايد
بدون نياز به تائيد مجدد ارسال كننده و يا نياز به ارسال يك كاربرگ ديگر ،ثبت و پردازش شود .هرگونه
رويه الزامآور يا كاربرگهاي تكميلی در اين خصوص بايد به تائيد شوراي عاالی اداري برساد و ياا آنكاه
بطور ويژه در اين مصوبه مستتثنی شده و تعريف شود.
ماده  -39دستگاههاي اجرايی بايد ضوابط بهرهبرداري از خدماتی را كه به صورت الكترونيكی راهاندازي مای
كنند ،در چارچوب مصوبات و ضوابط تعيين شده از سوي شورا ،جهت اطالع عماوم بطاور شافاف اعاالم
نمايند بنحوي كه استفاده از آن براي بهره برداران و شهروندان با ابهام روبهرو نباشد.
ماده  -41كليه دستگاههاي اجرايی موظفند حداكثر دو سال پاس از اباالغ مصاوبه« ،نظاام جاامع ماديريت
دانش» در بخش مربوطه را با رعايت «اصول مديريت دانش و يكرارچگی اطالعات» و «نظاام حكمرانای
فناوري اطالعات 42و نظام مديريت خدمات فناوري اطالعاات»  ،43منطباق باا اساتانداردهاي مربوطاه،
16
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تدوين و پيادهسازي كنند.گزارش اقدامات انجام شاده دساتگاه مای بايساتی هار شاش مااه يكباار باه
كميسيون ارائه شود.
تبصره-كليه دستگاههاي اجرايی موظفند ذخاير اطالعاتی موجود در دستگاه اجرايی را از ساال اول اباالغ
مصوبه به تدريج طی سه سال به صورت رقومی تبديل و با رعايت قاوانين و مقاررات مرباوط در دساترس
كاربران در سطوح مختلف قرار دهند.
ماده  -41كليه دستگاههاي اجرايی موظفند از طريق درگاه خود يك كانال ارتباطی امن و قانونی براي انجاام
رويههاي اداري برقرار كنند تا كاربران بتوانند با استفاده از كليه ابزارهاي دسترسی و ارتباطی نظير تلفن،
رايانه يا تلفن همراه خود با دولت ارتباط برقرار كنند .بدستآوردن اطالعات و يا ارائاه اساناد و مادارك
كاغذي ،دريافت يا پركردن كاربرگهاي اداري آن نبايد منوط به مراجعه حضوري شهروندان و صااحبان
مشاغل به ادارات باشد.
تبصره -در صورت تأمين زيرساخت كليد عمومی امضاي اين اسناد نيازمند مراجعه حضوري نيست.
ماده  -42كليه دستگاههاي اجرايی موظفند براي انجام درخواستهاي اداري و ارائه خدمات دولتی خاود باه
شهروندان از سامانههاي رايانهاي در دسترس عموم موسوم به درگاه كه بر اساس ضوابط و استانداردهاي
مصوب هيأت وزيران به شماره /492637ت/12635ك مورخ  4394/47/3طراحی شدهاسات ،اساتفاده
كنند و امكان دسترسی به اطالعات و خدمات مربوطه را از طرق مختلف شامل تلفن ،پياماك ،راياناماه،
شبكههاي ارتباطی و ساير شيوههاي ممكن فراهم سازند.

فصل ششم -تكاليف سازمان
ماده  -43در راستاي توسعه دولت الكترونيكی ،سازمان موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
 .4همكاري با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در نظارت و اعمال رتباه بنادي
پيمانكاران حوزه فناوري اطالعات به منظور انعقاد قرارداد با دستگاه هاي اجرايی.
 .2ارائه كمكهاي كارشناسی به دستگاه هاي اجرايی و بررسی و تأييد شركت هااي مشااور و توانمناد
داخلی وخاارجی در طراحای و اجاراي پاروژه هااي فنااوري اطالعاات وتوساعه دولات الكترونكای
دستگاههاي اجرايی.
 .3ايجاد هماهنگی فنی بين دستگاه هاي اجرايی مرتبط با خوشاههاي خادمات و پنجاره هااي واحاد
خدمات الكترونيكی.
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طراحی ،اجرا و ارائه خدمات مراكز تبادل اطالعات ملی و ارائه كمك هاي فنای و كارشناسای باراي
مراكز تبادل اطالعات خوشه هاي خدمات.
ارزيابی فنی و رتبه بندي كيفی خدمات الكترونيكی و درگاههاي دستگاهی و استانی.
طرح ريزي و اجراي سامانه هاي ملای و فرادساتگاهی توساعه خادمات الكترونيكای باا همكااري و
مشاركت ساير دستگاههاي مسؤول.
بررسی و تطبيق طرح هاي توسعه فناوري اطالعات و خدمات الكترونيك دستگاه هاا باا مالحظاات
امنيتی ابالغی توسط مراجع ذيصالح قانونی و ارائه كمك هاي فنی در جهت امن سازي سامانهها.
طرح ريزي و ايجاد شبكههاي ارتباطی و تبادل اطالعات بين دستگاه ها ،مراكز تبادل اطالعات ملای
و خدمات اطالعات پايه ذيل شبكه ملی اطالعات و شبكه دولت.
تهيه و اجراي ساز وكار ارزيابی و رتبهبندي مستمر و صدور نشاان «قابليات اطميناان» و «كيفيات
خدمات» براي كليه وبگاهها و درگاه هاي دستگاه هاي اجرايی از ابتداي سال دوم ابالغ مصوبه.

ماده  -44سازمان موظف است با همكاري معاونت  ،ضوابط و معيارهاي ارزيابی بلوغ نظام ماديريت خادمات
فناوري اطالعات دستگاههاي اجرايی را به نحوي تدوين نمايد كاه متضامن انطبااق فراينادهاي ارائاه و
پشتيبانی خدمات فناوري اطالعات با بهروشها و استانداردهاي مرجع اين حوزه باشد.
فصل هفتم  -ساير ضوابط
ماده  -45به منظور تأمين منابع مورد نياز توسعه دولت الكترونيكی دستگاههاي اجرايی مجازند درصورت نياز
و با هماهنگی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و در چارچوب بودجه سنواتی ،تا ميزان يك درصد
از سرجمع اعتبارات سرمايهاي و هزينهاي خود را عالوه بر مناابع اعتبااري سااالنه در سرفصال فنااوري
اطالعات و ارتباطات پيشبينی و منظور نمايند .اجراي اين بند توسط شركتهاي دولتی دستگاههايی كه
شمول اين آييننامه بر آنها مستلزم ذكار ناام مایباشاد از طرياق مجاامع شاركتهاي مرباوط طارح و
تصميمگيري خواهد شد.
ماده  -46دستگاههاي اجرايی میتوانند از طريق شركتهاي دانش بنيان،شركت هاي مشاور و يا شركت هاي
توانمند نرم افزاري با استفاده از روش تك گزينهاي موضوع بناد ث مااده  46آيينناماه خرياد خادمات
مشاوره ،نسبت به اخذ خدمات فاوا تا سقف ساه برابار نصااب معاامالت متوساط اقادام نمايناد .تعياين
صالحيت و رتبهبندي شركتهاي دانش بنيان در حوزه خدمات فاوا موضوع ايان مااده توساط ساازمان
انجام می شود.
18
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اترخي5131/20/55 :

ماده  -47دستگاههاي اجرايی موظف هستند در جهت ايجاد محيط عادالنه و رقابتی ،اسناد مناقصاات را باه
گونهاي تدوين نمايند كه حجم ريالی پروژه با رتبه بندي خواسته شده و سقف پذيرش شركتهاي داراي
رتبه تناسب داشته باشدو حتیالمقدور در شرايط داشتن ضرايب كيفی برابر به شركتهاي با رتبه بااالتر
واگذار نشود.
ماده  -48كليه دستگاه هاي اجرايی در ارائه خدمات الكترونيكی و سامانههاي اطالعاتی خود ملزم به رعايات
ضوابط امن سازي و امنيت ابالغی توسط مراجع ذيصالح و حف تماميت و صاحت اطالعاات و خادمات
هستند .حف امنيت به هيچ وجه نبايد مانع ارائه كيفی خدمات باشد .سازمان موظف است باا همكااري
مهاد هاي ذيربط گزارش ساالنه رعايت ضوابط امنيتی پايگاه هاي الكتورنيكی دستگاه هاي اجرايی كشور
تهيه ومراجه ذيربط وشورا اعالم كند.
ماده  -49سازمان موظف است باهمكاري معاونت و كارگروههاي ذيربط خدمات الكترونيكی ارايه شده توساط
دستگاههاي اجرايی و بلوغ نظام مديريت خدمات فناوري اطالعات اين دستگاهها را به طور مستمر پايش
كند .همچنين الزم است در اين خصوص گزارشهاي ارزيابی و نظارتی الزم را تهيه و به معاونت برناماه
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ،دستگاهها ودبيرخانه شورا اعالم كند.
ماده  -51سازمان موظف است با همكاري دبيرخانه شورا جهت به روز رسانی هر ساله اين مصوبه اقدام كناد.
كليه دستگاههاي اجرايی در جهت ارتقاي اين مصوبه می توانند پيشنهادهاي خود را به شورا اعالم كنند.
ماده  -51برنامه اجرايی پروژههاي مهم مشمول اين آيين نامه شامل عنوان اقدام ،دستگاه مساؤول ،دساتگاه
همكار و زمانبندي اجرا در پيوست (ج) ارائه شده است .كميسايون مای تواناد در صاورت لازوم برناماه
اجرايی موضوع اين مصوبه را با همكاري دستگاههاي ذيربط اصالح و ابالغ نمايد.
ماده  -52كليه احكام اين مصوبه در چارچوب قوانين و مقررات كشور الزماالجرا است و مقررات مغاير با ايان
مصوبه از تاريخ تصويب اين مصوبه ملغی است.
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شماره:
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پيوست الف -كارگروههای توسعه دولت الكترونيكی

 41كارگروه بر طبق خوشههاي خدمات دولتی مطابق جدول زير تشكيل میشود:
رديف

21

دستگاه متولی كارگروه

نام خوشه خدمت

.1

صنعت و تجارت

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

.2

سالمت و بهداشت

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی

.3

امور بينالملل

وزارت امور خارجه

.4

امور داخلی كشور

وزارت كشور

.5

فرهنگی و اجتماعی

وزارت فرهن

.6

انرژي

وزارت نفت

.7

محيط زيست ،منابع طبيعی و
كشاورزي

وزارت جهادكشاورزي

.8

رفاه و تأمين اجتماعی

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی

.9

امور حقوقی قضايی

قوه قضائيه

.11

اقتصادي و مالی

وزارت امور اقتصادي و دارايی

.11

امنيت و مديريت بحران

وزارت اطالعات

.12

ارتباطات و اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

.13

حمل و نقل و شهرسازي

وزارت راه و شهرسازي

.14

آموزش و پژوهش

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

و ارشاد اسالمی

وظايف كارگروهها عبارتند از:
 .4هماهنگی فعاليتهاي توسعه خدمات الكترونيكی در سطح خوشه و جلوگيري از فعاليتهاي موازي و
تكراري
 .2فراهمسازي نيازمنديها و زمينههاي مشاركت و همكاري بيندستگاهی در ارايه خدمات تمام
الكترونيكی و يكرارچه
 .3اطمينان از يكرارچگی برنامهها و تصويب برنامههاي توسعه دولت الكترونيكی در هر دستگاه
 .1اظهارنظر درباره بودجه هر دستگاه عضو خوشه
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وزارتارتباطات و فناوري اطالعات

شماره:

022/541

اترخي5131/20/55 :

 .5اولويتبندي پروژههاي توسعه دولت الكترونيكی در هر خوشه
 .6تعيين نيازمنديهاي مشترك هر خوشه و تأمين آن از طريق سازمان
 .0تبادل اطالعات ،دانش و تجارب بين دستگاههاي عضو كارگروه
 .8زمينهسازي و فراهمسازي امكان مشاركت و سرمايهگذاري بخش خصوصی در توسعه خدمات
الكترونيكی
 .9متولی اصالح خوشهبندي  41گانه خدمات و خدمات مندرج در هر خوشه ،معاونت توسعه است.
 .47اعضاي كارگروهها را نمايندگان دستگاههاي همكار در هر خوشه خدمت تشكيل میدهند.
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دبيرخاهن شوراي عالي فناوري اطالعات

شماره:

022/541

اترخي5131/20/55 :

فهرست دستگاههاي همكار در هر يك از خوشههاي خدمات در جدول زير آمده است:
رديف

نام خوشه خدمت

دستگاه متولی
خوشه

صنعت و تجارت

.1

دستگاههای همكار

وزارت صنعت،
معدن و تجارت

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
وزارت كشور
مركز آمار ايران
سازمان نقشه برداري كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت امور اقتصاد و دارايی
سازمان خصوصی سازي
سازمان امور مالياتی
گمرك جهوري اسالمی ايران
شركت صنايع كوچك و شهركهاي صنعتی
سازمان ملی استاندارد ايران
شركت سهامی دخانيات ايران
سازمان زمينشناسی و اكتشافات معدنی
شوراي اصناف كشور
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان توسعه تجارت ايران
شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران
شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه
صندوق ضمانت صادرات ايران
شركت سهامی نمايشگاههاي بينالمللی ج.ا.
مركز توسعه تجارت الكترونيكی
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
سازمان بنادر و دريانوردي
راهآهن جمهوري اسالمی ايران
سازمان هواپيمايی كشوري
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رديف

.2

.3

.4

نام خوشه خدمت

سالمت و
بهداشت

امور بينالملل

امور داخلی
كشور

دستگاه متولی

درمان و آموزش
پزشكی

اترخي5131/20/55 :

دستگاههای همكار

خوشه

وزارت بهداشت،

شماره:

022/541

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
سازمان تأمين اجتماعی
سازمان بيمه خدمات درمانی
سازمان خدمات درمانی نيروهاي مسلح
سازمان بهزيستی كل كشور
وزارت ورزش و امور جوانان
سازمان انتقال خون ايران
سازمان هالل احمر جمهوري اسالمی ايران
وزارت آموزش و پرورش

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
وزارت كشور
وزارت امور خارجه
وزارت فرهن و ارشاد اسالمی
سازمان تبليغات اسالمی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

وزارت كشور

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
وزارت اطالعات
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح
وزارت فرهن و ارشاد اسالمی
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
سازمان ثبت احوال كشور
نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران
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رديف

.5

.6

نام خوشه خدمت

اترخي5131/20/55 :

دستگاههای همكار

خوشه

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
وزارت فرهن و ارشاد اسالمی
سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
سازمان اوقاف و امور خيريه
سازمان حج و زيارت
سازمان تبليغات اسالمی
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت كشور
شهرداري ها

فرهنگی و

وزارت فرهن
ارشاد اسالمی

انرژی

وزارت نفت

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
شركت ملی پااليش و پخش فراوردههاي نفتی ايران
سازمان انرژي اتمی
وزارت نيرو
شركتهاي برق منطقهاي
شركتهاي آب و فاضالب
شهرداري ها

وزارت
جهادكشاورزي

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان دامرزشكی كشور
ادار كل منابع طبيعی
سازمان شيالت ايران
وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضالب)
شهرداري

اجتماعی

محيط زيست،
.7

دستگاه متولی

شماره:

022/541

منابع طبيعی و
كشاورزی

و
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رديف

.8

.9

نام خوشه خدمت

رفاه و تأمين
اجتماعی

حقوقی قضايی

دستگاه متولی

شماره:

022/541

اترخي5131/20/55 :

دستگاههای همكار

خوشه

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
بنياد مسكن انقالب اسالمی
بنياد شهيد و امور ايثارگران
كارگروه امداد امام خمينی
سازمان بهزيستی كشور
وزارت تعاون ،كار و
صندوق بازنشستگی كشوري
رفاه اجتماعی
سازمان بيمه خدمات درمانی
سازمان خدمات درمانی نيروهاي مسلح
صندوق تأمين اجتماعی
سازمان امور عشاير
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
شهرداري ها

قوه قضائيه

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
سازمان تعزيرات حكومتی
سازمان پزشكی قانونی كشور
سازمان ثبت اسناد و مالك كشور
سازمان بازرسی كل كشور
سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت امور اقتصادي و دارايی
دادگستريهاي كل كشور
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رديف

نام خوشه خدمت

.11

اقتصادی و مالی

.11

.12

امنيت و
مديريت بحران

ارتباطات و
اطالعات

دستگاه متولی

شماره:

022/541

اترخي5131/20/55 :

دستگاههای همكار

خوشه

وزارت امور
اقتصادي و دارايی

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
بيمه مركزي جمهوري اسالمی ايران
بانك مركزي جمهوري اسالمی
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان امور مالياتی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
صندوق بيمه سرمايهگذاري فعاليتهاي معدنی

وزارت اطالعات

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمی ايران
وزارت كشور
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح
سازمان پدافند غيرعامل
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت نيرو
وزارت مسكن و شهرسازي
شهرداري ها

وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
اپراتورهاي ارتباطی
سازمان نظام صنفی رايانه اي كشور
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
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بسمه تعالي
جمهوري اسالمياريان
وزارتارتباطات و فناوري اطالعات

دبيرخاهن شوراي عالي فناوري اطالعات
رديف

.13

.14

نام خوشه خدمت

حمل و نقل و
شهرسازی

آموزش و
پژوهش

دستگاه متولی

اترخي5131/20/55 :

دستگاههای همكار

خوشه

وزارت راه و
شهرسازي

شماره:

022/541

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
شركت راهآهن جمهوري اسالمی
شركت مادر تخصصی فرودگاههاي كشور
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
شركت مادر تخصصی آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك
سازمان بنادر و دريانوردي
سازمان هواپيمايی كشوري
شهرداري ها

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور
وزارت آموزش و پرورش
سازمان نهضت سواد آموزي
وزارت علوم،
سازمان سنجش آموزش كشور
تحقيقات و فناوري
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاهها
سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور
كانون پرورش فكر كودكان و نوجوانان
سازمان آموزش فنی و حرفهاي كشور
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بسمه تعالي
جمهوري اسالمياريان
وزارتارتباطات و فناوري اطالعات

دبيرخاهن شوراي عالي فناوري اطالعات

شماره:

022/541

اترخي5131/20/55 :

پيوست ب (شناسنامه خدمت)
نام دستگاه:
عنوان خدمت/وظيفه:
ماهيت
خدمت/وظيفه:

شماره شناسه خدمت:
حاكميتی

تصديگري  حمايتی

شرح خدمت/وظيفه:
معرفی خدمتگيرند(گان):
انواع زيرگروههاي خدمت:
كانالهاي كنونی ارايه
خدمت

جايگاه وب

دفاتر پيشخوان و
حضور در
دفاتر دستگاه دفاترخدمات روستايی
( ICTتعداد ........
و مراكز
دفتر)
وابسته

ساير كانالها:

(تعداد ........
مركز)
روش ارائه خدمت
الكترونيكی

 ارايه
خدمت به-
صورت
غيرالكترونيكی

 تعاملی

 اطالعرسانی
الكترونيكی از
چگونگی ارايه خدمت
و امكان دريافت
كاربرگ از طريق وب

 تراكنشی

ذكر ضرورتهاي مراجعه حضوري:
آمار تعداد خدمتگيرندگان:
سطح ارائه خدمت

 ملی

 منطقهاي

 استانی

 شهري
روستائی

G2B

B2B
B2C

الكترونيكی
نوع خدمت

G2G 

G2C

تعداد دورهها/تعداد دفعات ارايه خدمت به ذينفع در يك بازه يك ساله:
مدت زمان ارائه خدمت:
هزينهي مستقيم ارايه خدمت(ريال):

بهاي تمام شده ارايه خدمت (درصورت وجود) (ريال):

آيا ارايه خدمت نيازمند همكاري بين سازمانی(مانند اطالعات ،استعالم و  )...است ،يا اينكه رأسا توسط دستگاه قابل
ارايه است؟
نيازمنديهاي احراز هويت حقيقی و حقوقی:
نيازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطالعات پايه كشور:
مزايا و منافع الكترونيكی كردن خدمت؟
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بسمه تعالي
جمهوري اسالمي اريان
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

دبيرخاهن شوراي عالي فناوري اطالعات

شماره:
اترخي:

پيوست (ج) :برنامه ها واقدامات اجرايي توسعه دولت الكترونيكي
رديف

اقدامات و پروژه ها

1

ارايه الگوها و استانداردهای توسعه و استقرار دولت الكترونيكي

2

ايجاد اصالحات ساختاری در سطح کليه دستگاههای اجرايي
مطابق الزامات نقشه و آيين نامه

کد

دستگاه مسئول
سازمان

معاونت توسعه

3

4

تصويب شناسنامه خدمت و تخصيص کد خدمت

معاونت توسعه

۰

%33

%33

سند

وکاهش

دستگاه های اجرايي

بوروکراسي

تهيه شناسنامه خدمات دولت

سرويسگرا ()SOA

۳3

۳3

انتظار

اصالح روشها

دستگاه های اجرايي

باز مهندسي فرآيندهای ارائه خدمات دولت با رويكرد معماری

دستگاه(های) همكار

نيمه اول

نيمه دوم

خروجي مورد

معاونت توسعه

6

چارچوب (مستند) معماری سازماني دستگاه ها

دستگاه های اجرايي

۷

تهيه چارچوب تعامل پذيری دولت ()EGIF

سازمان

8

تدوين ضوابط و معيارهای ارزيابي کيفيت خدمات الكترونيكي

سازمان
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کميسيونَ  -معاونت
توسعه
دستگاه های اجرايي

شناسنامه خدمات
%٪۰3

٪۰3

۰3%

٪۰3

خدمت

سازمان-دستگاه های

دستگاه های عضو
کميسيون
معاونت توسعه

شناسنامه خدمات
تأييد شده

%43

اجرايي
معاونت-سازمان

بيش از 1433

%33

%33

سند

٪43

٪63

سند

%133

سند

بسمه تعالي
جمهوري اسالمي اريان
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

دبيرخاهن شوراي عالي فناوري اطالعات

شماره:
اترخي:

پيوست (ج) :برنامه ها واقدامات اجرايي توسعه دولت الكترونيكي
رديف

اقدامات و پروژه ها

۳

تدوين ضوابط و الزامات اجرايي پذيرش اسناد الكترونيكي

کد

دستگاه مسئول
وزارت امور اقتصادی و دارايي-
دبيرخانه شورای سياستگذاری
گواهي الكترونيک-سازمان

13

توسعه پايگاه ملي هويت اشخاص حقيقي همراه با ارتباطات سببي

۳3

۳3

انتظار

دبيرخانه شورای عالي

%133

فناوری اطالعات

سازمان -معاونت

%33

%33

سازمان -معاونت

%33

%33

سازمان -معاونت

۰3%

۰3%

سازمان -معاونت

۰3%

۰3%

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سازمان -معاونت

%33

%33

1۰

ايجاد پايگاه فرآيند ها و خدمات دولتي

معاونت توسعه

سازمان

%33

۷3%

16

ايجاد پايگاه  GNAFو کدپستي

شرکت پست

سازمان -معاونت

%33

%33

11
12
13
14

ونسبي و خدمات استعالم الكترونيكي

سازمان ثبت احوال کشور

دستگاه(های) همكار

نيمه اول

نيمه دوم

خروجي مورد

توسعه پايگاه ملي اسناد و امالک و کاداستر کشور(شهری-

سازمان ثبت اسناد و امالک

روستايي-دريايي-جنگلها ومراتع)و خدمات استعالم الكترونيكي

کشور

توسعه وارتقاءپايگاه هويتي وسائط نقليه و خدمات استعالم
الكترونيكي

نيرويانتظامي

توسعه پايگاه ملي اشخاص حقوقي و گسترش خدمات استعالم

سازمان ثبت اسناد و امالک

الكترونيكي برای کليه متقاضيان

کشور

ايجاد پايگاه کاال و خدمات(ايران کد) و خدمات استعالم
الكترونيكي
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سند

سامانه و سرويس
استعالم
سامانه و سرويس
استعالم
سامانه و سرويس
استعالم
سامانه و سرويس
استعالم
سامانه و سرويس
استعالم
سامانه و سرويس
استعالم
سامانه و سرويس
استعالم

بسمه تعالي
جمهوري اسالمي اريان
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

دبيرخاهن شوراي عالي فناوري اطالعات

شماره:
اترخي:

پيوست (ج) :برنامه ها واقدامات اجرايي توسعه دولت الكترونيكي
رديف

اقدامات و پروژه ها

کد

دستگاه مسئول

1۷

وزارت امور اقتصادی و دارايي

دستگاه ها
18

ايجاد پايگاه ملي اطالعات و آمار کشور

1۳

ايجاد پايگاه ملي سالمت

23

ايجاد سامانه بيمه الكترونيک کشور

21

معماری و ايجاد پايگاه اطالعات مكان محور کشور

۳3

۳3

انتظار

سازمان -معاونت-بانک

توسعه پايگاه نظام پولي و مالي کشور و خدمات استعالم
الكترونيكيوگسترش نظام پرداخت الكترونيک وجوه دولتي در کل

دستگاه(های) همكار

نيمه اول

نيمه دوم

خروجي مورد

مرکزی-ديوان
محاسبات-دستگاه های

%33

%33

سامانه و سرويس
استعالم

اجرايي
مرکز آمار ايران

معاونت-سازمان

%33

%33

سامانه

وزارت تعاون ،کار و
وزارت بهداشت،درمانوآموزش

رفاه اجتماعي-ثبت

پزشكي

احوال-ثبت اسناد

%33

%33

سامانه

وامالک کشور
وزارت
وزارت تعاون ،کار و رفاه

بهداشت،درمانوآموزش

اجتماعي

پزشكي-معاونت-

%33

%33

سامانه

سازمان
معاونت برنامه ريزی ونظارت
راهبردی

سازمان -سازمان ثبت
اسناد وامالک کشور-

%33

%33

سامانه

شهرداری هاا
سند و اصالح

22

تدوين و اجرای سازوکار پذيرش اسناد الكترونيكي دريافت
درآمدها و سپردههای دولتي

وزارت امور اقتصادی و دارايي

سازمان

%133

سامانه های بانک
مرکزی و خزانه
داری کل کشور
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بسمه تعالي
جمهوري اسالمي اريان
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

دبيرخاهن شوراي عالي فناوري اطالعات

شماره:
اترخي:

پيوست (ج) :برنامه ها واقدامات اجرايي توسعه دولت الكترونيكي
رديف

اقدامات و پروژه ها

23

ايجاد منظومه ملي اطالعات مكانمحور ()NSDI

معاونت برنامهريزی و نظارت
راهبردی رييس جمهور-سازمان

دستگاه های اجرايي

سامانه محيط تبادل اطالعات مرتبط با کليه تأمينکنندگان

سازمان -معاونت -مرکز آمار

کل دستگاه های

اطالعات

ايران

اجرايي

2۰

تهيه نقشههای مبتني بر GISيک¬پانصدم و يک¬دوهزارم شهرها

سازمان نقشهبرداری کشور

26

نقشهها و اليه اطالعات کاداستر کل کشور

24

2۷

28

2۳
33
31

32

کد

دستگاه مسئول

دستگاه(های) همكار

تهيه اليههای اطالعات مكان محور قلمرو وظايف شهری و ايجاد
 SDIشهری
نشاني پستي کليه اماکن کشور مبتني بر اطالعات مكان محور
()GNAF

سازمان ثبت اسناد و امالک

کليه دستگاههای ذی-

کشور

ربط

وزارت کشور

شرکت پست

%33

%43

سامانه

%23

%33

سامانه

%33

%33

نقشه

%33

%33

%33

%33

نقشه وپايگاه
اطالعات
سامانه

سازمان ثبت و امالک

%23

%23

سامانه

کشور و سازمان

اعطايشناسه به کليهكاالها و خدمات
ايجاد و توسعه مرکزملي تبادالت الكترونيكي اطالعات پايه و بين

وزارت ارتباطات و فناوری

دستگاهي

اطالعات

زيرمجموعه خوشه ای

دستگاههای ذيربط

۳3

۳3

انتظار

شهرداری کالن شهر ها،

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

ايجادمرکز تبادل اطالعات تخصصي خدمات دستگاههای

شهرداری ها و

نيمه اول

نيمه دوم

خروجي مورد

خوشه های  14گانه

www.ict.gov.ir

دستگاههاياجرايي با
هماهنگي معاونت توسعه

سازمان فناوری اطالعات

%33

%33

سامانه

%23

%33

سامانه  IXملي

%33

سامانه Ixخوشه ها

بسمه تعالي
جمهوري اسالمي اريان
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

دبيرخاهن شوراي عالي فناوري اطالعات

شماره:
اترخي:

پيوست (ج) :برنامه ها واقدامات اجرايي توسعه دولت الكترونيكي
رديف
32
33
34
3۰

دستگاه مسئول

دستگاه(های) همكار

اقدامات و پروژه ها

سازمان فناوری اطالعات

دستگاههای اجرايي

استقرار گمرک نوين و پنجره واحد خدمات گمرکي

وزارت امور اقتصادی و دارايي

تدوين و پيادهسازی نظام جامع مديريت دانش و حكمراني

کليه دستگاههای اجرايي و

فناوری اطالعات و ITIL

استانداریها

ايجاد سامانه متمرکزارزيابي خدمات الكترونيكي و پورتال
دستگاهها

تبديل رقومي ذخاير اطالعاتي موجود در دستگاه اجرايي (نظام
ذخاير ديجيتال کشور)

کد

دستگاههای اجرايي

نيمه اول

نيمه دوم

خروجي مورد

۳3

۳3

انتظار

%63

سامانه

معاونت -سازمان

%23

%33

سازمان

%23

%33

سازمان  -معاونت

%1۰

%23

سامانه و پنجره
واحد خدمات
ارتقای بهره وری
سازمان ها
پايگاه اطالعات
رقومي

مرکز توسعه تجارت

36

ارايه خدمات احراز هويت و امضای الكترونيكي

3۷

ثبت شناسه شيء ()OID

دبيرخانه شورای سياستگذاری
گواهي الكترونيک کشور

الكترونيک،بانک مرکزی
،سازمان ثبت احوال کشور

23

%33

سامانه و خدمت

و سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور

38
3۳

33

43

تهيه و اجرای سازوکار ارزيابي و رتبهبندی مستمر و صدور نشان
«اعتماد الكترونيكي» و «کيفيت خدمات»

وزارت
وزارت صنعت معدن و تجارت

دستگاههای اجرايي
وزارت امور اقتصادی و
دارايي

ايجادزيرساخت دسترسي پرسرعت به اينترنت با حداقل سرعت 2

وزارت ارتباطات و فناوری

اپراتورهای خدمات

مگابيت بر ثانيه برای خانوارها و  4مگابيت برای کسب وکار ها

اطالعات

ارتباطي

ايجاد سامانه دريافت پرسش ،انتقاد ،پيشنهاد و شكايت

دستگاههای اجرايي

سازمان

www.ict.gov.ir

%23

%33

%33

%43

%33

%33

%۰3

%۰3

سامانه

زيرساخت وشبكه
دسترسي
سامانه

بسمه تعالي
جمهوري اسالمي اريان
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

دبيرخاهن شوراي عالي فناوري اطالعات

شماره:
اترخي:

پيوست (ج) :برنامه ها واقدامات اجرايي توسعه دولت الكترونيكي
رديف

اقدامات و پروژه ها

41

سامانه رسيدگي به شكايات الكترونيكي

42
43
44

4۰

اتصال کليه دستگاههای اجرايي و واحدهای تابعه و کسب-
وکارهای وابسته به شبكه ملي اطالعات

کد

دستگاه مسئول
سازمان-سازمان بازرسي کل
کشور
دستگاههای اجرايي

تدوين و اجرای نظام پايش شاخصهای توسعهای فاوا را در ابعاد

وزارت ارتباطات و فناوری

ملي ،منطقهای و بينالمللي

اطالعات

تعرفه گذاری خدمات الكترونيكي دستگاه ها و
ايجادسازوکاراپراتوری خدمات الكترونيک

سازمان-معاونت

اصالح نظام برنامه ريزی توسعه و استقرار دولت الكترونيكي و

معاون برنامهريزی و نظارت

ايجاد رديف برنامه ای خاص در امور چهارگانه

راهبردی رياست جمهوری
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نيمه اول

نيمه دوم

خروجي مورد

۳3

۳3

انتظار

دستگاههای اجرايي

%33

%43

سامانه

سازمان

%33

%33

زير ساخت شبكه

%33

%33

20%

30%

دستگاه(های) همكار

کميسيون تنظيم مقررات
ارتباطات راديويي

%133

سند و پايگاه
اطالعات
سند و تعرفه

