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 )به همراه نسخه الکترونیکی(فنّاوری اطّالعات و ارتباطات ایران مجموعه قوانین و مقررات 
 

 دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی: ناشر

 1383بهمن ماه : چاپ اول: نوبت چاپ

  نسخه3000: شمارگان

 964-95582-3-3 شابک

 قاسملو: لیتوگرافی و چاپ

             ir.scict.www                         دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی
 808 شماره – نبش اندیشه یکم – نرسیده به چهارراه شهید قدوسی – خیابان دکتر شریعتی –تهران 

 
 .استفاده از مطالب کتاب با ذکر نام منبع بالمانع است

 )به همراه نسخه الکترونیکی(مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات ایران 

 .1383ی عالی اطّالع رسانی، دبیرخانه شورا:  تهران- خسرو سلجوقی -نصراهللا جهانگرد 

 .جدول:  ص800

ISBN  964 - 95582-3-3 
 .فهرست نویسی بر اساس اطّالعات فیپا

 .واژه نامه

 . سیاست دولت- ایران -تکنولوژی اطّالعات . 1

 . ایران- قوانین و مقررات -تکنولوژی اطّالعات . 2

 . اقدامات تأمینی-تکنولوژی اطّالعات . 3

 .شورای عالی اطّالع رسانی. الف.  ایران- سیاست اطّالعاتی. 4

 5/58T                        4833/303/م3

 م83-26434کتابخانه ملی ایران                        
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 مطالبفهرست 
  پیشگفتار-

  مقدمه-

 وقی فنّاوری اطّالعات و ارتباطاتمبانی قانونی و حق: بخش اول

 3 فصل اول ـ ابالغیه مقام معظم رهبری

 موضوع سیاستهای کلی 9/3/1380 مورخ 1033/1ابالغیه مقام معظم رهبری به شماره  -
 5.............................................................ای شبکه های اطّالع رسانی رایانه

 7 )برنامه گام دوم(فصل دوم ـ جهت گیری های رئیس جمهور 

 9.............................................................ر جمهورئیسبرنامه گام دوم  -
 10.............................................. ساختار پایه-ساماندهی اقتصادی و اشتغال  -
 10.......................................................................حمایت از نخبگان -
 10.........................................................راهبردهای اصالح ساختار اداری -
 10......................................................توسعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات -
 11.......................................................بخش آموزشهای رسمی و عمومی -
 11.........................................................................بخش اقتصادی -

 13 فصل سوم ـ قوانین موضوعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات

 15.....................ون برنامه چهارم توسعه مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات مواد قان-
 34....................... مواد قانون برنامه سوم توسعه مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات-
 4/4/1359 تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب الیحه قانونی-

 38......................................................................های بعدی و اصالحیه
 42.......... 4/10/1379ای مصوب ه فزارهای رایانقانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم ا -
 46........ 19/9/1382 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات مصوب -
 56..................قوانین بودجه ساالنه کل کشور در خصوص فنّاوری اطّالعات و ارتباطات -
 56........تموضوع فنّاوری اطّالعات و ارتباطا  کل کشور1381قانون بودجه سال  13تبصره  -
 58........موضوع فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  کل کشور1382قانون بودجه سال  13تبصره  -

 - يك -
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 61........موضوع فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  کل کشور1383قانون بودجه سال  13تبصره  -
 63..........................................17/10/1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب  -

 87 فصل چهارم ـ  تصویب نامه های هیئت وزیران

 89...............................های اجرایی امور فرابخشی قانون برنامه سوم توسعهراهکار -
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان ”) 17(و ) 2(تصویبنامه موضوع آیین نامه اجرایی مواد  -

 96.....................................................................“ای نرم افزارهای رایانه
آیین نامه نحوه اجرای « موضوع 12/4/1381 هـ مورخ 26696ت /16426تصویبنامه شماره  -

 122.........»به منظور گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات کشورفعالیتهای مشخص 
 اجرای هآیین نامه نحو” موضوع 17/2/1382 هـ مورخ 28496ت /7386تصویبنامه شماره  -

 129.........“ارتباطات کشورو فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات 
 149..................وری اسالمی ایرانسیاست تجارت الکترونیکی جمه موضوع تصویبنامه -
 154............................................15/6/1380 مصوب بخشنامه خرید نرم افزار -
 154....1/12/1378تصویبنامه معافیت صادرات نرم افزار و سخت افزار از پیمان سپاری مصوب  -
  موضوع20/12/1382هـ مورخ 30232ت/م/82-12687تصویبنامه شماره  -

 155.........................................شورای عالی امنیت فضای تبادل اطّالعات کشور
جایگاه راه اندازی   موضوعمعاون اول رئیس جمهور 25/6/1383 مورخ 34181 شماره خشنامهب -

 158..........................................................»مردم«به نام ) پورتال(اینترنتی 
 160............ موضوع توصیه های نرم افزاری19/7/1383 مورخ 39360تصویب نامه شماره  -

 163 فصل پنجم ـ مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

، 485، 484، 483، 428 مصوب جلسات  ای ای اطّالع رسانی رایانهضوابط شبکه ه مقررات و -
 165.......15/8/1380  و17/7/1380، 6/6/1380، 23/5/1380، 9/5/1380 مورخ 488 و 486
 165.............................المللی  آیین نامه نحوه اخذ و ضوابط فنی نقطه تماس بین-الف
 ISP...............168  آیین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت رسا-ب
 Coffeenet..........................................174 آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت -ج
 509مجاز مصوب جلسه   تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اطّالع رسانی رایانه ای غیر-

 178......................................................................10/10/1381مورخ 

 - دو -
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 179 فصل ششم ـ مصوبات شورای عالی اداری

 اختصاصی و عمومی نظام  اتوماسیون فعالیتهای22/4/1381ط مورخ . 722/13مصوبه شماره  -
 181...................................................................................اداری

 188..طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری 6/3/1382مورخ  37943/1901مصوبه شماره  -
 191....... ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی25/1/1382مورخ  8050/1901مصوبه شماره -
ترونیکی رسانی الک  طرح ایجاد مراکز خدمات31/6/1382  مورخ122656/1901مصوبه شماره  -

 197......................................................................در استانهای پیشرو
 201...... طرح ساماندهی واحدهای آماری12/9/1382  مورخ172792/1901مصوبه شماره  -

 205 فصل هفتم ـ بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 207....................................)نماتن(بخشنامه ابالغ نظام مهندسی تولید نرم افزار  -
وصی و تعاونی کوچک و متوسط فعال در زمینه  دستورالعمل پرداخت وام به شرکتهای خص-

ICT....................................................................................208 
دستورالعمل نحوه ارجاع کار و برگزاری مسابقه پروژه های مربوط به فنّاوری اطّالعات و ”-

 217...............................................................................“ارتباطات
 221..... در بخش خصوصی و تعاونیICT شیوه نامه حمایت از تحقیقات و توسعه محصوالت -
قانون “ توسعه و کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات”امه  دستورالعمل نحوه هزینه اعتبارات برن-

 230.......................................................................1382بودجه سال 
 231.............................1381بخشنامه هزینه یک درصد از اعتبارات هزینه ای سال  -
 232...........چارچوب کلی سیاست و ضوابط فعالیت شرکتهای کامپیوتری خارجی در ایران -
 به منظور اجتناب از بروز های تکفا توسط بخش خصوصی و بخشنامه الزام اجرای پروژه -

 238............................................ها مشکالت اجرایی در زمان عقد قرارداد پروژه
 رئیس سازمان مدیریت و 10/5/1380 مورخ 60610/105 - 10796/57 نامه شماره -

 239.........................................برنامه ریزی کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی
آیین نامه معامالت بخشنامه رفع هرگونه مغایرت احتمالی میان قانون محاسبات عمومی و  -

 241...................................................................................دولتی
تشخیص ) انفورماتیکی(ورزی  بخشنامه ابالغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکتهای داده -

 242...........................................................................صالحیت شده

 - دو -

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 در سال دولتی در بخش منابع مشارکت روش ICT های  پروژهاعتبار تأمین نحوه نامه شیوه -
1383...................................................................................244 

 253 الی انفورماتیکفصل هشتم ـ دستورالعملها و کاربرگهای شورای ع

 255...... دستورالعمل تکمیل فرمهای ثبت و صدور تأییدیه فنی محصول نرم افزاری رایانه ای-
 263...... خالصه جداول و ضوابط آیین نامه احراز صالحیت و طبقه بندی شرکتهای داده ورزی-
 کاربرگ معرفی شرکتهای خصوصی متقاضی استفاده از طرح حمایت از تحقیقات بخش -

 270......................................................................صی طرح تکفاخصو

 275 فصل نهم ـ دستورالعملها و آیین نامه های وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات

 277..........................................اساسنامه شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران -
 290........................................................شرکت ارتباطات سیاراساسنامه  -
 300...................................................اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت -
 311...................................................... ارتباطات داده هااساسنامه شرکت -
 قانون) 124( ماده “ب” موضوع بند )ثابتتلفن  (مخابراتی ضوابط واگذاری فعالیتهای آیین نامه -

 322....................مصوب مجمع و هیئت مدیره شرکت مخابرات ایرانبرنامه سوم توسعه 
 قانون) 124( ماده “ب” بند موضوع )تلفن ثابت (العمل واگذاری فعالیتهای مخابراتیدستور -

 330.......................................................................توسعهبرنامه سوم 

 گاه ها و اقدامها در راستای بهینه  سازی نظام اداری و اجراییدید: بخش دوم

 335  بخشنامه های مرتبط با تحقق دولت الکترونیک–فصل دهم 

 337  سازماندهی وب گاه-
های  های معادل نشانی  موضوع مجموعه12/3/1381ط مورخ / 40677بخشنامه شماره  -

 339...............................ها رتخانه برای وزاirاینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند 
های  های معادل نشانی موضوع مجموعه 22/4/1381ط مورخ /69429بخشنامه شماره  -

 345.. برای سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهورirاینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند 
های  های معادل نشانی موضوع مجموعه 22/4/1381ط مورخ /69433بخشنامه شماره  -

 346...............................ها  برای استانداریir و هماهنگ با پسوند اینترنتی یکنواخت

 - سه - - چهار - - چهار -
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های اینترنتی  های معادل نشانی  موضوع مجموعه1/5/1381ط مورخ /76955بخشنامه شماره  -
 348........... برای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانهاirیکنواخت و هماهنگ با پسوند 

های اجرایی به  کلیه دستگاه موضوع الزام 20/8/1381 مورخ 152353/1903بخشنامه شماره  -
 ir.................................................350های اینترنتی با پسوند  استفاده از نشانی

های اجرایی به رعایت   الزام دستگاهموضوع 27/9/1381 مورخ 177146/1903بخشنامه شماره  -
 354....های اینترنتی و اعالم ضوابط پرداخت هزینه ایجاد آنها ضوابط مربوط به محتوای جایگاه

 359 ای سیستمهای عمومی ضوابط و ویژگی ه-
های مورد انتظار   موضوع ضوابط و ویژگی18/10/1381 مورخ 191675/1903بخشنامه شماره  -

 361..........................................................سیستمهای پرسنلی و تشکیالت
های   موضوع اعالم ضوابط و ویژگی18/10/1381 مورخ 191679/1903بخشنامه شماره  -

 369.............................................................................سیستم مالی
 موضوع اعالم ضوابط و ویژگی های مورد 1/5/1382 مورخ 81862/1903 بخشنامه شماره -

 374....................................................................انتظار سیستم عمرانی
های سیستم   موضوع شاخصها و ویژگی21/8/1382 مورخ 159536/1903بخشنامه شماره  -

 378.................................................................................دبیرخانه
 موضوع ضوابط و ویژگی های مورد انتظار 16/3/1383 مورخ 41929/1903 بخشنامه شماره -

 387.........................................................ابتسیستم اموال و دارایی های ث
 موضوع ضوابط و ویژگی های مورد انتظار 25/5/1383 مورخ 93854/1903 بخشنامه شماره -

 395.............................................................................سیستم انبار
 ضوابط و ویژگی های سیستم اعالم موضوع 7/9/1383 مورخ 162704/1903 شماره بخشنامه -

 403....................................................................................نقلیه
ی های سیستم  ضوابط و ویژگاعالم موضوع 7/9/1383 مورخ 162645/1903 شماره بخشنامه -

 411......................................تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت
 423 و استانهای پیشرو) درگاه( پورتال -

 موضوع انتخاب چهار استان پیشرو در 16/10/1381 مورخ 189869/1903بخشنامه شماره  -
 425.......................................زمینه اتوماسیون اداری و استقرار دولت الکترونیکی

 426................ موضوع پورتال استانی8/7/1383 مورخ 121905/1903 بخشنامه شماره -
 438................................... حداقل ضوابط و ویژگی های نرم افزاری پورتال استانی-

 - پنج -
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 443  آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان دولت-
 موضوع آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان 2/11/1381 مورخ 203222/1903بخشنامه شماره  -

 445....................................................................................دولت
، موضوع ضوابط مربوط به تعیین صالحیت 7/5/1382خ  مور85791/1903بخشنامه شماره  -

 473.........................................................مؤسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی
ه ی موضوع امتیاز دهی به افراد در صورت ارا25/3/1382 مورخ 50815/1903بخشنامه شماره  -

 475..........................................های مربوط به مهارتها های پایان دوره گواهینامه
 477...موضوع دوره های فنّاوری اطّالعات 27/3/1383 مورخ 50961/1903 بخشنامه شماره -

 برنامه ساختاری و عملکردی شورای عالی اطّالع رسانی: بخش سوم

 483 فصل یازدهم ـ وظایف و سازمان کار دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی

  و 25/1/1377 مورخ 418 و 417آیین نامه شورای عالی اطّالع رسانی مصوب جلسات  -
 485.................................................ی انقالب فرهنگی شورای عال8/2/1377
 دفتر رئیس جمهور موضوع وظایف و سازمان کار 13/4/1379 مورخ 13510 نامه شماره -

 489.......................................................دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی

 493 فصل دوازدهم ـ صورتجلسات شورای عالی اطّالع رسانی

 495..........................16/10/1377صورتجلسه اول شورای عالی اطّالع رسانی مورخ  -
 496...........................24/9/1378وم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ صورتجلسه د -
 497............................7/2/1379 سوم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ  صورتجلسه-
 500.........................11/5/1379چهارم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ  صورتجلسه -
 501.................................................................... کمیسیون راهبردی-
 502.........................کمیسیون تخصصی فنّاوری اطّالعات، تحقیقات و منابع انسانی -
 504...............تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکیکمیسیون  -
 506............)اطّالع رسانی (کمیسیون تخصصی امور حقوقی فنّاوری اطّالعات و ارتباطات -
 507......................................کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات -
 509.................................... کشورکمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری -
 510.............................محیط الکترونیکی و اینترنت کمیسیون تخصصی اخالق در -
 511.........................30/3/1380 صورتجلسه پنجم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -

 - شش -
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 513........................14/12/1382 صورتجلسه ششم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -
 520.................................. جدول زمانی کنفرانس سران در زمینه جامعه اطّالعات-
 WSIS.................................................521 نقش سازمانهای بین المللی در -
 524......................................... سران در زمینۀ جامعه اطّالعاتکنفرانس عالی -
 527........................................................................رویۀ عملکردی -

 جدول نهادهای بین المللی مؤثر در جامعه اطّالعات 

 
در . ir نظام مدیریت ثبت نام دامنه 14/12/1381 مصوبه شورای عالی اطّالع رسانی جلسه مورخ -

 555..........................................................................محیط دیجیتال
 موضوع برنامه توسعه و 14/12/1381 مصوبه جلسه ششم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -

 558...............................................کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات ایران
 559..........................24/3/1382 صورتجلسه هفتم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -
 شورای عالی اطّالع رسانی به منظور حضور فعال ایران در 24/3/1382 اقدامات مصوب جلسه -

 WSIS...................................................................562اجالس جهانی 
 در استانهای ICT در خصوص توسعه 18/3/1382 جلسه مورخ  مصوبه کمیسیون راهبردی-

 563.............................................................................نمونه کشور
 17/2/1382 مورخ 28496ت /7386 اصالحات پیشنهادی در جدول پیوست مصوبه شماره -

 564............................................................................هیئت وزیران
 565.........................23/2/1383 صورتجلسه هشتم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -

 569 خصصیفصل سیزدهم ـ عملکرد و تعاریف کمیسیونهای ت

 های مستقل و استانها  دستگاه،ها ارتباطات وزارتخانهو شورای راهبری دبیران فنّاوری اطّالعات  -
.........................................................................................571 

 571.........های مستقل ها و دستگاه ارتباطات وزارتخانهو شورای راهبری فنّاوری اطّالعات  -
 576.................................... ارتباطات استانها وشورای راهبری فنّاوری اطّالعات -
 580..................................................................فنیکارگروه راهبری  -
 ICT......................................580 شرح وظایف و اعضای کارگروه راهبری فنی -
 581...................................................................... کارگروه های فنی-

 - هفت - - هشت -

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 590...................................... کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات-
 593.................... کمیته های فرعی کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات-
ت شورای عالی  گزارش کار کمیته های کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعا-

 594.............................................................................اطّالع رسانی
 599......................... کمیسیون تخصصی فنّاوری اطّالعات، تحقیقات و منابع انسانی-
 600............... کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی-
 موضوعات مورد بررسی و تصویب در زمینه اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت -

 602..............................................................................الکترونیکی
 604....................سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران) ویرایش ششم (-
 608.......................................... کمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری-
 611....................................... بررسی رویکردهای مختلف در تحول نظام اداری-
 613......................... کمیته های فرعی کمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری-
 614...........................طات کمیسیون تخصصی امور حقوقی فنّاوری اطّالعات و ارتبا-
 615.................................................................... کمیسیون راهبردی-
 موضوع استانداردهای ذخیره و بازیابی اطّالعات، 15/9/1382 مورخ 1795/190 مصوبه شماره -

 استاندارد تبادل اطّالعات و استاندارد ذخیره و بازیابی حروف فارسی در محیط رایانه ای 
)MARC21, UNICODE, XML(.....................................................619 
 196...............................کمیسیون راهبردی موضوعات مورد بررسی و تصویب در -
 621..... بررسی مؤلفه های اصلی آیین نامه مصوب در امر دسترسی به شبکه های اطّالع رسانی-
گزارش فعالیتهای پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی جهت طراحی و تدوین برنامه  -

 625.....................................................................................تکفا
 626................................................................. هماهنگی با دستگاه ها-
 627.......................................)و بین المللیملی ( مطالعات و گزارشات تهیه شده -
 LCPP.630) 1381تیرماه  (ICT تهیه مقاالت جهت ارایه در همایش استراتژیک توسعه ملی -
 631............................................... سمینارهای ارایه شده در مجامع گوناگون-
 631........................................ فعالیتهای کارشناسی فعالیتهای داخلی و خارجی-
 از  موضوع حمایت مالی تعدادی11/6/1383 مورخ 2506/190 دستورالعمل شماره -

 636.........پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترا، مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات

 - هشت -
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 637 ضوابط حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات-

  ـ سایر قوانین و مقررات مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات1پیوست شماره 

 649 ین و تصویبنامه های مرتبط قوان-
 651................................ تولیدی و ، مهندسی وقانون حداکثر استفاده از توان فنی -
 655...................................................... موادی از قانون محاسبات عمومی-
 659........................................................ آیین نامه قانون معامالت دولتی-
 659........................آن بعدی اصالحیه های و 1366 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون -

  انتشاراتی و برگزاری دوره های خاصقانون فروش خدمات کامپیوتری، فنی و
 658............................................ مجلس شورای اسالمی10/12/1365مصوب 

 659....... مجلس شورای اسالمی9/10/1382قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  -
 قانون بودجه سال 19بند ذ تبصره (ممنوعیت خرید سخت افزار و نرم افزار از خارج از کشور  -

 659........................... مجلس شورای اسالمی24/12/1382مصوب ) کل کشور 1383
 مجلس شورای ملی 11/10/1348لفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ؤقانون حمایت حقوق م -

 660....................................................................................سابق
 668.................قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) 21(نامه اجرایی ماده  آیین -

 669  بخشنامه معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-
موضوع موافقتنامه و شرایط عمومی  24/5/1379 مورخ 1670/105-2753/54بخشنامه شماره  -

 671........................)3419نشریه شماره ( همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
 693  بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی-

 سازمان تأمین اجتماعی، موضوع حق بیمه 26/4/1378 مورخ 5562/52 نامه شماره -
 695.............................................حقیقاتی و پژوهشیقراردادهای حسابرسی و ت

 سازمان تأمین اجتماعی، موضوع حق بیمه 26/4/1378 مورخ 5566/52 نامه شماره -
 697...............................................قراردادهای شرکتها و مؤسسات کامپیوتری

 سازمان تأمین اجتماعی موضوع دستورالعمل 6/5/1380 مورخ 14 بخش سوم بخشنامه شماره -
نحوه محاسبه و وصول و صدور (ور حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشا

 699............................................................................)مفاصاحساب

 - نه -
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 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص فعالیتهای 4/3/1381 مورخ 18771/5204 نامه شماره -
 705................................................................................قراردادی

 سازمان تأمین اجتماعی موضوع نحوه شناسایی 31/5/1383 مورخ 55441/52 بخشنامه شماره -
 707..............................................و محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی

 711  مقررات مرتبط-
 713..... بخشنامه وزارت  بازرگانی موضوع نحوه فعالیت عرضه کنندگان کاال و خدمات خارجی-
 IT..................................716 در خصوص 1383 مقررات صادرات و واردات سال -
 وزارت صنایع و معادن، موضوع صدور پروانه 29/8/1380 مورخ 4017 دستورالعمل شماره -

 724................................................................بهره برداری تولید نرم افزار
 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص وجوه 15/4/1381 مورخ 19695/103 نامه شماره -

 727.....................................................................پرداختی به محققین
 729  مقررات بانکی-

 731.............................................................. مصوبات کمیته بانکداری-
 1/6/1383 بخشنامه اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مورخ -

 734....................................دهندگان خدمات پرداختموضوع مقررات ناظر بر ارایه 
دفتر رئیس جمهور موضوع موافقت رئیس جمهور با 6/4/1383 مورخ 16313 نامه شماره -

  مورخ 28496ت/7386 پیوست مصوبه شماره 5کد “ 3”تصمیمات جلسه در اجرای بند 
 750............................................................... هیئت وزیران17/2/1382

اوری اطّالعات و ـ واژگان معادل فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فن2ّپیوست شماره 
 753 ارتباطات

 هیئت دولت موضوع برنامه ملی بررسی و 29/9/1383 مورخ 55306/31951نامه شماره  -
 751..................)زبان و رایانه(تحقیق مسایل زبانی و ادبی فارسی در محیطهای رایانه ای 

ابالغ   دفتر ریاست محترم ریاست جمهوری در خصوص7/1/81 مورخ 58285نامه شماره  -
 755..........................های تخصصی رایانه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه

 755....................ها به ترتیب الفبای التین واژه مصوب فرهنگستان معادل بیگانه واژه -
 760....................واژه مصوب فرهنگستان معادل بیگانه ها به ترتیب الفبای فارسی واژه -
 765...............................................نامه توصیفی به ترتیب الفبای فارسی واژه -

 - ده -
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 پیشگفتار

اطّالعاتی یکپارچه، تبلوری مجدد از کلیه فرایندهای متعارف و سنتی اجتماعی نظیر کسب و                  جامعه
و حتی فعالیتهای شخصی، نظیر تفریحات و مانند آن در قالبی نوین با استفاده از فنّاوری ... کار، آموزش و 

رکتهای توسعه  بررسی دیگر تجارب، بیانگر این واقعیت است که ح          .  است)  ICT(ارتباطات و اطّالعات    
ICT                    که منشأ بخشی و یا نهادی داشته و فاقد یک برنامه جامع فرابخشی ملی بوده اند به سطح مطلوب 

همچنین در برخی موارد، نتایج این گونه حرکتها به عنوان عوامل بازدارنده و محدود             .  کارایی نیانجامیده اند 
ه اطّالعاتی یکپارچه در کشور، مستلزم یک        لذا تحقق جامع  .  کننده حرکتهای ملی هم افزا مطرح شده اند      

برنامه ریزی استراتژیک و اجرای آن در سطح ملی و در بخشهای مربوطه است که باید با هماهنگی،                      
. هم اندیشی ملی و در سطح مدیران ارشد کشور و با توجه به تجارب کشورهای پیشتاز صورت پذیرد                     

مل با اقتصاد جهانی که از ارکان برنامه چهارم توسعه            دستیابی به رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعا         
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران می باشد، نیازمند هم سویی تمامی بخشها و                    

 .زیرمجموعه های کشور در به کارگیری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات است

 
 جهانگرد...    نصرا                                                      

                                                         دبير شوراي عالي اطّالع رساني و

                                                 نماينده ويژه رئيس جمهوري در فنّاوري اطّالعات و ارتباطات

 
 

 

 -  يازده-
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 مقدمه

 
 
 

یکی از مباحث اصلی جمهوری اسالمی ایران تبدیل گشته و با سایه              امروزه فنّاوری و ارتباطات، به       
. افکندن این فنّاوری بر تمامی شئون زندگی مردم، مسائل و چالشهای مختلف حقوقی را پدید آورده است                

در این راستا با توجه به جدید بودن مباحث و تنوع قوانین و مقررات مرتبط، در پایان برنامه سوم توسعه و                     
 مشتمل بر قوانین، مصوبات و          ایمجموعهنامه چهارم توسعه این نیاز احساس گردید که              آغاز بر 

 . گردد تدوینارتباطاتو  با توسعه فنّاوری اطّالعات مرتبطآیین نامه های اجرایی 

بر این اساس، قوانین، آیین نامه های اجرایی، تصویبنامه های هیئت وزیران، مصوبات شورای عالی                
و شورای عالی اداری، بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی             انقالب فرهنگی   

اطّالع رسانی از بعد از انقالب اسالمی تاکنون، گردآوری، تدوین و تنقیح حقوقی گردید و موارد اصالحی                  
مهوری به شرح متن اعمال و متن قوانین برای دقت بیشتر و حفظ ارزش حقوقی با متن روزنامه رسمی ج                  

که ماحصل آن این مجلد شامل سه بخش و دو پیوست می باشد، که در                 .  اسالمی ایران تطبیق گردید   
رهنمودهای مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در خصوص سیاستهای کلی نظام               اول،   بخش

ات ، قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی، تصویبنامه های هیئت وزیران، مصوب             در امر اطّالع رسانی   
شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبات شورای عالی اداری، بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی             

دستورالعملها و آیین نامه های وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات، در          کشور، شورای عالی انفورماتیک و       
 .فصول مختلف ارائه گردیده است

 دولت الکترونیک بالغ بر بیست بخشنامه با تفکیک            بخشنامه های مرتبط با تحقق       دوم بخشدر  
وظایف و سازمان کار دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی، صورتجلسات            ،   سوم بخشدر  موضوعی و   

 .شورای عالی اطّالع رسانی، عملکرد و تعاریف کمیسیونهای تخصصی مدون شده است

 - سيزده -
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لب کتاب، نسخه الکترونیکی، در قالب لوح       به منظور کاربردی تر نمودن و استفاده سریع و آسان از مطا          
... فشرده دارای قابلیتهای ویژه ای در جستجوی واژه، نمایش مناسب مطالب، امکان ارسال آن به چاپگر و           

 .همزمان تهیه گردیده است

این مجموعه با وجود تالشی که در جهت رفع نقایص و اشکاالت آن به عمل آمده است، یقیناً دارای                   
می باشد که دریافت آن از سوی محققان و اندیشمندان کشور، گردآورندگان این مجموعه را               کاستی هایی  

 .در تصحیح آن در مراحل بعدی یاری خواهد داد
 

  شوراي عالي اطّالع رسانيدبيرخانه

 ١٣٨٣من ماه                                                                                                  به

 - چهارده-
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  اطّالعات و ارتباطاتمجموعه قوانین و مقررات فنّاوری  754

 

 موضوع ضوابط و 24/11/1383 مورخ 217317/1903بخشنامه شماره  
 ویژگی های سیستم بودجه

 هجدهمکمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در جلسه                
 شورای عالی اداری    22/4/1381ط مورخ   .722/13مصوبه شماره   )  5(، به استناد ماده     25/12/1382  مورخ

جرایی، موضوع ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای ا            
 . را به شرح پیوست تصویب نمودبودجهضوابط و ویژگی های سیستم 

، ضوابط مذکور را رعایت      بودجهکلیه دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلف اند در تهیه سیستم            
 .نمایند

 های سیستم بودجه ضوابط و ویژگی 

برنامه ریزی اساس آخرین روشهای مورد عمل سازمان مدیریت و              ضوابط و ویژگی های حاضر بر     
در سیستمهای بودجه نویسی معموالً تعداد، نوع و ماهیت متغیرها و روابط حاکم             .  کشور تدوین شده است   

اما با توجه به تغییراتی که ممکن است از نظر شکلی در              .  بر آنها ثابت هستند و به ندرت تغییر می کنند         
 استفاده باید به گونه ای طراحی شود که          فرمها و جدولهای مربوط به بودجه ایجاد  شود، نرم افزار مورد           

 شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییر            ایجاد فرمها و جدولها بر اساس فرمهای ابالغ       
آنها در سیستم، به طور سریع و در زمانی کوتاه توسط کارشناسان خود دستگاه و بدون نیاز به داشتن                        

 .پذیر باشدمهارتهای خاص برنامه نویسی امکان 

 اطّالعات پایه 

امكان ثبت قوانين و مقررات مربوط به بودجه نظير قانون برنامه و بودجه، قوانين برنامه هاي                       -١
 پنج ساله توسعه، بخشنامه بودجه ساالنه و پيوستهاي آن و قوانين بودجه ساالنه

 ريزي كشور و همچنين امكان ثبت اطّالعات بودجه در فرمهاي مورد عمل سازمان مديريت و برنامه    -٢
 فرمهاي مورد نظر دستگاه
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 امكان ثبت مشخصات شخصي و شغلي كاربران سيستم -٣

به لحاظ  (امكان ثبت اطّالعات بودجه به تفكيك واحدها تا جزئي ترين واحد مورد نظر دستگاه                    -٤
 ...)معاونت، مديريت و : ، و به لحاظ تشكيالتي...استان، شهرستان و : جغرافيايي

 كان تعريف و ثبت فعاليتها، محصوالت و خدمات توليديام -٥

 )ساالنه، شش ماهه، فصلي، ماهانه، هفتگي و روزانه(امكان تعريف تناوبهاي زماني  -٦

 1اطّالعات بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 

: جبران خدمات كاركنان، فصل دوم    :  امكان ثبت هزينه ها بر حسب فصول هزينه شامل فصل اول           -١
: يارانه، فصل پنجم  :  هزينه هاي اموال و دارايي، فصل چهارم     :  ستفاده از كاال و خدمات، فصل سوم      ا

 ساير هزينه ها: رفاه اجتماعي و فصل هفتم: كمكهاي بالعوض، فصل ششم

 امكان ثبت هزينه ها بر حسب فعاليت -٢

 امكان ثبت هزينه ها بر حسب برنامه ها و فصول هزينه -٣

دها و اطّالعات مربوط به واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي به تفكيك درآمد              امكان ثبت درآم   -٣
 عمومي، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي

امكان ثبت اطّالعات مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به تفكيك منابع تأمين اعتبار        -٤
ساختمان و  :  و به تفكيك فصول هزينه شامل فصل اول       )  داخلي و تسهيالت  درآمد عمومي، منابع    (

: ساير دارايي هاي ثابت، فصل چهارم    :  ماشين آالت و تجهيزات، فصل سوم    :  مستحدثات، فصل دوم  
جبران خدمات  :  زمين و فصل هفتم   :  اقالم گران بها، فصل ششم   :  افزايش موجودي انبار، فصل پنجم    

  هاي توليد نشدهكاركنان طرح و ساير دارايي

                                                                                                                                       
فرمهایی که به همراه     (کلیه اطّالعات مورد اشاره در قالب فرمهای مورد عمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                    .  1

ینه، فرمهای موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک         بخشنامه بودجه ابالغ می شوند، فرمهای موافقتنامه فعالیتهای هز          
 .ثبت شوند) دارایی های سرمایه ای و فرمهای تخصیص
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امكان ثبت اطّالعات مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي مالي به تفكيك درآمد عمومي و ساير                  -٥
 منابع

 امكان ثبت پيشنهاد ابقاي، اصالح و حذف تبصره هاي بودجه -٦

 امكان ثبت پيشنهاد تبصره جديد براي درج در اليحه بودجه -٧

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت          )  ٨٨(ي ماده    امكان ثبت اطّالعات مربوط به اجرا        -٨
 براساس آيين نامه اجرايي مربوط

 )موافقتنامه بودجه جاري(امكان ثبت اطّالعات و تنظيم موافقتنامه فعاليتهاي هزينه  -٩

امكان ثبت اطّالعات و تنظيم موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي                  -١٠
 )ه طرحهاي عمرانيموافقتنام(

 امكان ثبت اطّالعات و تنظيم درخواست تخصيص بودجه -١١

شامل شرکتهای بیمه، برق (اطّالعات بودجه شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت  
 1)منطقه ای و آب منطقه ای

 :امکان ثبت اطّالعات بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به شرح زیر -1

 امکان ثبت اطّالعات در فرمهای صورتجلسه مجمع عمومی یا شورای عالی بودجه شرکت یا                1-1 
 مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت

 امکان ثبت اطّالعات مربوط به وظایف و اهداف شرکت یا مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت                   1-2 
سنجش، ظرفیت  ، واحد    )عنوان هدف (شامل  وظایف شرکت، نام کاال یا خدمت تولیدی             

 اسمی، مقدار تولید و مقدار فروش

                                                                                                                                       
فرمهایی که به همراه     (کلیه اطّالعات مورد اشاره در قالب فرمهای مورد عمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                    .  1

هزینه، فرمهای موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک         بخشنامه بودجه ابالغ می شوند، فرمهای موافقتنامه فعالیتهای           
 .ثبت شوند) دارایی های سرمایه ای و فرمهای تخصیص
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 امکان ثبت اطّالعات مربوط به پیش بینی درآمد و برآورد هزینه شامل درآمدها، هزینه ها                    1-3 
قیمت تمام شده کاالی ساخته شده، قیمت تمام شده کاالی آماده برای فروش، قیمت تمام                (

ی توزیع و فروش، هزینه های اداری و شده کاالی فروش رفته یا خدمات انجام شده، هزینه ها     
عملیاتی، سایر دریافتها، سایر    )  زیان(ناخالص، سود   )  زیان(، سود   )عمومی و هزینه های مالی   

خالص نقل به حساب     )  زیان(، مالیات و سود      )زیان/  (پرداختها، سود قبل از کسر مالیات       
یش بینی هزینه های  تخصیص سود یا تأمین زیان، حساب تخصیص سود، منابع تأمین زیان، پ           

سرمایه ای و پرداخت  دیون و منابع تأمین آن بر اساس فرم تفصیلی بودجه مخصوص شرکتها               
 و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

 :امکان ثبت اطّالعات بودجه شرکتهای بیمه به شرح زیر -2

  امکان ثبت اطّالعات در فرمهای صورتجلسه مجمع عمومی بودجه شرکت2-1 

ان ثبت اطّالعات مربوط به وظایف و اهداف شرکت شامل وظایف شرکت، نام کاال یا                    امک 2-2 
 ، واحد سنجش، ظرفیت اسمی، مقدار تولید و مقدار فروش)عنوان هدف(خدمت تولیدی 

درآمد ( امکان ثبت اطّالعات مربوط به پیش بینی درآمد و برآورد هزینه شامل درآمدها                      2-3 
، هزینه ها  ) درآمد سرمایه گذاری ها و درآمدهای متفرقه         معامالت بیمه و بیمه اتکایی،       

، هزینه های اداری و عمومی     )حقوق، مزایا و کمک   (هزینه های بیمه گری، هزینه های پرسنلی     (
عملیاتی، سایر دریافتها، سایر پرداختها، سود قبل از کسر            )  زیان(، سود   )و هزینه های مالی  

الص نقل به حساب تخصیص سود یا تأمین زیان،           خ)  زیان(، مالیات و سود      )زیان/  (مالیات
حساب تخصیص سود، منابع تأمین زیان، پیش بینی هزینه های سرمایه ای و پرداخت دیون و              

 منابع تأمین آن بر اساس فرم تفصیلی بودجه مخصوص شرکتهای بیمه

 :امکان ثبت اطّالعات بودجه شرکتهای برق منطقه ای به شرح زیر -3

 طّالعات در فرمهای صورتجلسه مجمع عمومی بودجه شرکت امکان ثبت ا3-1 

 امکان ثبت اطّالعات مربوط به وظایف و اهداف شرکت شامل وظایف شرکت، نام کاال یا                    3-2 
 ، واحد سنجش، ظرفیت اسمی، مقدار تولید و مقدار فروش)عنوان هدف(خدمت تولیدی 
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 مشترکین و پرسنل، تولید نیروی برق،       شامل آمار ( امکان ثبت اطّالعات مربوط به آمار شرکت         3-3 
فروش به شرکتهای همجوار، برق تحویلی به شبکه، فروش مستقیم و فروش از طریق                    

، پیش بینی درآمد و برآورد هزینه، حساب تخصیص سود، منابع تأمین زیان،             )شرکتهای توزیع 
ایه ای و پرداخت منابع تأمین هزینه های سرمایه ای و پرداخت دیون، پیش بینی هزینه های سرم

 دیون بر اساس فرم تفصیلی بودجه مخصوص شرکتهای برق منطقه ای

 :امکان ثبت اطّالعات بودجه شرکتهای آب منطقه ای به شرح زیر -4

  امکان ثبت اطّالعات در فرمهای صورتجلسه مجمع عمومی بودجه شرکت4-1 

ظایف شرکت، نام کاال یا       امکان ثبت اطّالعات مربوط به وظایف و اهداف شرکت شامل و              4-2 
 ، واحد سنجش، ظرفیت اسمی، مقدار تولید و مقدار فروش)عنوان هدف(خدمت تولیدی 

 امکان ثبت اطّالعات مربوط به پیش بینی درآمد و برآورد هزینه شامل درآمدها، هزینه ها                    4-3 
ع و فروش،   هزینه های تولید آب، هزینه های تولید برق، هزینه های انتقال، هزینه های توزی           (

هزینه های حفاظت منابع آب، هزینه های مطالعات منابع آب، هزینه های عمومی و هزینه های            
، )زیان/  (عملیاتی، سایر دریافتها، سایر پرداختها، سود قبل از کسر مالیات          )  زیان(، سود   )مالی

نقل به حساب تخصیص سود یا تأمین زیان، حساب تخصیص سود،             )  زیان(مالیات و سود    
بع تأمین زیان، پیش بینی هزینه های سرمایه ای و پرداخت دیون و منابع تأمین آن براساس              منا

 فرم تفصیلی بودجه مخصوص شرکتهای آب منطقه ای

 )موافقتنامه بودجه جاری(امکان ثبت اطّالعات و تنظیم موافقتنامه فعالیتهای هزینه  -5

ت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای       امکان ثبت اطّالعات و تنظیم موافقتنامه شرح عملیا           -6
 )موافقتنامه طرحهای عمرانی(

 امکان ثبت اطّالعات و تنظیم درخواست تخصیص بودجه -7
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 1اطّالعات بودجه بانکها 

  امکان ثبت اطّالعات در فرمهای صورتجلسه مجمع عمومی بودجه بانک-1

یف بانک، نام کاال یا خدمت        امکان ثبت اطّالعات مربوط به وظایف و اهداف بانک شامل وظا              -2
 ، واحد سنجش، ظرفیت اسمی، مقدار تولید و مقدار فروش)عنوان هدف(تولیدی 

 امکان ثبت اطّالعات مربوط به پیش بینی درآمد و برآورد هزینه شامل درآمد مشاع، درآمد                       -3
، )ای سرمایه گذاری سود و وجه التزام دریافتی، کارمزدها، سایر درآمدها و حق الوکاله سپرده ه             (غیرمشاع  

سهم سود سپرده گذاران از درآمد مشاع، جوایز قرض الحسنه و سود پرداختی به سایر              (هزینه های عملیاتی   
حقوق و (هزینه های پرسنلی [، هزینه های غیر عملیاتی     )منابع، کارمزد پرداختی و سایر هزینه های عملیاتی      
، هزینه های اداری و عمومی،  )، پس انداز، عیدی و پاداش    دستمزد، مزایا و کمکها، فوق العاده ها، بازنشستگی     

، سایر دریافتها، ]هزینه  استهالک، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری  ها
نقل به حساب تخصیص سود یا       )  زیان(، مالیات و سود     )زیان/  (سایر پرداختها، سود قبل از کسر مالیات       

 تخصیص سود، منابع تأمین زیان، پیش بینی هزینه های سرمایه ای و پرداخت دیون             ، حساب )زیان(تأمین  
 و منابع تأمین آن بر اساس فرم تفصیلی بودجه مخصوص بانکها

 )موافقتنامه بودجه جاری( امکان ثبت اطّالعات و تنظیم موافقتنامه فعالیتهای هزینه -4

لیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای       امکان ثبت اطّالعات و تنظیم موافقتنامه شرح عم          -5
 )موافقتنامه طرحهای عمرانی(

  امکان ثبت اطّالعات و تنظیم درخواست تخصیص بودجه-6

                                                                                                                                       
فرمهایی که به همراه     (کلیه اطّالعات مورد اشاره در قالب فرمهای مورد عمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                    .  1

ی هزینه، فرمهای موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک           بخشنامه بودجه ابالغ می شوند، فرمهای موافقتنامه فعالیتها         
 .ثبت شوند) دارایی های سرمایه ای و فرمهای تخصیص
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 1اطّالعات بودجه استانی 

 امکان ثبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک فصول عملیات و همچنین به                    -1
 زارچه های مرزی و با16تبصره “ الف”تفکیک استانی، بند 

 امکان ثبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک فصول سرمایه گذاری شامل                    -2
ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین آالت و تجهیزات، سایر دارایی های ثابت، استفاده از موجودی انبار،                

 اقالم گران بها، زمین و سایر دارایی های تولید نشده

ارات هزینه ای به تفکیک دستگاههای اجرایی و همچنین به تفکیک جبران                امکان ثبت اعتب    -3
خدمات کارکنان، استفاده از کاال و خدمات، هزینه های اموال و دارایی، یارانه، کمکهای بالعوض، رفاه                  

 اجتماعی و سایر هزینه ها

  امکان ثبت ردیفهای درآمد استانی-4

 ن امکان ثبت درآمدهای جدید پیشنهادی استا-5

 )موافقتنامه بودجه جاری( امکان ثبت اطّالعات و تنظیم موافقتنامه فعالیتهای هزینه -6

 امکان ثبت اطّالعات و تنظیم موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای                 -7
 )موافقتنامه طرحهای عمرانی(

  امکان ثبت اطّالعات و تنظیم درخواست تخصیص بودجه-8

 لکرد و انجام محاسبات بودجهاطّالعات عم 

  امکان ثبت اطّالعات مربوط به عملکرد تبصره های قانون بودجه مرتبط با فعالیت دستگاه-1

 امکان ثبت و ذخیره اطّالعات مربوط به عملکرد بودجه در تاریخهای مورد نظر دستگاه و بازبینی                  -2
 آن در آینده

                                                                                                                                       
فرمهایی که به همراه     (کلیه اطّالعات مورد اشاره در قالب فرمهای مورد عمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                    .  1

های هزینه، فرمهای موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک           بخشنامه بودجه ابالغ می شوند، فرمهای موافقتنامه فعالیت         
 .ثبت شوند) دارایی های سرمایه ای و فرمهای تخصیص
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 ها و پیش بینی های مختلف امکان ثبت بودجه پیشنهادی دستگاه در سناریو-3

 . امکان ثبت برنامه زمانبندی تهیه و تتظیم بودجه که به همراه بخشنامه بودجه ابالغ می شود-4

 امکان محاسبه و ذخیره نسبتها و ضرایب مورد استفاده در بودجه نویسی نظیر نسبتهای سرانه                    -5
مصرف کننده های برقی، سرانه    ازجمله سرانه مصرف آب، سرانه مصرف سوخت،  نسبت برق مصرفی به             

 جبران خدمات کارکنان،  سرانه پرداختهای رفاهی و سایر نسبتهای مورد نظر کاربر

  امکان انجام محاسبات مربوط به بودجه نویسی و ذخیره آنها-6

  امکان محاسبه مالیاتها-7

 موجود در    برای هر یک از اعداد و عبارات        comment امکان ثبت و ذخیره یادداشت و توضیح          -8
 سیستم

 جستجو و بررسی 

  امکان جستجو بر اساس دسته بندی های خاص ارقام بودجه و عملکرد به مقادیر مطلق و درصد-1

استان، شهرستان، معاونت، مدیریت    ( امکان جستجو بر اساس جزئی ترین واحد مورد نظر دستگاه            -2
 ...)و

ست تخصیص، تخصیص، دریافتی از      امکان جستجو بر اساس بودجه پیشنهادی، مصوب، درخوا         -3
 خزانه و عملکرد

  امکان جستجو بر اساس بودجه جاری و سرمایه ای-4

  امکان جستجو بر اساس ردیف، ماده، فصل، برنامه و محل تأمین اعتبار-5

  امکان جستجو بر اساس درآمد و هزینه ها-6

  امکان جستجو بر اساس بودجه ارزی و ریالی-7

، توزیع و فروش، اداری، عمومی و        )قیمت تمام شده  (ساس هزینه های تولید     امکان جستجو بر ا     -8
 مالی

 امکان جستجو بر اساس هزینه های استهالک، تحقیقات و پژوهش، تربیت بدنی، محیط زیست و               -9
 خارج از شمول
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  امکان جستجو بر اساس طرحها و پروژه ها-10

  امکان جستجو بر اساس سال-11

ساس دسته بندی های خاص مورد نظر دستگاه در خصوص هزینه ها نظیر              امکان جستجو بر ا     -12
جبران خدمات کارکنان، آب، برق و سوخت، تعمیر و نگهداری، مواد اولیه، خدمات قراردادی، بیمه، اجاره                 

 ...محل و 

  امکان جستجو بر اساس تبصره های قوانین بودجه ساالنه-13

 در قالب فرمهای مورد نظر سازمان مدیریت و              امکان جستجو و نمایش موارد درخواستی         -14
برنامه ریزی کشور که به همراه بخشنامه بودجه به دستگاهها ابالغ می شود، فرمهای موافقتنامه ها،                    

 فرمهای تخصیص و همچنین فرمهای مورد نظر دستگاه

  امکان جستجو بر اساس نام و شماره فرمها-15

 امکانات سیستم 

  اساس پارامترهای مختلف و قابل تعریف توسط کاربر امکان جستجوی پویا بر-1

 Form Generator امکان تولید فرمهای مورد نیاز کاربران -2

 امکان چاپ کلیه جدولها و فرمها -3

امکان تعیین رنگ برای نمایش  حاالت مختلف عملکرد ردیفها، مواد، فصول، برنامه ها و یا بودجه                 -4
شده یا مطلوب نسبت به زمان گذشته از سال، بیشتر از                یر پیش بینی کمتر از مقاد  (طرحها و پروژه ها     
 ...)شده یا مطلوب و  شده یا مطلوب، برابر با مقادیر پیش بینی مقادیر پیش بینی

 گزارشها 

 امکان تهیه گزارش از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد واحدهای دستگاه تا جزئی ترین سطح                -1
 به صورت مقادیر مطلق و درصد...) ستان، معاونت، مدیریت و استان، شهر(مورد نظر دستگاه 

 امکان تهیه گزارش از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد آن به تفکیک ردیف، ماده، فصل،                    -2
 برنامه، طرح، پروژه و محل تأمین اعتبار به صورت مقادیر مطلق و درصد
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قیمت (ن بر اساس هزینه های تولید       امکان تهیه گزارش از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد آ           -3
، توزیع و فروش، اداری و عمومی، مالی، پژوهش، تربیت بدنی، محیط زیست، استهالک و                   )تمام شده 

 خارج از شمول

 امکان تهیه گزارش از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد آن بر اساس دسته بندی های خاص                  -4
 خدمات کارکنان، آب، برق و سوخت،  تعمیر و             مورد نظر دستگاه در خصوص هزینه ها نظیر جبران          

 به صورت مقادیر مطلق و درصد... نگهداری، مواد اولیه،  خدمات قراردادی، بیمه، اجاره محل و 

  امکان تهیه گزارش از پیش بینی و عملکرد بودجه در هر زمان به صورت مقادیر مطلق و درصد-5

 بینی و عملکرد بودجه امکان گزارش گیری از دالیل عدم تطابق پیش -6

 امکان گزارش گیری از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد فیزیکی، ریالی و ارزی طرحها و                    -7
 ای اجراهپروژه ها به تفکیک سال

  امکان گزارش گیری از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد دستگاه در دوران برنامه های پنجساله-8

ی، مصوب و عملکرد دستگاه در دوره هایی که از سوی             امکان گزارش گیری از بودجه پیشنهاد      -9
 .کاربر تعریف می شود

 امکان گزارش گیری از بودجه به تفکیک اعتبارات پیشنهادی، مصوب، درخواست تخصیص،                -10
 تخصیص، دریافتی از خزانه و عملکرد

  امکان گزارش گیری از پیش بینی و عملکرد تبصره های قوانین بودجه ساالنه-11

 مکان گزارش گیری از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد به تفکیک ارزی و ریالی ا-12

  امکان گزارش گیری از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد به تفکیک جاری و سرمایه ای-13

 امکان ارایه گزارش در قالب فرمهای مورد نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به همراه -14
به دستگاهها ابالغ می شود، فرمهای موافقتنامه ها، فرمهای تخصیص و همچنین فرمهای           بخشنامه بودجه   
 مورد نظر دستگاه

  امکان ارایه گزارش با استفاده از نمودارهای آماری-15

 امکان ارایه گزارشهای مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اطّالعات بر اساس نیاز و تعریف             -16
 کاربر
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شدار به صورت خودکار از وظایفی که باید بر اساس برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم           امکان ارایه ه   -17
 بودجه انجام شود، در فواصل زمانی پیش از سررسیدها،  با امکان تنظیم فاصله زمانی توسط کاربر

 امکان ارایه گزارشهای مقایسه ای از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد آن در مقاطع زمانی                  -18
 به مقادیر مطلق و درصد...) ساالنه، ماهانه، دوره هایی در میان سالها و (مختلف 

 امکان ارایه گزارش به صورت خودکار از مبالغ ردیف، ماده، فصل، برنامه و یا بودجه طرح یا                      -19
پروژه ای که نسبت به مقادیر مطلق یا درصد از پیش تعیین شده و یا درصد عملکرد مطلوب نسبت به                       

 .از سال، عملکرد  بیشتری داشته اندزمان گذشته 

 بر اساس نیاز و تعریف       Report Generator امکان گزارش گیری پویا به صورت پارامتریک          -20
 کاربر

  امکان چاپ کلیه گزارشها-21

 ارتباط سیستم بودجه با سایر سیستمهای عمومی 

 ذی ربط از جمله      برقراری ارتباط و تبادل اطّالعات میان سیستم بودجه و سیستمهای عمومی                
. سیستمهای زیر برای دستگاههای اجرایی که فاقد سیستمهای عمومی یکپارچه می باشند، توصیه می شود            

دستگاههای اجرایی در مدت زمان مناسب، نسبت به ایجاد سیستم یکپارچه  برای اتوماسیون فرایندها و                 
 .ای موجود اقدام کنندفعالیتهای عمومی خود و یا در صورت امکان، یکپارچه سازی سیستمه

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم مالی-1

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم عمرانی-2

 و دارایی های ثابت امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم اموال -3

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستمهای پرسنلی و تشکیالت-4

ملی، استان،  (تباط و تبادل اطّالعات میان سیستمهای بودجه مستقر در واحدهای مختلف             امکان ار  -5
 )در صورت وجود(دستگاه ...) شهرستان، معاونت، مدیریت و 
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 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستمهای بودجه مستقر در سازمان مدیریت و برنامه  ریزی                   -6
 استان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور            کشور، سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی    

 )در صورت وجود(

 امنیت و حدود دسترسی 

 امکان تعریف کاربران و تعیین محدوده مجاز هر کاربر در اجرای عملیات کاربری به منظور                      -1
ای سازمانی تا   به عبارتی مشخص گردد که هر کاربر با توجه به رده و مسئولیته            (افزایش امنیت اطّالعات    

 .)چه سطحی مجاز به حذف، اضافه، تغییر و یا رؤیت چه بخشهایی از اطّالعات است

  امکان تهیه پشتیبان کامل از اطّالعات سیستم-2

  امکان ایجاد تدابیر امنیتی برای جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز-3

  امکان ثبت کلیه وقایع سیستم-4

 بازسازی اطّالعات 

 .سازی اطّالعات در مواردی که سیستم با مشکل مواجه شود امکان باز-1
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 موضوع ضوابط و شرایط 25/11/1383 مورخ 219109/1903بخشنامه شماره  
 مربوط به ایجاد مراکز آزمون و برگزاری استاندارد آزمونها به صورت رایانه ای

ی استاندارد آزمونهای   و برگزار )  دولتی  دولتی و غیر  ( کیفیت مراکز مجاز آموزش       یدر راستای ارتقا  
 آزمون نامیده    ،که در این بخشنامه به اختصار       (وری اطّالعات کارکنان دولت       امهارتهای هفتگانه فنّ   

افزار  و نظارت مستمر بر اجرای این دوره ها، مراکز آزمون در سراسر کشور با استفاده از یک نرم                  )  می شود
 .اندازی می شوند استاندارد، ایجاد و راه

وری اطّالعات  ا موضوع برنامه آموزش فنّ    3/11/1381 مورخ   203222/1903بخشنامه شماره   لذا پیرو   
، ضوابط  7/5/1382 مورخ   85791/1903 بخشنامه شماره    )5(کارکنان دولت در قالب هفت مهارت و ماده         

 جهت و شرایط مربوط به ایجاد مراکز آزمون و برگزاری استاندارد آزمونها به صورت رایانه ای به شرح ذیل              
 :اجرا ابالغ می گردد

بايست حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين            سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استان مي      -١
بخشنامه، هر كدام يك مرکز آزمون را طبق مندرجات اين بخشنامه و پيوست يك آن، از محل                     

 .اندازي نمايند راهامكانات مديريتهاي آموزش و پژوهش در مركز استان مربوط، تأسيس و 

أسیس بیش از یک مرکز آزمون توسط سازمانهای مذکور در هر استان مجاز نمی باشد و                ت -1تبصره  
بایست از طریق بخش غیر دولتی که بر اساس ضوابط این بخشنامه واجد شرایط  مراکز مورد نیاز دیگر می

 .شوند، انجام پذیرد شناخته می

مین افراد مورد نیاز مرکز آزمون أند برای ت اریزی استان مکلف  امهرنبازمانهای مدیریت و     س -2تبصره  
 .باشد از کارمندان موجود خود استفاده نمایند و هرگونه توسعه تشکیالت در این زمینه ممنوع می

توانند پس از اخذ مجوز تأسيس از سازمان           دولتي واجد شرايط ذيل مي       شركتها و مؤسسات غير     -٢
استان محل استقرار مركز آزمون و سپردن ضمانت الزم به منظور تضمين              مديريت و برنامه ريزي    

برداري از   استمرار فعاليت مركز مذكور براي حداقل دو سال، نسبت به ايجاد مراكز آزمون و بهره                 
 .آنها با رعايت مندرجات اين بخشنامه و پيوستهاي آن اقدام نمايند
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 نه ایشرایط صدور مجوز برای تأسیس مراکز آزمون رایا 

 .سیس نمایندأتوانند مراکز آزمون ت می) شرکت یا مؤسسه(تنها اشخاص حقوقی  -

در اساسنامه شرکت یا مؤسسه موضوع ایجاد مراکز آزمون و برگزاری آزمونهای رایانه ای به                       -
 .صراحت قید شده باشد

شور را دارا   بندی و احراز صالحیت از شورای عالی انفورماتیک ک          و مؤسسات مذکور طبقه     شرکتها  -
 .باشند

 .مقررات و رویه های اداری و اجرایی شرکت یا مؤسسه مستند باشد -

دولتی واجد شرایط تنها مجاز به ایجاد یک مرکز آزمون در هر                شرکتها و مؤسسات غیر    -1تبصره  
 .شهرستان هستند

ک  تقاضای ایجاد چندین مرکز آزمون در شهرستانهای مختلف یک استان از طرف ی                 -2تبصره  
دولتی منوط به اخذ مجوز بهره برداری برای هر یک از مراکز با توجه به مفاد این                   شرکت یا مؤسسه غیر   

 .بخشنامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشد

 مراکز آزمون می بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور مجوز تأسیس به                    -3تبصره  
 .بهره برداری برسند

ریزی استان شرایط بهره برداری از مراکز آزمون را             چنانچه سازمان مدیریت و برنامه       -4تبصره  
شده در پیوستهای یک و دو این بخشنامه تشخیص ندهد، مجوز اعطا  شده لغو                   مطابق استاندارد اعالم  

 .مین می گرددأشده ت الطرفین از ضمانت سپرده می گردد و خسارات وارده بر اساس نظر داور مرضی

ديدگان خود    مراكز آزموني كه مجري آموزش مي باشند، مجاز به برگزاري آزمون براي آموزش                -٣
 .نيستند

بايست براي برگزاري آزمونها طبق روالهاي مندرج در پيوست دو اين بخشنامه                مراكز آزمون مي   -٤
 .عمل نمايند

گونه مراكز خواهد بود و       اين برگزاري آزمون دوره ها بعد از راه اندازي مراكز آزمون، فقط از طريق             -٥
اندازي مراكز آزمون توسط سازمان مديريت و        صدور گواهينامه هاي مربوط به دوره ها نيز پس از راه        
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 از تاريخ   ۷/۵/۱۳۸۲ مورخ   ۸۵۷۹۱/۱۹۰۳ بخشنامه   )۶(لذا ماده   .  برنامه ريزي استان انجام خواهد شد    
 .ابالغ اين بخشنامه لغو مي گردد

 و افرادي كه اظهار به دانستن       ۳/۱۱/۱۳۸۱ مورخ   ۲۰۳۲۲۲/۱۹۰۳مول بخشنامه   كليه كاركنان مش   -٦
اند،  دوره هاي مزبور مي نمايند و تا تاريخ شروع به كار مراكز آزمون، مورد ارزيابي قرار نگرفته                     

 .مي بايست از طريق اين مراكز مورد ارزيابي قرار گيرند

دولتي است    ندارد آزمون به عهدة شركت يا مؤسسه غير       روز رساني و نگهداري نرم افزار استا      تهيه، به  -٧
كه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به سازمانهاي مديريت و برنامه  ريزي استان                    

 .معرفي خواهد شد

ند شرکت یا مؤسسه مزبور را به مراکز            اسازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف         -تبصره
 .افزار آزمون معرفی نمایند رداد و نصب و اجرای نرمآزمون مجاز برای عقد قرا

ند حداكثر به مدت سه هفته پس از معرفي آموزش ديدگان توسط مراكز مجاز                امراکز آزمون مکلف   -٨
 .آموزش، اقدام به برگزاری آزمون نمايند

افرادي كه بيش از      -٩
16
ند، مجاز به شركت در آزمون      موجه داشته ا    كل ساعت هر مهارت غيبت غير      3

ند در قرارداد خود با مراكز مجاز آموزش قيد نمايند كه              انخواهند بود و دستگاههاي اجرايي مكلف      
 .اين گونه افراد به مراكز آزمون معرفي نشوند

 هزینه آموزش مجدد اشخاصی که بیش از حد ذکر شده غیبت غیر موجه داشته باشند،                     -تبصره
 .اهد بودبه عهده خود آنها خو

بايست پس از برگزاري آزمون اطّالعات مربوط به حضور و غياب به همراه نمرات                مراكز آزمون مي   -١٠
دهنده و ساير اطّالعات را براي دستگاههاي           شده افراد، نوع مهارت، نام مؤسسه آموزش          كسب

ريزي استان  اجرايي مربوط، ارسال كنند و يك نسخه را نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه                    
 .جهت صدور گواهينامه قرار دهند

در صورتي كه فردي به داليل موجه بخواهد از شركت در آزمون انصراف دهد، مي بايست مراتب را                  -١١
الع مركز   ساعت قبل از تاريخ برگزاري آزمون به صورت كتبي و از طريق دستگاه اجرايي به اطّ                ۷۲
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 بايست در اولين زمان ممكن تاريخ آزمون بعدي را           در اين صورت مركز آزمون مي     .  آزمون برساند 
 .مشخص و به دستگاه اجرايي اعالم كند

الع دستگاه اجرايي اگر فردي در هر يك از مهارتها نمره قبولي را كسب ننمايد مي تواند مجدداً با اطّ     -١٢
 .و هزينه شخصي در آزمون مذكور شركت كند

 .باشد ی برای آموزش مهارتهای دیگر نمی عدم قبولی در آزمون یک مهارت مانع-تبصره

ند هزينه برگزاري آزمون براي هر مهارت را با توجه  اريزي استان مكلف  سازمانهاي مديريت و برنامه    -١٣
با توجه به استانداردهاي اعالم شده در اين بخشنامه و تا سقف              به شرايط و ويژگي هاي هر استان و      

 به دستگاههاي اجرايي استان و مراكز آزمون اعالم           چهل هزار ريال براي هر آزمون مشخص و         
 .نمايند

الذکر را به شرکت یا مؤسسه          مبلغ فوق   )%50(ند که حداکثر      امراکز آزمون نیز مکلف      -تبصره
کنند،   این بخشنامه با آنها قرارداد منعقد می         )7(دهنده نرم افزار آزمون که مطابق ماده           هیغیردولتی ارا 

 .پرداخت نمایند

ند همزمان با عقد قرارداد با مراكز مجاز آموزش، با مركز آزمون داراي                استگاههاي اجرايي مكلف  د -١٤
 ريزي استان نيز براي اجراي آزمون در سقف تعيين شده در ماده              مجوز از سازمان مديريت و برنامه     

 . اين بخشنامه، قرارداد منعقد نمايند)۱۳(

ی وجهی برای برگزاری آزمون هنگام عقد قرارداد با          بین  دستگاههای اجرایی مجاز به پیش      -تبصره
 .مراکز مجاز آموزش نیستند

ديدگان   درصد از كل آموزش     چه بيش از چهل    ماهه، چنان  هاي زماني شش   با در نظر داشتن دوره     -١٥
دولتي در آزمونهاي رايانه اي شركت نمايند و نمره قبولي را              هر يك از مراكز مجاز آموزش غير        

براي بار اول به آن مراكز از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اخطار كتبي                كسب نكنند،   
له براي بار دوم تكرار شود، صالحيت آنها به مدت يك سال سلب             ئچه اين مس   داده مي شود و چنان   

يك سال منوط به كسب       دولتي مزبور پس از     خواهد شد و فعاليت دوباره مراكز مجاز آموزش غير         
 .مي باشدمجوز مجدد 
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شده در بخشنامه      دستگاههای دولتی و مراکز آموزش آنها و دیگر مراکز دولتی معرفی               -تبصره
 نیز مشمول این ماده       3/11/1381 مورخ    203222/1903 و    7/5/1382 مورخ    85791/1903شماره  

 .باشند می

ي راجع به   سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مكلف است بخشي از سايت خود را به نظرسنج                 -١٦
 .برگزاري آموزشها و آزمونها اختصاص دهد

سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها مسئول هماهنگي، كنترل و نظارت بر برگزاري آزمونها و                -١٧
همچنين اين سازمانها مكلف اند به شكايات واصله از          .رعايت استانداردها در مراكز آزمون مي باشند     

رسيدگي كنند و در صورت احراز تخلف مراكز آزمون، اقدامات انضباطي           شركت كنندگان در آزمونها     
 .الزم را انجام دهند

 موارد ذیل در جهت توضیح و پاسخ به استعالمات برخی از مواد بخشنامه های  

 50961/1903 و 7/5/1382 مورخ 85791/1903، 3/11/1381 مورخ 203222/1903
 . آورده شده است27/3/1383مورخ 

 شده در بخشنامه      اهينامه انتهاي دوره براي هر مهارت فقط ساعات در نظر گرفته                  در گو  -١٨

 ساعات حل    ،ليكن براي هر مهارت    .  بايست درج گردد     مي ۳/۱۱/۱۳۸۱ مورخ    ۲۰۳۲۲۲/۱۹۰۳
 .تمرين مي تواند به صورت جداگانه در نظر گرفته شود

ند حتي المقدور افراد همسطح را      ا كيفيت آموزش، كليه مراكز مجاز آموزش مكلف        يمنظور ارتقا   به -١٩
 .در يك كالس آموزش دهند

، استانها و شهرهاي كشور از لحاظ       ۲۷/۳/۱۳۸۳ مورخ   ۵۰۹۶۱/۱۹۰۳ بخشنامه شماره    )۳(پيرو ماده    -٢٠
طبقه بندي آموزشگاههاي آزاد رايانه اي به سه گروه زير تقسيم بندي مي شوند كه حداقل امتيار الزم              

 امتياز و   ۳۵۰ امتياز، گروه دوم      ۴۰۰ مهارتهاي هفتگانه براي گروه اول        جهت برگزاري دوره هاي  
 . امتياز مي باشد۳۰۰گروه سوم 

 آذربايجان  - خراسان رضوي    - فارس   - اصفهان   - شهرستانهاي مراكز استانهاي تهران      -۱گروه   
  گيالن و شهر كرج- مازندران - آذربايجان غربي -شرقي 
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 - مركزي   - قم   - كرمان   -تانهاي گروه يك و استانهاي يزد          ديگر شهرستانهاي اس    -۲گروه   
 اردبيل  - كرمانشاه   - كردستان   - گلستان   - همدان   - قزوين   - زنجان   - خراسان شمالي    -سمنان  

  خوزستان و بوشهر-

 كهگيلويه و بويراحمد    - چهار محال و بختياري      - ايالم   - استانهاي سيستان و بلوچستان      -۳گروه   
 اسان جنوبي و هرمزگان خر- لرستان -

 به منظور ارتقای کمّی و کیفی سطح آموزشگاههای آزاد رایانه ای کشور امتیازات فوق تا                   -تبصره
 امتیاز،  500 قابل اعمال است و پس از آن حداقل امتیاز مجاز برای گروه اول                1385پایان نیمه اول سال     

 . می شود امتیاز در نظر گرفته350 امتیاز و گروه سوم 400گروه دوم 

  مورخ  ۵۰۹۶۱/۱۹۰۳جدول امتيازبندي آموزشگاههاي آزاد رايانه اي، پيوست بخشنامه شماره                -٢١

 به صورت جدول صفحه بعد اصالح گرديده است كه با ابالغ اين بخشنامه، مالك                   ۲۷/۳/۱۳۸۳
 .عمل براي امتيازبندي آموزشگاههاي آزاد رايانه اي مي باشد
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 ای زشگاههای آزاد رایانهجدول معیارهای ارزشیابی آمو

حداکثر 
امتیاز قابل 

 کسب
 ردیف معیارهای ارزشیابی امتیاز

 1 شخصی: وضعیت مالکیت محل آموزشگاه 15 ـــ

 2 مسکونی: کاربری ملک 10 ـــ

 3 اداری: کاربری ملک 20 ـــ

 4  آموزشی-تجاری : کاربری ملک 25 ـــ

 5  متر مربع فضای باز جهت ساعات تنفس2هر  1 50

 6  و هر متر فضای آموزش تئوری* متر مربع30 حداقل -هر متر مربع فضای اداری  1 70

 7 * مربع متر50 حداقل -هر متر مربع فضای مفید آموزش عملی  1 200

 Video Projector 8 5 ـــ

 به ازای تجهیزات جانبی و )یا معادل (IV ،PentiumIIIبه ازای هر کامپیوتر  2 ـــ
Printer, Scanner 

9 

 NT/2000  Windows 10 و Novellو Linuxبه ازای هر سرور  5 ـــ

* 32kbps با شبکه اینترنت با سرعت حداقل onlineبه ازای هر کامپیوتر متصل و  2 ـــ

  دستگاه10حداقل 

11 

 12 لیسانس): مندرج در لیست بیمه(به ازای هر نفر کادر آموزشی ثابت  5 25

 13 فوق لیسانس و باالتر): مندرج در لیست بیمه(ادر آموزشی ثابت به ازای هر نفر ک 7 35

در صورت دارا بودن مدرک لیسانس یا باالتر مرتبط با رشته رایانه برای صاحب امتیاز  30 ـــ
 **آموزشگاه

14 

 15 به تعداد هر مربی کارت دار مندرج در پروانه های تأسیس 10 60

 16 ای رشته های مرتبط با رایانهبه تعداد هر پروانه تأسیس بر 10 60

 17 ***به ازای هر سال سابقه فعالیت آموزش رایانه ای 7 70

 18  گواهینامه بین المللی اعطا شده در سال15به ازای میانگین هر  1 ـــ

 19 ****ثبت هرگونه تخلف در بازرسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -10 ـــ

 20  سرویس ایاب و ذهاب هر یک- بوفه -  کتابخانه-نمازخانه  5 20

 21  به ازای هر موضوع-تألیف و ترجمه کتب آموزشی مرتبط و دارای شابک  5 ـــ
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 11 و   7،  6 برای اجرای دوره های مهارتهای هفتگانه فن آوری اطّالعات کسب حداقل امتیاز مربوط به هر یک از ردیفهای                   *
یک رایانه یا وسایل جانبی     آن   متر مربع    3فضایی است که به ازای هر       ،  7زشی ردیف   منظور از فضای مفید آمو    .  الزامی است 

بنابراین تعلق امتیاز به فضای آموزشی منوط به استقرار تجهیزات آموزشی در آن                 .  قابل استفاده در آن قرار داشته باشد        
 .می باشد و به فضاهای خالی امتیازی تعلق نمی گیرد

، فنّاوری اطّالعات، اطّالع رسانی، ریاضی با گرایش کاربرد در         )نرم افزار و سخت افزار  (ی کامپیوتر    رشته های علوم و مهندس    **
 .کامپیوتر و مهندسی برق، رشته های مرتبط شناخته می شوند

 . امتیاز الزامی است7 برای اجرای دوره های مهارتهای هفتگانه فنّاوری اطّالعات کارکنان دولت کسب حداقل ***

 . که رفع نشده باشد، مبنا می باشد1383ت هرگونه تخلف از ابتدای سال  ثب****

 رشته هاي  و رشته تحصيلي الكترونيك جز     ۷/۵/۱۳۸۲ مورخ   ۸۵۷۹۱/۱۹۰۳پيرو بخشنامه شماره      -٢٢
 .مرتبط با رايانه محسوب مي گردد

تگانه هاي مهارتهاي هف    دولتي براي اجراي دوره       كيفي شركتها و مؤسسات غير       يجهت ارتقا  -٢٣
  مورخ  ۸۵۷۹۱/۱۹۰۳وري اطّالعات عالوه بر موارد مندرج در ماده يك بخشنامه شماره                    افنّ

به شركتها و مؤسسات     .  بودن شرايط و رعايت ضوابط ذيل نيز الزامي است              ، دارا ۷/۵/۱۳۸۲
 مهلت داده مي شود تا خود      ۱۳۸۵شده اند تا پايان نيمه اول سال         غيردولتي كه قبالً تعيين صالحيت    

 .ا با ضوابط جديد تطبيق دهندر

 10 متر مربع فضای آموزش عملی و حداقل          30کدام با حداقل       هر ، کالس 2بودن حداقل      دارا -1
 .دستگاه کامپیوتر

 متر مربع آن یک     3 منظور از فضای مفید آموزش عملی، فضایی است که به ازای هر                -1تبصره  
.  رایانه ای قابل استفاده در آن قرار داشته باشد           یا وسایل جانبی   )  یا معادل (  Pentium III,IVرایانه  

بنابراین حداقل فضای در نظر گرفته شده منوط به استقرار تجهیزات آموزشی در آن می باشد و فضاهای                  
 .خالی را شامل نمی شود

فضای مراکز آزمون شرکتها و مؤسسات غیر دولتی که برای ایجاد مرکز آزمون هم مجوز           -2تبصره  
 . فضای آموزشی عملی آنها محاسبه نمی شودونند، جزک دریافت می

 به صورت ثابت    kbps  32 دستگاه کامپیوتر متصل به شبکه اینترنت با سرعت حداقل           10 حداقل   -2
 .در فضای آموزش عملی وجود داشته باشد
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سابقه آموزش رایانه ای می بایست     (بودن حداقل یک سال سابقه فعالیت آموزش رایانه ای               دارا -3
دولتی به سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی        شده از طرف شرکت یا مؤسسه غیر        هیاساس مستندات ارا  بر

 .)استان احراز گردد

دولتي بنا بر اساسنامه خود مجاز به تأسيس شعبه در استانها باشد،               چه شركت يا مؤسسه غير     چنان  -٢٤
بخشنامه و شرايط مندرج در ماده يك        اين   )۲۳(ه مجوز به شعبات آنها پس از احراز شرايط ماده           يارا

، بالمانع است به شرط آنكه قرارداد آموزش با            ۷/۵/۱۳۸۲ مورخ   ۸۵۷۹۱/۱۹۰۳بخشنامه شماره   
 با شخص حقوقي    مؤسسه اصلي منعقد شود و در نتيجه مسئوليت اجراي دوره مستقيماًِ              شركت يا 

 .الذكر باشد فوق

اي كشور حسب مورد      ازمان آموزش فني و حرفه     سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استان و س           -٢٥
دولتي و آموزشگاههاي آزاد       بار فهرست شركتها و مؤسسات غير         مي بايست هر شش ماه يك     

شده در استان را با ذكر امتياز و آدرس و شماره تماس و تاريخ اعتبار مجوز                  رايانه اي تأييد صالحيت  
رمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي       به مراكز آزمون استان و معاونت توسعه مديريت و س           

 .كشور ارسال نمايند

دولتي اجازه عقد قرارداد با دستگاههای دولتی را تا سقف ظرفيت تعيين                مراكز مجاز آموزش غير     -٢٦
شوند، كنترل   رعايت اين ظرفيت از طريق تعداد افرادي كه به مراكز آزمون معرفي مي              .  شده دارند 
 .مي شود

دولتی،   شده از سوی مراکز مجاز آموزش غیر           صورت عدم رعایت ظرفیت تعیین        در -1  تبصره
ند که  اسازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور حسب مورد مکلف

 .وری اطّالعات آنها را لغو نمایندامجوزهای صادره برای برگزاری دوره های مهارتهای هفتگانه فنّ

دولتی با استفاده از فرمول زیر         ظر گرفتن مفروضات ذیل ظرفیت مراکز مجاز آموزش غیر          با در ن  
 :محاسبه می گردد

وری ادوره های هفتگانه فنّ  برگزاری حداکثر دو شیفت در یک روز برای هر کالس جهت برگزاری               -1
 اطّالعات کارکنان دولت
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هر ( اطّالعات در سال برای هر کالس        وریا دوره کامل مهارتهای هفتگانه فنّ     8برگزاری حداکثر     -2
 ) ساعت130دوره 

  شیفت در یک روز برای هر کالس2 مربی برای 2در نظر گرفتن  -3

 نفر را   20 متر مربع می باشد که می تواند         30  ،حداکثر فضای آموزش عملی برای یک کالس          -4
 .جهت آموزش پوشش می دهد

 -------------- *  ۲  *      ۱۳۰    *   ۸ *      ۲=   ظرفيت مركز آموزشي            

 
 
 

 نفر ساعت در سال می باشد که با توجه به           41600  ،بنابراین حداکثر ظرفیت آموزش در یک کالس       
دولتی، می توان ظرفیت کل آنها       تعداد کل کالسهای دارای فضای آموزش عملی مراکز مجاز آموزش غیر          

 .را محاسبه نمود

دولتی می توانند در صورت تغییر امکانات و به تبع آن تغییر                جاز آموزش غیر   مراکز م  -2تبصره  
تقاضای خود را برای بررسی مجدد ظرفیت حسب مورد به سازمان مدیریت و                        ظرفیت آموزش، 

ای کشور ارسال کنند، به شرط آن که از تعیین              یا سازمان آموزش فنی و حرفه         ریزی استان و   برنامه
 .ماه گذشته باشدظرفیت قبلی حداقل شش 

 سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور حسب               -3  تبصره
دولتی و امتیاز مکتسبه آنها       نمایند ظرفیت مراکز مجاز آموزش غیر      ه می یند در مجوزی که ارا     امورد مکلف 
 .را ذکر نمایند

رسمي به    ي قراردادهاي خود به صورت رسمي يا غير       دولتي مجاز به واگذار     مراكز مجاز آموزش غير     -٢٧
 .ديگر مراكز آموزش نيستند

 

3 

 نفر 

زمان کل 
دوره 

 )ساعت(

دوره هاتعداد 
 در سال

تعداد شیفتها
 در روز

 فضای آموزش عملی

نفر ساعت 
 در سال
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 شرایط فیزیکی، تجهیزات و پرسنل مورد نیاز مراکز آزمون1پیوست شمارۀ  

 شرایط فیزیکی مرکز آزمون و تجهیزات مورد نیاز: فصل اول 

اطّالعات شرایط زیر را    وری  امراکز آزمون می بایست جهت برگزاری آزمونهای مهارتهای هفتگانه فنّ         
 :مهیا و ضوابط مربوط را رعایت کنند

. با توجه به تفاوت جمعیت در شهرستانهای مختلف استان دو نوع مرکز آزمون پیش بینی شده است                 
 برای شهرستانهای با جمعیت کمتر      2 هزار نفر و نوع      500 برای شهرستانهایی با جمعیت بیش از         1نوع  

 : در زیر توضیح داده شده استمشخصات هر دو نوع. می باشد

  دارای دو سایت آزمون1نوع 

 )مربع  متر40کدام  هر( مربع  متر80    2 و 1سایت آزمون شماره 

 مربع  متر30     سالن انتظار

 مربع  متر15     اتاق مدیریت

 مربع  متر20     اتاق اداری

 مربع  متر40  هال، آبدارخانه و سایر فضاهای مشترک

  یک سایت آزمون دارای2نوع 

 مربع  متر40    1سایت آزمون شماره 

 مربع  متر20     سالن انتظار

 مربع  متر15     اتاق مدیریت 

 مربع  متر20     اتاق اداری

 مربع  متر40  هال، آبدارخانه و سایر فضاهای مشترک

عداد مراکز  با توجه به تعداد کل کارکنان دولت و نحوه توزیع آن در سطح کشور در مرحله اول ت                      
 . پیش بینی شده است1-1آزمون به صورت جدول پیوست شماره 
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در هر استان سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی          1-1 پس از ایجاد مراکز آزمون جدول         -1  تبصره
گونه  توانند حسب نیاز و ضرورتهای استان خود و با لحاظ کردن عوامل اقتصادی در ایجاد این                  استان می 

 .دولتی، نسبت به صدور مجوز برای ایجاد مراکز دیگر در استان اقدام نمایند  غیرمراکز توسط بخش

 الزم به ذکر است که چنانچه به علت گستردگی جغرافیایی استان و عدم اقتصادی بودن                 -2  تبصره
آزمون دایمی در برخی شهرستانهای استان، دسترسی به مراکز آزمون با مشکل مواجه گردد،                ایجاد مراکز 

انهای مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز خواهند بود که مجوز ایجاد مراکز آزمون موقت توسط                   سازم
 .بخش غیر دولتی در مناطق مورد نیاز را صادر نمایند

 شرایط فیزیکی مرکز آزمون 

مرکز آزمون از دو قسمت اصلی شامل سالن انتظار و سایت آزمون با مشخصات زیر تشکیل می شود،                  
 .وق الذکر قسمتهای اداری و فضای مشترک نیز اضافه می گردد فیکه به اجزا

 مشخصات سالن انتظار 

دهنده پس از احراز هویت توسط مدیریت مرکز آزمون به             متر مربع که آزمون    20مکانی در حدود      -
 .انتظار زمان امتحان می نشیند

 . قرار گیردبایست در معرض دید شرایط و ضوابط امتحان و توصیه های مربوط به آن می -

توضیح آنکه ورود وسایل    (ل شخصی داوطلب فراهم گردد      یمکانی جهت پذیرفتن و نگهداری وسا       -
 ).شخصی به اتاق آزمون اکیداً ممنوع است

 مشخصات سایت آزمون 

  کامپیوتر میزبان به عنوان           10 متر مربع و حداقل              40مکانی با اندازه حدود             -

Testing workstation     سرور با عنوان     و یک کامپیوترAdministrative workstation   با مشخصات 
 1-2جدول پیوست شماره 

 و  Testing workstationجزا  جهت برقراری  ارتباط بین کامپیوترها          م LANایجاد یک شبکه       -
 Administrative workstationسرور آزمون 
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  می گرددگرفتن کامپیوترهایی که جهت برگزاری آزمون از آنها استفاده                              قرار  -

Testing workstation        روی سطوحی با ابعاد حداقل cm  80×120        ًکه بین هر کدام فاصله ای حدودا  

 . متر در نظر گرفته شده باشد و یا بین آنها پارتیشن بندی گردد5/1

صدا و دود سیگار با نور کافی و تهویه مناسب و              و  نمودن مکانی پاکیزه، راحت و دور از سر        ا  مهی  -
 .ای راحتصندلی ه

 ، کپی و یا تلفن هنگام برگزاری آزمونFaxعدم امکان استفاده از وسایلی همچون پرینتر،  -

 در نظر گرفتن محلی جهت نشستن مسئول سایت آزمون هنگام برگزاری آزمون -

الع دیگران از اینکه اتاق در حال برگزاری آزمون         نصب یک تابلو پشت درب اتاق آزمون جهت اطّ          -
 .می باشد

 . استفاده از محل سایت آزمون برای آموزش و سایر امور شرکت ممنوع است-بصرهت

 تجهیزات مورد نیاز مرکز آزمون 

برخی از  .  بایست دارای امکانات فنی و تجهیزات اداری و مبلمان مناسب باشد                مرکز آزمون می   
 :امکانات الزم در زیر قید شده است

 یک دستگاه نمابر -

  یک دستگاه فتوکپی-

 مکان اتصال به شبکه اینترنت با سرعت قابل قبولا -

- UPSبا توان متناسب  

 یک دستگاه پرینتر -

 کابل کشی شبکه -

 تابلو مناسب برای ساختمان مرکز آزمون -

 مبلمان مناسب سایت آزمون، سالن انتظار و سایر قسمتها -

 سایر لوازم و ملزومات اداری -
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  کادر پرسنلی- فصل دوم 

. ی آزمونهای الکترونیکی در سطح استاندارد نیاز به کادر فنی و اجرایی مناسب دارد                مدیریت و اجرا  
تعداد نفرات الزم   .  شده برای مرکز آزمون، تحت آموزشهای الزم قرار خواهند گرفت           کادر پرسنلی انتخاب  

 :برای دو نوع مرکز آزمون به شرح زیر است

 نوع دو   نوع یک 

 فر ن1    نفر1    مدیر مرکز آزمون

  نفر1 )برای دو سایت آزمون(  نفر2 مسئول سایت و نظارت بر آزمون برای هر سایت

  نفر1    نفر1    اداری- نام و امور مالی مسئول ثبت

 شرایط احراز مدیر مرکز آزمون 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -1

 عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع قانونی -2

 مئیان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دابودن کارت پا دارا -3

  سال30حداقل سن  -4

  سال سابقه فعالیت مرتبط با کامپیوتر5بودن  دارا -5

افزار  نرم(های علوم و مهندسی کامپیوتر       بودن مدرک کارشناسی یا معادل آن در یکی از رشته           دارا  -6
 برد در کامپیوتر و مهندسی برق و الکترونیک، فناوری اطّالعات، ریاضی با گرایش کار)افزار و سخت

 شرایط احراز مسئول و ناظر سایت آزمون 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -1

 عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع قانونی -2

 بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم دارا -3

  سال23حداقل سن  -4
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های علوم مهندسی، پایه و یا مدرک فوق         مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته      دارا بودن     -5
 ICDLهای کامپیوتری و  دیپلم در زمینه کامپیوتر و دارا بودن مدارک تخصصی شبکه

 1-1پیوست  

 )در مرحله اول(جدول توزیع مراکز آزمون الکترونیکی در کشور

کز نوع تعداد مر
2 

تعداد مرکز نوع 
1 

 ردیف استان شهرستان

 1 تهران تهران 5 --

 2 تهران کرج -- 2

 3 تهران ورامین -- 1

 4 تهران شهر ری -- 1

 5 تهران شهریار، رباط کریم و اسالمشهر 1 --

 6 خراسان رضوی مشهد 2 --

 7 فارس شیراز 1 1

 8 آذربایجان شرقی تبریز 1 1

 9 اصفهان اصفهان 2 --

 10 اصفهان نجف آباد -- 1

 11 فهاناص کاشان -- 1

 12 مازندران ساری 1 --

 13 مازندران چالوس -- 1

-- 
هر استان یک  (6

 )مرکز
 مراکز استان

استانهای گیالن، آذربایجان غربی، 
 قزوین، کرمانشاه، خوزستان، کرمان

14 

هر استان یک  (18
 )مرکز

 15 سایر استانها مراکز استان --

 جمع 19 27
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 1-2پیوست  

 جهیزات سخت افزاری سایت آزمونجدول مشخصات ت

Item Minimum Specification 

Processor PC or Compatible, Pentium III or better 
Operating System Windows 2000 Professional + Service packs 
Internet Browser Microsoft Internet Explore Version 5.5 or higher 
RAM 128 MB (256 MB preferred) 
Hard Drive 500 MB available Space on local drive 
CD-ROM Drive Local CD-ROM Drive 
Video Adapter 1024*768 
Monitor 15" SVGA 
Network Interface Card Required 
LAN Connection Required 
Antivirus software Required 
Application Microsoft Office 2000 Premium (Full Installation) + service packs 
Other Component Mouse; keyboard 
Power supply UPS is recommended 

 

 وری اطّالعاتایندهای انجام آزمون  مهارتهای هفتگانه فنّا فر2پیوست شمارۀ  

  جهت شرکت در آزمون، ضوابط و شرایط معرفی افراد- فصل اول 

ند لیست افرادی که اظهار به دانستن مهارتی می نمایند و همچنین              ای مکلف دستگاههای اجرای   -1
 تکمیل و به مرکز     2-1افرادی که نمره قبولی در آزمون را کسب نکرده اند را مطابق فرم پیوست شماره                

 .آزمون ارسال نمایند

 پیوست شماره   اند مطابق فرم   ند لیست افرادی را که مهارتی را آموزش دیده         امراکز آموزش مکلف    -2
 . تکمیل و به مرکز آزمون ارسال نمایند1-2
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مراکز آزمون می بایست برنامه زمان بندی جهت شرکت افراد در آزمون را برحسب نوع مهارت                   -3
سایت  تهیه نمایند و سپس آن را به دستگاه اجرایی اعالم کنند و همچنین جهت قرار دادن بر روی وب                     

 .ستان به آن سازمان اعالم نمایندسازمان مدیریت و برنامه ریزی ا

 حداکثر تا یک هفته قبل از        ، جهت شرکت در آزمون     ،ند برای افراد   ادستگاههای اجرایی مکلف    -4
 آمده است به    2-2 معرفی نامه تهیه نمایند و همراه با نکات مربوط به آزمون که در پیوست شماره                ،آزمون
 .دهنده تحویل دهند آزمون

  فرد در روز آزمون احراز هویت- فصل دوم 

اصل گواهینامه    از قبیل شناسنامه،   (دار   مرکز آزمون می بایست کارت شناسایی معتبر عکس           -1
با مشخصات زیر   (، معرفی نامه و دفترچه ثبت آزمون       )رانندگی و یا کارت شناسایی معتبر دستگاه مربوطه        

ز آزمون دهنده اخذ نماید و آن را با لیست         را ا )  که در اولین مراجعه آزمون دهنده در اختیار وی قرار می گیرد         
موجود در مرکز آزمون که قبالً در کامپیوتر وارد شده است، تطبیق دهد و در صورت مشاهده وجود                        

 .الع داده شودهرگونه عدم تطابق مراتب می بایست به دستگاه اجرایی اطّ

 مشخصات دفترچه ثبت آزمون

 ک از مهارتهاصفحات مربوط به هر ی            صفحه اول

 )شهرستان/ استان( نام مرکز آزمون و محل آن --    نام و نام خانوادگی-

 شده  نمره اخذ-     تاریخ تولد-

  تاریخ برگزاری امتحان-     کد ملی-

  مدیر مرکز آزمونی مهر و امضا-   نام دستگاه اجرایی مربوط-

  شماره کارمندی-

 دهنده  آزمونی محل امضا-

 ز داوطلب هنگام ورود به اتاق آزمون و هنگام خروج از آناخذ امضا ا -2
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  مشخصات نرم افزار و سؤاالت آزمون- فصل سوم 

 مشخصات شخص آزمون دهنده را نمایش داده و در صورت تأیید وی، آزمون رأس              ،برنامه آزمون   -1
 .ساعت مقرر آغاز می شود

 .انده نمایش داده می شود باالی صفحه سؤاالت، زمان باقیم،در هنگام انجام آزمون -2

 .شده به طور خودکار خاتمه می یابدن برنامه آزمون رأس ساعت مقرر و تعیی -3

در انتهای آزمون نمره شخص و درصد سؤال صحیح و غلط وی به صورت نموداری نشان داده                     -4
 .می شود

 از آن نمی توانند از هیچ       نرم افزار استفاده نمایند و به غیر      Helpآزمون  دهندگان فقط می توانند از       -5
 .گونه جزوه ای را وارد سایت آزمون نمایند همچنین آنها نمی توانند هیچ. وسیله  آموزشی بهره ببرند

 با درخواست کتبی داوطلب و تأیید مسئول          Log Fileامکان دیدن پاسخهای صحیح و غلط           -6
 .سایت آزمون امکان پذیر می باشد

 مشخصات سؤاالت آزمون 

 3/11/1381 مورخ   203222/1903 آزمون بر اساس طرح درس مندرج در بخشنامه شماره           سؤاالت  -
 .می باشد

 . تئوری و مهارتهای دوم تا هفتم عملی می باشد،سؤاالت مهارت اول -

 چهار گزینه ای بوده و نمره منفی ندارد و مهارتهای دوم تا هفتم به صورت                 ،سؤاالت مهارت اول    -
ه سؤاالت به گونه ای شبیه سازی شده است که از فراگیر خواسته می شود مثالً             بدین معنی ک  (تعاملی است   
 عمل ذخیره فایل را انجام دهد و شخص آزمون دهنده این عملیات را باید به صورت                  Wordدر نرم افزار   

 .) انجام دهدWordعملی در محیط 

 . دقیقه زمان می باشد45 سؤال و 60مهارت اول شامل  -

 . دقیقه زمان می باشد60 سؤال و 15مل مهارت دوم شا -
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 سؤال را شامل می شود که      12 تا   7هر سری   (مهارت سوم تا ششم هر کدام حاوی سه سری سؤال             -
در هر سری امکان مرور سؤاالت وجود دارد، ولی پس از اتمام هر سری و خروج از آن امکان دسترسی                      

 .مهارت می باشد دقیقه زمان برای هر 60و ) مجدد به آنها مقدور نیست

 . دقیقه زمان می باشد60 سؤال و 22مهارت هفتم شامل  -

کننده آزمون    توسط شرکت برگزار  )   سؤال 700حدود  (بانک اطّالعات حاوی سؤاالت نمونه آزمون         -
 .دادن در سایت سازمان قرار می گیرد در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور قرار

 احل اعالم نتیجه و صدور گواهینامه مر- فصل چهارم 

 نمره داوطلب به صورت خودکار محاسبه می گردد و روی صفحه نمایش               ،پس از اتمام آزمون      -1
الزم .  پرینت کامپیوتری آن به داوطلب داده می شود،نشان داده می شود و در صورت تقاضای آزمون دهنده     
 .بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی استالع به ذکر است پرینت کامپیوتری مذکور فقط جهت اطّ

حد نصاب نمره قبولی    با توجه به برگزاری آزمونها به صورت استاندارد و سطح دشواری سؤاالت،                -2
 . می باشد کل نمره%)60(در آزمون هر یک از مهارتها 

در صورت قبولی فرد در هر یک از مهارتها، در صفحه مربوط به آن مهارت در دفترچه ثبت                         -3
.  در اختیار فرد قرار می گیرد      ،زمون، مشخصات و اطّالعات الزم تکمیل می گردد و پس از مهر و امضا              آ

صورت جداگانه تهیه      گواهینامه برای هر مهارت به      ،ریزی استان  سپس توسط سازمان مدیریت و برنامه      
 .می شود

شود و رسید دریافت     دفترچه ثبت آزمون به مرکز آزمون برگشت داده می           ،در پایان هفت مهارت     -4
 .می گردد

 آن را جهت صدور گواهینامه پایان دوره        ،مراکز آزمون می بایست پس از اخذ دفترچه ثبت آزمون          -5
 .ریزی استان ارسال  کنند وری اطّالعات به سازمان مدیریت و برنامهامهارتهای هفتگانه فنّ

یید می گردد و سپس به آزمون دهنده       در نهایت توسط دستگاه اجرایی تأ      ،گواهینامه های تهیه شده    -6
 .ه می شودیارا
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  کنترل امنیت مراکز آزمون- فصل پنجم 

 ل شخصی به داخل اتاق آزمونیعدم اجازه ورود هرگونه وسا -

 ممانعت از ورود افراد متفرقه به اتاق آزمون -

 آزموناستفاده اختصاصی از شناسه کاربری برای افراد جهت استفاده از برنامه های مرکز  -

 کنترل اتاق آزمون در هنگام اخذ آزمون توسط مدیر مرکز آزمون به صورت حضور فیزیکی -

 )در صورت نیاز(حضور چند مراقب در هنگام اجرای آزمون  -

 برپایی آزمون ر أس ساعت مقرر -

کارکنان مرکز آزمون می توانند در مورد نحوه امتحان و یا اشکاالت احتمالی که پیش می آید،                      -
 .زمون دهندگان را راهنمایی نمایند، ولی در خصوص مفاهیم و مطالب امتحانی اجازه راهنمایی را ندارندآ

  آموزش و اطّالع رسانی- فصل ششم 

سایت سازمان مدیریت و       از نحوه عملکرد برنامه آزمون بر روی وب           DEMOقرار دادن یک       -
 .کنندگان در آزمون برنامه ریزی استان جهت آشنایی شرکت

قرار دادن سؤاالت و جوابهای احتمالی در خصوص آزمون بر روی وب سایت سازمان مدیریت و                    -
 برنامه ریزی استان

 راهنمایی داوطلب در مورد استفاده از نرم افزار در روز آزمون -

 ،نحوه صحیح نصب نرم افزار   ،  آموزش مدیران و کارکنان مرکز آزمون در خصوص کار با نرم افزار              -
 تفاده از آن و انجام گزارشهای مربوطهچگونگی اس
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 وری اطّالعاتانام آزمون مهارتهای هفتگانه فنّ فرم ثبت 2-1پیوست  
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 2-2پیوست شماره  

 :توجه به نکات زیر هنگام ورود به سایت آزمون الزامی می باشد

 . ممنوع مي باشداًًحساب، فرهنگ لغات و غيره اكيد استفاده از كتاب، جزوه، ماشين -١

كردن آن هنگام     تلفن همراه خود را قبل از ورود به سايت آزمون خاموش نموده و از روشن                    -٢
 .يديبرگزاري آزمون اكيداً خودداري فرما

 .كردن در طول آزمون اكيداً ممنوع است خوردن، آشاميدن و صحبت -٣

لطفاً .   شد نويس و يك قلم به شما تحويل داده خواهد           برگه چرك  ۲در هنگام برگزاري آزمون،       -٤
 .يديپس از پايان امتحان اقالم مذكور را تحويل مسئول برگزاري آزمون نما

در صورت بروز هرگونه مشكل در اجراي امتحان شما، سريعاً مراتب را به مسئول سايت آزمون                    -٥
 .الع دهيدكه در طول مدت امتحان ناظر و مراقب شما مي باشد اطّ

ه هرگونه سؤالي كه در رابطه با محتواي آزمون شماست             مسئول پاسخگويي ب   ،مراقب امتحان   -٦
 .نمي باشد

 ساعت قبل از آزمون از       ۷۲در صورت انصراف موجه از شركت در آزمون مي بايست حداكثر تا                -٧
 .الع داده شودطريق دستگاه اجرايي به مركز آزمون اطّ

 برگزاري آزمون    شده از طرف مركز آزمون، در محل         حداقل نيم ساعت قبل از زمان مشخص         -٨
 .حضور داشته باشيد

 غيبت محسوب مي شود و از برگزاري آزمون داوطلب مربوطه اكيداً جلوگيري               ،در آزمون   تأخير  -٩
 .عمل خواهد آمد به

اصل گواهينامه رانندگي يا كارت        شناسنامه،(داشتن كارت شناسايي معتبر عكس دار          همراه  -١٠
بديهي است در غير اين صورت از برگزاري آزمون             .  مي باشدالزامي  )  شناسايي معتبر دستگاه مربوط    

 .عمل خواهد آمد داوطلب مربوطه اكيداً جلوگيري به

بديهي است در غير . داشتن اين دفترچه الزامي مي باشد پس از صدور دفترچه ثبت آزمونها همراه -١١
 . آمدعمل خواهد اين صورت از برگزاري آزمون داوطلب مربوطه اكيداً جلوگيري به
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 5 ابالغیه مقام معظم رهبری... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 موضوع 9/3/1380ورخ  م1033/1ابالغیه مقام معظم رهبری به شماره  
 1سیاستهای کلی شبکه های اطالع رسانی رایانه ای

ال تدابیر و نظارتهای الزم       ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع رسانی رایانه ای و اعم              -1
به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی                

 .شبکه های اطالع رسانی

 توسعه کمی و کیفی شبکه ی اطالع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات                 -2
 . به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملیاین شبکه برای کلیه ی متقاضیان

 . ایجاد دسترسی به شبکه های اطالع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز-3

 حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه ی                   -4
 .روری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه ی اسالمیتولید و عرضه ی اطّالعات و خدمات ض

 ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه ی شبکه های اطالع رسانی به ویژه در                    -5
 .جهت مقابله کارآمد با جرایم سازمان یافته ی الکترونیکی

ده نگری در خصوص آثار تحوالت     و آین )  به ویژه حفاظت از اطّالعات    ( توسعه ی فنّاوری اطّالعات     -6
فنّاوری اطّالعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی                         

 .متخصص در این زمینه

 اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های اطالع رسانی با                  -7
می به منظور ایجاد توازن در عرصه ی اطالع رسانی بین المللی و            سایر کشورها به ویژه کشورهای اسال      

 .حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه ی جهانی

                                                                                                                                       
 .مقام معظم رهبری ابالغ گردیده است دفتر 9/3/1380 مورخ 1033/1طی نامه شماره . 1
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و دبیر شورای عالی  1جناب آقای مهندس جهانگرد معاون محترم وزیر پست و تلگراف و تلفن
 اطّالع رسانی

 با سالم؛

 مقام معظم رهبری منضم به ابالغیه معظم له در خصوص           دفتر9/3/1380 مورخ   1033/1نامه شماره   
سیاستهای کلی شبکه های اطّالع رسانی رایانه ای که تصویر آن به پیوست ارسال می گردد، به استحضار                

 :ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند

 جناب آقای جهانگرد

 .بر اساس سیاستهای کلی باید برنامه ها تنظیم شود

 . شورای عالی اطّالع رسانی هم باید مطرح شودطبعاً در

                                                                                                                                       
 وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات. 1
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 9 )برنامه گام دوم(جهت گیری های رئیس جمهور ... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 1س جمهورئیبرنامه گام دوم ر 

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای خاتمی برای دوره دوم ریاست جمهوری، برنامه جامعی را که                
 :ابراز داشتند» عنوان گام دوم «بیانگر جهت گیری های اساسی دولت و اولویتهای اجرایی بود با

از نظر اینجانب، ادامه راه و هموار ساختن و رفع موانع حرکتی که آغاز شده است، جهت                         ...  «
 »...برنامه های اجرایی کشور در این دوره خواهد بود 

به یقین تداوم راه، وفاقی ملی و راهبردهایی متناسب با خواستها و مشکالت مردم می خواهد که                 ...  «
آنچه اینجاست در این مجموعه عرض        .  بر پایه آنها اولویتهای برنامه ای به طور روشن تعریف شود             

طرح چالشهای کنونی و اولویتهای کشور بر اساس دیدگاه ها و تجاربی است که در جهت تحقق                 .  می دارم
 دلیل اهمیت یا    از نظر اینجانب پرداختن به این اولویتها به         .  خواست و اراده مؤثر و کارساز مردم است         

 »...فوریت مسائلی است که جامعه ما با آنها رو به روست 

لذا با استفاده از تجربیات این دو دهه می باید حرکتی علمی و تدریجی برای ساماندهی اقتصادی                 ...  «
 بر همین   1376 اجتماعی و اصالح ذهنیتها و ساختارهای مربوط صورت پذیرد که بنیاد آن در سال                    -

 »...ساس همین ضرورتها نهاده شد اساس و اح

                                                                                                                                       
 1380گام دوم چالشها و اولویتها، سید محمد خاتمی، اردیبهشت ماه . 1
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 در رده های اصلی زیر به طور مستقیم با فنّاوری اطّالعات - گام دوم -این برنامه  
 :در ارتباط می باشد

  ساختار پایه-ساماندهی اقتصادی و اشتغال  

 اصالح ساختارهای توسعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات به عنوان بستر الزم برای نیل به اقتصادی                 
 قابل رقابت و مرتبط با بازارهای بین المللی

 حمایت از نخبگان 

طراحي قوانين و ساز و كارهاي الزم براي صيانت از منزلت اجتماعي، حرمت و حقوق مديران و                      
 كارآفرينان، پژوهشگران و نخبگان اقتصادي به ويژه در بخش غير دولتي

 راهبردهای اصالح ساختار اداری 

اوری های نوین مدیریت و اطّالعات و توسعه خودکارسازی عملیات در نظام               به کارگیری فراگیر فنّ  
 اداری

 توسعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات 

اساس تحقق جامعه مدنی، توانمندی مردم در پرسشگری و اطّالع از حقوق اجتماعی خود و حاکمیت                
ه اطّالعات و ارتباطات و برابری      قانون در همه امور است، از این رو دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم ب              

بر این اساس   .   اجتماعی و علمی و فرهنگی امری ضروری است         -در دسترسی به فرصتهای اقتصادی       
 اداری و فنی برای تحقق برنامه ملی توسعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات              -مقتضی است تدابیر حقوقی     

 : موارد زیر اهتمام ورزنددستگاهها و بخشهای مختلف کشور بایستی بر. اتخاذ گردد

 . توسعه و گسترش حوزه خدمات اطّالعات و ارتباطات و تقلیل هزینه های آن-

 . گسترش سریع تر حضور بخش خصوصی در بازار عرضه خدمات ارتباطات و اطّالعات عمومی-
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 11 )برنامه گام دوم(جهت گیری های رئیس جمهور ... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 تشویق و حمایت از تولید، عرضه و صدور اطّالعات و نرم افزارهای مختلف علمی، اقتصادی،                     -
 .جتماعی و فرهنگیا

 بخش آموزشهای رسمی و عمومی 

 ارایه تعریف روشن و دقیقی از شاخص سطح سواد دانش آموختگان آموزش و پرورش با توجه به                    -
گسترش کاربرد علوم و فنّاوری اطّالعات و ارتباط، در زندگی عامه مردم به منظور ارتقای شاخصها،                      

 .برنامه ها و روشهای آموزشی

 . حرفه ای به ویژه در زمینه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات- و مدارس آموزش فنی  گسترش مراکز-

 ارتقا و تعمیق بنیه علمی و فنی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور با عنایت به فنّاوری                    -
 .اطّالعات و ارتباطات و تجدید نظر در برنامه ها

 بخش اقتصادی 

تصادی، تجاری و فنی با سایر کشورهای جهان و فراهم  کردن             تأمین شرایط آسان برای تعامل اق      -
 .زمینه حضور شرکتها و مراکز علمی و فنی پیشرفته فنّاوری های ارتباطی و اطّالعاتی در بازار ایران

 حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش خصوصی در تجهیز برنامه های توسعه فنّاوری های                 -
 .کتهای کوچک و جدیدالتأسیساطّالعات و ارتباطات به ویژه شر

 تسریع در گسترش و به کارگیری قواعد حمایت از مالکیت مادی و معنوی در حوزه فنّاوری های                    -
 .اطّالعاتی و ارتباطی
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 1مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات توسعه چهارمقانون برنامه مواد  

 4قسمت “ ج”د  بن10 ماده 

 نظام بانکداری الکترونیکی و       برقراریف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به               ل مک دولت
 ملی و بین المللی در کلیه بانکهای کشور و          الکترونیکیپیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی         

 .نماید اقدام مشتریانبرای همه 

 “و ”-“ د ”-“الف” بندهای 21 ماده 

 بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه            توسعه موظف است سند ملی      دولت
 ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر               6  مدت ظرف   ،صنعتی کشور 

   درصد  دهم  و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط ساالنه یازده و دو                فنّاوریتوسعه  

به گونه ای که  %)  9/16( رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد              و%)  2/11(
 دو و به شانزده 1383در سال %) 14( بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد سهم

 دهم درصد شته و صادرات صنعتی از رشد متوسط ساالنه چهارده و 1388در سال %) 2/16(دهم درصد  
 :برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد%) 8/14(

 از جریانهای سرریز فنّاوری در جهان و تأکید          بهره مندی قابلیتهای فنّاوری و ایجاد شرایط        توسعه :الف
  باال در صنایع نوینتوسعه ایویژه بر حوزه های دارای توان 

 و گسترش پایگاههای داده های علوم زمین          توسعهرسانی،    و گسترش سیستمهای اطّالع      بهبود :د
  اطّالعات مورد نیاز توسط دولتبهمنظور دسترسی سرمایه گذاران و کارآفرینان  به

 :معدنی تجهیز منابع الزم در توسعه صنعتی و برای :و

                                                                                                                                       
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                  .  1

 1383آبان ماه 
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قف  را متناسباً برابر س    معدن مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و            دولت -1 
 .مصوب اساسنامه افزایش دهد

کلیه زمینه های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج،           علوم و فنّاوری های نوین در      از  استفاده -2 
 خارجی را   گذاران  مکلف است زمینه حضور سرمایه     دولت مواد معدنی و صنایع معدنی،       فرآوری

 .در امور فوق فراهم آورد

دولتی با استفاده از        جهت توسعه بخش غیر     درای   شرکتهای مادرتخصصی توسعه     تقویت -3 
 شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام       سهاممنابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش           

 به استثنای موارد    %)49( نه درصد    و بورس تا سقف چهل       ارشرکتهای مادرتخصصی در باز   
 .یرانقانون اساسی جمهوری اسالمی ا) 44(مذکور در صدر اصل چهل و چهارم 

 استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به              و جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر         در -4 
 برنامه تا مبلغ نه میلیارد       )  13( سقفهای مصوب ماده       رعایتدولت اجازه داده می شود با        

در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف             دالر  )  9,000,000,000(
 . تعهد و تأمین نماید،اتیصادر

 . و مناطق معدنی توسط دولتبزرگ زیربناهای الزم در معادن تأمین -5 

 از توسعه و تحقیقات       حمایت اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق             اصالح -6 
 سرمایه گذاری  مخاطراتصنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده           

 . در صنایع نوینپذیر زمینه اکتشافات مواد معدنی و سرمایه گذاری خطربخش خصوصی در

 7ردیف “ ب” بند 30 ماده 

 سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها،          بهبخشی    موظف است به منظور هویت     دولت
ای  محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشه               بهبوددستیابی به توسعه پایدار و        

 : و مسکن به عمل آوردروستاییعمران شهری و 

 شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از           وسازی ساختمانها    سازی و مقاوم   ایمن :ب
 :مترقبه شامل حوادث غیر
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ند با استفاده    ا نیرو، ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و شرکتهای تابعه مکلف          نفت،  وزارتخانه های -7 
 سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه ای              فنّاوری ها،ین  از آخر 
 .رسانی مختل نگردد  که در اثر بروز حوادث، خدماتسازندایمن 

 “ط” بند 33 ماده 

تجارت بین الملل، توسعه صادرات        در کشورسازی تجارت، افزایش سهم        منظور نوسازی و روان     به
 بین المللی و   بازارهایات، تقویت توان رقابتی محصوالت صادراتی کشور در            و خدم  نفتی  غیرکاالهای  

 بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی         اقتصاد،منظور گسترش کاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در           به
 :بازرگانی کشور، دولت مکلف است

ارچوب نظام بازرگانی و تجارت      مربوطه و با رعایت استانداردها و چ       واحدهای تجهیز دستگاهها و     با :ط
 : اقدامات الزم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهدالکترونیکی،

 خدمات دستگاه مربوطه در محیط        ارایهرسانی و      روز نمودن پایگاهها و مراکز اطّالع         به -1 
 رایانه ای و شبکه ای

 -   و عملیات مالی    خدماتروش کاال و      خرید و ف    های ها و مسابقه    مناقصه ها، مزایده  انجام -2 
 ای و شبکه های اطّالع رسانی اعتباری در محیط رایانه

  بازارهای مجازیایجاد -3 

  الکترونیکی از سال دوم برنامهتجارت فعالیتهای تدارکاتی و معامالتی در قالب انجام -4 

 جرایم الکترونیکی و نیز      موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی          قضاییه  قوه  -تبصره
 . مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهدجرایم

 “ح” بند 34 ماده 

 تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش                 منظور موظف است، به       دولت
ی توسعه   منابع شیالتی و استفاده بهینه از این مناطق، برا              پایدارگردشگری، کمک به بهره برداری       

 دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای خود، ضمن              خدماتفعالیتهای تولیدی و    
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 تطبیقی  مطالعات رقابتی امور تصدی به بخشهای غیر دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام                واگذاری
 اجرایی مرتبط با فعالیتهای       هایدستگاهدر قوانین، مقررات، آیین نامه ها، اساسنامه ها و شرح وظایف             

 دریایی را با اصالح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی،            فعالیتهایدریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه       
 وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل وظایف                   تجمیعمشابه و متضاد و       

یه و برای تصویب به مجلس شورای          حاکمیت و بر اساس محورهای زیر ته          اعمالدستگاهها، برای   
 :نمایداسالمی ارایه 

  فنّاوری اطّالعات و ارتباطات دریاییو دریایی، ثبت پایش اطّالعات اقیانوس شناسی تحقیقات :ح

 “الف” بند 38 ماده 

های اقتصادی که انحصار طبیعی و یا       تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمرو        موظف است،    دولت :الف
 در قلمروهایی که انحصارات جدید، ناشی از توسعه اقتصادی شبکه ای           همچنینود دارد و    قانونی وج 
الیحه تسهیل شرایط    و ارتباطات به وجود می آیند، با رعایت حقوق شهروندان،            اطّالعاتو فنّاوری   

 .رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند

 “الف” بند 39 ماده 

در برنامه چهارم، اقدامهای ،  تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی      جهت   موظف است، در   دولت
 : آوردعملذیل را به 

 تقویت رقابت پذیری آنها را از طریق زیر        و ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی        اصالح :الف
 :اصالح نماید

اعطای کمکهای    ( بزرگ ، متوسط کوچک، از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای           حمایت -1 
 تمهیدات الزم برای تقویت توان فنی       انجام، توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره ها و        )هدفمند

 بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه       درتخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب         - مهندسی   -
 .مراکز اطّالع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها
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 و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل          کوچکعه، بنگاههای    مشکالت و موانع رشد و توس       رفع -2 
 . قطبی کنونیساختارآنها به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر و اصالح 

 “ب” بند 40 ماده 

 ارتقای سطح و جذب فنّاوری های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی،            جهت موظف است، در     دولت
 : چهارم به عمل آوردبرنامهاقدامهای ذیل را در 

 : صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرددرت افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای فعال  جهرد :ب

 صنعتی کشور و    -   بر فنّاوری های برتر را در جوار قطبهای علمی         مبتنی ویژه صنایع،    مناطق -1 
 . نمایدایجاددر مکانهای مناسب 

 . مناسب ایجاد نمایدمکانهای فنّاوری را در شهرکهای -2 

دولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد و توسعه            غیر بنگاههای سرمایه گذاری   به -3 
 فنّاوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه گذاری              مالینهادهای تخصصی، تأمین     

 .خطرپذیر کمک نماید

ت  برای توسعه فنّاوری های پیشرفته و جدید از طریق مشارک             را پژوهشی الزم     مؤسسات -4 
 .کشور ایجاد نماید) آموزش عالی( مراکز پژوهشی باشرکتها و بنگاههای اقتصادی 

 43 ماده 

 اهمیت نقش دانش و فنّاوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد             به موظف است، نظر     دولت
 : اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورددرارزش افزوده 

 و آموزشی، به منظور توانایی          فنّاوری و راهبردهای پژوهشی،         و بازسازی سیاستها     نوسازی :الف
و کار     اجتماعی، فرهنگی و صنعتی    تقاضایپاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به         

 . اول برنامه چهارمسالکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی 

ویژه فنّاوری با سطوح عالی علوم و فنّاوری        به  ( کشور   فنّاوری توسعه علمی و     جامع برنامه های   تهیه :ب
 . طی سال اول برنامه چهارممختلف،در بخشهای ) روز جهانی
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 از ظرفیتهای ملی و منطقه ای حوزه های         حداکثر تمهیدات الزم به منظور بهره برداری         پیش بینی :ج
 .ه ای و هستها زیست  محیطی، هوافضاریزفنّاوری،فنّاوری اطّالعات، فنّاوری زیستی و 

 و  اجتماعی در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات                بازنگری :د
 تواناییفرهنگ، به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد                         

 در  تصمیم سازینظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای                
 .گاههای اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارمدست

 44 ماده 

 استقرار جامعه اطّالعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان               منظور موظف است، به      دولت
 : مورد نیاز اقدامهای ذیل را به عمل آورداطّالعاتشهروندان به 

عات به زبان فارسی در محیط         اطّال و از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی             حمایت :الف
 .رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی

 و ارتباطات بین المللی استفاده از       اطّالعات تدابیر الزم به منظور کسب سهم مناسب از بازار             اتخاذ :ب
 مراکز اطّالعاتی اینترنتی ملی و توسعه            توسعهفرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق             

 توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت             وی ارتباطی با تکیه بر منابع          زیرساختها
 .بین المللی

 فضای تولید و تبادل اطّالعات کشور در محیطهای     در و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت        تهیه :ج
 . برنامه چهارماولرایانه ای حداکثر تا پایان سال 

 45 ماده 

بازار محصوالت دانایی محور و دانش بنیان، تجاری سازی         گسترش    منظور موظف است، به       دولت
 و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل                پژوهشیدستاوردهای  

 : برساندانجامرا به 
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 ملی و بین  المللی و پیش بینی ساختارهای       معنوی، و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت         طراحی :الف
 . الزماجرایی

 سطح بین المللی و     در  PATENT علمی   امتیاز و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز           تأمین :ب
 . جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید کنندگانخرید

 فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که بر اساس        پژوهشی، تدابیر الزم جهت بیمه قراردادهای       اتخاذ :ج
 . داخلی انجام می گیردپژوهشیتایج یافته های دستاوردها و ن

 طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی،        از)  دارای متقاضی ( از کلیه پژوهشهای سفارشی      حمایت :د
 . آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشدهزینه هایاز %) 40(مشروط به اینکه حداقل 

 دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی،        فعالیتهاید   ساختارها و زیربناهای الزم، برای رش       توسعه :هـ 
 . رشد علم و فنّاوریمراکزبه ویژه ایجاد و گسترش پارکها و 

 الزم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد           تسهیالت برای اصالح قوانین و مقررات و ایجاد             اقدام :و
ش خصوصی و    و تعاونی و حمایت از ورود بخ        خصوصیفعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش         

 . دانش و فنّاوریقلمروتعاونی به بازارهای بین المللی در 

 مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط         مالی تدابیر و راهکارهای الزم، جهت حمایت        اتخاذ :ز
 توسعه ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای             تحقیقاتبخش خصوصی و تعاونی برای انجام          

 .محصوالت و روشها می شود

 . و فنّاوریپژوهش به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی کمک :ح

 و مبادله محصوالت نامشهود       ارزش گذاری تمهیدات و سازوکارهای الزم به منظور            پیش بینی :ط
 .دانایی محور

 46 ماده 

 برپاسازی نظام جامع پژوهش و فنّاوری، اقدامهای ذیل را به انجام               منظور موظف است، به      دولت
 :رساند
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 جامع توسعه فنّاوری و گسترش صنایع        برنامه و پیاده سازی نظام ملی نوآوری، بر اساس           طراحی :الف
 .نوین

، از طریق تعیین اولویتها،     ) اول برنامه چهارم   سالتا پایان   ( نظام پژوهش و فنّاوری کشور       ساماندهی :ب
 :یتهای ذیل پژوهشی در قالب مأمورواحدهایهدفمند کردن اعتبارات، اصالح ساختاری 

  فرایند پژوهش و فنّاوریدر  انسانی روزآمدنیروی تربیت - 

  مرزهای دانشتوسعه - 

  ایده به محصوالت و روشهای جدیدتبدیل - 

  و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتیتدوین - 

  و جذب فنّاوریانتقال - 

 خدماتی کشور و به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی پژوهش - 

 خصوص حل مشکالت کشور  پژوهشهای کاربردی درانجام - 

 شبکه های واحدهای پژوهش و فنّاوری      ایجاد:   شیوه های مدیریت بخش پژوهش، از جمله      نوسازی :ج
 توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و           مأموریتهمگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با         

 . مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانیعلمیزمینه های نظارت و پایش فعالیتها در 

 و فنّاوری، از طریق اصالح و ساده سازی         یپژوهشهای مؤثر بین المللی در عرصه         همکاری توسعه :د
 .قوانین و مقررات مربوطه

موضوع مأموریتهای مندرج در بند     [ و فنّاوری    پژوهش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر       افزایش :هـ 
 ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاههای        تولید%)  2(، به میزان حداقل دو درصد       ]“ب”

به استثنای سود سپرده های     ( شرکتهای دولتی، بانکها      عملیاتیدرآمد  %)  1(اجرایی و یک درصد      
دولتی، تا پایان برنامه چهارم، و سمت دهی          به دولت و بخش غیر     وابستهو مؤسسات انتفاعی    )  بانکی

 . در جهت پژوهشهای مأموریت گرا و تقاضا محورفوقسرمایه گذاری های 
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 47 ماده 

های بین المللی، اجازه داده می شود،       و تقویت همکاری   دانش بنیان منظور ایجاد و توسعه شرکتهای       به
 و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فنّاوری در جهت انجام مأموریتهای               فنّاوریواحدهای پژوهشی و    

 قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری              مزایایه، از   محول
 . و مبادالت مالی بین المللی برخوردار گردندخارجی

 “الف” بند 48 ماده 

 ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فنّاوری، کارآفرینی و             منظور موظف است، به     دولت
 : در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهدشور،کتولید ثروت در 

دولتی توسعه فنّاوری و شرکتهای        غیر شرکتهای و انجام حمایتهای الزم، برای ایجاد         زمینه سازی :الف
 . جذب فنّاوریوخدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال 

 “ل ”-“ ک” بندهای 52 ماده 

سترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر            تضمین د  منظور موظف است، به     دولت
 دانش، مهارت و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران و                  گسترش،  توسعه یافته 

به انجام  را    که جنبه قانونگذاری ندارد    اقدامهای ذیل     آن دسته از   ، کمی و کیفی آموزش عمومی      توسعه
 :برساند

 برنامه های آموزشی و درسی کلیه سطوح و          اجرایفنّاوری اطّالعات، در تدوین و        از   بهره گیری :ک
 . شبکه اطّالع رسانیوتجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه ای 

 و پرورش، در زمینه فنّاوری اطّالعات و          آموزشداشتن دانش و مهارتهای کارکنان          نگه روزآمد :ل
 .ارتباطات

 57 ماده 

تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و      ،   توسعه ارتباطات و فنّاوری اطّالعات      نظورم موظف است، به     دولت
 : منطقه اقدامهای ذیل را انجام دهدبرترکسب جایگاه 
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 به  دسترسی موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیالت الزم جهت                  دولت :الف
 آحاد جامعه و    برایوین خدمات و رشد     ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای ن          

 اقتصاد شبکه ای زمینه     تقویتخانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه ای شدن قلمروها، برپایی و              
، %)50( به ترتیب پنجاه درصد       حداقل ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور            یارتقا
و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت  کشور، آحاد جمعیت   %)30(و سی درصد    %)  35(و پنج درصد     سی

 نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست هزارو چند رسانه ای حداقل در شهرهای باالی پنجاه      
 .مرسوله بر نفر را فراهم آورد

 . اطّالعات در سراسر کشورفنّاوری و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و تأمین :ب

 . اول برنامه چهارمسال در “ جامع ارتباطاتقانون” الیحه تهیه :ج

 “الف” بند 75 ماده 

 مکلف است، با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط،            کشور مدیریت و برنامه ریزی      سازمان
 و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین المللی کشور و               قابلیتهامنظور بهره گیری از     به

 از  اجرایی راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه های               در اقتصاد بین المللی،    مؤثرتعامل  
 :ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد

 سرزمین، برای توسعه علم و        مختلف مناسب از موقعیت و توانمندی های عرصه های          بهره گیری :الف
ین مراکز و پارکهای فنّاوری      از جمله تعی   مختلففنّاوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق            

 . و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادینقشتحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین ، علمی

 “هـ” بند 88 ماده 

 آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات               و بهداشت، درمان     وزارت
درمانی و  ده بهینه از امکانات بهداشتی       بالینی، افزایش بهره وری و استفا     خدماتسالمت و تعالی عملکرد     

 : ذیل را انجام دهداقدامهایکشور، 

  و استقرار نظام جامع اطّالعات سالمت شهروندان ایرانیطراحی :هـ 
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 “ز” بند 102 ماده 

 توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی،              برنامه موظف است،    دولت
 طریق  ازاجتماعی و توزیع عادالنه  درآمدها، تأمین منابع الزم برای سرمایه گذاری ها،              عدالت   استقراردر  

 جمهوری اسالمی    قانون اساسی  )43(چهل و سوم      اصل   “2”تجمیع سرمایه های کوچک، اجرای بند       
 و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی های            رقابتی، افزایش قدرت    ایران

 و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل              مالکیتسترش  دولتی، گ 
 . تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید1383 سال  تا پایانوتهیه 

 .ها  ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیتسهیل :ز

 “ط ”-“ ز ”-“ ب ”-“ الف” بندهای 104 ماده 

، بهبود کیفیت کاال و خدمات     ،  افزایش اشتغال ،   رونق اقتصاد فرهنگ    منظورمکلف است، به       دولت
توزیع عادالنه محصوالت و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای            ،   منابع جدید  خلق،  رقابت پذیری

 فرهنگی، به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصوالت                      ورود
 :ای ذیل را به عمل آورداقدامه

تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های     ،  انحصاری قوانین و مقررات، برای رفع موانع         اصالح :الف
 .صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری، دولتینهادهای غیر ، بسط مشارکت مردم

توزیع و  ،   از تولید  حمایت   صندوقهای غیر دولتی ضمانت، به منظور      تأسیساقدام قانونی الزم برای      :ب
 ورزشی در سطح ملی و        وسینمایی، مطبوعاتی    ،  صادرات کاالها و خدمات فرهنگی و هنری         

 .بین المللی

دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد     ،  کودکان نظام یارانه ای بخش فرهنگ، با اولویت         ساماندهی :ز
لیه اقشار جامعه و خرید محصوالت        مصرف، برای ک    سمتتغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به          

 .فرهنگی

مصوب شورای عالی    در چارچوب مقررات     که حمایتهای الزم، از اشخاص حقیقی و حقوقی،          انجام :ط
 و  رایانه ایدر توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای            انقالب فرهنگی   
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 رایانه ای و    پایگاههایزم برای برپایی     اینترنتی فعالیت می کنند و به ویژه اعطای تسهیالت ال            
 و خط فارسی توسط       زباناطّالع رسانی حاوی اطّالعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به               

توسط صدا و    الزم   شرایطبخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد             
ی از طریق شبکه های     برای دریافت برنامه های صوتی و تصویر      سیمای جمهوری اسالمی ایران      

بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری             و کانالهای ماهواره ای       کابلیاطّالع رسانی  
 .اسالمی ایران

 مربوطه با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی، ارتباطات و فنّاوری              اجرایی  آیین نامه 
 .رسیده تصویب هیئت وزیران خواهد  و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران باطّالعات

 اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی        ارشاد اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و           آیین نامه 
 . رسیدخواهدکشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران 

 “ط ”-“ ب” بندهای 106 ماده 

 -  حفظ هویت اسالمی   تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز           منظور مکلف است، به      دولت
 : دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدامهای ذیل را انجام دهدمعرفتایرانی، اعتالی 

 سالم سازی فعالیتهای رسانه های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی،                گسترش :ب
دن  آور فراهمفضای عمومی، اطّالع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم، با                   

 جامعه به    دسترسیزمینه های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش امکان                
 صدا و سیمای    شبکه هایحرفه ای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق          -آموزشهای عمومی، فنی    
 .جمهوری اسالمی ایران

 . راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی، شیوه هابه کارگیری :ط
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 “ب ”-“ الف” بندهای 108 ماده 

 زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت              منظور موظف است به     دولت
و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری ها و                     )  ره(امام خمینی    
 :را انجام دهد و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدامهای زیر برنامه ریزی ها

سازی، پژوهشی، آموزشی و        فرهنگ عرصه از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در               حمایت :الف
 از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات        مناسبرسانی با تکیه بر علوم، فنّاوری و بهره گیری              اطّالع

و ) ره( امام  تکمیلی با موضوعات مربوط به   تحصیالتنامه های دوره های    پژوهشی و حمایت از پایان    
 .انقالب اسالمی

 ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه          و از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری           حمایت :ب
 کتابخانه های عمومی کشور به آثار منتشره شده در این          تجهیزو  )  ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینی       

 .زمینه

 “هـ ”-“ ج” بندهای 109 ماده 

 حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و                 منظور به     موظف است،   دولت
 :اقدامهای ذیل را انجام دهد،  به ویژه زبان فارسیایرانیمؤلفه های هویت 

 و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و        فارسی از گسترش منابع و اطّالعات به خط و زبان           حمایت :ج
 . رایانه ایمحیطهای بین المللی نمایش الفبای فارسی در

 معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون        میراث تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و            تقویت :هـ 
رسانه ها ،  به ویژه در نظام آموزشی کشورملیفرهنگ بومی، در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت         

 .و تولید محصوالت فرهنگی و هنری
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 “ج ”-“ ب” بندهای 113 ماده 

 تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسالمی و ایرانی، در ساختار               منظورمکلف است، به      دولت
 وجغرافیایی  ،  تاریخی،  اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی            ،  اقتصادی،  سیاسی

 :زبانی با رویکرد توسعه پایدار

موزه های کوچک فرهنگی، ورزشی،    ،  عمومی احداث موزه علوم و فنّاوری و پارکهای علمی            برای :ب
 نه سازی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمی     معرفیتاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای       

 .نماید

 که محصوالت خود را متناسب با        تولیدکنندگانی به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از           نسبت :ج
 . نمایداقدام، می کنندمزیتها و مؤلفه های فرهنگی کشور تولید 

 116 ماده 

 حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی               منظور مکلف است، به      دولت
 مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی و               هنراصحاب فرهنگ و     

گی و هنری     مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهن                  تنظیمهنری و    
 : ذیل را به عمل آورداقدامهای

 نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال        استقرار الیحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و          تهیه :الف
 .اول برنامه چهارم

 . جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغاتنظام،  و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغاتبازنگری :ب

 3 که شغل خود را از دست می دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر                   فرهنگ و هنر   اصحاب :ج
 کمکهایدولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی       .  سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند       

 .اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 29 قوانین موضوعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 “8”-“ 7”-“ 5 ”-“ 2 ”-“ 1” بندهای 121 ماده 

 ونظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح               است، به م   موظف  دولت
 انقالب  ملی،حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع                      

 الزم را برای تحقق      اقدامهایاسالمی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی،             
 :به عمل آوردموارد مذکور 

 بنیه دفاعی، با تأکید بر مدرن سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای               مولفه های  تقویت -1 
 .C4I سیستمهای فرماندهی ومنابع انسانی 

 در به کارگیری سامانه های     اطّالعاتی فنّاوری های نوین و هوشمند و سیستمهای            ارتقای -2 
 . و پدافند هواییدریاییافضا، دفاعی به ویژه سامانه های الکترونیکی، هو

 . سامانه و فرایندهای صنعتی نوینبه و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش نوسازی -5 

 . به صورت کمی و کیفیمسلح، و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای ارتقا -7 

اکز علمی  ها با مر    و گسترش همکاری   دفاع سطح آموزش، تحقیقات، فنّاوری در بخش        ارتقای -8 
 .دانشگاهی داخلی و خارجی

 قانون، توسط سازمان مدیریت و       ین ماه از تصویب ا     2 این ماده ظرف مدت       اجرایی  آیین نامه های
تهیه و به تصویب   و ستاد کل نیروهای مسلح       و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح         کشوربرنامه ریزی  

هی کل نیروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد          و در صورت تأیید فرماند     هیئت وزیران خواهد رسید   
 .شد

 “الف” بند 124 ماده 

 : ایجاد هماهنگی و تبادل اطّالعات بین دستگاههای ذی ربطمنظور به

 جامعه اطّالعاتی کشور، وزارت اطّالعات مکلف ظرفیتهای منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از  به :الف
قانون تأسیس و تمرکز اطّالعات و سیاستها و           ” در   مصرح  است متناسب با وظایف و اختیارات       

 ساختار جامع اطّالعاتی را تدوین و ماحصل آن را           اصالح، طرح   “مشی های فرماندهی کل قوا    خط
 . ارایه نمایدوزیرانجهت طی تشریفات قانونی به هیئت 
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 5قسمت “ ز” بند 130 ماده 

 :یب مراجع ذی صالح برساند ذیل را تهیه و به تصولوایح قضاییه موظف است، قوه

 : به موارد ذیل اقدام نمایدنسبت :ز

، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت         M.I.S   و استقرار نظام جامع اطّالعات      طراحی -5 
 اصالح فرایندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی،         کارآمد،بخشیدن به عملیات و مدیریت      

 .تا پایان برنامه چهارم

 131 ماده 

 : می شودداده قوه قضاییه اجازه هب

 همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و         با اساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری        بر :الف
 و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق              تهیهکتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران       

می باشد را با استفاده از فنّاوری های اطّالعاتی        سوابق آنها ضروری     نگهداریپرونده های قضایی که    
 الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آنکه حداقل                 اسنادروز، به   

 قضایی و   مراجعاطّالعات و اسناد تبدیلی در کلیه       .   سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد        30
 . خواهد بوداداری سندیت داشته و قابل استناد

 دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی         تاریخی پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت          اصل 
 . خواهد شدنگهداریجمهوری اسالمی ایران حفظ و 

 قسمتهای  در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده می شود اقدامات و ارایه خدمات را                   به :ب
مجلس تحدید حدود   صورتاصل کتابت در تنظیم اظهارنامه،      .  انجام دهد مختلف به صورت رایانه ای     

 .و دفتر امالک و اسناد رسمی باید رعایت گردد
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 138 ماده 

 کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط به منظور اصالح            برنامه ریزی مدیریت و    سازمان
ورت قیمت تمام شده خدمات،       روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به ص             ازنظام بودجه ریزی   

 : حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهدرااقدامات ذیل 

 . ارایه می نماینداجرایی فعالیت و خدماتی که دستگاههای ی و احصاشناسایی :الف

 . کیفیت و محل جغرافیایی مشخصبا قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب تعیین :ب

 . و خدمات و قیمت تمام شده آنفعالیتهابودجه ساالنه بر اساس حجم  الیحه تنظیم :ج

 . فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آناز اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل تخصیص :د

ریزی کشور و تقویت      بودجه نظام منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر             به  -1  تبصره
 اصالح ساختار سازمان، مدیریت      ضمننظارت، سازمان مذکور موظف است        نظام برنامه ریزی و     

 ا نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کار       اتخاذنیروی انسانی، روشها و فنّاوری اداری خود، ترتیبی         
 امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه          اندیشمندانکارگیری نخبگان و     و اثربخش و به   

 .فراهم گردد

 نسبت به تهیه لوایح الزم برای اصالح         دارایی فوق الذکر و وزارت امور اقتصادی و         سازمان  -2  هتبصر
 و بودجه ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام             استخدامیقوانین و مقررات مالی، اداری و         

 . نتیجه و محصول گرددکنترلموجود تبدیل به نظام 

 تصویب هیئت   بههاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور         اجرایی این ماده به پیشن       نامهآیین :هـ 
 .وزیران می رسد

 142 ماده 

این قانون موظف اند،    )  160( دستگاههای موضوع ماده       و مدیریت و برنامه ریزی کشور         سازمان
 اجرایی در مقابل مردم، با استفاده از فنّاوری های نوین اداری و             دستگاههایمنظور افزایش پاسخگویی     به
مداری و آموزش اداری مردم و   فرایندها و روشها و رشد شاخصهای مربوط به مشتری        مهندسینگری و   باز

 سطح کیفی   اداری، فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای الزم برای جلوگیری از مفاسد              توسعه
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 ذی ربط رضایت و دستورالعملهایبخشنامه ها، و خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات 
 در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان        ثیرگذارأتتکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و            

 .ملحوظ نمایند

 154 ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی           ”)  123(و  )  90(،  )1  (مواد
توسعه اقتصادی، اجتماعی و     برای دوره برنامه چهارم      “   و اصالحیه های آن    17/1/1379  مصوبایران  

 .تنفیذ می گردد) 1384-88(فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 )تنفیذی برنامه سوم توسعه(“ 12”-“11”-“ 6” بندهای - قسمت ب 1ماده 

 :وظایف و اختیارات :ب

 اجرایی  های مورد عمل در دستگاههای      اصالح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه          -6 
سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط             کشور با گرایش ساده   

کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی             
 .نمودن فعالیتها

ی و طرحهای مصوب های تحول نظام ادار تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه -11 
 .شورا که نیاز به منابع جدید دارد

 تشخیص و اعالم دستگاههای اقدام کننده برنامه های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام                -12 
 .اداری و امور اجرایی

 156 ماده 

توسعه  برای دوره برنامه چهارم       “26/10/1382 دولت مصوب    مالی تنظیم بخشی از مقررات       قانون”
 .تمدید می گردد) 1384-88(دی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اقتصا
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 ) دولتمالی تنظیم بخشی از مقررات قانونتنفیذی  (16 ماده

نیاز خود را از       ند مهمات و تجهیزات نظامی مورد       انیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران موظف      
ی و سازمانهای تابعه و     یانهای صنایع هوا  سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازم         

وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تأمین نمایند و تنها 
آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن                    

باشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری             در داخل کشور قابل تولید ن     
 .نمایند

 ) دولتمالی تنظیم بخشی از مقررات قانونتنفیذی  (17ماده 

ند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح،          انیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مکلف     
با ...)    الین و   و هات  RD , FXاعم از   (زهای ضروری خود را     نیا  آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر      
اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار             حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در      

اختیار   ند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ گونه وجهی در            ادهند و شرکتهای مزبور موظف    
 .ندنیروی مزبور قرار ده

 ) دولتمالی تنظیم بخشی از مقررات قانونتنفیذی  (107ماده 

این قانون جهت اجرای     )  33(خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده               
طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه ساالنه به شرطی مجاز خواهد                 

وم، تحقیقات و فنّاوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته              بود که با تشخیص وزارت عل     
 ماه نظر   2وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطّالع از کلیه مراکز ذی ربط حداکثر ظرف مدت                .  باشد

 .ی درخواست کننده اعالم نمایدیخود را حسب مورد به دستگاه اجرا
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 مرتبط با فنّاوری ل آخرین اصالحاتقانون برنامه سوم توسعه با اعمامواد  
 1اطّالعات و ارتباطات

 12 - 11 - 6 قسمتهای -“ ب”بند  1ماده  

 :وظایف و اختیارات :ب

های مورد عمل در دستگاههای اجرایی        اصالح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه          -6 
 میزان ارتباط   سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش         کشور با گرایش ساده   

کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی             
 .نمودن فعالیتها

های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب  تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه -11 
 .شورا که نیاز به منابع جدید دارد

اههای اقدام کننده برنامه های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام            تشخیص و اعالم دستگ    -12 
 .اداری و امور اجرایی

 “ب” بند 59ماده  

 سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و          3وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی          :ب
 پردازش اطّالعات مربوط    راه اندازی نظام جامع اطّالعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و            

به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خود اظهاری را در نظام مالیاتی کشور    
 .توسعه و ترویج دهد

                                                                                                                                       
قانون برنامه سوم توسعه در نظم حقوقی کنونی، تدوین و تنقیح سعید جاللی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،                        .  1

 1380بهمن ماه 
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 94ماده  

شبکه رایانه ای بازار سرمایه  ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و                     
 در سطح ملی و بین المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام                پوشش خدمات اطّالع رسانی  

قانون برنامه  ”)  26(اطّالع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیتهای انجام شده در قالب تبصره               
ایجاد “  20/9/1373پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب              

 .می شود

 ماه پس از تصویب این قانون، مقررات الزم در زمینه           6شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت        
ضوابط اجرایی  .  نوع اطّالعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگی های شبکه های بانکی کشور را تصویب کند              

ویب مجلس  دادوستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معامالت با پیشنهاد دولت به تص                 
 .شورای اسالمی خواهد رسید

 103ماده  

دولت موظف است امکانات الزم برای دستیابی آسان به اطّالعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای                
اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فنّاوری های جدید را از طرق زیر                     

 :فراهم نماید

ی ارتباطی و شاهراههای اطّالعاتی الزم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق                 ایجاد زیرساختها  :الف
وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و ایجاد تسهیالت الزم برای استفاده دانشجویان و اعضای                  

 .هیئت علمی

تأمین کننده  ”و“تأمین کننده خدمات   ”،  “تأمین کننده اطّالعات   ”تفکیک وظایف مجموعه های       :ب
 “طاتارتبا

 112ماده  

به منظور تأمین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیر نظامی در داخل کشور دولت                    
موجود در  )  الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک     (موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک          
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گ، سازماندهی و تقویت    بخشهای مختلف از طریق سیاستگذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهن          
 .کند

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و                   
 .تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 116ماده  

 :به منظور تقویت توان رقابت محصوالت صادراتی کشور در بازارهای بین المللی

یه وزارتخانه ها و سازمانهای تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلف اند تا پایان                   کل :الف
سال برنامه سوم، نسبت به راه اندازی مرکز اطّالع رسانی مربوط به خود، بر اساس طرح شبکه جامع                 

قاضیان داخلی و   اطّالع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطّالع رسانی الزم را در اختیار مت             
 .خارجی قرار دهند

 .وزارت پست و تلگراف موظف است تسهیالت الزم جهت تقویت شبکه های مذکور را فراهم کند 

داخلی و  (بازرگانی کشور     وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطّالع رسانی           :ب
 .تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند) بین المللی

 160ماده  

قانون ”مشمول مفاد   “  اثر”گزارشهای پژوهشی، پایان نامه ها و نرم افزارهای چندرسانه ای به عنوان            
ثبت نرم افزارهای  .  می گردد“  11/10/1348حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب               

شورای عالی  .  م می شود چندرسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجا            
 .یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را اخذ کند

 نحوه ثبت آثار فرهنگ و مکتوب، هنری، سینمایی و نرم افزارهای رایانه ای برای استفاده از                -تبصره
شنهاد سازمان برنامه و     حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پی                

 .بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تصویب هیئت وزیران می رسد

  گسترش سریع تر حضور بخش خصوصی در بازار عرضه خدمات ارتباطات و اطّالعات عمومی-
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 تشویق و حمایت از تولید، عرضه و صدور اطّالعات و نرم افزارهای مختلف علمی، اقتصادی،                     -
 .فرهنگیاجتماعی و 
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 و 4/4/1359 تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب یقانونالیحه  
  مصوب شورای انقالب1اصالحیه  های بعدی

 مقدمه 

پیروزی انقالب اسالمی ایران، ایجاد دگرگونی های بنیادی را در ارگانهای مملکتی به منظور                      
بدین .   کامپیوتری، الزم ساخته است    خودکفایی هر چه بیشتر کشور در زمینه های مختلف، از جمله امور            

منظور، تشکیل شورایی به نام شورای عالی انفورماتیک کشور، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی                 
کشور، که بتواند از طریق تنظیم سیاستهای الزم، به این امور سر و سامان داده و از اتالف منابع ملی                        

 ساخته و ایران را در حرکت به سوی          امکانپذیرماتیک سالم را    جلوگیری کرده و استقرار یک نظام انفور       
 .خودکفایی در این رشته هدایت و یاری نماید، ضروری است

  وظایف-1ماده  

بررسی و تعیین سیاستهای الزم جهت سالم سازی مراکز و نظامهای کامپیوتری کشور و جلوگیری                 :الف
 امپیوتریاز اتالف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات ک

 بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور :ب

                                                                                                                                       
با توجه به اصالح    »  معاون رئیس جمهور  «به  »  وزیر مشاور «و عبارت   »  رئیس جمهور «به  »  نخست وزیر «تغییر عبارت   .  1

قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین     )  1( ماده   2ورت گرفته است و به استناد تبصره        قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ص     
 مجلس شورای اسالمی و قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع                    9/3/1364مصوب  
  و معادن مصوب     مجلس شورای اسالمی و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع                22/6/1373مصوب  

 شورای عالی اداری مبنی بر ادغام سازمانهای امور           16/2/1378 مورخ   450/14 و با توجه به مصوبه شماره          6/10/1379
اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به شرح متن اصالح و                        

 .اعمال گردیده است
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تعیین خط مشی و سیاستهای کامپیوتری به منظور رفع مشکالت و تحول وضع موجود در جهت                    :ج
 نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور

 بررسی و تأیید طرحها و فعالیتهای انفورماتیک کشور :د

 تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور، با همکاری و              بررسی و شناخت سیاستهای    :هـ 
 مشارکت مؤسسات آموزشی، کامپیوتری، و سایر ارگانهای ذی ربط

سیاستگذاری و هماهنگ سازی فعالیتهای پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تأمین                :و
 ی و پژوهشی و صنعتیافزارگان و دستورگانهای مورد نیاز با همکاری مؤسسات علم

هماهنگی و نظارت بر امور شرکتها و سازمانهای کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین                      :ز
 قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری

 انجام بررسی های الزم برای وحدت امور آمار و انفورماتیک کشور :ح

خارجی و تطبیق وضع آنها با نیازها و مقتضیات           رسیدگی به امور شرکتهای کامپیوتری        -1تبصره  
انقالب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسالمی ایران به عهده شورای عالی انفورماتیک کشور  

 .است

 تأمین اعتبار برای اجرای طرحها و فعالیتهای امور انفورماتیک کشور منوط به تأیید                    -2تبصره  
 .شورای عالی انفورماتیک می باشد

 تصمیمات شورای عالی انفورماتیک در مورد ایجاد و تعطیل یا انحالل مراکز و مؤسسات                -3تبصره  
کامپیوتری دولتی و هرگونه نقل و انتقال یا خرید و فروش، اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها،                       

 .الزم االجرا خواهد بود

 : اعضای شورای عالی انفورماتیک کشور عبارتند از-2ماده  

رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و                 -1
 .برنامه ریزی کشور از طرف رئیس جمهور منصوب می گردد

یک نفر نماینده تمام وقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صاحبنظر در نظامهای                    -٢
 . دبیری شورا را به عهده خواهد داشتاطّالعات مدیریت و برنامه ریزی که سمت
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 یک نفر نماینده مرکز آمار ایران به پیشنهاد رئیس این مرکز، صاحبنظر در برنامه ریزی و آمار -3

یک نفر نماینده تمام وقت صاحبنظر و محقق در امور مربوط به آموزش، طراحی و ساخت کامپیوتر                  -4
 به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری

ک نفر نماینده تمام وقت و صاحب تجربه و دانش در امور مالی، حقوقی، و بازرگانی بین المللی به                   ی -5
 انتخاب وزیر بازرگانی

یک نفر نماینده سازمانها و شرکتهای مختلف صنایع الکترونیک کشور، صاحبنظر در امور افزارگان                -6
 به انتخاب مدیران این مؤسسات

 مپیوتری به انتخاب مدیران عامل آنهایک نفر نماینده شرکتهای کا -7

 یک نفر نماینده مراکز خدمات کامپیوتری کشور به انتخاب مسئولین یا رؤسای آنها -8

 یک نفر نماینده شورای عالی بانکها -9

دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظامهای اطّالعاتی و رشته های مشابه، به پیشنهاد رئیس                   -10
 رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورشورا و تصویب معاون 

 یک نفر نماینده وزارت صنایع و معادن -11

این مدت  .   سال و قابل تمدید می باشد     2 مدت عضویت در شورای عالی انفورماتیک کشور          -تبصره
 . ماه و قابل تمدید است6برای نمایندگان تمام وقت سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها 

 3 ماده 

 نفر دیگر از اعضای آن رسمیت یافته و کار خود را          6شورای عالی انفورماتیک کشور با تعیین رئیس و         
آیین نامه نحوه تشکیل و اداره امور شورای مذکور با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون              .  شروع می نماید 

 .درئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی الزم االجرا خواهد بو

 4ماده  

شورای عالی انفورماتیک می تواند در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذی ربط، کمیسیونهای کار               
 .تشکیل دهد
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 5ماده  

شورای عالی انفورماتیک وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و دبیرخانه آن نیز در                  
 .سازمان مذکور می باشد

 6ماده  

تحقیقاتی شورای عالی انفورماتیک از محل بودجه سازمان مدیریت و                هزینه های مطالعاتی و      
 .برنامه ریزی کشور تأمین می شود
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 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب  

 مجلس شورای اسالمی 4/10/1379

 1ماده  

ای متعلق به پدید آورنده آن      حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه             
. نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود                .  است

 .سال از تاریخ پدید آوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است) 30(مدت حقوق مادی سی 

 2ماده  

عالیم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته          در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت           
 .آیین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. می شود

 3ماده  

نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس                    
. از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد              نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری       

 .این قانون محکوم خواهد شد) 13(در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده 

 4ماده  

حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده                   
 .نیستحقوق نرم افزارهای واسط 

 5ماده  

پدید آوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه                
 .مجاز است
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 6ماده  

 :پدید آوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد، در این صورت

 یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی           باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع          :الف
 .ثبت، اعالم شود

اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدید  آوردن آن جزو                     :ب
موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا                  

 . است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشدکارفرما

 7ماده  

تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه                
 .شده است، چنان چه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بالمانع است

 8ماده  

این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی            )  2(و  )  1(د  ثبت نرم افزارهای موضوع موا   
 .انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد

 9ماده  

دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از                   
در مورد حق اختراع، عالوه بر      .  این قانون صادر شده باشد    )  8(ه فنی یاد شده در ماده        اقامه دعوا، تأییدی  

 .تأییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید در مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد

 10ماده  

در مورد نرم افزارهایی که پدید آورنده آن مدعی اختراع           )  8(برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده         
. زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود      »  کمیته حق اختراع  «میته ای به نام    بودن آن است، ک   

 کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک،            3اعضای این کمیته مرکب از       
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 نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک                 
 .خواهد بود

 11ماده  

شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد                   
اسالمی خالف اخالق اسالمی و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری                 

بی شورای عالی انفورماتیک    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید ظرف دو هفته راجع به استعالم کت            .  کنند
 .اعالم نظر کند

 12ماده  

به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری                   
. رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد                

ی مربوط، برابر مجازاتهای جرایم یاد شده در الیحه قانونی امور صنفی            مجازاتهای مربوط به تخلفات صنف    
 . خواهد بود- و اصالحیه های آن 13/4/1359 مصوب -

 13ماده  

 روز تا 91هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، عالوه بر جبران خسارت، به حبس از 
 .ریال محکوم می گردد) 50,000,000(پنجاه میلیون تا ) 10,000,000( ماه، و جزای نقدی از ده میلیون 6

 . خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود-تبصره

 14ماده  

شاکی خصوصی می تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او                      
 .آگهی شود
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 15ماده  

 .کایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شودبا ش) 13(رسیدگی جرم مذکور در ماده 

 16ماده  

در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع، برای نخستین بار ) 1(حقوق مذکور در ماده 
 .در ایران تولید و توزیع شده باشد

 17ماده  

 تأییدیه فنی و     آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و                 
هزینه های مربوط، همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی              
کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران                     

 .خواهد رسید

لنی روز یکشنبه، مورخ چهارم دی ماه       قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره، در جلسه ع              
 به تأیید شورای    10/10/1379یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ                

 .نگهبان رسیده است

                                                                                     مهدی کروبی

 یرئیس مجلس شورای اسالم
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   مصوبقانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات 

  مجلس شورای اسالمی19/9/1382

 1ماده  

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیویی و                     
ه دور، در امور فرهنگی     رایانه ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی، مخابراتی، پست بانک و سنجش از را              

و اقتصادی، تعمیق عالیق و پیوستگی بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش مسافرتهای                      
غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس شناسی در برنامه ریزی توسعه             

 نظارت بر عرضه خدمات مذکور و       و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی            
هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها و نیازهای زمان، قانون وظایف و اختیارات                  

 .وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام به شرح مواد آتی تدوین می شود

 2ماده  

 و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و              به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس        
حسن اجرای آنها در       بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر                

بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات                 
اده ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور، ارتباطات رایانه ای و              فضایی، ارتباطات رادیویی، انتقال د    

ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطّالعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و                  
همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای              

 نام  ،ربی و فنّاوری اطّالعات در جهان، در چارچوب سیاستهای کلی نظام به موجب این قانون                علمی، تج 
تغییر می یابد و کلیه وظایف،      »  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات     «وزارت پست و تلگراف و تلفن به         

 و فنّاوری    به وزیر و وزارت ارتباطات      ،اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست و تلگراف و تلفن              
 .اطّالعات تفویض می گردد
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 3ماده  

 :وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات

تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فنّاوری اطّالعات در چارچوب سیاستهای                :الف
 .کلی نظام

ی پستی، پست بانک و مخابراتی و       سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن و هدایت و نظارت بر شبکه ها          :ب
 .فنّاوری اطّالعات کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام

 .مخابراتی کشور ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مادر پستی و :ج

تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و                     :د
هینه از فرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول                 معیارهای استفاده ب  
 .ملی فرکانس کشور

به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی                  :هـ 
به منظور  .  کشور و تضمین استمرار ارایه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود                  

دولتی در قلمرو     گیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر               جلو
مادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل                شبکه های غیر 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و حسب مجوز هیئت وزیران اجازه               )  44(چهل و چهارم     
 .داشتفعالیت خواهند 

دولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات         فعالیتهای بخش غیر    نظارت کالن بر   :و
) 44(هوایی پیام و فنّاوری اطّالعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم                   

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ارایه خدمات پستی و مخابراتی و فنّاوری اطّالعات در         صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای        :ز
قانون اساسی  )  44(سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم                    

 .جمهوری اسالمی ایران

 .طراحی و تدوین نظام ملی فنّاوری اطّالعات کشور :ح
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مین زیرساختهای مورد نیاز آن به منظور       توسعه و ترویج ارتباطات و فنّاوری اطّالعات در کشور و تأ           :ط
 .دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی ربط

حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع تر فنّاوری جدید در زمینه فنّاوری اطّالعات و اشاعه                  :ی
 .فرهنگ کاربردی آنها

العات در کشور به مراجع      تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فنّاوری اطّ              :ک
 .ذی ربط

 در  Type Approvallاعمال استانداردها،  ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات              :ل
 .ارایه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فنّاوری اطّالعات در کشور

 .توسعه ارتباطات و فنّاوری اطّالعاتدولتی در  فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیر :م

تدوین ضوابط حل اختالف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختالفات و تخلفات مربوط                 :ن
 .به ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و ارایه به دولت جهت طی مراحل قانونی

عات به نمایندگی از سوی دولت و عضویت در اتحادیه ها و مجامع بین المللی ارتباطی و فنّاوری اطّال :س
اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین المللی و دوجانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و                      

 .فنّاوری اطّالعات

 انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور           ، چاپ ،تصویب سیاستها و هدایت امور مربوط به طرح          :ع
 .ی نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن استفاده و ساخت ماشینها،اجازه ورود

حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسالت و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی                  :ف
 .و مبادالت شبکه اطّالع رسانی و اطّالعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون

 4ماده  

دهای ملی در قلمرو فنّاوری اطّالعات، تدوین برنامه های           به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبر       
مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی در قلمرو فنّاوری اطّالعات و همچنین                  میان

گسترش کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در کشور و برنامه های توسعه بخشهای مختلف، شورای                 
 استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطّالعات                  عالی فنّاوری اطّالعات با    
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تصمیمات شورا  .  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و در چارچوب سیاستهای کلی نظام تشکیل می گردد            
 پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر          ،با رعایت سیاستهای کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات            

ت و فنّاوری اطّالعات ابالغ می گردد و مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد                  ارتباطا
 .بود

ریاست شورای عالی با رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به عهده                    :الف
 .خواهد داشت

ا استفاده از امکانات و نیروی انسانی       باطّالعات  دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فنّاوری          :ب
دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطّالعات وزارت مذکور تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت ارتباطات                 

 .و فنّاوری اطّالعات و با حکم ریاست جمهور منصوب می شود

ازمان مدیریت و  توسط وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و با هماهنگی س،اساسنامه شورای عالی :ج
 .برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 تشکیالت الزم متناسب با اهداف و وظایف این         ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است       :د
شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط،                  

 . در نظر بگیردردیف مستقل

 :وظایف شورای عالی فنّاوری اطّالعات به شرح ذیل می باشد :هـ 

 .تدوین اهداف کالن و راهبردی توسعه فنّاوری اطّالعات در کشور -1 

سیاستگذاری و تدوین راهبردهای الزم برای گسترش به کارگیری فنّاوری اطّالعات در                  -2 
 .گیزمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهن

مهید و تدوین نظام جامع فنّاوری اطّالعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام               ت -3 
 .جامع مذکور

 .تدوین مقررات و آیین نامه ها و ضوابط الزم برای قلمرو فنّاوری اطّالعات -4 

 .تدوین برنامه های کالن پژوهش در جهت توسعه فنّاوری اطّالعات در کشور -5 

 .برنامه های همکاری های ارتباطات بین المللی در قلمرو فنّاوری اطّالعاتتدوین  -6 

 . کلیه موارد موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی الزم االجراست-تبصره
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 5ماده  

این ) 7(کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده 
 :و وظایف ذیل تشکیل می گرددقانون با اختیارات 

 .اصالح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور :الف

دولتی،   به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر                 :ب
مادر بخش مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با                در قلمرو شبکه های غیر    

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و حسب مجوز هیئت            )  44(ل و چهارم     رعایت اصل چه  
 .وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت

تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و                    :ج
 .کشورتصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات 

تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن                      :د
 .اجرای آن

سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق االمتیاز صدور مجوز در                    :هـ 
 .چارچوب قوانین و مقررات کشور

 .ی و رادیو  آماتوریتحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیوی :و

 6ماده  

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر با استفاده از امکانات معاونت امور مخابراتی و اداره کل          
 :ارتباطات رادیویی تشکیل می گردد

 ).رئیس(وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات  :الف

 ).دبیر(دیویی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات را :ب

 .نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :ج

 .نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی :د
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سه نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فنّاوری اطّالعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فنّاوری                  :هـ 
 .اطّالعات و تصویب هیئت وزیران

 ماه پس از تصویب     3 ظرف مدت    ، به وظایف و طرز کار کمیسیون       آیین نامه اجرایی مربوط   -تبصره
این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع                     

 .اجرا گذارده خواهد شد

 7ماده  

در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش                    
رتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات                ا

و فنّاوری اطّالعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و اداره کل                     
 معاون  ،ی شود و رئیس سازمان   ارتباطات رادیویی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تأسیس م            

 .وزیر خواهد بود

 دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استفاده از نیروی                 -1  تبصره
 دارای ردیف خاص اعتباری در بودجه ساالنه        ،دبیرخانه.  انسانی و امکانات سازمان مذکور تشکیل می گردد      

پیشنهاد وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و تأیید سازمان مدیریت          کشور خواهد بود و تشکیالت آن با        
 . ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعالم خواهد شد3و برنامه ریزی کشور ظرف مدت 

 سازمان مذکور که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و                  -2تبصره  
 دارای شخصیت ،یم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفا خواهد کردفنّاوری اطّالعات را در بخش تنظ

ساله از محل وجوه و اعتبارات   همه،حقوقی و استقالل مالی است و اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز آن
عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات در الیحه بودجه ساالنه کل کشور                        

 . تأمین خواهد شدپیش بینی و

 ماه توسط وزارت ارتباطات و فنّاوری         6 اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت          -3تبصره  
 .اطّالعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
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 8ماده  

 و حفظ منافع ملی و      به منظور استفاده از فنّاوری های فضایی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جوّ            
داری منسجم از علوم و فنّاوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنّاوری کشور، بهره بر

شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده              
وب قوانین و   مصوبات شورا با رعایت سیاستهای کلی نظام  در چارچ           .  این قانون تشکیل می گردد    )  9(

مقررات پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات ابالغ می گردد و مسئولیت                   
وظایف و اختیارات شورای عالی فضایی به شرح زیر         .  نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود         

 .خواهد بود

 بخشهای امنیتی و استفاده صلح آمیز از فضای        سیاستگذاری برای استفاده از فنّاوری های فضایی در       :الف
 .، در چارچوب سیاستهای کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشورماورای جوّ

سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی                 :ب
 .نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور

 .ان کلیه دستگاههای ذی ربطایجاد هماهنگی الزم می :ج

مدت مربوط به امور فضایی دستگاهها و            ارایه پیشنهاد و تدوین برنامه های بلندمدت و میان            :د
 .دولتی برای طی مراحل قانونی سازمانهای دولتی و غیر

 .مدت در بخش فضایی کشور تصویب برنامه های بلندمدت و میان :هـ 

 .خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضاهدایت و حمایت از فعالیتهای بخش  :و

مشی همکاری های منطقه ای و بین المللی در مسائل فضایی و تعیین           ارایه پیشنهاد در خصوص خط     :ز
مواضع دولت جمهوری اسالمی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی                

 .و در چارچوب سیاستهای کلی نظام

ساسنامه شورای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و با هماهنگی               ا -1تبصره  
 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 دبیرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده از امکانات و نیروی انسانی                   -2تبصره  
ور ایران و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و اداره کل طرح و مهندسی و نصب                مرکز سنجش از راه د    
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ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات                
 . دبیر شورای عالی خواهد بود،ایران تشکیل و رئیس سازمان فضایی ایران

 9ماده  

مهندسی و  ،   طراحی ،وبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و پژوهشی         به منظور انجام مص   
اجرا در زمینه فنّاوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های ارتباطی و فنّاوری                     
فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیتهای حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت                      

ات و فنّاوری اطّالعات و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب                     ارتباط
ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات                

سازمان   . می گردد ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات تشکیل               
مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و رئیس                       

 ماه توسط وزارت ارتباطات و       6اساسنامه سازمان مذکور ظرف مدت         . معاون وزیر خواهد بود     ،سازمان
 . رسیدخواهدفنّاوری اطّالعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران 

 10ماده  

هر کس به تمام یا قسمتی از امکانات، تأسیسات، تجهیزات و دستگاههای ارتباطی مربوط به                       
، مخابرات، اطّالع رسانی، مایکروویو، مراکز      )پیام(شبکه های عمومی پست، پست  بانک، خدمات هوایی          

 سنجش از   و تجهیزات ماهواره ای و   )  کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری     (فرکانسی، خطوط انتقال مخابرات     
 به هر نحوی صدمه     ،دولتی که حسب استانداردهای الزم احداث شده است          راه دور اعم از دولتی و غیر       

 .وارد نماید، به جبران خسارت وارده به تأسیسات و تجهیزات مذکور ملزم می گردد

 11ماده  

 ر برخوردار، باال  به منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غی                
بردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فنّاوری                    

 :اطّالعات می تواند موارد زیر را به اجرا گذارد
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جابه جایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای مخابرات استانی و شرکت مخابرات ایران و کمک به                      :الف
طبق  رخوردار با تأیید وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات در چارچوب سهم دولت و بر  ب  استانهای غیر 

قانون برنامه سوم توسعه    )  125( ماده   “الف”اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی و بند        )  19(ماده  
 .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران عمل می گردد

و پستی و دیگر    )  استانی و ایران  (های مصوب شرکتهای مخابراتی     وجوه سرمایه گذاری شده در طرح     :ب
مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و طرحهای عمرانی               
وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع                      

حسب ( به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران                داخلی شرکتهای مخابراتی  
 . نمی باشد5/12/1351قانون برنامه و بودجه مصوب ) 32(منظور می گردد و مشمول ماده ) مورد

 12ماده  

 و سازمانها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات موظف اند در موقع                  شرکتها
از بودجه خود را جهت     %)  2( بودجه ساالنه شرکت یا سازمان و یا مرکز حداقل دو درصد               متنظی  وتهیه  

فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه فنّاوری های نوین در زمینه ارتباطات و فنّاوری اطّالعات، در فصل تحقیقات               
 . و به دولت جهت درج در الیحه بودجه ساالنه کل کشور ارایه نمایند،پیش بینی

 13ماده  

 ماه پس از تصویب این       6شرح وظایف تفصیلی وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات حداکثر ظرف             
قانون برنامه سوم توسعه     )  2(اساس مفاد این قانون و بندهای الزم الرعایه مندرج در ماده                 قانون بر 

 به بخش    اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با جهت گیری واگذاری وظایف اجرایی            
دولتی، حذف وظایف تکراری و غیر ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها                     غیر

تنظیم )  واحد ستادی و واحد استانی    (توسط وزارتخانه و سازمان ذی ربط به تفکیک وظایف ملی و استانی             
 رعایت اصل یکصد و سی و        و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود مقررات و با               

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد) 133(سوم 
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 14اده م 

 .این قانون از زمان تصویب الزم االجرا است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد                  
 محدوده وظایف و اختیارات سازمان      اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل            

ا و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان               .ا.صدا و سیمای ج   
 .به قوت خود باقی است

 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه              7 ماده و     14قانون فوق مشتمل بر       
 به تأیید شورای    19/9/1382مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ        یک هزار و سیصد و هشتاد و دو        

 .نگهبان رسیده است

 مهدی کروبی

 رئیس مجلس شورای اسالمی
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 قوانین بودجه ساالنه کل کشور در خصوص فنّاوری اطّالعات و ارتباطات 

  کل کشور موضوع فنّاوری اطّالعات و ارتباطات1381 قانون بودجه سال -13تبصره  

ه دولت اجازه داده می شود در راستای گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات کشور برای                  ب :الف
اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و                    

 . این قانون را توزیع نماید1 پیوست شماره 503623برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف 

ی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای آزاد و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای                شرکتهای دولت  :ب
نمایند، در صورت تأمین حداقل       فعالیت می  “الف”دولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند           غیر

 این  “الف”د، می توانند از اعتبارات بند       واعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خ       %)  50(پنجاه درصد   
ره به صورت تسهیالت اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیالت بانکی، کمکهای                   تبص

 .بالعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده کنند

الذکر و گسترش    اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرح فوق              :ج
های کمکهای فنی و     ارات مربوط به برنامه   اشتغال، بخصوص فارغ التحصیالن در این زمینه از اعتب        

 .دولتی استفاده شود اعتباری تسهیالت بانکی و وجود اداره شده برای بخش غیر

به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی                :د
ه داده می شود از محل وجوه       با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به دستگاههای اجرایی اجاز            

 فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا              هایهای کمک  اداره شده و اعتبارات برنامه     
صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیالت و تضمین قراردادهای مربوط اقدام                

 .نمایند

موظف است با رعایت    )  ت ایران و استانها   شرکتهای مخابرا (وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات        :هـ 
 :1381مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 

...) از جمله وزارت راه و ترابری و        (با ایجاد زیرساختهای الزم با همکاری دستگاههای اجرایی          -1 
امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی حرفه ای، مدارس دوره آموزش                  
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های عمومی به شبکه اطّالع رسانی و       مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و کتابخانه       متوسطه،  
شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت                

متعهد به رعایت کلیه      سرمایه گذاران،.  را فراهم آورد  )  شامل ودیعه و هزینه نصب    (وجوه اولیه   
 .نونی مربوط می باشند قاهایضوابط و الزام

 I.S.Pدولتی در زمینه      نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیر            -2 

 .اقدام نماید) مراکز ارایه خدمات اینترنتی(

با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فنّاوری روز، نسبت به ایجاد امکانات                   -3 
ای اقدام   گونهه   یا بخش خصوصی ب     ،رای شهرکهای صنعتی از طریق خود      الزم اینترنتی ب  

 امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر             1381نماید که در پایان سال        
 .گردد

 این تبصره صرفاً    “الف”ریال از اعتبار بند     )  125,000,000,000(بیست و پنج میلیارد       و  مبلغ یکصد  :و
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و       )  116( ماده   “ب” و   “الف”های  برای اجرای مفاد بند   

 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور            ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران   
 .در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت

مرکز تحقیقات مخابرات ایران،    (عات  مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّال            :ز
 1381موظف اند در سال    )  دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات اداره کل ارتباطات رادیویی           

ریال و شرکت   )  9,000,000,000(مبلغ نه میلیارد     ه  مدهای حاصل از ارایه خدمات خود را ب          آدر
داری  نزد خزانه (مد عمومی   آیال به در  ر)  70,000,000,000(میلیارد    مبلغ هفتاد ه  مخابرات ایران ب  

.  قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند        510603و    490790 و   519945ردیفهای شماره   )  کل
ای و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصل پست و             معادل وجوه واریزی به اعتبار هزینه       

 .مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد
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  کل کشور موضوع فنّاوری اطّالعات و ارتباطات1382ه سال  قانون بودج-13تبصره  

به هیئت وزیران اجازه داده می شود در راستای گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات کشور                 :الف
برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و                

 . قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید503623دیف برنامه ریزی کشور، اعتبار ر

شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و                    :ب
فعالیت می نمایند، در صورت     “  الف”شرکتهای غیر دولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند             

ات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می توانند از اعتبارات بند            اعتبار%)  50(تأمین حداقل پنجاه درصد     
این تبصره به صورت تسهیالت اعتباری، وجوه اداره شده کمک سود تسهیالت بانکی،                  “  الف”

 .کمکهای بالعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند

رحهای موضوع این   اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات ط                 :ج
زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های        تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیالن در این       

 .کمکهای فنی و اعتباری تسهیالت بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود

توسط شرکتهای ایرانی   به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات              :د
با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل وجوه                   
اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا                     

ادهای مربوط اقدام   صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیالت و تضمین قرارد            
 .نمایند

موظف است با رعایت    )  شرکتهای مخابرات ایران و استانها     (وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات        :هـ 
 :1382مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 

از جمله وزارت راه و ترابری و        (با ایجاد زیرساختهای الزم با همکاری دستگاههای اجرایی            -1 
کان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس دوره                 ام)  غیره

آموزش متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و              
کتابخانه های عمومی به شبکه اطّالع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب                 
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را )  شامل ودیعه و هزینه نصب    (پرداخت وجوه اولیه      نبرای کاربرهای علمی و آموزشی بدو      
 .سرمایه گذاران، متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامهای قانونی مربوط می باشند. فراهم آورد

 I.S.Pنسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه                  -2 
 .نمایداقدام ) مراکز ارایه خدمات اینترنتی(

با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فنّاوری روز، نسبت به ایجاد امکانات                   -3 
الزم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام                   

 امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر             1382نماید که در پایان سال        
 .گردد

این تبصره صرفاً   “  الف”ریال از اعتبار بند     )  125,000,000,000(مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد         :و
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و       )  116(ماده  “  ب”و  “  الف”برای ایجاد مفاد بندهای     

دله موافقتنامه فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبا           
 .با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد

شرکت مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات موظف اند                :ز
به حساب  ریال  )  59,000,000,000(از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد              

 . قسمت سوم این قانون واریز نمایند490790درآمد عمومی موضوع ردیف 

آیین نامه اجرایی بندهای فوق الذکر، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و سازمان                    
 .مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد

قانون برنامه سوم   )  124(اجازه داده می شود با رعایت ماده       به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات         :ح
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و توافق دستگاههای استفاده کننده               
از فرکانسهای موجود بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و                   

یران، مبالغی به عنوان حق االمتیاز و حق فرکانس اخذ، و به            فنّاوری اطّالعات با تصویب هیئت وز     
نحوه .   قسمت سوم این قانون واریز گردد      491160ردیف  )  نزد خزانه داری کل  (درآمد عمومی کشور    

و   دریافت و هزینه در آیین نامه اجرایی این تبصره می باشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت                   
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باطات و فنّاوری اطّالعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به                برنامه ریزی کشور و وزارت ارت      
 .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

به منظور ارتقا و توسعه کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم  افزاری و                   :ط
ت ارتباطات و    به شرکتهای تابعه وزار     ITایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه             

 فنّاوری اطّالعات اجازه داده می شود، با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد                           

ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای               )  400,000,000,000(
این حوزه  حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در                  

توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیالت از طریق مراجع صالحیت دار بر اساس                  
آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و سازمان مدیریت و                    

د برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سو               
 .را از محل آن پرداخت نمایند
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  کل کشور موضوع فنّاوری اطّالعات و ارتباطات1383 قانون بودجه سال -13تبصره  

به هیئت وزیران اجازه داده می شود در راستای گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات کشور                 :الف
 و تأیید سازمان مدیریت و      برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی         

 . قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید503623برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف 

شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و                    :ب
نمایند، در صورت   فعالیت می  “  الف”شرکتهای غیر دولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند             

اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می توانند از اعتبارات بند            %)  50(تأمین حداقل پنجاه درصد     
این تبصره، به صورت تسهیالت اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیالت بانکی،                 “  الف”

 .کمکهای بالعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده کنند

ود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این                 اجازه داده می ش   :ج
زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های        تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیالن در این       

 .کمکهای فنی و اعتباری تسهیالت بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود

ایت از طرحهای مشترک توسعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی             به منظور حم   :د
با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل وجوه                   
اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا                     

ت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیالت و تضمین قراردادهای مربوط اقدام               صندوق حمای 
 .نمایند

 منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای           503494 و   503490 و   503484اعتبار ردیفهای    :هـ 
اجرای سیاستهای فصل پژوهش و فنّاوری قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی               

فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هر یک از آنها از           .  اسالمی ایران اختصاص می یابد   جمهوری  
اعتبار ردیفهای مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنّاوری 
. و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد                
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اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با نظارت                         
 .وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید

این تبصره صرفاً   “  الف”ریال از اعتبار بند     )  125,000,000,000(مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد         :و
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و       )  116  (ماده“  ب”و  “  الف”برای ایجاد مفاد بندهای     

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبادله موافقتنامه            
 .با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد

بر انجام امور پژوهشی، اجازه داده می شود، اعتبار         به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت            :ز
 و ردیف    31325006 الی    31325001و طرحهای شماره     »  طرح احداث آزمایشگاههای ملی    «
مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و         »  هزینه های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور      «

د برای اجرای طرحها و فعالیتهای مشخص       تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مور       
پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله                      

 .موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به مصرف برسد

بند از طریق   دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این                 
 .سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استفاده نمایند

 مکلف اند حداقل    کلیه دستگاههای غیر پژوهشی که از اعتبارات فصل تحقیقات استفاده می نمایند،            :ح

از اعتبارات فصل تحقیقات خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها، مؤسسات و شرکتهای               %)  50(
 وهشی هزینه نماینددارای مجوز پژ
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  مجلس شورای اسالمی17/10/1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب  

  مقررات عمومی-باب اول 

  در کلیات-مبحث اول 

  قلمرو و شمول قانون-فصل اول 

 1ماده  

 واسطهایاین قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطّالعات در                     
 .فاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رودالکترونیکی و با است

 
  تعاریف-فصل دوم 

 2ماده  

هر نمادی از واقعه، اطّالعات یا مفهوم است که با وسایل                   :  Data Message»  داده پیام« :الف
الکترونیکی، نوری و یا فنّاوری های جدید اطّالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش                    

 .می شود

به وسیله او یا از طرف او        »  داده پیام«است که   »  داده پیام«منشأ اصلی   :  Originator»  سازاصل « :ب
به عنوان واسطه عمل می کند     »  داده پیام«تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص           

 .نخواهد شد

ند، اما  را دریافت ک  »  داده پیام«شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی         :  Addressee»  مخاطب« :ج
 .به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد» داده پیام«شامل شخصی که در ارتباط با 

عطف »  داده پیام«یعنی به منابعی خارج از       :  Incorporation By Reference»  ارجاع داده پیام « :د
 .محسوب می شود» داده پیام«این قانون جزیی از ) 18(شود که در صورت مطابقت با ماده 
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اعمال .  »داده پیام«عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر           :  Integrity»  تمامیت داده پیام « :هـ 
ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطّالعات که به طور معمول انجام می شود                 

 .وارد نمی کند» داده پیام«خدشه ای به تمامیت 

هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل          :  Computer System»  سیستم رایانه ای « :و
عمل »  داده پیام« نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار             -سخت افزاری  

 .می کند

، ارسال، دریافت،   )اصل سازی(سیستمی برای تولید    :  Information System»  سیستم اطّالعاتی « :ز
 .است» داده پیام«ذخیره یا پردازش 

 :سیستم اطّالعاتی است که: Secure Information System» سیستم اطّالعاتی مطمئن« :ح

 .به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد -1 

 .سطح معقولی از دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد -2 

ازماندهی شده  به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و س                 -3 
 .است

 .موافق با رویه ایمن باشد -4 

، منشأ و مقصد    »داده پیام«رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت       :  Secure Method»  رویه ایمن « :ط
» داده پیام« خطا یا تغییر در مبادله،  محتوا و یا ذخیره سازی           هرگونهآن با تعیین تاریخ و برای یافتن        

کن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام                یک رویه مم   .  از یک زمان خاص    
 .شناسایی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود

عبارت از هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو            :  Electronic Signature»  امضای الکترونیکی « :ی
مورد استفاده قرار » داده پیام«برای شناسایی امضا کننده است که » داده پیام«منطقی متصل شده به     

 .می گیرد

هر :  Secure Enhanced Advanced Electronic Signature»  امضای الکترونیکی مطمئن  « :ک
 .این قانون باشد) 10(امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده 

 .ای الکترونیکی تولید می کندهر شخص یا قائم مقام وی که امض: Signatory» امضا کننده« :ل
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اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستمهای رایانه ای تحت کنترل                :  person»  شخص« :م
 .آنان

با توجه به اوضاع و احوال مبادله            :  Reasonableness Test،  )سنجش عقالنی (»  معقول« :ن
بادالت طرفین در موارد     طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم م          :  از جمله »  داده پیام«

مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه                  
 .گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده از این نوع مبادالت، ارزیابی می شود

ا شغل حرفه ای اقدام     هر شخصی که به منظوری جز تجارت ی          :  Consumer»  مصرف کننده « :س
 .می کند

عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای               :  Supplier»  تأمین کننده « :ع
 .فعالیت می کند

عبارت از هر نوع وسیله ای     :  Means Of Distance Communication»  وسایل ارتباط از راه دور    « :ف
 و مصرف  کننده جهت فروش کاال و خدمات          است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده        

 .استفاده می شود

ایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین تأمین کننده           :  Distance Contract»  عقد از راه دور   « :ص
 .و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است

 آن مصرف کننده بتواند شخصاً      یعنی وسایلی که به موجب    :  Durable Medium»  واسط با دوام  « :ق
 های مربوط را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فالپی دیسک، دیسک فشرده،                    »داده پیام«

 .دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده

 های مربوط به یک شخص حقیقی        »داده پیام«یعنی  :  Private Data»  داده پیامهای شخصی « :ر
 ). مشخص و معینData Subject» داده«موضوع (
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  تفسیر قانون-فصل سوم 

 3ماده  

در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در                
 .کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد

 4ماده  

انین موضوعه و   در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قو                 
 .رعایت چارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند

 
  اعتبار قراردادهای خصوصی-فصل چهارم 

 5ماده  

هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین                  
 .معتبر است

 وشته، امضای اصلن“ داده پیام” در احکام -مبحث دوم 

 6ماده  

 :در حکم نوشته است مگر در موارد زیر» داده پیام«هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد، 

 اسناد مالکیت اموال غیر منقول :الف

 فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی :ب

ده کاال صادر می کند و یا از       اعالم، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفا            :ج
 .به کارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند

 7ماده  

 .هرگاه قانون، وجود امضا را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است
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 8ماده  

هرگاه قانون، الزم بداند که اطّالعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و                     
 : می باشدامکانپذیررایه اطّالعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر ا

 .اطّالعات مورد نظر، قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد :الف

نمایشگر که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً               )  فرمتی(داده پیام به همان قالبی      :ب
 .اطّالعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود

اطّالعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در                    :ج
 .صورت وجود، نگهداری شوند

گهداری داده پیام  شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص ن                 :د
 .مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد

 9ماده  

خاتمه یافته و استفاده از اسناد       »  داده پیام«هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال              
کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط ارسال می شود باید به طور صریح ختم تبادل                  

اثری بر حقوق و تعهدات قبلی       »  داده پیام«جایگزینی اسناد کاغذی به جای       .  را اعالم کند  »  داده پیام«
 .طرفین نخواهد داشت

 مطمئن“ داده پیام ”–مبحث سوم 

  امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن-فصل اول 

 10ماده  

 :امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد

 . کننده منحصر به فرد باشدنسبت به امضا :الف

 .را معلوم نماید» داده پیام«هویت امضا کننده  :ب

 .به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد :ج
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قابل تشخیص و کشف    »  داده پیام«متصل شود که هر تغییری در آن        »  داده پیام«به نحوی به یک      :د
 .باشد

 11ماده  

ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطّالعاتی          »داده پیام«مئن عبارت از    سابقه الکترونیکی مط  
 .مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است

 
  پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن-فصل دوم 

 12ماده  

و در هیچ محکمه یا اداره دولتی         اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده                
 .را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» داده پیام«نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی 

 13ماده  

ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی             »داده پیام«به طور کلی، ارزش اثباتی       
 .تعیین می شود» داده پیام«منظور مبادله به کار گرفته شده با موضوع و به 

 14ماده  

هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای           »داده های پیام «کلیه  
مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب                  

 .ر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی استمی شوند، اجرای مفاد آن و سای

 15ماده  

مطمئن، سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع           »  داده پیام«نسبت به   
 به جهتی   مزبور»  داده پیام«مزبور وارد یا ثابت نمود که       »  داده پیام«نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به        

 .از جهات قانونی از اعتبار افتاده است
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 16ماده  

این قانون ثبت و نگهداری      )  11(ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده             »داده پیام«هر  
 .می شود، مقرون به صحت است

 “داده پیام” مبادله -مبحث چهارم 

 عقد و اراده طرفین“ داده پیام” اعتبار قانونی ارجاع در -فصل اول 

 17ماده  

 :با رعایت موارد زیر معتبر است» ارجاع در داده پیام«

 .معین شود» داده پیام«مورد ارجاع به طور صریح در  :الف

 .مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد :ب

 .موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد» داده پیام« :ج
 

 “داده پیام” انتساب -فصل دوم 

 18ماده  

 :منسوب به اصل ساز است» داده پیام«در موارد زیر 

اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار                      :الف
 .بوده است

 .اگر به وسیله سیستم اطّالعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود :ب

 19ماده  

ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می شود، مخاطب حق دارد آن را ارسال شده                     »داده پیام«
 :عمل نماید) ارسال شده(محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی 

همان است » داده پیام«قبالً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا             :الف
 .استکه اصل ساز ارسال کرده 
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دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا               »  داده پیام« :ب
نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و                      

 .خود بشناسد» داده پیام«را به مثابه » داده پیام«

 20ماده  

ردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه                این قانون شامل موا   )  19(ماده  
 .صادر شده باشد

 21ماده  

مجزا و مستقل محسوب می گردد، مگر آنکه معلوم باشد که آن               »  داده پیام«یک  »  داده پیام«هر  
 .اولیه است» داده پیام«نسخه جدیدی از » داده پیام«

 
  تصدیق دریافت-فصل سوم 

 22ماده  

اصل ساز از مخاطب بخواهند یا توافق کنند که دریافت           »  داده پیام«قبل یا به هنگام ارسال       هرگاه  
تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه            »  داده پیام«

» داده پیام«یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت                        
 .محسوب می گردد» داده پیام«مطمئن کند تصدیق دریافت 

 23ماده  

» داده پیام«را مشروط به تصدیق دریافت      »  داده پیام« اثر حقوقی    هرگونهاگر اصل ساز به طور صریح      
 .ارسال نشده تلقی می شود، مگر آنکه تصدیق آن دریافت شود» داده پیام«کرده باشد، 

 24ماده  

 .صادق نیست» داده پیام«راجع به محتوای » داده پیام «آمار دریافت

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 71 قوانین موضوعه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 25ماده  

مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق          »  داده پیام«هنگامی که در تصدیق قید می شود       
 .طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند

 
 “ه پیامداد” زمان و مکان ارسال و دریافت -فصل چهارم 

 26ماده  

زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطّالعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا                  »  داده پیام«ارسال  
 .قائم مقام وی وارد شود

 27ماده  

 :مطابق شرایط زیر خواهد بود» داده پیام«زمان دریافت 

یافت، زمانی محقق   معین شده باشد در    »  داده پیام«اگر سیستم اطّالعاتی مخاطب برای دریافت          :الف
 :می شود که

 .به سیستم اطّالعاتی معین شده وارد شود» داده پیام« -1 

به سیستم اطّالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار            »  داده پیام«چنان چه   -2 
 .بازیافت شود» داده پیام«معین شده وارد شود، 

ت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود        اگر مخاطب، یک سیستم اطّالعاتی برای دریاف       :ب
 .وارد سیستم اطّالعاتی مخاطب شود» داده پیام«که 

 28ماده  

 .این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطّالعاتی جاری است) 27(مفاد ماده 
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 29ماده  

اشد مطابق قاعده   مختلف ب »  داده پیام«اگر محل استقرار سیستم اطّالعاتی با محل استقرار دریافت            
 :زیر عمل می شود

است و محل تجاری یا کاری مخاطب        »  داده پیام«محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال           :الف
 .است مگر آنکه خالف آن توافق شده باشد» داده پیام«محل دریافت 

مله، اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک ترین محل به اصل معا                    :ب
محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری                     

 .است

 .اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان مالک خواهد بود :ج

 30ماده  

موضوع »  ده پیامدا«آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت                   
 .تابع قواعد عمومی است» داده پیام«فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی 

 Certification Service Provider دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیک -باب دوم 

 31ماده  

ور امضای  دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارایه خدمات صد                 
این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و            .  الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند     

 .الکترونیکی می باشد) امضای(به روز نگهداری گواهی های اصالت 

 32ماده  

آیین نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                
و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فنّاوری اطّالعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به                  

 .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
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  در قواعد مختلف-باب سوم 

  حمایتهای انحصاری در بستر مبادالت الکترونیکی-مبحث اول 

 Consumer Protection حمایت از مصرف کننده -فصل اول 

 33ماده  

فروشندگان کاال و ارایه دهندگان خدمات بایستی اطّالعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف  کنندگان                
حداقل .  جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف  کنندگان قرار دهند                  

 :اطّالعات الزم، شامل موارد زیر می باشد

 ای کاربردی کاال و یا خدماتمشخصات فنی و ویژگی ه :الف

 هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی :ب

آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق           :ج
 .با فروشنده ارتباط برقرار کند

از جمله قیمت کاال و خدمات،       ( کاال بر عهده مشتری خواهد بود         کلیه هزینه هایی که برای خرید     :د
 )میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس

 .مدت زمانی که پیشنهاد ارایه شده معتبر می باشد :هـ 

شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از                     :و
 فروش

 34ماده  

 : کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطّالعات مقدماتی، اطّالعات زیر را ارسال نمایدتأمین

 آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی :الف

 اطّالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش :ب

 این قانون) 38(و ) 37(شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد  :ج

 شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات :د
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 35ماده  

اطّالعات اعالمی و تأییدیه اطّالعات اعالمی به مصرف کننده باید در واسطی بادوام، روشن و صریح                 
بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در                            

 .ناتوان و کودکان ارایه شودمعامالت و از جمله ضرورت رعایت افراد 

 36ماده  

در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده                    
 .باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود

 37ماده  

) حق انصراف (ف  در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصرا               
تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه       .  از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارایه دلیل داشته باشد            

 .بازپس فرستادن کاال خواهد بود

 38ماده  

 :شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود

رت فروش خدمات، از روز     در صورت فروش کاال، از تاریخ تسلیم کاال به مصرف کننده و در صو                :الف
 .انعقاد

در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارایه اطّالعاتی خواهد بود که تأمین                       :ب
 .این قانون موظف به ارایه آن است) 34(و ) 33(کننده طبق مواد 

ونه به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گ                 :ج
 .وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید

حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات حاکم است اجرا                      :د
 .این قانون خواهد آمد) 79(موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده . نخواهد شد
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 39ماده  

ن کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کاال و یا عدم امکان اجرای                     در صورتی که تأمی    
خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی                   
 و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل                   

در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را                .  کاال و یا ایفای تعهد باشد     
می دانسته، عالوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد                 

 .شد

 40ماده  

ا که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارایه           تأمین کننده می تواند کاال یا خدمات مشابه آنچه ر         
 .نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعالم کرده باشد

 41ماده  

در صورتی که تأمین کننده، کاال یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب                     
کاال یا  .  اده می شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است           ارسال نماید، کاال و یا خدمات ارجاع د         

خدمات ارسالی مذکور چنان چه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار                   
 .گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول کند

 42ماده  

 :حمایتهای این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد

 .این قانون خواهد آمد) 79(لی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده خدمات ما :الف

معامالت راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز                        :ب
 .اجاره

 .خرید از ماشینهای فروش مستقیم کاال و خدمات :ج

 .انجام می شود) همگانی (معامالتی که با استفاده از تلفن عمومی :د
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 .معامالت راجع به حراجی ها :هـ 

 43ماده  

 .تأمین کننده نباید سکوت مصرف  کننده را حمل بر رضایت وی کند

 44ماده  

 .در موارد اختالف و یا تردید، مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد

 45ماده  

قوانین که حمایت ضعیف تری    اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر               
 .اعمال می کنند متوقف شود

 46ماده  

استفاده از شروط قراردادی خالف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر                  
 .مصرف کننده، مؤثر نیست

 47ماده  

دور انجام  در معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسایل ارتباط از راه                     
 .می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود

 48ماده  

سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی                    
ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت                     .  نمایند

 .وزیران می باشد
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 49ماده  

حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است                
 .که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد

 
 Marketing در قواعد تبلیغ -فصل دوم 

 50ماده  

وند که سبب مشتبه    تأمین کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی ش                
 .شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود

 51ماده  

تأمین کنندگانی که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سالمتی افراد را به خطر                     
 .اندازند

 52ماده  

ت تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطّالعا                     
 .مربوط به کاال و خدمات را درک کند

 53ماده  

 .در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد

 54ماده  

تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معامالت به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق                
 .استفاده کنندمربوط به هویت یا محل کسب خود سوء 
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 55ماده  

تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات   
 .به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند

 56ماده  

 آیین نامه ای  ضوابط آن به موجب   .  تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند          
 .این قانون خواهد آمد) 79(است که در ماده 

 57ماده  

تبلیغ و بازاریابی برای بازی کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی، به موجب آیین نامه ای است که، در                   
 .این قانون خواهد آمد) 79(ماده 

 
 )Data Protection -حمایت از داده (های شخصی “داده پیام” حمایت از -فصل سوم 

 58ماده  

 عقیدتی،  دیدگاههایشخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی،       »  داده پیام«ذخیره، پردازش و یا توزیع      
های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص             »داده پیام«مذهبی، خصوصیات اخالقی و      

 .بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است

 59ماده  

نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام بر وفق قوانین           »  داده پیام«شخص، موضوع   در صورت رضایت     
های شخصی در بستر مبادالت     »داده پیام«مصوب مجلس شورای اسالمی باشد، ذخیره، پردازش و توزیع          

 :الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد

 .شنداهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده با :الف
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باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص                 »  داده پیام« :ب
شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده                »  داده پیام«موضوع  
 .قرار گیرد

 .باید صحیح و روزآمد باشد» داده پیام« :ج

های شخصی مربوط به    »داده پیام« باید به پرونده های رایانه ای حاوی        »داده پیام«شخص موضوع    :د
 .های ناقص و یا نادرست را محو یا اصالح کند»داده پیام«خود دسترسی داشته و بتواند 

باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل             »  داده پیام«شخص موضوع    :هـ 
 .شخصی مربوط به خود را بنماید» یامداده پ«پرونده رایانه ای 

 60ماده  

های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است      »داده پیام«ذخیره، پردازش و یا توزیع      
 .این قانون خواهد آمد) 79(که در ماده 

 61ماده  

 اشخاص ثالث،   از قبیل استثنائات، افشای آن برای     »  داده پیام«سایر موارد راجع به دسترسی موضوع        
های شخصی به موجب   »داده پیام«اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان           

 .مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود
 در بستر مبادالت الکترونیکی“ داده پیام” حفاظت از -مبحث دوم 

 در بستر مبادالت الکترونیکی Author,s Right/Copyright حمایت از حقوق مولف -فصل اول 

 62ماده  

آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و           )  عرضه و نشر  (حق تکثیر، اجرا و توزیع       
 و  26/9/1352 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب              3/9/1348هنرمندان مصوب   

» داده پیام«، به صورت    4/10/1379رندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب      قانون حمایت از حقوق پدیدآو     
می باشند، از جمله اطّالعات،    »  داده پیام«کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب         .  منحصراً در اختیار مؤلف است    
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یت از حقوق   نرم افزارها و برنامه های رایانه ای، ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاههای داده و همچنین حما              
مالکیتهای فکری در بستر مبادالت الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط                
با حق مؤلف، حمایت از پایگاههای داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی                        

Integrated Circuits & Chips          این ماده و قانون     و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در 
 و آیین نامه اصالحی اجرای قانون ثبت عالیم تجاری و              1/4/1310ثبت عالیم و اختراعات مصوب        

 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون، موافق مصوبات                 14/4/1337اختراعات مصوب   
 .مجلس شورای اسالمی باشد

که پیش از این به عنوان حقوق         Related Rights   حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری       -1تبصره  
 شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای         Neighboring Rightsجانبی مالکیت ادبی و هنری      

عناصر دیگری عالوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و                   
  و  3/9/1348ی باشند که مشمول قوانین مصوب        تصویری و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش م            

 . مورد اشاره در این ماده می باشند26/9/1352

 یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است          Integrated Circuit مدار یکپارچه    -2تبصره  
. داراستکه عملکرد و کارایی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزای الکترونیکی متعارف را                  

 طراحی های نقشه، جانمایی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت عالیم و اختراعات مصوب                        

 مورد  14/4/1337 و آیین نامه اصالحی اجرای قانون ثبت عالیم تجاری و اختراعات مصوب               1/4/1310
 .حمایت می باشد

 63ماده  

در شبکه ها  »  داده پیام« فنی پردازش    اعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر که جزء الینفک فراگرد            
 .است از شمول مقرره فوق خارج است
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 Trade Secrets حمایت از اسرار تجاری -فصل دوم 

 64ماده  

به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی                  
 و یا افشای آن برای اشخاص ثالث، در محیط            اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود         

 .الکترونیکی، جرم محسوب و مرتکب، به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید

 65ماده  

 ، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و       ی است که شامل اطّالعات      »داده پیام«اسرار تجاری الکترونیکی     
تألیفات منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد،            برنامه ها، ابزار و روشها،  تکنیکها و فرایندها،         

نقشه ها و فراگردها، اطّالعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور                  
مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالشهای معقوالنه ای برای حفظ و                   

 .ه استحراست از آنها انجام شد
 

 Trade Names حمایت از عالیم تجاری -فصل سوم 

 66ماده  

 و تشویق رقابتهای مشروع در بستر مبادالت الکترونیکی         مصرف کنندگان به منظور حمایت از حقوق      
، Online و یا هر نوع نمایش بر خط           Domain Nameاستفاده از عالیم تجاری به صورت نام دامنه           

ا مشتبه شدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود ممنوع،  و متخلف به               عالیم تجاری که موجب فریب ی     
 .مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید
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  جرایم و مجازاتها-باب چهارم 

  کالهبرداری کامپیوتری-مبحث اول 

 67ماده  

 ها،»داده پیام«هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از                       
برنامه ها و سیستمهای رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف                        

مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره، دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی                    »  داده پیام«
یگری وجوه، اموال یا امتیازات     سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا د              

مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس                     
 . سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود3 تا 1از 

ن ماده   شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ای                      -تبصره
 .می باشد

  جعل کامپیوتری-مبحث دوم 

 68ماده  

و مداخله در   »  داده پیام«هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف                
و سیستمهای رایانه ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید             »  داده پیام«پردازش  

 بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست                 -ی   مثل کلید اختصاص   -امضا  
دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و                    

قضایی، های ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارایه آن به مراجع اداری،               »داده پیام«نظایر آن اقدام به جعل      
های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک              »داده پیام«مالی و غیره به عنوان       

 .ریال محکوم می شود) 50,000,000(سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون 

 . مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات در این ماده می باشد-تبصره
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  نقض حقوق انحصاری در بستر مبادالت الکترونیک-وم مبحث س

  نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ-فصل اول 

 69ماده  

 این قانون، به مجازات از ده میلیون         )  37(و  )  36(،  )35(،  )34(،  )33(تأمین کننده متخلف از مواد       

 .دریال محکوم خواهد ش) 50,000,000(ریال تا پنجاه میلیون ) 10,000,000(

 .به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد) 37( تأمین کننده متخلف از ماده -تبصره

 70ماده  

این قانون به مجازات از      )  55(و  )  54(،  )53(،  )52(،  )51(،  )50(،  )39(تأمین کننده متخلف از مواد       
 .ریال محکوم خواهد شد) 100,000,000(ریال تا یکصد میلیون ریال ) 20,000,000(بیست میلیون 

این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم           )  51( تأمین کننده متخلف از ماده         -1تبصره  
 .خواهد شد

این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم           )  55( تأمین کننده متخلف از ماده         -2تبصره  
 .خواهد شد

 حمایت از داده/ های شخصی “داده پیام” نقض حمایت از -فصل دوم 

 71ماده  

این قانون را نقض نماید      )  59(و  )  58(هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی شرایط مقرر در مواد             
 . سال حبس محکوم می شود3 تا 1مجرم محسوب، و به 

 72ماده  

های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر           »داده پیام«هرگاه جرایم راجع به     
این قانون محکوم خواهد    )  71(مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده         نهادهای مسئول ارتکاب یابد،      

 .شد
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 73ماده  

اگر به واسطه بی مباالتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به                     
های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل                   »داده پیام«

 .ریال محکوم می شود) 50,000,000 (پنجاه میلیون
 در بستر مبادالت الکترونیکی“ داده پیام” نقض حفاظت از -مبحث چهارم 

  نقض حقوق مؤلف-فصل اول 

 74ماده  

مواردی که در قانون    )  عرضه و نشر  (هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع              
 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و          3/9/1348صوب  حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان م      

  و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب             26/9/1352آثار صوتی مصوب    

، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسالمی مجاز شمرده شود،                      4/10/1379
ض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی     درصورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نق       

 .ریال محکوم خواهد شد) 50,000,000(به میزان پنجاه میلیون 
 

  نقض اسرار تجاری-فصل دوم 

 75ماده  

این قانون و هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و               )  64(متخلفین از ماده    
ی تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام            یا ورود خسارت به بنگاهها    

مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و                    
یا برای اشخاص ثالث افشا نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه                          

 .ریال محکوم خواهد شد) 50,000,000(میلیون 
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  نقض عالیم تجاری-فصل سوم 

 76ماده  

  سال حبس، و جزای نقدی از بیست میلیون               3 تا    1این قانون، به      )  66(متخلفان از ماده      

 .ریال محکوم خواهند شد) 100,000,000(ریال تا یکصد میلیون ) 20,000,000(
 

  سایر-فصل چهارم 

 77ماده  

یین  دادرسی و مقررات مربوط به صالحیت جزایی و روشهای همکاری بین المللی                 سایر جرایم، آ   
 .قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادالت الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود

  جبران خسارت-باب پنجم 

 78ماده  

هرگاه در بستر مبادالت الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز                 
در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران                
خسارات وارده می باشند، مگر اینکه خسارات وارده، ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت                    

 .جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود

  متفرقه-باب ششم 

 79ماده  

رگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر                وزارت باز 
می باشند شناسایی کرده و با ارایه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فنّاوری اطّالعات، خواستار تدوین مقررات                

 مقررات، پس از     این آیین نامه ها و   .  مربوطه و آیین نامه های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود            
سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب         .  تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا درخواهند آمد       

 :ذیل تهیه خواهند شد
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این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و    )  42(و  )  38(آیین نامه مربوط به مواد      :الف
و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به               دارایی، سازمان مدیریت    

 .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و           )  57(و  )  56(آیین نامه مربوط به مواد       :ب
زیران خواهد  ارشاد اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیئت و                  

 .رسید

این قانون، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و             )  60(آیین نامه مربوط به ماده      :ج
 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 80ماده  

ی، با تجمیع واحدهای    وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیک           
اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک          .  ذی ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید         

 .وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 81ماده  

در اختیار دارند    »  داده پیام« کلیه کسانی که       اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و       
 هایی را که تحت مسئولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه                     »داده پیام«موظف اند  

Back up                     تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون باقی
 .بماند

هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم         قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و           
 به تأیید   24/10/1382دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ                 

 .شورای نگهبان رسیده است

 مهدی کروبی

رئیس مجلس شورای اسالمی
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 تصویبنامه های هیئت وزیران
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 مرتبط با  قانون برنامه سوم توسعه فرابخشیحوزه هایراهکارهای اجرایی  
 1فنّاوری اطّالعات و ارتباطات

دستگاه اجرایی  راهکارهای اجرایی حوزه های فرابخشی قانون برنامه سوم توسعه
پیشنهاد دهنده/ اصلی  مرجع شرح

 ردیف

 سازمان مدیریت و 

 کشور برنامه ریزی

 مراحل و روشهای فراهم آوردن زمینه های الزم جهت اطّالع مردم از سیر
 انجام کار و نحوۀ ارایه خدمات دستگاههای دولتی

 1فصل 

 3بند 

 جزء ج

1 

 وزارت کار و امور اجتماعی
مراکز آموزشی فنی و حرفه ای برای ارایه آموزشهای متنوع مهارتی به 

 . مختلف متقاضی، توسعه می یابدگروههای

 5فصل 

 2بند 

2 

 سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

 وزارت کار و امور اجتماعی

تهیه، تولید و به روز نگهداری آمار اطّالعات پایگاه اطّالعات کار از طریق 
اجرای طرحهای آماری و بهره برداری از امکانات شبکه های ملی و 
بین المللی رایانه ای جهت تأمین نیازهای آماری و اطّالعاتی نظام 

 .برنامه ریزی نیروی انسانی

طّالع رسانی بازار کار با هماهنگی شورای اطّالع رسانی، جهت ایجاد شبکه ا
ارایه اطّالعات به متقاضیان کار، کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه گذاران و 

برنامه ریزان در سطح کشور با هماهنگی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، 
 .بانکها، نهادها و کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی ذی ربط

 4بند 

 زء الفج

 
 بجزء 

3 

 سازمان مدیریت و

  برنامه ریزی کشور

به منظور کمک به اشتغال جوانان و نیروهای کارآفرین برای ایجاد 
واحدهای کوچک تولیدی و نرم افزاری، بخشی از هزینه های خدمات 

مشاوره ای، فنی و تخصصی، تربیت کارآفرینان و تسهیل فروش و صادرات 
 کاال و خدمات این واحد

 طریق پرداخت یارانه سود تسهیـالت بانکی، حمایتهای الزم از سوی از
 .دستگاههای اجرایی ذی ربط به عمل خواهد آمد

 4 5بند 

                                                                                                                                       
اجرایی امور فرابخشی قانون برنامه سوم توسعه علی رغم تصویب در هیئت وزیران و تقدیم به مجلس شورای                  راهکارهای  .  1

قانون برنامه سوم توسعه در نظم حقوقی کنونی، تدوین و تنقیح           .  اسالمی به صورت مصوبه هیئت وزیران ابالغ نگردیده است        
 1380 سعید جاللی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بهمن ماه
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دستگاه اجرایی  راهکارهای اجرایی حوزه های فرابخشی قانون برنامه سوم توسعه
پیشنهاد دهنده/ اصلی  مرجع شرح

 ردیف

 وزارت صنایع و معادن

 وزارت بازرگانی

دولت در تنظیم سیاستهای صنعتی و سیاستهای حمایتی مربوط به جذب 
 می دهد و صادراتی سرمایه های خارجی، صنایع صادراتی را در اولویت قرار

در . بودن محصول از مولفه های اصلی و توجیه اقتصادی طرحها خواهد بود
ارایه تسهیالت ارزی و ریالی به سرمایه گذاران سیاستهای بخش اشتغال نیز 

 .لحاظ شود

 11فصل 

 5بند 

5 

 وزارت بازرگانی

خط و مشی نظام تجارت الکترونیک کشور با هدف افزایش کارایی تجاری 
ارتقای توان بخش بازرگانی از طریق بهره گیری مؤثر از مبادله اطّالعات و 

الکترونیک و با استفاده از نظرات کارشناسان، متخصصان، مراکز و 
تشکلهای غیر دولتی تخصصی تنظیم شده و تسهیالت مناسب در این 

 .زمینه فراهم می شود

 6 11بند 

 سازمان مدیریت و

  برنامه ریزی کشور

زی و فعال کردن نقاط تجاری برای اطّالع رسانی و ارایه خدمات راه اندا
مشاوره ای در مراکز استانها، حسب نیاز، از ایجاد مراکز و قطبهای منتخب 

علمی و فنّاوری در کشور حمایت شده و زمینه های توسعه آنها فراهم 
 .می شود

 12بند 

 جزء ج

7 

وزارت ارتباطات و فنّاوری 
 اطّالعات

 ریت وسازمان مدی

  برنامه ریزی کشور

با هدف ارتقای فنّاوری اطّالعات، خودکارسازی عملیات اصلی دستگاهها، 
ایجاد پایگاه اطّالعات پایه، ایجاد شبکه های اطّالع رسانی و فراهم آوردن 

دستیابی آسان و سریع مردم به اطّالعات مجاز دستگاهها، در ساختار 
 . به عمل خواهد آمدتشکیالتی دستگاههای اجرایی تجدید نظر

 12فصل 

 9بند 

8 
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دستگاه اجرایی  راهکارهای اجرایی حوزه های فرابخشی قانون برنامه سوم توسعه
پیشنهاد دهنده/ اصلی  مرجع شرح

 ردیف

وزارت ارتباطات و فنّاوری 
 اطّالعات

 شورای عالی اطّالع رسانی

امکانات الزم برای دستیابی ارزان و آسان مردم به اطّالعات داخلی و 
خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات 

 :د از طریق زیر فراهم می شودو ترویج استفاده از فنّاوری های جدی

 ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراههای اطّالعاتی الزم با پهنای -الف
 .باند کافی و گسترده از طریق وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات 

تأمین کننده «، »تأمین کننده اطّالعات« تفکیک و ظایف مجموعه ای -ب
اهم کردن امکانات برای حضور و فر» تأمین کننده ارتباطات«و » خدمات

تأمین کننده «و » تأمین کننده اطّالعات«بخشهای غیر دولتی در زمینه 
 .»خدمات

 پیش بینی ابعاد حقوقی و قانونی برای تولید و استفاده از اطّالعات، با -ج
 .حفظ مصالح ملی

 9 11بند 

 سازمان مدیریت و

  برنامه ریزی کشور

 
 دبیرخانه

 رسانیشورای عالی اطّالع 

آشنایی با رشد جهانی در عصر اطّالعات، انتقال دانش و فنّاوری های نوین 
به کشور، ایجاد فرهنگ تبادل و بهره گیری از اطّالعات و حرکت به سوی 

 :جامعه اطّالعات از طرق زیر محقق می شود

 ارایه آموزشهای عمومی در زمینه به کارگیری فنّاوری اطّالعات و -الف
 .ستفاده از این فنّاوری در سطح جامعهترویج فرهنگ ا

 بازنگری مستمر در برنامه های آموزشی کلیه سطوح مرتبط با آموزش -ب
 .فنّاوری اطّالعات

 . آموزش مداوم کارکنان دولت در زمینه فنّاوری اطّالعات-ج

 ارایه آموزشهای تخصصی فنّاوری اطّالعات برای اصالح هرم نیروی -د
سانی کارآمد، در کلیه زمینه های مورد نیاز تخصصی و تأمین نیروی ان

 .کشور

تولید اطّالعات به هنگام و ارایه آن به نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری  -و
 .و مدیریت کالن کشور

 10 13بند 
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دستگاه اجرایی  راهکارهای اجرایی حوزه های فرابخشی قانون برنامه سوم توسعه
پیشنهاد دهنده/ اصلی  مرجع شرح

 ردیف

 دبیرخانه

 شورای عالی اطّالع رسانی

با هدف ایجاد زمینه های مناسب برای برقراری جریان آزاد اطّالعات مجاز و 
 کردن استفاد از اسناد رایانه ای در فعالیت اقتصادی و اجتماعی قانونی

کشور، دستگاههای اجرایی نیازمند موظف اند، از طریق دبیرخانه شورای 
عالی اطّالع رسانی نسبت به تدوین استاندارها، آیین نامه ها و قوانین حقوقی 

جرایم مرتبط و اجرایی مرتبط با کاربرد فنّاوری اطّالعات در این زمینه ها و 
با امور رایانه ای را با در نظر گرفتن پذیرش و استنادپذیری اسناد و 

محیطهای ثبت و نگهداری الکترونیکی اطّالعات اقدام و الیحه قانونی آن 
 سال از تصویب قانون برنامه سوم به مراجع ذی صالح تقدیم 1را طی مدت 

 .می کنند

 11 14بند 

 سازمان حفاظت 

 محیط زیست

ان حفاظت محیط زیست موظف است در جهت برنامه ریزی های سازم
زیست محیطی و کنترل منابع آالینده یا تخریب کننده منابع محیط زیست 
نسبت به ایجاد نظام اطّالع رسانی زیست محیطی شناسایی روند اثرگذاری 
فعالیتهای عمرانی، صنعتی و معدنی در محیط زیست در طول برنامه اقدام 

 .کند

 14فصل 

 6بند 

12 

مؤسسه استاندارد و 
 تحقیقات صنعتی ایران

در جهت تقویت اطّالع رسانی، با هماهنگی شورای اطّالع رسانی شبکه ای 
متشکل از کلیه مراکز تدوین استاندارهای کاالیی و غیر کاالیی ایجاد 

 .گردد

 17فصل 

 11بند 

 جزء د

13 

 وزارت بازرگانی
در تولیدات )  نماد-خط (زینه در جهت گسترش همگانی استفاده از رم

 .کشور، تمهیدات الزم فراهم می شود

 18فصل 

 3بند 

14 

 /وزارت بازرگانی

 /ا.ا.گمرک ج

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات و واردات کاال و 
مبادالت از %) 50(خدمات مکلف اند تا پایان برنامه، حداقل پنجاه درصد 

خارجی خود را از طریق بهره گیری از فنّاوری تجارت الکترونیکی انجام 
 .دهند

گمرک ایران موظف است هماهنگ با مقررات تجارت الکترونیکی حداکثر 
را در گمرک کشور ) اسیکودا( سال اول برنامه سیستم نگار 2طی مدت 

وس را به کار راه اندازی کرده و همچنین تجهیزات و امکانات بازرسی نامحس
 .گیرد

 15 21بند 
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دستگاه اجرایی  راهکارهای اجرایی حوزه های فرابخشی قانون برنامه سوم توسعه
پیشنهاد دهنده/ اصلی  مرجع شرح

 ردیف

وزارت ارتباطات و فنّاوری 
 اطّالعات

به منظور دستیابی ارزان و آسان مردم به اطّالعات داخلی و خارجی، 
زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه جهانی، بهبود خدمات و ترویج 
جام استفاده از فنّاوری های جدید در دیگر زمینه ها، اقداماتی به شرح زیر ان

 :می گیرد

 .ایجاد زیرساخت ارتباطی الزم با پهنای باند کافی و گسترده -الف

 ایجاد شبکه ها و پایگاههای اطّالعات داخلی برای ارایه اطّالعات و -ب
 .امکان تبادل داده ها با خارج از کشور

تأمین کننده «، »تأمین کننده اطّالعات«تفکیک وظایف نهادهای  -ج
به منظور فعال کردن بخش خصوصی » ده ارتباطاتتأمین کنن«و » خدمات

 .در زمینه های اطّالعات و خدمات ارزش افزوده

در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و مجوزهای قانونی برای تولید و استفاده از  -د
 اطّالعات در جهت حفظ مصالح عمومی

 20فصل 

 6بند 

16 

 /وزارت راه و ترابری 

سازمان حمل و نقل و 
 ورپایانه های کش

وزارت راه و ترابری مکلف است با هماهنگی شورای اطّالع رسانی تمهیدات 
الزم به منظور ارایه خدمات اطّالع رسانی و ردگیری کاالها به مشتریان در 

 .حمل و نقل را فراهم کند

 21فصل 

 21بند 

17 

 وزارت آموزش و پرورش

 

به وزارت آموزش و پرورش مکلف است در طول برنامه سوم با توجه 
نیازهای بازار کار و هماهنگ با برنامه ریزی اشتغال و نیروی انسانی کشور، 

تغییرات الزم در محتوای آموزشی را به نحوی اعمال کند که با تأمین 
دانش مهارتهای حرفه ای مورد نیاز، فارغ التحصیالن دوره دبیرستان قابلیت 

 .اشتغال در بازار کار را داشته باشند

 
 و آموزش کارآفرینی و در جهت اشاعه فرهنگ خوداشتغالی به منظور تبیین

و توسعه اشتغال، از طریق غنی کردن محتوا و برنامه های آموزشی و 
همچنین بهبود کیفی در محتوای برنامه های آموزشی در راستای توسعه 

فنّاوری با استفاده از روشهای آموزشی پیشرفته و به کارگیری تجهیزات و 
 .د انجام می گیردفنّاوری های جدی

 25فصل 

 28بند 

 
 
 
 
 26فصل 

 7بند 

18 
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دستگاه اجرایی  راهکارهای اجرایی حوزه های فرابخشی قانون برنامه سوم توسعه
پیشنهاد دهنده/ اصلی  مرجع شرح

 ردیف

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی 
 سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، 1موظف است در مدت 

طرح ساماندهی انجام پژوهشهای فرهنگی و نحوه همکاری دستگاههای 
رهنگی در این پژوهشهای فرهنگی را با توجه به نیازهای روز به منظور ف

تأمین منابع پژوهشی و اطّالعات مرجع و تسهیل دسترسی پژوهشگران به 
این گونه اطّالعات در حوزه پژوهشهای علوم انسانی تدوین و همچنین 
شبکه اطّالع رسانی سراسری و بانکهای اطّالعات پژوهشی فرهنگی با 

 اتصال به شبکه های بین المللی و کتابخانه های تخصصی را با قابلیت
 .هماهنگی شورای اطّالع رسانی طراحی کنند

 27فصل 

 7بند 

19 

 وزارت کشور

در جهت ایجاد ارتباط با دستگاههای مؤثر اطّالع رسانی، مجامع، احزاب، 
انی پارلمانها، گروه ها، شخصیتهای مؤثر، روزنامه ها، محافل و مجامع خبررس

و تأثیرگذار بر افکار عمومی و تقویت دوستی و همکاری جهت تأثیرگذاری 
در روابط خارجی با کشور مقابل با هماهنگی و شورای اطّالع رسانی اقدامات 

 .الزم صورت می گیرد

 29فصل 

 19بند 

20 

 وزارت دادگستری

دادگستری جمهوری اسالمی ایران موظف است به منظور اصالح روشها و 
 : در امور قضاییتسریع

 سال قانونی آیین دادرسی مدنی و کیفری را 2 حداکثر طی مدت -الف
هماهنگ با فنّاوری جدید اصالح کرده و الیحه مربوط را تقدیم مجلس 

 .کند

 در جهت بهره گیری صحیح و به هنگام از فنّاوری های جدید از جمله -ب
 به توسعه خدمات به کارگیری میکروفیلم و گسترش خدمات رایانه ای نسبت

 .رایانه ای تا سطح شعب سراسر کشور اقدام کند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران مکلف است نسبت به ایجاد پایگاه 
اطّالعاتی و راه اندازی سیستم اطّالع رسانی و ساماندهی اطّالعات بین 
 .دستگاههای اجرایی مرتبط بر مبنای شماره ملی و کد پستی اقدام کند

تباط و نحوه مبادله اطّالعات سیستمی و همچنین دستگاههای چگونگی ار
 .بهره بردار را دولت معین می کند

 30فصل 

 5بند 

 
 
 
 6بند 

21 
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دستگاه اجرایی  راهکارهای اجرایی حوزه های فرابخشی قانون برنامه سوم توسعه
پیشنهاد دهنده/ اصلی  مرجع شرح

 ردیف

 وزارت بهداشت، درمان

 و آموزش پزشکی

 شبکه دارویی و بهداشت

ساماندهی نظام جمع آوری، ثبت و گزارش دهی اطّالعات و استفاده از 
ای تحقق این امر و تعیین بار کلی تکنولوژی اطّالعاتی مناسب بر

 .بیماری ها

 
تهیه پروتکل جامع آموزشی و بازآموزی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز 

در شبکه اورژانس کشور، اجرای برنامه های آموزشی همگانی و 
 .اطّالع رسانی عمومی با هماهنگی شورای اطّالع رسانی

 
 :برای) لید و توزیعتو(اختصاص سهمی از درآمدهای شرکتهای دارویی 

 .تأمین هزینه شبکه جامع اطّالع رسانی دارویی

 31فصل 

 3بند 
 جزء الف

 
 8بند 

 جزء د

 
 
 12بند 

 جزء ی

22 

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی کشور

ایجاد نظام اطّالعات مدیریتی مناسب از طریق ماشینی کردن و 
ماهنگی شورای خودکارسازی نظام اطّالعات مدیریتی و اطّالع رسانی با ه

اطّالع رسانی به منظور افزایش دقت، سرعت و صحت تولید و انتقال 
 .اطّالعات انجام خواهد شد

 13بند 

 جزء و

23 
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 هیئت وزیران 24/4/1383 هـ مورخ 26089ت /21185تصویبنامه شماره  
 ثبت نرم افزار و نظام صنفی رایانه ایموضوع آیین نامه اجرایی 

 29/11/1380 مورخ   20097/05 بنا به پیشنهاد شماره       21/4/1383ورخ  هیئت وزیران در جلسه م     
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان      )  17(و  )  2(  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد مواد         

 : آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود-1379 مصوب - نرم افزارهای رایانه ای

 نرم افزارهای رایانه ای قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان) 17(و ) 2( اجرایی مواد آیین نامه

  ثبت نرم افزار-قسمت اول 

  تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار-بخش اول 

 1ماده  

 - حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای           »قانون«در این آیین نامه منظور از کلمه         
 .می باشد -1379مصوب 

 2ماده  

نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها              
و نیز اطّالعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از                   

 .حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد

صوالت نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش              آثار و مح   -1تبصره  
 .شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارایه شود نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود

 بدون اینکه برنامه های رایانه ای و      ،خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی          -2صره  بت
لعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی                 مستندات و دستورا  

 .نمی نمایدایجاد 
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 3ماده  

ا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط             ی شخص   ،پدید آورنده نرم افزار  
 . ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند،اعم از تحلیل، طراحی

 4ماده  

 حق انتساب   : به این تعبیر باشد عبارت است از        منحصرحقوق معنوی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه        
 .نده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال استر آو نرم افزار به پدید

 5ماده  

استفاده  حق   :حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از                  
شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و                    

 .انتقال می باشد

 6ماده  

 قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای               :نشر عبارت است از   
 . دیگران قرار داده شودبرایقابل استفاده ای رایانه ای تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهرایانه ای، 

 7ماده  

 برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان              نرم افزارعرضه عبارت است از ارایه       
 محدود و برای بهره برداری مشخص

 8ماده  

 ی در محیطهای رایانه انرم افزاراجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از 
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 : حقوق پدیدآورنده-بخش دوم 

 9ماده  

استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی          .  حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد          
سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال  30موضوع قانون برای مدت 

ه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را که دیگری پدید آورده             اشخاصی که به ترتیب فوق اجاز     .  می باشد
 مگر اینکه با    ،  آورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند            است به دست آورده اند مکلف اند نام پدید        
 .پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد

 10ماده  

حقوق مادی نرم افزارهایی   .  آمده باشد نرم افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید           
 سال متعلق به سفارش دهنده      30  قانون  )1( قانون پدید می آید به مدت مقرر در ماده          )6(که مطابق ماده    

است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزار                      
 .آورنده است متعلق به پدید

 11ماده  

ص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنان چه سهم مشارکت هر یک              اشخاهرگاه  
آوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق                      در پدید 
در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی                    .  می گیرد

 .ازآن حق مشاع پدید آورندگان است

هر یک از شرکا به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع                        -تبصره
 .ی صالحه مراجعه نمایندیقانون به مراجع قضا
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 12ماده  

یا  سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها             نرم افزارهایاستفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد          
کاربری جدید ایجاد کند بالمانع است و نقض حقوق پدید آورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود                  

 رضایت کتبی پدید آورندگان نرم افزارهایی که         ، آورنده نرم افزار سازگار و مکمل       مشروط بر اینکه پدید    
 .برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد

 13ماده  

 جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به               نرم افزارهایحقوق مادی و معنوی      
 .پدیدآورنده نرم افزار جدید است

 14ماده  

، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد       علمیپاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات         
 .آورنده آن خواهد بود لق به پدیدحمایت این آیین نامه تعلق می گیرد، متع

 15ماده  

 به نام   ، آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد        نتواناشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً         
آورنده نرم افزار یاد شده را نقض          حقوق پدید  ، عرضه و یا بهره برداری نمایند      ،خود ثبت، تکثیر، منتشر    

 .کرده اند

 16ماده  

رف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان          ع م کهکه از نام، عنوان و نشان ویژه ای         ی  صاشخا
نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده                   

 .آورنده محسوب می شوند نمایند، ناقض حقوق پدید

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 وانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطاتمجموعه ق  100

 17ماده  

آورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه           از عدم رعایت حقوق پدید       العاطّاشخاصی که با علم و        
آ ورنده    تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند ناقض حقوق پدید            ،پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است       

 .محسوب می گردند

 18ماده  

ده است و سایر    آورن   متعلق به پدید   رایانه ایحق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر روی حاملهای             
 .اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند

 19ماده  

مجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها           ی غیر پخرید و به کارگیری نرم افزارهای ک    
ذی حسابان .   ممنوع می باشد   ،و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است                  
 .مجاز نیستند دستگاههای یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیر

مجاز   کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره برداری نسخه کپی غیر               -تبصره
 متخلفان  .تگاه مرتبط نمی باشند  نرم افزارهای مورد حمایت این قانون روی رایانه های متعلق به دولت و دس           

 .از این حکم،  مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود
 : اختراع نرم افزار-بخش سوم 

 20ماده  

اجرای در   آورنده مدعی اختراع آن است،          برای نرم افزارهایی که پدید     ،به منظور صدور تأییدیه فنی     
 زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل         ، مذکور ا ترکیب مقرر در ماده     بقانون، کمیته ای   )  10(  ماده

. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بالمانع است                  .  می شود
دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی                    

 .انفورماتیک خواهد رسید
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 21ماده  

ی که متقاضی، مدعی اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه               در صورت 
 .مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یاد شده تسلیم و رسید دریافت می نماید

امه به همراه   اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارن                
دبیرخانه مزبور موضوع را در      .  مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید             
 را به اداره مالکیت صنعتی       تبکمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مرا               

 مقرر در قانون ثبت عالیم و اختراعات         تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات           ،اعالم
 .و آیین نامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعالم نتیجه نماید

 22ماده  

حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت عالیم و اختراعات و اصالحات                  
 .بعدی آن مشخص شده است

آورنده    مانع از برخورداری پدید    ،ر قانون ثبت عالیم و اختراعات      استفاده از حقوق مندرج د      -تبصره
 .نرم افزار از حقوق موضوع این قانون و مقررات این آیین نامه نخواهد بود

 : چگونگی صدور گواهی ثبت نرم افزار-بخش چهارم 

 23ماده  

ی الزم برای   دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فرمها              
 . متقاضی قرار گیرداختیارل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در میتک

 24ماده  

متقاضی ثبت نرم افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید                    
ریال برای  )  100,000(   یکصد هزار  بلغهر نرم افزار م  عالوه بر آن متقاضی باید به ازای         .  دریافت می دارد 

ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه                   )  100,000(ثبت و یکصد هزار      
 .تقاضای خود تحویل دهد
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 25ماده  

 شورای یاد شده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد                      
و اسالمی، عدم مخالفت نرم افزار را با اخالق اسالمی و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان                      

 . نظر خود را به شورا اعالم کندیک ماه وزارت یاد شده موظف است ظرف .نوجوانان استعالم کند

 در پاسخ به استعالم شورا قادر به اظهار نظر           ،دو هفته ظرف مدت   مذکور  چنان چه وزارت     -تبصره
در .   ماه نظر قطعی خود را اعالم نماید       3قطعی نباشد موظف است ضمن اعالم دالیل خود، حداکثر ظرف           

اخالق اسالمی، عفت عمومی با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله   نرم افزار  عدم مخالفت   غیر این صورت    
 .1و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد

 26ماده  

 ماه نسبت به بررسی فنی      3وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف        یه  از دریافت تأیید  شورا پس   
عدم اعالم نظر شورا در مهلت مقرر به منزله         .   نماید اعالمیاد شده   نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت         

 .فنی استتأیید 

 27ماده  

ییدیه فنی شورا نسبت به ثبت        هفته پس از دریافت تأ      2موظف است حداکثر ظرف      مذکور  وزارت  
 .نرم افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید

 دارنده گواهینامه ثبت نرم افزار می تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق                  -1تبصره  
 را  در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال          .  مادی نرم افزار به شخص دیگری منتقل شود      
 .ثبت و در گواهینامه ثبت نرم افزار درج نماید

                                                                                                                                       
 هیئت وزیران به شرح     9/10/1383 هـ مورخ    32991ت  /58573بر اساس تصویبنامه اصالحی شماره       )  25(تبصره ماده   .  1

 .متن اصالح شده است
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و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم افزار را در جایگاه           ثبت   وزارت موظف است مراتب       -2تبصره  
 .اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند

 28ماده  

، نرم افزار در   )21(مذکور در ماده    چنان چه پدید آورنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل            
ا عدم تأیید در فرم     یقانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید         )  10(کمیته حق اختراع مذکور در ماده       

 .مربوط درج می گردد

ابالغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت                     
 . به متقاضی صورت می گیردصنعتی و از آن طریق

 29ماده  

ی که جهت   یشورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف اند از نسخ نرم افزارها             
تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک                     

اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت         .  ار نگیرد حقوق مادی نرم افزار در دسترس سایر اشخاص قر         
مذکور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب                      

عالوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات               ه  ب.  قرار خواهند گرفت  
 .نان اعمال خواهد شدآمجازات اداری مقرر نیز در مورد اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و 

 .در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود -تبصره

 30ماده  

قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر                     
 .ی مراجعه نمایندیع صالحه قضاحق می توانند به مراج یذواهد بود و افراد خن
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 31ماده  

چنان چه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد                
 حسب مورد می تواند در شورای یاد شده و یا کمیته ای که توسط وزیر                   ،اسالمی اعتراض داشته باشد    

 .نظر و رسیدگی مجدد نماید تجدیدفرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین می شود تقاضای 
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  نظام صنفی رایانه ای-قسمت دوم 

 : تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه ای-بخش اول 

 32ماده  

 :اصطالحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود

یین قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیالت، تع               :  نظام صنفی رایانه ای    -1
بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار                 وظایف و نظم  

نظام « و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس                 ،وضع
 . خوانده می شود»صنفی رایانه ای

 را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی،        شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود         :  فرد صنفی  -2
قرار )  افزار، نرم افزار و شبکه های اطّالع رسانی       اعم از سخت   (تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه ای       

 .می دهد

 . مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط استهرگونهایجاد  -1تبصره  

ین آیین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس        اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق ا        -2تبصره   
 ،یا بهره برداری می گیرند، چنان چه مبادرت به عرضه مستقیم کاال یا خدمات به مصرف کننده نمایند              

مکلف اند عالوه بر رعایت این آیین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و                      
 .م کنندمجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدا

هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز الزم                  :  واحد صنفی  -3
 .ر می گردد، واحد صنفی نامیده می شودی این ماده دا“2 ”برای فعالیت موضوع بند

دانش آموختگان رشته های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط که              :  عضو صنف  -4
قل دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین                   حدا

عنوان شخص به  موفقیت الزم را احراز نمایند، ،برگزار می گرددصنفی رایانه ای منظور از سوی نظام 
 .درمی  آیدیاد شده نظام یت قی به عضویحق

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 وانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطاتمجموعه ق  106

بیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه ای را تشکیل           آن گروه از افراد که ط     :  صنف رایانه ای  -5
 .می دهند

شاخه های صنف بر اساس طبیعت کارهای قابل ارجاع به آن به             :  شاخه های نظام صنفی رایانه ای    -6
 :شرح زیر دسته بندی می شوند

سعه و پشتیبانی و     نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه  اندازی، تو       ،برای انجام فعالیتهای مشاوره    -الف 
شاخه «  ،آن  نظایر  و  اطّالع رسانی  شبکه های  سخت افزار،  نرم افزار،  سیستمهای  آموزش
 با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می شوند، تشکیل                 »شرکتها
 .می گردد

برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصوالت سخت افزاری، نرم افزاری و حاملهای حاوی                 -ب 
اطّالعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها                 

 با مشارکت افراد     »شاخه فروشگاهها «  ، ارایه می شود  “الف”توسط شرکتهای موضوع بند      
 .تشکیل می شودکسب، حسب قانون نظام صنفی هستند، حقیقی صنفی که دارای پروانه 

 فروشگاهی در نظام صنفی رایانه ای موجب سلب اختیارات قانونی                  عضویت اعضای   -تبصره
 .اتحادیه ها و مجامع امور صنفی نمی شود

مشاوران از میان   .   تشکیل می گردد  »شاخه مشاوران «برای فعالیتهای مشاوره ای و نظارت،        -ج 
 .اعضا انتخاب می شوند

ت آنان به موجب دستورالعملی که       و روش انتخاب و سقف فعالی       مشاورهشرایط احراز رتبه      -تبصره
 .براساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می رسد، تعیین خواهد شد

 : ارکان نظام صنفی رایانه ای-بخش دوم 

 33ماده  

نظام صنفی رایانه ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیئت         :  ارکان نظام صنفی رایانه ای عبارتند از      
 .ومی نظام، شورای مرکزی نظام شورای انتظامی کل، بازرس و رئیسعم
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 : نظام صنفی رایانه ای استانها- الف

 34ماده  

نظام صنفی رایانه ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور                 
 :در آن پوشش دهد، تشکیل می شود

 عنوان حداقل عضو در استان مرجع تشخیص
  حقوقیصشرکتها و سایر اشخا 10 ورای عالی انفورماتیکش

 فروشگاهها 15 اتحادیه صنفی مرکز استان

 مشاوران 5 شورای عالی انفورماتیک

 
مادامی که نظام صنفی رایانه ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان                    -1تبصره  

م رایانه ای یکی از استانهای همجوار واگذار         توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظا            
 .خواهد شد

 .عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی باشد -2تبصره 

 35ماده  

محل استقرار  .  هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است               
دیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در        مرکزی آن در مرکز استان می باشد، ولی هیئت م          دائم دفتر 

 .سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید

 36ماده  

دارای حق  )  حقوقی، فروشگاهی و حقیقی   (مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای            
 :رأی تشکیل می گردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است

 بازرسانتخاب اعضای هیئت مدیره و  -1

  برنامه ها و آیین نامه های اجرایی نظام، سیاستها،تصویب خط مشی ها -2

 بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره -3
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  تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی -4

 عزل هیئت مدیره و بازرس -5

شته و بودجه سال آتی      بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذ             -6
 نظام

 استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام -7

 تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام -8

 تصویب انحالل نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف -9

 های مربوط در صالحیت     که طبق قوانین، آیین نامه    یبررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور         -10
 .مجمع عمومی است

 . ناظر اداره می شود2 منشی و 1 رئیس، 1ر مجمع توسط هیئت رئیسه ای مرکب از  ه-1بصره ت

اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و                     -2تبصره  
 .بازرس نامزد کرده  اند

 . در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد9 و 8ه بندهای تصویب موارد مربوط ب -3تبصره 

 37ماده  

 : و فوق العاده عادینحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی

حقیقی، (تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به عالوه یک اعضای هر شاخه                   
 در نوبت دوم که حداکثر      نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب الزم،          )  حقوقی و فروشگاهی  

تصمیمات مجمع  .  پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه ها برگزار خواهد شد                 
 . الزم االجرا خواهد بود،عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران

نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است               -1تبصره  
 .تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار استولی 

 .ب در جلسه را داشته باشدی هر عضو  می تواند حداکثر وکالت دو عضو غا-2تبصره 
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ه فترت توسط   ردعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دو              -3تبصره  
 .دبیر صورت خواهد گرفت

مع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه                دعوت برای تشکیل مجا      -4تبصره  
 روز  15کثیراالنتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستور جلسه انجام و باید حداقل                    

 روش دیگری را     ،مجمع می تواند برای دعوت از اعضا       .  قبل از تشکیل مجمع به اطّالع عموم برسد          
 .جایگزین نماید

نظام می تواند درخواست   )   حقیقی  و حقوقی، فروشگاهی (وم از اعضای شاخه های     یک س   -5تبصره  
 .هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می باشد. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند

بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می تواند به دفعات            مجمع عمومی عادی سالی یک      -6تبصره  
 .تشکیل شود

 38ماده  

 شاخه های آن   ،ام استانی دارای هیئت مدیره ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط             هر نظ 
انتخاب مجدد آنان برای یک دوره .   ساله انتخاب خواهند شد    3توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره        

 مسئولیت   کماکان عهده دار  ،پیوسته دیگر بالمانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید             
 .خواهد بود

 39ماده  

 3 الی  1تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین                  
 :علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت

 50-5 100-51 300-101 500-301  به باال501
 تعداد
 
 شاخه

 شرکتها و سایر اشخاص حقوقی 3 6 9 12 15

 فروشگاهها 2 3 3 4 5

 مشاوران 1 2 2 3 3
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با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صالحیت مشاوران، هیئت مدیره های                -تبصره
آیین نامه چگونگی .  بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می شوند،استانی و شورای مرکزی دوره اول

 حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به       ،عالی انفورماتیک احراز صالحیت مشاوران پس از تصویب در شورای          
 .اجرا گذاشته می شود

 40ماده  

 :شرایط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می باشد

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران -1

 نظام  پایبندی به اسالم و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و و فاداری به                      -2
 جمهوری اسالمی ایران

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -3

پنج داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای و عدم اشتهار به فساد اخالقی، به تأیید                  -4
 . نفر نمی باشد2از واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر %) 5(درصد 

 نداشتن پیشینه کیفری مؤثر -5

 41ماده  

و توسط سازمان     اولین دوره انتخاب در استان یا نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطّالع استاندار              
 .مدیریت و برنامه ریزی هر استان برگزار خواهد شد

 دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری                 -تبصره
نها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آیین نامه            انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استا     

 .تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید

 42ماده  

 :اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است

 نظارت بر حسن انجام خدمات ارایه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان -1
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وابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارایه اطّالعات الزم به کارفرمایان در مورد اشخاص               تنظیم ر  -2
 واجد صالحیت فنی

 دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف -3

 همکاری با مراجع ذی ربط در امر ارزشیابی، تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال -4

و قبول داوری در اختالفاتی که دارای ماهیت فنی          ی  یارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضا        -5
  در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور،است

 اتمعرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختالف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالب              -6
 تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی

 ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف -7

بقات اتوسعه فرهنگ فنّاوری اطّالعات در استان با برگزاری مس             ریزی در جهت تقویت و     برنامه  -8
 حرفه ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات

 ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه -9

 الزحمه کارکنان نظام استانی تعیین حق -10

های مصوب هیئت     نامه  مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام          -لعملهای اداری    تنظیم دستورا  -11
 عمومی

  وفق مقررات این آیین نامهمعرفی اعضای شورای انتظامی -12

 نامه های هیئت عمومی و شورای مرکزی  با رعایت نظام، تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی -13

 نظام استانیبررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی  -14

 43ماده  

 1 نفر را به عنوان نایب رئیس و         2 یا   1 نفر را به عنوان رئیس،       1  ،هیئت مدیره در اولین نشست خود     
 .نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید
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 44ماده  

 .هیئت مدیره می تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید

 :، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر استدبیر نظام

از  دن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پسرگما استخدام یا به کار -1
 تصویب هیئت مدیره

 انجام مکاتبات و نامه های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام -2

 حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیرهگشایش  -3

 اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام -4

 حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضا -5

 می نظامتهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رس -6

 ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان -7

 ی و اداری با حق توکیلی نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضا،نمایندگی نظام -8

 45ماده  

 :خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر است

 .آور بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است چکها، اسناد مالی و اوراق تعهده کلییامضا -1

 اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها -2

 وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویتها و کمکهای مالی -3

  جهت ارایه به هیئت مدیره و بازرس،تهیه و تنظیم ترازنامه -4

 صحت اسناد و مدارک ارایه شده در مورد پرداختهارسیدگی به  -5

 نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی -6

  منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالیلحفظ اموا -7

 تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب -8
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 : شورای انتظامی استان- ب

 46ماده  

 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر         5 تا   3 یک شورای انتظامی متشکل از       هر نظام استانی دارای   
 سال  3از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت                      

 .منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بالمانع خواهد بود

ه ای، انضباطی و انتظامی    رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرف            
چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و           .  اعضا به عهده شورای یاد شده می باشد       

 . طبق مواد آتی خواهد بود،نظر در شورای انتظامی نظام موارد قابل تجدید

 شورا مکلف   این  هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد،               -تبصره
. ی صالح اعالم دارد    یی آن در اسرع وقت به مراجع قضا          یاست مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزا          

 .ی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضا نخواهد بودیرسیدگی مراجع قضا

 47ماده  

  یک مدتبرای  ب رئیس و یک نفر منشی       یشورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نا          
 .سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بالمانع خواهد بود

 48ماده  

ساً نیز به شورای انتظامی اعالم شکایت        أهیئت مدیره می تواند در صورت اطّالع از وقوع تخلف، ر           
 .کند

 49ماده  

از وصول  داشته و پس      دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان قرار           
موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس        .   تعیین وقت می نماید   ،شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت       

 .شورای انتظامی استان تعیین می شود
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کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی                    -تبصره
 .غ می شودنایب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابال

 50ماده  

اگر شکایتی را وارد نداند و      .  شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می باشد           
یا رسیدگی به شکایتی را در صالحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صالحیت داده و در                     

ی تواند در صورت نیاز از طرفین برای       شورا م .   اتخاذ تصمیم می کند   ،صورت پس از اخذ دفاعیات      غیر این 
 .استماع اظهارات آنان دعوت نماید

عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعالم قبلی در حکم انصراف از      
 .عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی

مشتکی عنه در  .  ت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می باشد        درخواست مشتکی عنه جه  در صورت   
نتظامی استان دبیرخانه شورای اعدم امکان حضور، الیحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به صورت 

 .تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می نماید

 .ان خبره استفاده نمایدشورای انتظامی استان می تواند از نظرات مشورتی کارشناس -تبصره

 51ماده  

 :مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است

 اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان -1

 توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان -2

  ماه3 روز تا 1محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت  -3

  سال1روز تا  1 ماه و 3محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت  -4

  سال5 روز تا 1سال و  1محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت  -5

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 115 تصویبنامه های هیئت وزیران... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 52ماده  

تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب                     
 :تخلف به شرح زیر است

 2 تا درجه 1ی و حرفه ای مربوط از درجه عدم رعایت شئونات شغل -1

انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب                     سهل -2
 3 تا درجه 1میزان خسارات وارده از درجه 

 5 تا درجه 1صدور تأییدیه های خالف واقع از درجه  -3

 تا  2وجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه         ارایه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که م            -4
 4درجه 

 3 تا درجه 1 درجه زامتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد ا -5

 5 تا درجه 3جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای از درجه  -6

 تعیین شده توسط مراجع      اشتغال در کارهایی که خارج از صالحیت حرفه ای و یا ظرفیت اشتغال               -7
 5 تا درجه 1ذی ربط، از درجه 

 تا  2 از درجه    ،سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر                     -8
 5درجه 

 5 تا درجه 3ال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه م هرگونهدریافت و پرداخت  -9

 3 تا درجه 1وابط مصوب نظام از درجه عدم رعایت مقررات و ض -10

تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز                   -11
 5 تا درجه 2 درجه زقانونی الزم ا

 5 تا درجه 4انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، عالوه بر محدودیت سابق از درجه  -12
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 53ماده  

یک از مجازاتهای مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و              ق آن با هر   ابتشخیص تخلف و انط   
 ارتکاب جرایم متعدد مشمول جمع       .شدیدتر خواهد بود  مجازات  تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب          

 . سال فراتر نخواهد رفت10مجازاتها است که در هر حال مجموع محرومیت از 

 تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام               شورای انتظامی استان موارد     -تبصره
صنفی معین شده است، منعکس می کند تا طبق مفاد قانون یاد شده نسبت به آن رسیدگی و احکام الزم                    

 .صادر گردد

 54ماده  

 مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت               ،آرای شورای انتظامی باید مستند    
 .قیق ذکر شودآن به طور د

 اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف                ،آرای شورای انتظامی استان   
 قابل  ،نظر استانی و یا شورای انتظامی کل          ماه از تاریخ ابالغ، حسب مورد در شورای تجدید            1مدت  
 .نظر است تجدید

 55ماده  

 نفر  1 نفر مرکب از      5نظر است که متشکل از         دهر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدی        
 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،                10حقوقدان با   

 نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می باشد که با حکم شورای مرکزی             2 نفر از اعضای هیئت مدیره و        1
 .ی گردند سال منصوب م3نظام برای مدت 

 رسمیت یافته و در هر حال آرای صادر شده با           ،جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضا        
 . معتبر و الزم االجرا خواهد بود، رأی موافق3
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کلیه احکام و مجازاتهای صادره تا درجه       .  نظر در این شورا بررسی می شود       کلیه درخواستهای تجدید  
علیه قابل     در صورت درخواست محکوم     5االجرا بوده و مجازاتهای درجه        در این شورا قطعی و الزم         4

 .بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود

 نفر به عنوان    1 نفر را به عنوان رئیس و        1نظر در اولین جلسه خود        شورای انتظامی تجدید    -تبصره
 . نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می نماید1نایب رئیس و 

  شورای انتظامی کل نظام- پ

 56ماده  

 شورای  5نظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه             شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدید     
 سال به شرح زیر منصوب و        3اعضای آن برای مدت      .   عضو می باشد  5انتظامی استانها است و دارای       
 .انتخاب مجدد آنها بالمانع است

 ال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری س15یک نفر حقوقدان با  -1

  نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیکدو -2

 فر به انتخاب شورای مرکزی نظامدو ن -3

 ، رأی موافق  3جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده با                 
 .معتبر و الزم االجرا خواهد بود

آن همانند شورای   دبیرخانه   رئیس و نایب رئیس و منشی و محل            روش و مدت انتخاب     -تبصره
 .انتظامی استان خواهد بود

 57ماده  

نظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای                 ی تجدید هاتقاضا
 .نظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد انتظامی تجدید
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 : بازرس- ت

 58ماده  

 نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای         1نفر را به عنوان بازرس اصلی و           1ع عمومی استان    مجم
 :وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است. سال انتخاب می  نماید 1مدت 

 .بازرس می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید -1

ور اجرایی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد   بازرس اختیار دارد بدون دخالت در ام       -2
و مدارک و اطّالعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیتهای اجرایی هیئت مدیره ایجاد شود                   

 .مطالبه و مورد بررسی قرار دهد

ی را به هیئت    بازرس می تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرس           -3
 .هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند. مدیره ارایه نماید

 تشکیل  ز هفته قبل ا    2بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل                 -4
نظر خود را   داده و     مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می گیرد مورد رسیدگی قرار              

 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع                   5ظرف حداکثر   
 .عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارایه نماید

 : هیئت عمومی- ث

 59ماده  

این پس به   نفی رایانه ای که از     صبه منظور هماهنگی در امور نظامهای استانی هیئت عمومی نظام            
 از کلیه اعضای هیئت مدیره نظامهای استانی در سطح کشور              ، می شود همی خواند و هیئت عم  ،اختصار

 .تشکیل می شود

بار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک               هیئت عمومی هر سال یک    
 .ضا رسمیت خواهد یافتجلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اع. جلسه عادی خواهد داشت

 .تشکیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود -تبصره
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 60ماده  

 :وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است

 انانتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آن -1

 ی مرکزی در خصوص فعالیتهای نظاماستماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورا -2

 بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی -3

 بررسی و تصویب خط مشی های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی -4

 دریافت گزارش از فعالیتها و مشکالت نظامهای استانی و ارایه طریق به آنها -5

 شنهاد شورای مرکزیاخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظامهای استانی به پی -6

همچنین دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای       نامه ها و  بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام      -7
شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس                 

 نظام به پیشنهاد شورای مرکزی

 ه اداره هیئت عمومینامه های داخلی نحو بررسی و تصویب نظام -8

 نامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام بررسی و تصویب نظام -9

 انتخاب بازرس -10

 .خواهد بوداین آیین نامه ) 58(شرح وظایف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده  -تبصره

 : شورای مرکزی- ج

 61ماده  

 عضو علی البدل تشکیل    9 عضو اساسی و     23م، شورای مرکزی مرکب از      برای اداره امور کالن نظا    
ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر                  .  می شود

 مدت فعالیت هر  .   خزانه  دار است  1 نایب رئیس و     2 رئیس،   1این آیین نامه بوده و دارای      )  39(ل ماده   وجد
 . سال است3ی دوره شورای مرکز
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 62ماده  

جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب                    
تصمیمات و مصوبات آن با      .   رسمیت خواهد یافت    ، اعضا 1رئیس تشکیل و با حضور نصف به عالوه           

 . رأی موافق معتبر است12حداقل 

تصمیمات .  د در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند      اعضای علی البدل بدون داشتن حق رأی می توانن      
شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع                    

 .ذی صالح ابالغ و پیگیری می شود

 63ماده  

 نامه مالی و   انجام هزینه های اداری، استخدامی و سایر هزینه های اداره بهینه نظام، به موجب نظام               
 . و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید،داری است که توسط شورای مرکزی پیشنهادا

 64ماده  

ی، دریافت بهای   یهزینه های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، کمکهای اعطا              
ارایه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تأمین                

 .د شدخواه

ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای        نامه نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظام           
 .مرکزی و تصویب هیئت عمومی می رسد

 65ماده  

 :اهم وظایف شورای مرکزی عبارت است از

  جهت تصویب هیئت عمومی،مدت و درازمدت مدت، میان پیشنهاد خط مشی های کوتاه -1

 مه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های مصوب هیئت عمومیبرنا -2

 ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام -3

  مستقلانبرگزاری آزمونهای تخصصی احراز صالحیت مشاور -4
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 تهیه پیش نویس تعیین حدود صالحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک -5

 مکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه بندی و احراز صالحیت اعضای صنفه -6

تهیه پیش نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی                   -7
 انفورماتیک

 های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللیایی مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهم -8

 اوری بین ارکان داخلی نظامهای استانی یا بین نظامهای استانی با یکدیگرد -9

 همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی -10

حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از                    -11
 حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصوالت صنف

  با توجه به پیشنهادهای نظامهای استانی،هیه مبانی قیمتگذاری خدماتت -12

 تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها -13

 انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی -14

 برنامه های توسعه فنّاوری    همکاری و ارایه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه            -15
 اطّالعات در کشور

 .وظایف خزانه دار مشابه وظایف خزانه دار نظام استانی است -تبصره

 : رئیس سازمان-چ 

 66ماده  

 نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان               3شورای مرکزی در اولین نشست خود         
پیشنهاد می نماید تا یکی از آنها با حکم رئیس          )  اتیکشورای عالی انفورم  (  مدیریت و برنامه ریزی کشور   

 .جمهور به این سمت منصوب گردد

 67ماده  

 : زیر استحوظایف و اختیارات رئیس سازمان به شر
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 باالترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و                  ،رئیس سازمان  -1
 .بین المللی را به عهده دارد

 .ول اجرای مصوبات شورای مرکزی استمسئ -2

نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه های الزم به منظور تحقق اهداف مندرج در                  -3
 قانون و ارایه آن به شورای مرکزی

نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ                 -4
 حیثیت و شئونات حرفه ای ، منافع،حقوق

 کل پیشنهاد تعیین دبیر -5

 . شورای مرکزی است،افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت کننده -6

 ابالغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه های مربوط به فنّاوری به نظام مهندسی استانها -7

س سازمان محول می شود و    یی به رئ  انجام سایر وظایفی که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکز           -8
 .همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است

  و اداری نظامعادی مکاتبات یامضا -9

 68ماده  

رئیس سازمان می تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیر کل به                       
 .است عزل وی را نمایدشورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخو

 .رئیس می تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیر کل نظام محول کند -تبصره

 69ماده  

در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آیین نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از پدید آورندگان                       
امه، نظر شورای عالی انفورماتیک مالک عمل         ، قانون نظام صنفی و این آیین ن        های رایانه ای نرم افزار

 .خواهد بود
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 هیئت وزیران 12/4/1381 هـ مورخ 26696ت /16426شماره تصویبنامه  
آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنّاوری ”موضوع 

 “1اطّالعات و ارتباطات کشور

 28/3/1381 مورخ    53188/105نهاد شماره     بنا به پیش    9/4/1381هیئت وزیران در جلسۀ مورخ        
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری                      
اسالمی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنّاوری ارتباطات و                 

 :اطّالعات کشور را به شرح زیر تصویب نمود

ن نامه اجرایی نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و                  آیی”
 “ارتباطات کشور

 1ماده  

 :به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطّالعات و برای نیل به

در راستای » دانایی محور«د  جهت تحقق اقتصاICTگسترش نظام مند فنّاوری ارتباطات و اطّالعات      :الف
 توسعه پایدار ملی

  در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزاICTتوسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه  :ب

 توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی :ج

ات، منابع و    شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقرر         ICTانجام تمهیدات زیرساختی توسعه       :د
 تسهیالت

                                                                                                                                       
 13 و 8، 7، 4 که تغییراتی را در مواد 28/12/1381 هـ مورخ 28384ت  / 67442با عنایت به مصوبه اصالحی شماره . 1

 18404/26696بر اساس اصالحیه شماره ) 12(ور به شرح متن اعمال گردیده است و ماده اعمال کرده است، موارد مذک
 . به شرح متن اصالح گردیده است و موارد اصالحی متمایز گردیده است23/4/1381مورخ 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 وانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطاتمجموعه ق  124

توسعه زمینه ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه                 :هـ 
ICT 

دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به                  
توسط شورای  )  تکفا(»  العاتتوسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّ        «تکمیل و تصویب برنامه جامع       
 . ماه آینده اقدام نماید2عالی اطّالع رسانی ظرف مدت 

 2ماده  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی در هماهنگی کامل با                   
 یکدیگر موظف اند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور                  
توانمند کشور در قلمرو فنّاوری ارتباطات و اطّالعات اقدام نمایند، در همین راستا دستورالعملها و ضوابط                  

 .تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت

 3ماده  

اوری برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویتهای برنامه عملیاتی فنّ                  
 : اعالم می گردد1381ارتباطات و اطّالعات کشور در سال 

 )سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت(طرح دولت الکترونیکی  :الف

طرح گسترش کاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی                 :ب
 نیروی انسانی کشور

اطات و اطّالعات در آموزش  عالی و بهداشت، درمان و آموزش             طرح گسترش کاربرد فنّاوری ارتب      :ج
 پزشکی

 طرح کاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در توسعه خدمات اجتماعی :د

 طرح گسترش کاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت :هـ 

لمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان          طرح گسترش کاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در ق          :و
 فارسی در محیط رایانه ای

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 125 تصویبنامه های هیئت وزیران... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 فعال در فنّاوری ارتباطات و اطّالعات از طریق           SMEطرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط          :ز
 ایجاد مراکز رشد و پارکهای فنّاوری

 4ماده  

ات مربوط مجازند   دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقرر            
 کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا            1381در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال       

از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرحهای مصوب               %)  1(به میزان یک  درصد      
ری ارتباطات و اطّالعات بر اساس        شورای عالی اطّالع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فنّاو           

ی با رعایت قوانین و      اطّالع رسانضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای  عالی              
ه فعال تر شدن این     هر چ  این سازمان همچنین مکلف است زمینه الزم برای       .  مقررات مربوط مصرف گردد   

اوری ارتباطات و اطّالعات را از طریق مبادله          دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند فنّ         
 .موافقتنامه ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد

 5ماده  

کلیه دستگاههای اجرایی کشور به ویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه و                 
به و با اولویت    کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات مورد خطاب آنهاست، مکلف اند به صورت همه جان              

 .ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند

 وزرا و رؤسای دستگاهها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده                  -1تبصره  
 هماهنگی دبیر   خواهند داشت و در همین راستا الزم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با                   

 .شورای عالی اطّالع رسانی اقدام نمایند

در این موضوع    )  دبیر شورای عالی اطّالع رسانی کشور      ( نماینده ویژه رئیس جمهور        -2تبصره  
 .مسئولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رئیس جمهور و دولت بر عهده دارد
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 6ماده  

 کشور مکلف است جهت بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو                 سازمان مدیریت و برنامه ریزی    
فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در بخش خصوصی، نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده                 

 .اشتغال، در این راستا اقدام نماید

 7ماده  

 ردیف  بارختصاص اعت ه و ا  موافقتنامسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله           
 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در           1381 پیوست شماره یک قانون بودجه سال         503623

این تصویبنامه و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطّالع رسانی در چارچوب برنامه جامع                 )  3(ماده  
شورای عالی اطّالع رسانی و با رعایت      توسعه کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه           

 :سیاستهای ذیل اقدام نماید

واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از                     :الف
 طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیتها به بخش خصوصی

العات و ارتباطات و تشویق ایجاد       سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطّ           :ب
 محصوالت اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی

 عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمانهای جدید :ج

 احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا :د

خصوصاً نظام  ( دسترسی عمومی    صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان          :هـ 
 به فنّاوری ارتباطات و اطّالعات) آموزشی کشور

 ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه :و

در صورت مشارکت مالی     (در سطوح ملی و استانی        )  3(انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده         :ز
 )استانها
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د نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاهها و شرکتهای           تأمین بخشی از اعتبارات مور     :ح
دولتی،که به تصویب شورای عالی اطّالع رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات                  

 موردنیاز توسط استان، دستگاه، و یا شرکت دولتی ذی ربط

 8ماده  

ها و انگیزه های الزم    به منظور احتراز از توسعه تصدی های دولتی و همچنین بسط فرصت            
برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت                 

) 4( ماده   2و تبصره   )  3(و  )  2(توسعه فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در کشور، در اجرای مواد            
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خرید خدمات و یا انعقاد                  
قراردادهای مربوط به طرحها و پروژه های فنّاوری ارتباطات و اطّالعات با دستگاهها و                    

 .شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد

 9ماده  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی مکلف اند هر ماه گزارش                
 .فت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعالم نمایندپیشر

 بار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم              1 ماه   3 گزارشهای تکمیلی هر      -تبصره
 .می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد

 10ماده  

یران و استانها مکلف اند نسبت به         وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و شرکتهای مخابرات ا             
سرمایه گذاری الزم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فنّاوری           

 .ارتباطات و اطّالعات، اقدام نماید
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 11ماده  

دت وزارت راه و ترابری، استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها مکلف اند حداکثر همکاری و مساع             
 .فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند

 12ماده  

هزینه هایی در ارتباط با فنّاوری ارتباطات و اطّالعات انجام می شود، در صورتی که با مقررات فصل                  
الحیه های بعدی آن    و اص  1366 مصوب   -هزینه های قابل قبول و استهالک قانون مالیاتهای مستقیم           

 . سال قابل استهالک خواهد بود     5تطبیق نکند جزو هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا              
 تعیین مصادیق و مدت استهالک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای                 -تبصره

 .عالی اطّالع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود

 13ماده  

فعالیتهای مهندسی و مشاوره مربوط به فنّاوری ارتباطات و اطّالعات شامل مطالعات و                 
ایجاد سیستم، طرحهای نرم افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و             

قانون )  79(ماده  “  5”طراحی و پیاده سازی وب، از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند            
 محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تأیید رئیس           -  1366 مصوب   -مومی کشور   محاسبات ع 

 .دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد

عقد قراردادهای باالتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی، و صد میلیون ریال               
زیر برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تأیید و                    

جزئیات مصادیق طرحهای موضوع این ماده در شرایط و دستورالعمل           .  مربوط صورت می گیرد  
برگزاری مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای               

 .عالی اطّالع رسانی تهیه و ابالغ می نماید
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 14ماده  

سی ارشد و باالتر در دستگاههای اجرایی       نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشنا     )  استخدام(جذب  
در قالب طرحهای مصوب شورای عالی اطّالع رسانی و           »  تکفا«دولتی برای اجرای پروژه های برنامه        

این ردیفهای مضاعف قائم  به     .  کمیسیونهای ذی ربط افزون بر سقف ردیفهای تخصیصی مجاز می باشد         
 .شخص خواهد بود

 15ماده  

جهت اجرا ابالغ   )  3(و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده          به پیوست عناوین طرحها      
هرگونه تغییر در فعالیتهای فرعی موضوع جدول پیوست این مصوبه بنا به درخواست دستگاه                 .  می گردد

 .1 می باشدامکانپذیراجرایی و تأیید دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی، 

                                                                                                                                       
  هـ مورخ 28496ت/7386 عیناً مصوبه شماره 12/4/1381 هـ مورخ 26696ت /16426جداول پیوست مصوبه شماره . 1

 . می باشد7/2/1382
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 هیئت وزیران 17/2/1382مورخ  هـ 28496ت /7386 شماره تصویبنامه 
آیین نامه نحوۀ اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنّاوری ”موضوع 

 “ت کشوررتباطااطّالعات و ا

 27/12/1381 مورخ   245719/101 بنا به پیشنهاد شماره       7/2/1382هیئت وزیران در جلسۀ مورخ       
 یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری           سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل          

اسالمی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و                 
 :ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود

آیین نامه نحوۀ اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات                ”
 “شورک

 1ماده  

 :به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطّالعات و برای نیل به

در راستای » دانایی محور« جهت تحقق اقتصاد ICTگسترش نظام مند فنّاوری ارتباطات و اطّالعات      :الف
 توسعه پایدار ملی

  در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزاICTسعه توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی تو :ب

 توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی :ج

 شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و            ICTانجام تمهیدات زیرساختی توسعه       :د
 تسهیالت

 اهبردی توسعه محور کلیدی و ر     توسعه زمینه ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان           :هـ 
ICT 

دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به                  
توسط شورای  )  تکفا(»  توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات        «تکمیل و تصویب برنامه جامع       
 . ماه آینده اقدام نماید2عالی اطّالع رسانی ظرف مدت 
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 2ماده  

دیریت و برنامه ریزی  کشور و دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی در هماهنگی  کامل با                 سازمان م 
یکدیگر موظف اند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور                   

ها و ضوابط   توانمند کشور در قلمرو فنّاوری اطّالعات و ارتباطات اقدام نمایند، در همین راستا دستورالعمل              
 .تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت

 3ماده  

برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویتهای برنامه عملیاتی فنّاوری                   
 : اعالم می گردد1382ارتباطات و اطّالعات کشور در سال 

 )، شبکه مجازی، قانون و امنیتسیستم(طرح دولت الکترونیکی  :الف

طرح گسترش کاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی                 :ب
 نیروی انسانی کشور

طرح گسترش کاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در آموزش  عالی و بهداشت، درمان و آموزش                   :ج
 پزشکی

 ات و اطّالعات در توسعه خدمات اجتماعیطرح کاربرد فنّاوری ارتباط :د

 طرح گسترش کاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت :هـ 

طرح گسترش کاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان                     :و
 فارسی در محیط رایانه ای

 فعال در فنّاوری ارتباطات و اطّالعات از طریق           SMEوسط  طرح توسعه واحدهای کوچک و مت       :ز
 ایجاد مراکز رشد و پارکهای  فنّاوری

 4ماده  

دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند               
ع، ترتیبی اتخاذ نمایند     کشور و تأمین اعتبار و تخصیص مناب       1382در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال       
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از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرحهای مصوب             %)  1(تا به میزان یک  درصد       
شورای  عالی اطّالع رسانی در چارچوب برنامه توسعه  کاربری فنّاوری و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک        

این سازمان همچنین   .  الع رسانی مصرف  گردد  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای  عالی اطّ          
مکلف است زمینه الزم برای هر چه فعال تر شدن این دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش                      

 .نظام مند فنّاوری ارتباطات و اطّالعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد

 5ماده  

ه ویژه دستگاههایی که به طور مشخص، برنامه های طرح توسعه و            کلیه دستگاههای اجرایی کشور ب    
کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات، مورد خطاب آنهاست، مکلف اند به صورت همه  جانبه و با اولویت                  

 .ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند

گاهها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده              وزرا و رؤسای دست    -1تبصره  
خواهند داشت و در همین راستا الزم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر                       

 .شورای عالی اطّالع رسانی اقدام نمایند

در این موضوع    )  دبیر شورای عالی اطّالع رسانی کشور      ( نماینده ویژه رئیس  جمهور        -2تبصره  
 .مسئولیت پیگیری و نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رئیس جمهور و دولت بر عهده دارد

 6ماده  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است، جهت بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو                     
ز اعتبارات وجوه اداره شده     فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی ا            

 .اشتغال در این راستا اقدام نماید

 7ماده  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف               
 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در           1382 پیوست شماره یک قانون بودجه سال         503623

 تصویبنامه و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطّالع رسانی در چارچوب برنامه جامع                 این)  3(ماده  
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توسعه کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی و با رعایت                
 :سیاستهای ذیل اقدام نماید

لوگیری از توسعه تصدی دولت ازطریق      واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و ج          :الف
 واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیتها به بخش خصوصی

سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطّالعات و ارتباطات و تشویق ایجاد                  :ب
 محصوالت اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی

 ختمانهای جدیدعدم سرمایه گذاری در احداث سا :ج

 احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا :د

خصوصاً نظام  (صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی               :هـ 
 به فنّاوری ارتباطات و اطّالعات) آموزشی کشور

 تنی بر آن در شبکهایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مب :و

در صورت مشارکت مالی     (در سطوح ملی و استانی        )  3(انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده         :ز
 )استانها

تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاهها و شرکتهای                :ح
ین بخش اولیه اعتبارات مورد دولتی، که به تصویب شورای عالی اطّالع رسانی برسند، مشروط به تأم

 نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط

 8ماده  

به منظور احتراز از توسعه تصدیهای دولتی و همچنین بسط فرصتها و انگیزه های الزم برای تحرک                 
بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فنّاوری ارتباطات و                

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،      )  4( ماده   2و تبصره   )  3(و  )  2(طّالعات در کشور، در اجرای مواد        ا
 خرید خدمات و یا انعقاد قراردادهای         -  1379 مصوب   -اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران         

لتی مستلزم جلب   مربوط به طرحها و پروژه های فنّاوری ارتباطات و اطّالعات با دستگاهها و شرکتهای دو             
 .موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد
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 9ماده  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی مکلف اند هر ماه گزارش                
 .پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعالم نمایند

بار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم               1 ماه   3 گزارشهای تکمیلی هر      -تبصره
 .می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد

 10ماده  

وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و شرکتهای مخابرات ایران و استانها مکلف اند نسبت به                      
ی طرح جامع توسعه و کاربرد فنّاوری  سرمایه گذاری الزم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازها         

 .اطّالعات و ارتباطات اقدام نمایند

 11ماده  

وزارت راه و ترابری، استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها مکلف اند حداکثر همکاری و مساعدت              
 .فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند

 12 ماده 

هزینه هایی که در ارتباط با فنّاوری ارتباطات و اطّالعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل 
 و اصالحیه های بعدی آن     -  1366 مصوب   -هزینه های قابل قبول و استهالک قانون مالیاتهای مستقیم         

 . قابل استهالک خواهد بود سال5تطبیق نکند، جزو هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا 

 تعیین مصادیق و مدت استهالک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی                   -تبصره
 .اطّالع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود

 13ماده  

های فعالیتهای مهندسی مربوط به فنّاوری ارتباطات و اطّالعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرح             
نرم افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق                
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قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد          )  79(ماده  “  5”فعالیتهای کارشناسی موضوع بند      
 .قرارداد آنها با تأیید رئیس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد

ردادهای باالتر از چهارصد میلیون  ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون  ریال برای                    عقد قرا 
تأیید باالترین مقام دستگاه    اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با               

جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل                .   صورت می گیرد   مربوط
 مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی               برگزاری

 .1اطّالع رسانی تهیه و ابالغ خواهد شد

 14ماده  

نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در دستگاههای اجرایی            )  استخدام(جذب  
ر قالب طرحهای مصوب شورای عالی اطّالع رسانی و           د»  تکفا«دولتی برای اجرای پروژه های برنامه        

این ردیفهای مضاعف قائم  به     .  کمیسیونهای ذی ربط افزون بر سقف ردیفهای تخصیصی مجاز می باشد         
 .شخص خواهد بود

 15ماده  

جهت اجرا ابالغ   )  3(به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده                
ه تغییر در فعالیتهای فرعی موضوع جدول پیوست این مصوبه بنا به درخواست دستگاه                 هرگون.  می گردد

 . می باشدامکانپذیراجرایی و تأیید دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی 

 162ماده  

                                                                                                                                       
 هیئت وزیران به شرح متن اصالح شده است، و تغییر داده              29/7/1383 مورخ   41720/28496بر اساس مصوبه شماره     .  1

 .شده متمایز گردیده است

 .حذف گردیده است) 16( هـ هیئت وزیران ماده 30306ت /70427بر اساس مصوبه شماره . 2
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 12/4/13811 هـ مورخ 26696ت /16426پیوست مصوبه شماره  

 01: دولت الکترونیکی                                            کد:        طرح راهبردی                                                     

 دستگاه همکار
دستگاه 
 مسئول

ردیف فعالیتهای اصلی فعالیتهای فرعی کد

 مدیریت شبکه  010101 
Network 
Management 

 راترقانون و مق 010102 

 Securityامنیت  010103 

 کلیه دستگاهها

ریاست 
 جمهوری

 Contentمحتوی  010104
تولید اطّالعات (

به هنگام و ارایه به 
نظام تصمیم سازی و 

تصمیم گیری مدیریت 
 )کالن کشور

 دولت ) مجازی(شبکه 
VPN 

1 

 بودجه بندی 010201 

 مبادله موافقتنامه ها 010202 کلیه دستگاهها

 تخصیص اعتبار 010203 

 گزارش هزینه 010204 کلیه دستگاهها

 کلیه دستگاهها

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
 کشور

معاونت (
 )پشتیبانی

 بررسی عملکرد 010205

 خودکارسازی نظام
 برنامه ریزی و بودجه

2 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 وزارت بازرگانی /بانکها /کشور

وزارت امور 
اقتصادی و 

 دارایی

 حسابداری سیستم 010301
 خزانه

خودکارسازی نظام 
 )خزانه داری(درآمد 

3 

                                                                                                                                       
 40901 اصالح و فعالیت      10401ای عالی اطّالع رسانی عنوان فعالیت        شور 24/3/1382بر اساس تصویب جلسه مورخ       .  1

 .اضافه گردیده است
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 دستگاه همکار
دستگاه 
 مسئول

ردیف فعالیتهای اصلی فعالیتهای فرعی کد

نیروی  شهرداری ها/ استانداری ها
 انتظامی

خودکارسازی امور  010401
راهنمائی و رانندگی در 
ارایه خدمات به هنگام 

 به مردم

خدمات انتظامی 
 الکترونیکی

4 

فرمهای تهیه  010501
 الکترونیکی

(e-Form) 

سیستمهای  010502
اطّالع رسانی و 

بانکهای اطّالعاتی 
خدمات به مردم 

مرتبط با هر دستگاه 
از جمله سیستم (

اطّالع رسانی بازار کار، 
سیستم اطّالع رسانی 

 ...)  وکشاورزی

سازمان  
مدیریت و 

برنامه ریزی و 
کلیه 

دستگاههای 
 اجرایی کشور

کمک به پروژه های  010503
خودکارسازی 

 فعالیتهای کشور

 / اسالمیارشاد و  فرهنگ  وزارت
 برنامه ریزی  و سازما ن مدیریت

 دبیرخانه شورای عالی /کشور
کلیه دستگاههای  / اطّالع رسانی
 اجرایی کشور

وزارت امور 
اقتصادی و 

 دارایی

سیستم مناقصه گذاری  010504
کی برای کلیه الکترونی

مناقصه ها و 
 مزایده های دولتی

ایجاد وب دستگاههای 
دولتی و ارایه بانکهای 

اطّالعات عملیات 
 خدمات دولتی به مردم

5 

فرهنگ  / دادگستری وزارتخانه های
 علوم، تحقیقات و /و ارشاد اسالمی

 /و دارایی اقتصاد /بازرگانی /فنّاوری
 /ارتباطات و فنّاوری اطّالعات

 نیروی انتظامی

دبیرخانه 
شورای عالی 
 اطّالع رسانی

قانون جرایم در محیط  010601
 کیالکترونی

تهیه پیش نویس 
قوانین و طرح 

نهادهای مدیریت 
محیط دیجیتال در 

 سطح ملی

6 
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 دستگاه همکار
دستگاه 
 مسئول

ردیف فعالیتهای اصلی فعالیتهای فرعی کد

قانون مالکیت معنوی  010602 
 در محیط الکترونیکی

نظام ملی تأیید هویت  010603 
(CA & PKI) و 

 الکترونیکی و یامضا
نهاد مدیریت کالن آن

قانون حفظ و صیانت  010604 
از حریم شخصی افراد 

 حیط دیجیتالدر م

تدوین استانداردهای  010605 
مورد نیاز در شبکه 

 اطّالع رسانی

ایجاد نهاد مدیریت  010606 
کالن صدور نامهای 
 irدامنه با طبقه بندی 

 /دستگاههای اجرایی  /بانکها
 شرکتهای رایانه ای

 

ایجاد خانه داوری  010607
 مرافعات رایانه ای

  

 امه ریزیسازمان مدیریت و برن
وزارت  /ترابری   وزارت راه و/کشور
مناطق  /وزارت اطّالعات /کشور
 آزاد

وزارت 
ارتباطات و 

فنّاوری 
/ اطّالعات 
شرکتهای 
مخابرات 
ایران و 
 استانها

اساس طرح  ایجاد، بر 010701
زیرساخت اطّالعاتی 

 ملی ایران
 (IR-NII) توسط 

وزارت ارتباطات و 
فنّاوری اطّالعات و 

مخابراتی شرکتهای 
ایران و استانها و با 

اعتبارات مربوط انجام 
 می شود

ایجاد زیرساختهای 
اطّالعاتی و 

شاهراههای اطّالعاتی 
مناسب مورد نیاز کشور

7 
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 دستگاه همکار
دستگاه 
 مسئول

ردیف فعالیتهای اصلی فعالیتهای فرعی کد

سازمان  کلیه دستگاههای دولت
مدیریت و 
 برنامه ریزی

معاونت منابع (
 )انسانی

ایجاد نظام پیوند  010801
پایگاههای وب 

دستگاههای دولتی و 
فرایند ارایه خدمات به 

مردم از طریق این 
 شبکه

ایجاد درگاه ملی دولتی
(National 
Government  
Portal)  

8 

کلیه دستگاهها و بخشهای اجرایی 
سازمان مدیریت و / کشور

 برنامه ریزی کشور

دبیرخانه 
شورای عالی 
 اطّالع رسانی

تدوین طرح جامع  010901
ICT بخشی/  ملی /

 استانی

 ICT 9طرح جامع 

 

گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی : طرح راهبردی
 )02: کد(نیروی انسانی کشور                                                                                                                

 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول ا تکف درصد مشارکت
فعالیتهای 

 اصلی
ردیف

سازمان مدیریت و 
شرکتهای  /برنامه ریزی کشور

 مخابرات ایران و استانها

ایجاد زیرساخت و توسعه  020101
 شبکه های مجازی محلی

 مدیریت شبکه  020102 

 امنیت  020103 

 مقررات 020104 

 

وزارت آموزش و 
 پرورش

 محتوی 020105

توسعه شبکه 
 مجازی رشد

1 

سازمان مدیریت و 
شرکتهای  /برنامه ریزی کشور

 مخابرات ایران و استانها

های رایانه تجهیز آزمایشگاه 020201

سازمان مدیریت و 
 شرکتهای/ برنامه ریزی کشور

 ران و استانهامخابرات ای

وزارت آموزش و 
 پرورش

 اتصال به شبکه رشد 020202

تجهیز مدارس 
به رایانه و 

دسترسی به 
 شبکه رشد

2 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 وانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطاتمجموعه ق  140

 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول ا تکف درصد مشارکت
فعالیتهای 

 اصلی
ردیف

سازمان مدیریت و 
شرکتهای / برنامه ریزی کشور

 مخابرات ایران و استانها

 آموزش کاربرد کامپیوتر 020301

سازمان مدیریت و 
شرکتهای / برنامه ریزی کشور

 مخابرات ایران و استانها

وزارت آموزش و 
 پرورش

 لید محتویآموزش تو 020302
 e-Contentالکترونیکی 

 3 آموزش معلمان

سازمان مدیریت و 
شرکتهای  /برنامه ریزی کشور

 مخابرات ایران و استانها

اساس  تولید مواد درسی بر 020401
وب و روشهای چند 

 رسانه ای

 

وزارت آموزش و 
وزارت کار / پرورش

 و امور اجتماعی

ین مفاد آموزشی مراکز تدو 020402
 فنی و حرفه ای

تهیه مواد 
آموزشی 

براساس محیط 
 رایانه ای

4 

تجهیز ایستگاههای  020501 
 رایانه ای

 

وزارت کار و امور 
 اجتماعی

آموزش مربیان فنی و  020502
حرفه ای مراکز آموزشی 

 رایانه ای

تجهیز و 
گسترش مراکز 

فنی حرفه ای 
 آموزش رایانه

5 

دوره های آموزش کوتاه  020601
مدت مهارت دیجیتالی و 

 رایانه ای

شناخت، تهیه و تدوین  ۰۲۰۶۰۲
فهرست، شرح مشاغل و 

مالزمات مشاغل برمبنای 
تباطات و فنّاوری ار
 اطّالعات

کلیه دستگاههای اجرایی 
 مرتبط کشور

 سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور 

معاونت منابع (
 وزارت کار) / انسانی

 و امور اجتماعی

گردآوری، تهیه و تدوین  ۰۲۰۶۰۳
استانداردهای شغلی ملی و 

 بین المللی

گسترش 
آموزش مهارت 

کارکنان دولت و 
 سواد دیجیتالی

6 
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 )03: کد(ارتباطات در آموزش عالی و آموزش پزشکی و گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات : طرح راهبردی

 درصد مشارکت
 کفات

دستگاه 
 مسئول

ردیف فعالیتهای اصلی فعالیتهای فرعی کد

ی مخابرات شرکتها
 ایران و استانها

توسعه و تقویت شبکه های  030101
ایجاد شبکه (داخلی دانشگاهها 

فیبر و اتصال به کلیه مراکز 
کننده داخلی با حداقل  استفاده 

 )k 64پهنای باند 

دو برابر کردن پهنای باند فعلی  030102 "
دانشگاهها و مؤسسات 

 پژوهشی، حداقل پهنای باند 
512K 

با (توسعه شبکه مجازی  030103 "
 )مشارکت مخابرات

 تقویت مدیریت شبکه 030104 "

 افزایش امنیت شبکه 030105 

 مقررات 030106 

 محتوی 030107 

توسعه و تقویت شبکه های  030108 
داخلی دانشگاههای پزشکی 

ایجاد شبکه فیبر و اتصال به (
 کننده  کلیه مراکز استفاده

 داخلی با حداقل پهنای باند 
64 k( 

شرکتهای مخابرات 
 ایران و استانها

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

وزارت / فنّاوری
بهداشت، درمان 

آموزش  و
 پزشکی

رابرکردن پهنای باند فعلی ب دو 030109
دانشگاهها و مؤسسات 

پژوهشی پزشکی، حداقل 
 512Kپهنای باند 

توسعه دسترسی 
دانشگاهها و مؤسسات 

ژوهشی به شبکه پ
 پرسرعت مولتی مدیا 

Multimedia 
و توسعه شبکه مجازی 

 IROSTعلمی کشور 

1 
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 درصد مشارکت
 کفات

دستگاه 
 مسئول

ردیف فعالیتهای اصلی فعالیتهای فرعی کد

وزارت ارتباطات و 
/ فنّاوری اطّالعات 

 وزارت صنایع و معادن

دپارتمان مولتی مدیا  10ایجاد  030201
 مختلف در مقاطع ICTیا 

) یا دانشگاه(ایجاد دانشکده  030202 "
 نمونه مولتی مدیا

 

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

وزارت / فنّاوری
بهداشت، درمان 

و آموزش 
تدوین و ارایه درس در محیط  030203 پزشکی

 چند رسانه ای

طرح ایجاد دوره های 
 دانشگاهی

2 

وزارت علوم، تحقیقات 
دبیرخانه  /و فنّاوری

شورای عالی 
 اطّالع رسانی

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

 کشور
دفتر امور (

 )هشیپژو

تدوین زمینه ها و روش  030301
تقاضای طرحها مطابق با 

چارچوب و اولویتهای برنامه 
 تکفا

انجام تعدادی طرح 
تحقیقاتی دو ساله با 

هزینه متوسط دویست 
 میلیون ریال

3 

 

 )04: کد (ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعیو گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات : طرح راهبردی

درصد مشارکت  
 تکفا

دستگاه مسئول ردیف فعالیتهای اصلی فعالیتهای فرعی کد

شرکتهای مخابرات 
 ایران و استانها

توسعه شبکه مجازی با همکاری  040101
 مخابرات

 تقویت مدیریت شبکه  040102 

 ایش امنیت شبکه افز 040103 

 قوانین و مقررات 040104 

 

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

 پزشکی

 محتوی 040105

توسعه شبکه مجازی 
 اینترانت بهداشت 

Health-net 

1 

کلیه دستگاههای 
 اجرایی کشور

سیستم رایانه ای بیمه خدمات  040201
 درمانی

" 

سازمان تأمین 
 سازمان /اجتماعی

بیمه خدمات 
ا

 اعیسیستم رایانه ای تأمین اجتم 040202

خودکارسازی نظام 
تأمین اجتماعی و 

 بیمه

2 
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درصد مشارکت  
 تکفا

دستگاه مسئول ردیف فعالیتهای اصلی فعالیتهای فرعی کد

سیستم بانکهای اطّالعاتی و  040203 درمانی "
 اطّالع رسانی تأمین اجتماعی

  

شرکت مخابرات 
 ایران و استانها

 بانک اطّالعات پزشکی 040301

"  
040302 

بانک اطّالعات تجهیزات و 
امکانات و خدمات پزشکی در 

 دسترس

 

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

 پزشکی

پیاده سازی نرم افزار مناسب  040303
 پزشکی از راه دور

طرح ایجاد و ارایه 
خدمات پزشکی از راه 

 دور
Tele-medicine 

3 

وزارت بهداشت،  
درمان و آموزش 

 پزشکی

طرح بانک اطّالعات  ییبانک اطّالعات دارو 040401
ی کشوریو شبکه دارو

4 

شرکت مخابرات 
 ایران و استانها

 مدیریت شبکه 040501

 مقررات 040502 

 امنیت 040503 

 

 نیروی انتظامی

 امحتو 040504

سیستم اطّالع رسانی 
خدمات انتظامی 

 کشور

5 

وزارت ارتباطات و 
فنّاوری اطّالعات 
 وزارت دادگستری

سازمان ثبت اسناد 
 و امالک کشور

طراحی و پیاده سازی سایت  040601
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 ثبت شرکتها/ کشور

نه ای ثبت طرح رایا
 اسناد و امالک

6 

سازمانهای / گمرک
تابعه وزارت راه و 

 ترابری

وزارت راه و 
سازمان / ترابری 

حمل و نقل و 
سازمان / پایانه ها 

 بنادر و کشتیرانی

راه  اندازی شبکه اطّالع رسانی  040701
حمل و نقل کشور و ارایه 

 خدمات به مردم و دستگاهها

پایگاه و شبکه 
حمل و اطّالع رسانی 

 نقل کاال و مسافر

7 

وزارتخانه های 
 وزارت /کشور

ارتباطات و فنّاوری 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور 

) معاونت اجتماعی(

نظام شماره ملی هویت، کد  040801
تی مکان، کد کاال و کد پس

 فعالیتها

طرح تدوین پیکره 
 درخت کدینگ کشور

8 
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درصد مشارکت  
 تکفا

دستگاه مسئول ردیف فعالیتهای اصلی فعالیتهای فرعی کد

 / اطّالعات
امور / بازرگانی
دارایی  و یاقتصاد

و دیگر 
دستگاههای 

 اجرایی

دبیرخانه شورای / 
 عالی اطّالع رسانی

 

 )05: کد(ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت و گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات : طرح راهبردی

 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول دستگاه همکار
فعالیتهای 

 اصلی
ردیف

شرکتهای مخابرات 
 ایران و استانها

توسعه شبکه مجازی با همکاری  050101
 مخابرات

 مدیریت شبکه 050102 

 امنیت شبکه 050103 

 قوانین و مقررات 050104 

 

زارتخانه های و
 بازرگانی 

امور اقتصادی و 
صنایع و / دارایی
جهاد / معادن 

/ نیرو/ کشاورزی
کار و / تعاون/ نفت

/ امور اجتماعی 
/ شهرداری ها

محیط سازمان 
سازمان / زیست 

 تربیت بدنی

تهیه و ارایه محتوی در محیط  050105
 لدیجیتا

توسعه شبکه های 
مجازی اینترانت و 

پایگاههای 
 :سانیاطّالع ر

اقتصاد، بازرگانی و 
تجارت، صنعت و 
معدن، کشاورزی، 
نیرو، شهرداری ها، 

محیط سازمان 
زیست، تعاون، کار 

/ و امور اجتماعی 
یت بترسازمان 

 بدنی

1 

کلیه دستگاههای 
 مرتبط

سیستمهای اطّالع رسانی بازرگانی  050201
 کشور

" 

 وزارت بازرگانی

 پروژه پیشگام 050202

 2 تجارت الکترونیکی
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 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول دستگاه همکار
فعالیتهای 

 اصلی
ردیف

پروژه امکان سنجی تجارت  050203 "
 الکترونیکی

کمک به راه اندازی پایگاه  050204 "
اطّالعات سایر دستگاههای 

 ونیکیمرتبط با تجارت الکتر

" 

 

راه اندازی و فعال کردن نقطه  050205
 تجاری ایران به طور کامل

  

شرکت مخابرات ایران 
 و استانها

طراحی، تدوین و پیاده سازی  050301
 بانکداری الکترونیکی

ایاپای بین ایجاد اتاق مرکز پ 050302 "
 بانکی به هنگام

  بانکهای کشورVPNایجاد  050303 "

" 

وزارت امور 
/ اقتصادی و دارایی 

 بانکهای کشور

 توسعه پول الکترونیکی  050304
Bank-card 

توسعه بانکداری 
 الکترونیکی

3 

وزارت / بانکها
ثبت اسناد و / بازرگانی
 امالک 

وزارت امور 
/ اقتصادی و دارایی 
سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

نظام رایانه ای   050401
 بورس

4 

وزارت امور  وزارت بازرگانی
/ اقتصادی و دارایی 

 گمرک

نظام خدمات   050501
 )آسیکودا(گمرکی 

5 

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی کشور

وزارت امور 
 اقتصادی و دارایی

 6 نظام مالیاتی کشور  050601
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 فارسی ارتباطات در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبانو گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات : طرح راهبردی
 )06: کد(در محیط رایانه ای 

 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول درصد مشارکت تکفا
فعالیتهای 

 اصلی
 ردیف

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
دبیرخانه شورای عالی ( کشور

وزارت علوم،  / )انفورماتیک
 /تحقیقات و فنّاوری

وزارت فرهنگ و  /فرهنگستان
 ارشاد اسالمی

دبیرخانه شورای 
 الی اطّالع رسانیع

060101 تدوین  
استاندارد 
 کد فارسی

1 

060201  متون Corpusتهیه پیکره 
 فارسی

060202  تهیه تزاروس فارسی

دبیرخانه شورای 
 عالی اطّالع رسانی

060203 تهیه نسخه الکترونیکی کتب 
 ادبی خطی نفیس کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
وزارت علوم،  /و فرهنگستان

 تحقیقات و فنّاوری

060204 صدا و سیما طرح آرشیو دیجیتال صدا و 
 سیما

تهیه 
ی امحتو

 الکترونیکی

2 

060301 های قرائت نوری سیستم
 حروف و کلمات فارسی 

OCR 
060302 سیستمهای خبره بازیابی 

 اطّالعات فارسی و دو زبانه

060303  سیستم آنالیز اصوات فارسی

060304  سیستم سنتز اصوات فارسی

/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 /شرکتهای رایانه ای /فنّاوری
وزارت ارتباطات و فنّاوری 

 اطّالعات

دبیرخانه شورای 
 عالی اطّالع رسانی

060305 سیستمهای ترجمه ماشینی 
های همزمان فارسی به زبان

 رایج بین المللی و بالعکس

سیستمهای 
کلیدی 

رایانه ای 
 فارسی

3 
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 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول درصد مشارکت تکفا
فعالیتهای 

 اصلی
 ردیف

/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
/ ا .ا.سازمان صدا و سیمای ج
/ وزارت آموزش و پرورش 
/ وزارت کار و امور اجتماعی

 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دبیرخانه شورای 
 عالی اطّالع رسانی

060401 برنامه های آموزشی و ترویجی

 / و معادنوزارتخانه های صنایع
 / اسالمی ارشاد فرهنگ و

وزارت ارتباطات و فنّاوری 
علوم، تحقیقات و   /اطّالعات
سازمان صدا و سیمای  /فنّاوری 

دبیرخانه شورای عالی  /ا.ا.ج
 اطّالع رسانی

دبیرخانه شورای 
 عالی اطّالع رسانی

060402 حمایت از همایشها و 
 نمایشگاههای تخصصی

وزارت آموزش و  ا.ا.ازمان صدا و سیمای جس
 پرورش

060403 تشویق ارایه کنندگان 
سرویسهای آموزشی و 

 آموزشی روی اینترانت کمک

/ ا.ا.سازمان صدا و سیمای ج
 وزارت ارتباطات و /دبیرخانه 

 فنّاوری اطّالعات

های خانه وزارت
و فرهنگ / خارجه
 اسالمیارشاد 

060404 مجازی حمایت از ایجاد شبکه 
اطّالع رسانی ایران و 
 کشورهای اسالمی

گسترش 
فرهنگ و 

 ICTدانش 

4 

060501 وزارت ارتباطات و فنّاوری  نه های دیجیتالی کتابخا
کلیه دستگاههای /اطّالعات 

 همکار

سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی 
وزارت / ایران

فرهنگ و ارشاد 
وزارت / اسالمی

علوم، تحقیقات و 
وزارت / فنّاوری

بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

060502 ایجاد بانکهای اطّالعاتی و 
تقویت پایگاههای 

اطّالع رسانی از منابع مختلف 
 علمی، فرهنگی، فنی ،اسالمی

 و تخصصی در کشور

کمک به 
توسعه و 

تولید 
اطّالعات 
در محیط 
 رایانه ای

5 
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 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول درصد مشارکت تکفا
فعالیتهای 

 اصلی
 ردیف

060503 ناشرین کشور تی و سیستم بانک اطّالعا
 اطّالع رسانی کتاب ایران

060504 کلیه دستگاههای کشور سیستم بانک اطّالعاتی و 
 اطّالع رسانی میراث فرهنگی

 /وزارت اطّالعات /وزارت کشور
وزارت امور  /نیروی انتظامی

خارجه و دیگر دستگاههای 
 مرتبط

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

060505 سیستم بانک اطّالعاتی و 
اطّالع رسانی و ارایه خدمات 

 انگردی وجهانگردیایر

  

 

 )07: کد(ها در پارکهای تحقیقاتی  SME از طریق پایه گذاری ICTتوسعه صنعت : طرح راهبردی

 درصد مشارکت
  تکفا

 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول
فعالیتهای 

 اصلی
 ردیف

 و وزارت صنایع
وزارت / معادن

ارتباطات و فنّاوری 
مناطق / اطّالعات 

 استانداری ها/ آزاد

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور 

دفتر پژوهشی (
وزارت ) سازمان

علوم، تحقیقات و 
 فنّاوری

 ICTرشدایجاد پارکها و مراکز  070101
 ر استانهاد

وزارت علوم تحقیقات 
وزارت  /و فنّاوری

ارتباطات و فنّاوری 
دبیرخانه  /ت اطّالعا

شورای عالی 
 اطّالع رسانی

وزارت صنایع و 
/ معادن

/ استانداری ها
 مناطق آزاد

ایجاد شهرکهای نمونه  070102
 الکترونیکی

 10ایجاد و تجهیز 
مرکز رشد در 

کشور و 
شهرکهای نمونه 

 الکترونیکی

1 
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 درصد مشارکت
  تکفا

 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول
فعالیتهای 

 اصلی
 ردیف

وزارت علوم، تحقیقات 
وزارت / و فنّاوری 

ارتباطات و فنّاوری 
شرکتهای / اطّالعات 

مخابرات ایران و 
سازمان / استانها

گسترش صنایع 
انه دبیرخ/ ایران

شورای عالی 
 اطّالع رسانی

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور 

دفتر امور (
) پژوهشی سازمان

دبیرخانه  / -
شورای عالی 
/ اطّالع رسانی 
 وزارت تعاون

کلیه پروژه های مربوط به  070201
 : برنامه تکفا از جمله

 ارایه طرحهای تحقیقات -
توسعه ای در زمینه های 
ای استانداردسازی موتوره

نرم افزاری دولت الکترونیکی 
 :شامل

 نرم افزارهای پایه سیستم -
 اجرایی

  سایتهای اطّالع رسانی-

  موتورهای اتوماسیون اداری-

 موتورهای نرم افزاری -
سیستمهای اطّالعات مدیریت 

)MIS( 

 تهیه نرم افزارهای مدیریت -
 شبکه

 تهیه محتوای فارسی برای -
 شبکه رشد

ی هوش  تهیه نرم افزارها-
 :مصنوعی شامل

- OMR 

- OCR 

  تشخیص صوت-

  تولید صوت-

  شناسایی تصویر-

  سیستمهای ترجمه ماشینی-

تقویت توان نرم افزاری کشور و  070202  
مک به پروژه  های صادراتی ک

 نرم افزار

کمک به ایجاد 
پانصد شرکت 

خدمات رایانه ای 
خصوصی و 

تعاونی و ارایه 
تعدادی طرح 

تحقیقات توسعه 
ICT با متوسط 

دویست میلیون 
 ریال

2 
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 درصد مشارکت
  تکفا

 فعالیتهای فرعی کد دستگاه مسئول
فعالیتهای 

 اصلی
 ردیف

وزارت علوم تحقیقات 
وزارت / و فنّاوری

/  و معادنصنایع
وزارت ارتباطات و 
فنّاوری اطّالعات 

دبیرخانه شورای /
/ عالی اطّالع رسانی

شرکتهای مخابرات 
/ ایران و استانها

و سازمان گسترش 
 صنایع ایراننوسازی 

 سیستمهای عامل باز 070203 
 های ایمنی هوشمندسیستم

 فایروالهای گیگابایت

  

وزارت صنایع و 
وزارت  /معادن

ارتباطات و فنّاوری 
اطّالعات و سایر 

 دستگاههای دولتی

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی کشور 

دفتر پژوهشی (
 )سازمان

حمایت از تولید   070301
دویست طرح به 

 نتیجه رسیده

3 

هیئت  29/2/1381 مصوب 1 ایرانالمیاس تجارت الکترونیکی جمهوری سیاست 
 وزیران

 15/8/1380 مورخ   30891/700 به پیشنهاد شماره      بنا  29/2/1381 وزیران در جلسه مورخ        هیئت
 استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری               به عالی اطّالع رسانی و       دبیرخانه شورای 

 : ایران را به شرح زیر تصویب نمود جمهوری اسالمیالکترونیکیاسالمی ایران، سیاست تجارت 

                                                                                                                                       
 16/5/1381 مورخ 16731 ره شمارسمی روزنامه .1
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 هدف -1
 گریزناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت         جهان، به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در         نظر 

 رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از          موقعیتالکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه        
سالمی ایران عزم خود را مبنی بر استفاده و           دولت جمهوری ا   کشور،اجرای تجارت الکترونیکی در     

 .طبق اصول و سیاستهای زیر اعالم می نماید  در کشور را برالکترونیکیگسترش تجارت 

 اصول -2
 زیرساختهای اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از                 نمودن  فراهم -1 

 . الکترونیکیتجارت

 .رهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی آموزش و ترویج فو توسعه -2 

 . توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابتاز حمایت -3 

  محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکیهرگونه رفع -4 

بیر  از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدا               استفاده  گسترش -5 
 . بهداشت محتوایی شبکه یاد شدهبرایالزم 

 اجرایی سیاست های -3

 موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیردولتی حداکثر  مخابرات  شرکت -1 
 نسبت به تأمین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و                 1381  سالتا پایان    
ن و ایمن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود           خطوط ارتباطی پرسرعت، مطمئ    برقراری
 . جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهدبراساس

 شرح 1380 سال 1381 سال
5GbIT 1000MbIT پهنای باند دیتای کل کشورظرفیت  

  پذیرش کاربران اینترنتیظرفیت 1/500/000 5/000/000
8M,2M,64k,155M,34M 8M,2M,64K,34M خطوط شبکهتقسیمات  

 
 اسالمی ایران   جمهوری امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی            وزارت -2 

 از خدمات کارتهای    استفادهطرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین           
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هیه و برای تصویب به       ت 1381  مهرماهاعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان             
 . ارایه نماینداطّالع رسانی عالی  کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی شورای

 موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از ابالغ این تصویبنامه، بخشهای               بازرگانی  وزارت -3 
 . ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طرحهای زیر را محقق سازدطرحاساسی 

 جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت            طرحامکان سنجی  :  لفا  
 . الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم تدوین نمایدتجارتتوسعه ملی 

منظور    تجارت الکترونیکی را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الکترونیکی، به            پیشگامپروژه  :  ب  
 بستر ایمن الزم برای مبادالت الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی                    ینتأم

 .نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کندمورد

 دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی با               گواهیمرجع صدور   :  ج  
سخت افزار و نرم افزار الزم با استفاده از خدمات و فنّاوری مقبول                 اجرایی،لحاظ سازمان    

پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور این              .   نماید ایجادجهانی  
 . چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفتدرمرجع 

تدوین و به    عالی اطّالع رسانی      گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای      صدورنظام ملی   :  د  
 . خواهد رسیددولتتصویب هیئت 

 ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فنّاوری مربوط به گواهی                  به با توجه     :هـ    
از ایجاد فنّاوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص           )  ج( بند   اجرایدیجیتال، همزمان با    

 . آن استفاده نمایدنتایجداخلی حمایت و از 

 بازرگانی  وزارتخانه هایقیقات و فنّاوری موظف است با هماهنگی و حمایت            علوم، تح  وزارت -4 
 دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و             و  1و پست، تلگراف و تلفن     

                                                                                                                                       
  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات.1
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 واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت               ارایهگرایشهای مرتبط و نیز        
 .الکترونیکی اقدام نماید

 و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش                     صدا  سازمان -5 
 در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام            ترویجبرنامه های آموزش و    

 .نماید

 موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت             بازرگانی  وزارت -6 
همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی          عمومی و برگزاری     وتخصصی  

 .نمایداقدام 

 مؤسسات و شرکتهای دولتی موظف اند نسبت به راه اندازی تجارت              سازمانها،  وزارتخانه ها، -7 
 خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادالت خود              مبادالتالکترونیکی در   

 .م دهند روش انجااینرا به 

  تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده              راه اندازی  هزینه های -8 

 . و اصالحیه های بعدی آن تلقی می گردد-1366 مصوب - مالیاتهای مستقیم قانون) 148(

الیاتها و   اقتصادی و دارایی و بازرگانی موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند که م            امور  وزارتخانه های -9 
 اخذ شده از کاالها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روشها                 گمرکیحقوق  
 .نباشد

 و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی              مدیریت  سازمان -10 
مع  مورد نیاز برای راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی و شبکه جا               اعتباراتذی ربط  

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و          )  116( موضوع ماده     کشوراطّالع رسانی  
 و گسترش بعدی آن را ساالنه در الیحه بودجه کل کشور منظور             -  1379مصوب    -فرهنگی  

 .نماید

دولتی در توسعه تجارت الکترونیکی،        است برای افزایش نقش فعال بخش غیر       موظف  دولت -11 
 اعطای موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته             یالتتسهقسمتی از   
 .دهداختصاص 
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 و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق                  بازرگانی  وزارت -12 
 داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه               خصوصیسرمایه گذاری  

 .اقدام نماید

 مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را                عالی  شورای  رخانهدبی -13 
 1382 و در یک منطقه دیگر تا پایان سال          1381 از مناطق آزاد تا پایان سال        یکیحداقل در   

ند  اکلیه دستگاههای اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می کنند، موظف             .  کندفراهم  
 .و راه اندازی فعالیتهای مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند خدمات ارایهنسبت به 

 اطّالع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه های بازرگانی، پست،           شورای عالی   دبیرخانه -14 
 علوم، تحقیقات و فنّاوری، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و              اطّالعات،  ،1تلفنتلگراف و   

 برای تهیه طرح     الزم اقدامات   ،ی جمهوری اسالمی ایران     مرکز بانک و   کشوربرنامه ریزی  
 و رعایت سالمت     اطّالعاتجامع حفظ ایمنی مبادالت الکترونیکی، محرمانه ماندن آمار و             

و نظام ملی مرجع    )  کشوردرداخل  (محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطّالعات          
 و ارایه به     راهبریدر کمیسیون   عمل آورد و برای تصویب          صدور گواهی دیجیتال را به     

 .عالی اطّالع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید شورای

                                                                                                                                       
 وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات. 1
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 :تبصره  

 کشور در این زمینه تمهیدات الزم برای ایجاد          داخل توجه به ضرورت تقویت توان علمی         با  
ز  و سایر تسهیالت ملی مورد نیاز با استفاده ا             نرم افزارفنّاوری ملی اعم از سخت افزار و          

 . باید لحاظ گرددطرحنیروهای تخصصی داخلی در این 

های مربوط به تجارت      منظور پیشبرد و تقویت همکاری        خارجه موظف است به     امور  وزارت -15 
 جمهوری اسالمی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسالمی،             بینالکترونیکی  

 وابسته نهادهای بین المللی    و  “کلمبو”  ، طرح )اکو( همکاری های اقتصادی    سازمان،  77گروه  
به سازمان ملل متحد همکاری الزم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی                         

 . به عمل آورداطّالع رسانی

 عالی    و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارشهای فصلی به شورای                نظارت  وظیفه -16 
 بازرگانی و تجارت       -  ع رسانی اقتصادی   تخصصی اطّال    کمیسیون”  بهاطّالع رسانی،   

 عالی اطّالع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت           هماهنگی دبیر شورای   با  “الکترونیکی
 .می گردداقدام محول 

 معاون اول رئیس جمهور 15/6/1380 مورخ 9460/23077 شماره بخشنامه 
 خرید نرم افزار موضوع

خرید بسته های نرم افزاری تولید شده در ایران، از فروشنده          کلیه دستگاههای دولتی مکلف اند هنگام      
فروشنده موظف است   .  دریافت کنند )  شامل نرم افزار و مستندات همراه آن     (گواهی مبنی بر اصالت نسخه      

 .صریحأ قید کند که نسخه فروخته شده به طریق غیر مجاز تکثیر نشده است
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 1/12/1378مصوب  ن سپاریمعافیت صادرات نرم افزار و سخت افزار از پیما 
 هیئت وزیران

 وزارت  8/9/1378 مورخ   1013306 بنا به پیشنهاد شماره      1/12/1378هیئت وزیران در جلسه مورخ      
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعمال تعزیرات حکومتی           )  6(صنایع و به استناد ماده      

 : تصویب نمود-1374 مصوب -راجع  به قاچاق کاال و ارز 

درات هرگونه نرم افزار، سخت افزار و خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست صادرکننده            صا
 .از پیمان سپاری ارزی معاف است

 هیئت 20/12/1382 هـ مورخ 30232ت/م/82-12687تصویبنامه شماره  
 1وزیران موضوع شورای عالی امنیت فضای تبادل اطّالعات کشور

 12/11/1382م مورخ   /82-11451 بنا به پیشنهاد شماره      13/12/1382هیئت وزیران در جلسه مورخ      
نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران                      

 :تصویب نمود

به منظور حفظ و صیانت از فضاهای تبادل اطّالعات کشور، کاهش مخاطرات و حداقل نمودن                     -1
دید حیات سیستمهای آسیب دیده و ایجاد امنیت در حوزه های مختلف از            خرابی ها، کاهش زمان تج   

، خدمات  )الکتریکی، اتمی و سوختهای فسیلی     (قبیل امنیت، آب، غذا و نیازمندیهای اولیه، انرژی           
، اقتصاد، تجارت و امور مالی و اعتباری، رسانه ها، ارتباطات          )آتش نشانی، پزشکی و پلیسی   (اورژانس  

، شورای عالی امنیت فضای تبادل       )جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی     (مل و نقل     و اطّالعات و ح    
اطّالعات کشور که در این تصویبنامه به اختصار شورای عالی نامیده می شود، با ترکیب زیر تشکیل                

 :می گردد

                                                                                                                                       
ست جمهوری از طبقه بندی محرمانه خارج گردیده         ریا 7/4/1383 مورخ   17390این تصویب نامه بر اساس نامه شماره        .  1

 .است
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 )رئیس شورای عالی(معاون اول رئیس جمهور  :الف 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :ب 

 وزیر اطّالعات :پ 

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :ت 

 وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات :ث 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :ج 

 دبیر شورای عالی اطّالع رسانی :چ 

 )دبیر شورای عالی(رئیس مرکز فنّاوری اطّالعات نهاد ریاست جمهوری  :ح 

 ای تبادل اطّالعات به انتخاب رئیس شورای عالیدو نفر متخصص در زمینه امنیت فض :خ 

 رؤسای دستگاههای اجرایی برحسب مورد با حق رأی :د 

 :وظایف شورای عالی به شرح زیر می باشد -2

 بررسی طرحهای کالن ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطّالعات :الف 

 تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطّالعات کشور :ب 

 ستانداردهای پیشنهادی کمیته های تخصصیبررسی ا :پ 

 تدوین اسناد راهبردی ملی و ارایه به مراجع قانونی :ت 

 تدوین سیاستهای مربوط به همکاری های منطقه ای و بین المللی :ث 

 تدوین لوایح تنظیمی جهت ارایه به هیئت وزیران :ج 

 ل اطّالعاتبررسی ضوابط نظام دهی تحقیقات در حوزه  امنیت قضایی تباد :چ 

بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سیاستهای موضوع این آیین نامه و ارایه آن به                 :ح 
 مراجع ذی ربط

 سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاستهای امنیت فضایی تبادل اطّالعات کشور :خ 

نین تصمیم گیری در مورد     تصمیمات و مصوبات شورا در چارچوب موضوعاتی که مطابق قوا          -تبصره
 .آنها بر عهده هیئت وزیران است، پس از تأیید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 وانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطاتمجموعه ق  158

با توجه به میزان توسعه و به کارگیری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در حوزه های حیاتی موضوع بند                 -3
ی به حوزه های مزبور، دامنه اثر و         و در جه حساسیت، نوع مشکالت، انگیزه های آسیب رسان         “  1”

تفاوتهای محیطی و ضرورت بررسی کارشناسی موارد فوق، کمیته های تخصصی به شرح زیر                   
 :تشکیل می شوند

 اعضای کمیته تخصصی امنیت فضای تبادل اطّالعات در امور دفاعی و امنیتی :الف 

  وزارت اطّالعات-1 

  وزارت کشور-2 

  نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی-3 

  وزارت امور خارجه-4 

  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-5 

  یک نفر متخصص به انتخاب رئیس شورای عالی-6 

 اعضای کمیته تخصصی امنیت فضای تبادل اطّالعات خدماتی :ب 

  وزارت راه و ترابری-1 

  وزارت نیرو-2 

  وزارت نفت-3 

 زشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ-4 

  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-5 

  یک نفر متخصص به انتخاب رئیس شورای عالی-6 

 اعضای کمیته تخصصی امنیت فضای تبادل اطّالعات اقتصادی و تجارتی :پ 

  وزارت بازرگانی-1 

  وزارت امور اقتصادی و دارایی-2 

  وزارت صنایع و معادن-3 

 طّالعات وزارت ارتباطات و فنّاوری ا-4 

  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران-5 
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  یک نفر متخصص به انتخاب رئیس شورای عالی-6 

 اعضای کمیته تخصصی امنیت ارتباطات  و اطّالعات  فضای  تبادل اطّالعات عمومی :ت 

  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-1 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-2 

  وزارت دادگستری-3 

 زارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و-4 

  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران-5 

  یک نفر متخصص به انتخاب رئیس شورای عالی-6 

 :اهم وظایف کمیته های تخصصی به شرح زیر است -4

تهیه گزارش بررسی وضعیت موجود امنیت فضای تبادل اطّالعات در بخشهای حیاتی مرتبط              :الف 
 سب مورد با مشارکت بخش مربوطبه کمیته ها ح

 استخراج جدول اولویت مربوط به امن سازی بخشهای حیاتی حسب شرایط موجود :ب 

 تهیه دستورالعمل و برنامه کاری امنیت فضای تبادل اطّالعات هر یک از بخشهای حیاتی :ج 

 خصوصیتهیه طرح و اولویتهای کاری در کلیه بخشهای غیر حیاتی کشور اعم از دولتی و  :د 

 بررسی و ارایه راه حل برای مشکالت خاص مبتالبه ملی :هـ  

 بررسی و پیشنهاد برای نظام اجرایی مناسب جهت تحقق مصوبات و خواسته های کالن :و 

 پیشنهاد ضوابط نظام دهی تحقیقات در حوزه  امنیت فضای تبادل اطّالعات :ز 

پیشنهادهای ارایه شده از سوی کمیته های        به منظور ایجاد هماهنگی، یکپارچه سازی و تلفیق            -5
اعضای این کمیته توسط    .  تخصصی و ارایه آن به شورای عالی، کمیته راهبری تشکیل می گردد            

 .رئیس شورای عالی انتخاب خواهند شد

به منظور برنامه ریزی و تنظیم جلسات شورای عالی، ابالغ و ارسال تصمیمات و مصوبات شورا با                    -6
، ایجاد هماهنگی و تشکیل کمیته های تخصصی، ثبت و ضبط                “2”ل بند    رعایت تبصره ذی   

و سایر امور اجرایی،    )  با نظر رئیس شورای عالی     (موضوعات و ارجاع آن به کمیته های تخصصی         
 .دبیرخانه شورای عالی در مرکز فنّاوری اطّالعات نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود
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 کمیته های تخصصی و نحوه رسیدگی به موضوعات در            آیین نامه نحوه تشکیل شورای عالی و        -7
 .شورای عالی و کمیته های تخصصی یاد شده به تصویب شورای عالی می رسد

  موضوعمعاون اول رئیس جمهور 25/6/1383 مورخ 34181 شماره بخشنامه 
 “مردم”به نام ) پورتال(جایگاه اینترنتی راه اندازی 

 شورای عالی اداری و برای تحقق        22/4/1381 ط مورخ    722/13مصوبه شماره   )  4(ماده    در اجرای 
نامیده    سازمان رکه در این بخشنامه به اختصا      (الکترونیکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور          دولت

دستگاههای اجرایی،    وظیفه دارد برای دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطّالعات و خدمات            )  می شود
در مرحله اول اجرای این طرح،      .  اقدام نماید   »مردم«به نام   )  پورتال(گاه اینترنتی   نسبت به راه اندازی جای   

خدمت اولویت دار دستگاههای اجرایی و از مراحل بعدی اطّالعات           200اطّالعات مورد نیاز مردم در مورد       
 .قرار خواهد گرفت» مردم«اطّالع رسانی ملی  دیگر خدمات در پورتال

اجرایی اقدامات الزم را تا تکمیل اطّالعات این جایگاه              دستگاههایهذا مقتضی است کلیه        علی
 :شرح زیر انجام دهند به

سازمان و یا      اطّالعات زیر را به صورت مکتوب در اختیار         ،در مورد خدمات اولویت دار در هر مرحله       -1
ه معمول  در این زمین    نماینده آن قرار دهند و نهایت همکاری را با نماینده معرفی شده سازمان                

 .دارند

 نام دستگاه ارایه دهنده خدمت: 1-1 

 تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت شرح و: 1-2 

 دستگاهها در جهت انجام خدمت ارتباط دستگاه ارایه دهنده خدمت با سایر: 1-3 

 قوانین و مقررات مربوط به ارایه خدمت: 1-4 

 مدت زمان الزم برای انجام خدمت توسط دستگاه: 1-5 

 و چگونگی پرداخت آن توسط خدمت گیرنده هزینه های مربوط به انجام خدمت: 1-6 

 خدمت فرمهای مورد نیاز برای انجام: 1-7 

 مدارک الزم جهت دریافت خدمت: 1-8 
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 دریافت خدمت آدرس و نحوه دسترسی مردم برای: 1-9 

یت اعمال تغییرات و اصالحات     مسئول  پس از راه اندازی پورتال اطّالع رسانی مردم در شبکه اینترنت،         -2
.  به عهده همان دستگاه است         ،دستگاه  رسانی اطّالعات و فرمهای مربوط به هر             روز و به 

شده را از طریق ساز و کاری که در این              دستگاههای اجرایی همچنین موظف اند تغییرات اعمال      
 .نمایند جایگاه طراحی خواهد شد، به مدیریت آن اعالم

رسانی   روز اصالحات الزم و به     هویت نمایندگان دستگاهها برای اعمال تغییرات و       به منظور احراز     -3
توسط سازمان از طریق همین جایگاه ابالغ و           متعاقباً دستور العملی  ،اطّالعات موجود در این جایگاه    

 .نماینده منتخب هر دستگاه اقدام خواهد شد نسبت به ارایه نام کاربری و رمز عبور به

اطّالعات و فرمهای خدمات دیگر خود را پس از انجام هماهنگی های              اجرایی می توانند  دستگاههای -4
با مدیریت آن صورت خواهد گرفت، در پورتال اطّالع رسانی         »  مردم«پورتال ملی     الزم که از طریق   

 .دهند قرار

و »  مردم«انی  اطّالع رس  رسانی اطّالعات در پورتال     روز به منظور آموزش نحوه اعمال تغییرات و به        -5
 روز ول به ئنمایندگان خود که مس     قرار دادن اطّالعات مربوط به خدمات جدید، دستگاههای اجرایی         

می نمایند تا پس از برنامه ریزی توسط          به سازمان معرفی    ،رسانی اطّالعات این پورتال می باشند     
 .نمایند مدیریت پورتال، در دوره آموزشی مربوط نیز شرکت

توصیه های  هیئت وزیران موضوع 19/7/1383 مورخ 39360 تصویبنامه شماره 
 نرم افزاری

به منظور تقویت اعتماد عمومی در تولید و عرضه، ثبت و نگهداری، مراسله و مبادله انواع داده ها و                     
اطّالعات در فضای تبادل اطّالعات کشور و نیز کاهش تشویش و نگرانی ناشی از سرقت، سوء استفاده و                  

ا و اطّالعات و یا لطمه به منابع نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای کشور، کلیه                        تخریب داده ه 
وزارتخانه ها، سازمانها، بانکها، بیمه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر                 

که از  (نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقالب اسالمی                      
 :نسبت به موارد زیر اقدام الزم معمول دارند) بودجه عمومی دولت استفاده می کنند
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شامل محیطهای  (کلیه دستگاهها موظف هستند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطّالعات                -1
حوزه های مرتبط با خود را حداکثر تا شش ماه بعد از ابالغ این بخشنامه                   )  رایانه ای و شبکه ای  

ساس راهنماها، دستورالعملها و استانداردهای ارسالی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت فضای برا
تبادل اطّالعات کشور تهیه نموده و برای تأیید و نیز تأمین منابع الزم به سازمان مدیریت و                        

 .برنامه ریزی کشور ارایه نمایند

 های ایمن سازی فضای تبادل       کلیه دستگاهها موظف هستند نسبت به هدایت برنامه             -تبصره
اطّالعات شرکتها و مراکز خصوصی که با مجوز آنها فعالیت می کنند و فعالیت آنها به اعتماد بخش                       

 .وسیعی از جامعه مرتبط است خصوصاً مراکز پولی و اعتباری اقدام نمایند

وری اطّالعات  کلیه دستگاهها موظف به ارایه بخش امنیت در طرحهای فنّا          “  1”پس از تحقق بند      -2
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پیش بینی اعتبار در بودجه طرحهای فنّاوری              .  خود هستند 

 .اطّالعات فاقد بخش امنیت خودداری نماید

 در استفاده از انواع نرم افزارهای کاربردی، سیستمی، خدمات دهنده و همچنین به کارگیری               -تبصره
ن و نا امن دقت الزم و کافی به عمل آید و به تبعات و خطرات منبعث از                   الگوریتم های امنیتی غیر مطمئ   

 .آن توجه گردد

کلیه دستگاهها باید نسخه اصلی اطّالعات دولتی را در محیط و مراکز میزبانهای داخلی مستقر                    -3
 .نمایند

رت وجود  در استفاده و خرید محصوالت و ابزارهای مربوط به امنیت فضای تبادل اطّالعات در صو                -4
نمونه های داخلی، اولویت با خرید داخلی است و الزم است گزارش دالیل توجیهی انتخاب و                     

 .خریدهای خارجی به شکل مکتوب در مستندات مربوطه ارایه گردد
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 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
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 ، 9/5/1380، مورخ 488 و 486، 485، 484، 483 ،482  جلساتاتمصوب 

  شورای عالی انقالب فرهنگی15/8/1380، 17/7/1380 ،6/6/1380 ،23/5/1380
 1ضوابط شبکه های اطّالع رسانی رایانه ای مقررات ودر خصوص 

پیرو تصویب و ابالغ سیاستهای کلی شبکه های اطّالع رسانی رایانه ای از سوی رهبر معظم انقالب                 
 دفتر مقام   13/3/1380 مورخ   1072/1 و شماره     9/3/1380 مورخ   1033/1نامه های شماره   (اسالمی  

، شورای عالی انقالب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه های اطّالع رسانی رایانه ای را به این           )معظم رهبری 
 :شرح تصویب کرد

 مقدمه 

به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطّالع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور،                     
الع رسانی رایانه ای با مد نظر قرار دادن نکات اساسی ذیل تنظیم شده               مقررات و ضوابط شبکه های اطّ     

 :است

 حق دسترسی آزاد مردم به اطّالعات و دانش -1

 مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیتهای خود -2

 رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو -3

  خدمات اطّالع رسانی و اینترنت به عموم مردمایجاد حداکثر سهولت در ارایه -4

  آیین نامه نحوه اخذ و ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی-الف 

 در انحصار دولت    ACCESS SERVICE PROVIDER (A.S.P)ایجاد نقطه تماس بین المللی       -1
 .یردمی باشد و ارایه مجوز به دستگاههای ذی ربط توسط شورای عالی اطّالع رسانی صورت می گ

                                                                                                                                       
 . شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ گردیده است12/9/1380ش مورخ /3091این مصوبات طی نامه شماره . 1
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دستگاههای اجرایی دولتی برای سرمایه گذاری جهت ایجاد نقطه تماس بین المللی، به طور مستقل               -2
 فنی و اقتصادی مربوط را      -از شبکه مخابرات کشور، الزم است گزارش توجیهی فرهنگی، علمی            

 تصویب  .اجرایی به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند             با امضای باالترین مقام    
 .نهایی به عهده شورای عالی اطّالع رسانی می باشد

دستگاه اجرایی یک نسخه از درخواست خود را همراه با گزارش بررسی فنی وزارت مذکور شامل                   -3
توان علمی و فنی درخواست کننده، بررسی فرکانسی و سایر امور فنی و مهندسی برای تصویب                   

این شورا ظرف مدت یک ماه پس از دریافت          .  ال می شود نهایی به شورای عالی اطّالع رسانی ارس      
 .نظرات وزارت اطّالعات و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات اعالم نظر خواهد نمود

 صرفاً برای وظیفه پخش برنامه های رادیویی        سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران       -تبصره
جوز از شورای عالی اطّالع رسانی ندارد ولی برای سایر خدمات و تلویزیونی خود از شبکه  اینترنت، نیاز به م 

 .اینترنتی موظف به اخذ مجوزهای این مصوبه می باشد

وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات موظف است در اسرع وقت، کلیه مشخصات امکانات فنی را که        -4
 .اطّالعات قرار دهداز درخواست کنندگان دریافت نموده، در اختیار وزارت ) 3(طبق ماده 

 حفاظتی، در زمانبندی مقرر،       -وزارت اطّالعات نیز موظف است ضمن بررسی های الزم فنی               
پیشنهادهای اصالحی را برای منظور نمودن توسط متقاضی، با هماهنگی وزارت ارتباطات و فنّاوری    

مشخصات امکانات  در صورت عدم اعالن،     .  اطّالعات در مدت زمان حداکثر یک ماه اعالم می نماید        
 .مزبور تأیید شده تلقی خواهد شد

هر دستگاه اجرایی که مجوز برقراری تماس بین المللی را اخذ می نماید، صرفاً مجاز به ارایه خدمات                 -5
در محدوده وظایف قانونی و تشکیالت مصوب خود می باشد، در صورت عدم رعایت این امر، پس از 

 .وری اطّالعات، برای لغو مجوز اقدام خواهد شدتذکر کتبی وزارت ارتباطات و فنّا

موظف می باشند تا   )  از جمله شرکت مخابرات ایران     (کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی         -6
 :امکانات فنی الزم در حفاظت و کنترل متمرکز از شبکه های مزبور، به شرح ذیل را فراهم آورند

ه منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه ممنوع اخالقی و            مناسب ب  Filteringسیستم پاالیش    -الف 
 . غیر مطلوبportسیاسی و حذف ورودی های 
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 مناسب به منظور صیانت شبکه ها از تخریب، فریب و سرقت                 Fire wallسیستم بارو     -ب 
 .اطّالعات

ران خود دایر کننده نقطه تماس بین المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی کارب            -ج 
را قابل دسترسی وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات قرار دهد تا بر اساس ضوابط و مصوبات                
شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذی ربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطّالعات                

 .قرار گیرد

 ارتباطات  امکان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیر متعارف، نظیر ارتباطات غیر متقارن و                -د 
 غیرمستقیم در موارد غیر مجاز

به منظور صیانت از شبکه اطّالع رسانی ملی، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات موظف است                    -7
تمهیداتی را فراهم آورد تا ارتباطات بین کاربران در داخل کشور حتی االمکان از طریق شبکه               

 . داخل کشور صورت پذیردBack Boneمازه 

ان مجوز تنها می توانند خدماتی را ارایه نمایند که در مجوز ذکر شده است و تخطی از این                     دارندگ -8
 .امر تخلف محسوب می شود

دارندگان مجوز نقطه تماس بین المللی موظف به رعایت کلیه ضوابط مندرج در این آیین نامه و                     -9
له اول تذکر و در مرحله      قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و در صورت تخلف از آن در مرح               

صورت می گیرد و در صورت تکرار ضمن قطع ارتباط، با تأیید            )  حداکثر یک هفته  (دوم قطع موقت    
شورای عالی اطّالع رسانی و کمیسیون ذی ربط آن برای رسیدگی به جرایم، به مراجع ذی ربط                    

 .معرفی می شوند

نقطه تماس بین المللی کرده اند موظف       دستگاههای دولتی که بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد               -10
می باشند حداکثر، ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه برای درخواست مجوز اقدام نمایند                    

 .با آنان عمل خواهد شد) 9(وگرنه بر اساس ماده 

 شرکتهای بخش خصوصی که تاکنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین المللی اقدام کرده اند               -تبصره
 ماه پس از ابالغ این آیین نامه نسبت به جمع آوری تأسیسات یا واگذاری به                  6ست ظرف مدت     الزم ا 

 .بخشهای دولتی اقدام نمایند
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 .نظارت بر حسن اجرای عملکرد نقاط تماس به عهده وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات می باشد -11

 ماه یک بار برای بررسی      6یین نامه را هر    وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات گزارش عملکرد این آ         -12
 .در شورای عالی اطّالع رسانی ارایه می دهد

 ISP آیین نامه واحدهای ارایه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت رسا -ب 

 ISPتعریف رسا  -1

 شرکتها یا مؤسسات ارایه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنتی، رسا یا 

 (Internet Service Provider) ISPخوانده می شوند . 

اینترنت از پیوند تعداد بی شماری شبکه های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی                      
یک فرد متصل به شبکه اطّالع رسانی و اینترنت، تنها           .  اطّالعات متنوع می باشد تشکیل می شود     

ه و می تواند با آن تبادل        مشاهده گر و مرورگر اینترنت نمی باشد، بلکه جزیی از این شبکه بود               
 اتصال به شبکه اطّالع رسانی و اینترنت را فراهم می آورد و جزء              ISPیک رسا یا    .  اطّالعات نماید 

 .ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه  اینترنت می باشد

 : به شرح ذیل می باشدISPحدود فعالیت ارایه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت رسا  -2

 تحت ضوابط و     ISP شرکتها یا مؤسسات ارایه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت رسا                2-1 
قوانین مشخص شده در کشور فعالیت می نمایند و می توانند هم مستقالً و هم در ارتباط با شبکه                    

 . اینترنت به فنّاوری اطّالعت پرداخته و به کاربران خود عرضه نمایند

 . برای کاربران خودoff-line و برون خط on-lineارزش افزوده بر خط  ارایه مجموعه خدمات 2-2 

 . فراهم آورنده دسترسی و همچنین تهیه فنّاوری محتوی برای کاربران خود2-3 

 انجام انواع فعالیتها برای آشنا نمودن کاربران در استفاده بهینه از شبکه اطّالع رسانی و                      2-4 
 .اینترنت

 .هیه، تولید، توزیع یا ارایه اطّالعات برای کاربران مربوط فراهم سازی خدمات ت2-5 

 : با رعایت شرایط زیر مجاز به فعالیت می باشندISPارایه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت رسا  -3
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 تهیه و نصب تجهیزات الزم به منظور برقراری ارتباطات و تبادل اطّالعات کاربران از قبیل                   3-1 
، مودم،  router، خطوط تلفن، رهیاب        Local Area Network -LANشبکه داخلی    

 . می باشدISPبه عهده رسا ...  و DNSحافظه های پست الکترونیک، 

 تهیه و به کارگیری تجهیزات مورد نیاز در شبکه خود، بر اساس استاندارهای اعالم شده از                    3-2 
 .طرف وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات

 الزم است مجوز مربوط را طبق         VOIP آوانت   -ارایه خدمات تلفنی صوتی       برای   ISPهر رسا    -4
این امر، ارتباط کامپیوتر با      .  [ضوابط قانونی از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات کسب نماید            

 .]را شامل نمی شود) CHATگپ (کامپیوتر 

شرایط و ضوابط فنی زیر       مکلف به رعایت      ISPارایه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت رسا           -5
 :می باشند

 ISP اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده در ایران می توانند متقاضی کسب مجوز رسا                    5-1 
 .باشند

 : الزم است مدیر این مؤسسات و شرکتها دارای شرایط زیر باشد5-2 

  تابعیت و پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران5-2-1  

 متدین به یکی از ادیان الهی و رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری                    5-2-2  
 اسالمی ایران

  سال سن25 دارای صالحیت علمی در حد حداقل مدرک کارشناسی با 5-2-3  

 عدم اشتهار به فساد اخالقی و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین                  5-2-4  
 .)اشدکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ب(اسالمی 

 ضد انقالبی و غیر قانونی و هواداری از آنها               گروههای عدم عضویت در       5-2-5  
افرادی که به جرم اعمال ضد انقالبی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی، در دادگاههای                (

انقالب اسالمی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسالمی            
 را به   ISPند، نمی توانند مدیریت مؤسسات و شرکتهای رسا          فعالیت و یا تبلیغ داشته ا     

 .)عهده بگیرند
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 دارای مسئولیت قانونی بوده و نسبت به کلیه ضوابط و تعهدات زیر پاسخگو               ISP شرکت رسا    5-3 
 :می باشد

 و کاربران برای محتوایی که خود بر روی شبکه          ISP مؤسسات شرکتهای رسا     5-3-1  
 .ن آیین نامه مسئول و پاسخگو می باشندعرضه می نمایند، طبق ای

 . ارایه خدمات دسترسی به منابع اطّالعات، مشمول این بند نمی باشد-تبصره

 مسئولیت رعایت قوانین مالکیت معنوی و حق تألیف و تصنیف به عهده                   5-3-2  
 .ارایه کننده اطّالعات در شبکه می باشد

ضوابط و  .   باید فراهم باشد   ISP در شبکه    filter امکان و اعمال برقراری پاالیه       5-3-3  
 توسط شورای عالی اطّالع رسانی تصویب و اعالم          filteringمصادیق موارد پاالیش     

 .می شود

 در مورد دسترسی به اطّالعات عرضه شده توسط دیگران           ISP مسئولیت رسا    5-3-4  
 .محدود به ایجاد امکان و اعمال برقراری پاالیه در شبکه خواهد بود

های مربوط را ثبت و     IP موظف است اطّالعات کلی کاربران و         ISP هر رسا    5-3-5  
 .یک نسخه از آن نیز به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات اعالم نماید

 به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام                 5-3-6  
اک با افرادی است که به سن قانونی          مجاز به عقد قرار داد اشتر       ISPشده خود، رسا    

 .انجام معامالت حقوقی رسیده باشند

 حق واگذاری امتیاز بهره برداری بدون هماهنگی و تأیید وزارت               ISP رسا    5-3-7  
 .ارتباطات و فنّاوری اطّالعات را ندارد

 به کارگیری هرگونه رمز برای تبادل اطّالعات مستلزم کسب موافقت مراجع              5-3-8  
 به ثبت مشخصات، الگوریتم و کلید رمز مربوط و همچنین مشخصات متقاضی              مربوط

می باشد و در   )  یا مرجعی که معرفی می نماید     (در دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی       
 .غیر این صورت ممنوع می باشد

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 171 وبات شورای عالی انقالب فرهنگیمص... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب و               ISP رسا   5-3-9  
به کاربر    Service Level Agreement -SLAتنامه کیفیت خدمات    براساس یک موافق  

وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات به طور دوره ای بر اساس ارزیابی                .  ارایه نماید 
 ISP به کاربران، نسبت به رتبه بندی رساها          ISPکیفیت ارایه خدمات مؤسسات رسا       

 .اقدام و آن را به اطّالع عموم می رساند

 ارایه  ISPتهای مخابرات نیز موظف هستند در خصوص خدماتی که به مؤسسات رسا               شرک -تبصره
 . عمل نمایندISPمی کنند رعایت کیفیت مطلوب را نموده و بر اساس موافقتنامه کیفیت خدمات 

 موظف است حتی المقدور تمهیدات فنی الزم برای حفظ حقوق              ISP رسا   5-3-10  
 .یوترهای آنها را فراهم آوردکاربران و جلوگیری از حمله به کامپ

 موظف است بر اساس دستورالعملهای صادره از سوی وزارت               ISP رسا    5-3-11  
ارتباطات و فنّاوری اطّالعات عمل نموده و مواردی که مربوط به حقوق کاربران                    

 .می باشد را به اطّالع آنها برساند

از حریم خصوصی    موظف است اطّالعات مربوط به نحوه حفاظت          ISP رسا   5-3-12  
 .اطّالعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار کاربران قرار دهد

 در ارایه خدمات خود به کاربران موظف به رعایت قوانین مخابراتی             ISP رسا   5-3-13  
 .کشور می باشد

 برای تأمین ارتباط بین المللی خود فقط از طریق نقاط تماس                 ISP رسا    5-3-14  
 . یا مخابرات کشور مجاز می باشدASP مجاز بین المللی

 حریم اطّالعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه                 5-3-15  
دسترسی غیر قانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهای اینترنتی کاربران                  

 .ممنوع می باشد

 خود را مطابق ضوابط  موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی کاربرانISP رسا 5-3-16  
مصوب کمیسیون راهبردی قابل دسترسی وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات قرار               

 .دهد
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 : و کاربران ممنوع می باشدISPتولید و عرضه موارد زیر توسط رساها  -6

  نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی6-1 

  اهانت به دین اسالم و مقدسات آن6-2 

 .قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقالل و تمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند ضدیت با 6-3 

  اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید6-4 

 تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسالم، ارزشهای انقالب اسالمی و مبانی تفکر                6-5 
 )ره(سیاسی امام خمینی 

  اخالل در وحدت و وفاق ملی6-6 

 القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسالمی 6-7 

  اشاعه و تبلیغ گروه ها و احزاب غیر قانونی6-8 

 انتشار اسناد و اطّالعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و                      6-9 
 انتظامی

 ویر و مطالب خالف اخالق و عفت عمومی اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصا6-10 

  ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر6-11 

  ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی6-12 

  افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطّالعات شخصی آنان6-13 

انکهای اطّالعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوقهای       انتشار اطّالعات حاوی کلیدهای رمز ب        6-14 
 پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

 فعالیتهای تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه اطّالع رسانی و اینترنت از                   6-15 
 ...قبیل جعل، اختالس، قمار و 

 از کلیه کاالهایی که منع قانونی         خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطّالع رسانی و اینترنت           6-16 
 .دارند

 هرگونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطّالعات خصوصی و محرمانه و تالش در جهت                    6-17 
 شکستن قفل رمز سیستمها
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 هرگونه حمله به مراکز اطّالع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش                     6-18 
 کارایی آنها

تالش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطّالعاتی در حال گذر در شبکه که به                 هرگونه   6-19 
 .دیگران تعلق دارد

  ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا وسیما6-20 

 :نحوه صدور مجوز -7

زارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات  بررسی تقاضا و صدور مجوز بر اساس این آیین نامه توسط و  7-1 
 .صورت می گیرد

وزارت اطّالعات،  ( تعیین صالحیت حفاظتی متقاضیان طی استعالم رسمی از مراجع ذی صالح            7-2 
 ماه اعالن نظر نکنند،     1صورت خواهد گرفت و چنان چه ظرف       )  دادگستری و نیروی انتظامی   

 .)ولتی نیاز نمی باشدبرای دستگاههای د. (به منزله موافقت تلقی می شود

 ارایه انواع خدمات بر روی شبکه اطّالع رسانی که طبق مقررات کشور نیاز به مجوز خاص                    7-3 
این دستگاهها ضمن   .  دیگری دارد منوط به کسب مجوز مربوط از دستگاه مسئول خواهد بود           

 .نظارت، موارد تخلف را به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات اعالم می کنند

 کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در ارایه خدمات اطّالع رسانی و اینترنتی موظف اند              7-4 
 .در محدوده وظایف و مأموریت سازمانی خود فعالیت نمایند

 :نحوه نظارت -8

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات خواهد                 
ن وزارت به طور دوره ای و موردی گزارش نظارت بر اجرای آیین نامه را به کمیسیون                    بود و ای  

 .راهبردی اعالم می نماید

در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه، مجازاتهای اعمال شده شامل تذکر، قطع موقت                   -9
اساس قوانین و   مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاکم قانونی، بسته به نوع تخلف بر                     

ضوابط ذی ربط بر عهده کمیسیون راهبردی می باشد که بر اساس گزارش نظارت وزارت ارتباطات               
 .و فنّاوری اطّالعات بررسی و اعالم نظر می نماید

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 وانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطاتمجموعه ق  174

نظر کمیسیون راهبردی الزم االجرا و قطعی است، لیکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی نفع در            -10
 .محاکم نخواهد بود

رساها موظف اند از کاربران خود بر اساس مندرجات این آیین نامه، تعهدنامه رعایت ضوابط اخذ                    -11
 .نمایند

 Coffeenet آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت -ج 

 محلی برای   Coffeenetدفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطّالع رسانی و اینترنت               -1
 .می باشد) اینترنت و اینترانت(شبکه اطّالع رسانی دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به 

این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه، واحد صنفی محسوب می شوند و مشمول                  -2
 .قانون نظام صنفی بوده و مجوز الزم توسط اتحادیه صنفی صادر می شود

یل به متقاضی به وزارت ارتباطات       اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحو          -تبصره
 .و فنّاوری اطّالعات نیز ارسال نماید

 :اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند -3

  تابعیت جمهوری اسالمی ایران-

  اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران-

 اساسی جمهوری اسالمی ایران پایبندی به قانون -

  عدم اشتهار به فساد اخالقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر-

  داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان-

  سال سن30 متأهل با داشتن حداقل -

اشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی الزامی         این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی ب           3-1 
 .می باشد

 . مجاز می باشدISP ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق مؤسسات شرکتهای رسا 3-2 

 مستلزم کسب مجوز مربوط     VIPO آوانت   - ارایه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی          3-3 
 .می باشد
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 . الزامی استISPن نامه مؤسسات و شرکتهای رسا آیی) 6( رعایت ضوابط مندرج در ماده 3-4 

 آیین نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون راهبردی                   -تبصره
 .شورای عالی اطّالع رسانی می رسد

 و شماره پروانه کسب باید در سربرگهای        Emailنام و نشانی کامل و شماره تلفن و نمابر، رایاننامه            -4
 مربوط به صاحب مجوز، هر      ISPر خدمات درج بوده و پروانه کسب و مرجع خط ارتباطی از رسا              دفت

 .یک به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود

به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات                   -5
 تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت       IPر کاربر و    هویتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کا       

 .و در صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید

دفاتر و کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می نمایند مطابق مقررات و ضوابط قانونی                    -6
 .موجود کشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی، مسئول و پاسخگو می باشند

 :ید و عرضه موارد زیر توسط شبکه های انتقال اطّالعات رایانه ای ممنوع می باشدتول -7

  نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی7-1 

  اهانت به دین اسالم و مقدسات آن7-2 

 . ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقالل و تمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند7-3 

 رهبری و مراجع مسلم تقلید اهانت به 7-4 

 تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسالم، ارزشهای انقالب اسالمی و مبانی تفکر                7-5 
 )ره(سیاسی امام خمینی 

  اخالل در وحدت و وفاق ملی7-6 

  القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسالمی7-7 

 گروه ها و احزاب غیر قانونی اشاعه و تبلیغ 7-8 

 انتشار اسناد و اطّالعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و                      7-9 
 انتظامی

  اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خالف اخالق و عفت عمومی7-10 
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 بیل مواد محترقه و یا منفجره ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از ق7-11 

  ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر7-12 

  ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا وسیما7-13 

  ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی7-14 

  افراد و تجاوز به حریم اطّالعات شخصی آنان افشای روابط خصوصی7-15 

 انتشار اطّالعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطّالعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوقهای               7-16 
 پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

 فعالیتهای تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه اطّالع رسانی و اینترنت از                   7-17 
 ...قمار و .  جعل، اختالسقبیل

 . خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطّالع رسانی و اینترنت از کاالهایی که منع قانونی دارند7-18 

 هرگونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطّالعات خصوصی و محرمانه و تالش برای                       7-19 
 شکستن قفل رمز سیستمها

ی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش               هرگونه حمله به مراکز اطّالع رسان      7-20 
 کارایی آنها

 هرگونه تالش برای شنود و بررسی بسته های اطّالعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران     7-21 
 .تعلق دارد

  ترویج مصرف سیگار7-22 

نی در استانها کمیسیون راهبردی شورای عالی اطّالع رسانی در استان تهران و کمیته های استا           
متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی                
استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و سیما استان، زیر نظر              

اد این  شرکت مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مف               
نحوه اقدام در سایر زمینه ها مطابق قانون و مقررات نظام          .  آیین نامه به نحو ذیل اقدام می شود     

 .صنفی می باشد
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با اعالم وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات ، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت                   
 ساعت  48از رفع تخلف، ظرف مدت       ساعت اقدام و دفتر تعطیل می شود و اتحادیه موظف است پس             48

در صورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات           .  اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید       
 .مستقیماً از طریق قوّه  قضاییه اقدام می نماید

 3 به مدت    آیین نامه باشد برای بار اول،    )  7(ماده  “  13”تا  “  1” چنان چه تخلف از موارد بند       -1تبصره  
ماه پروانه فعالیت لغو می شود و با کسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه                      
ملغی می شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو می شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه، 

 .مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود

این آیین نامه باشد، برای بار اول کتباً       )  7(ماده  “  22”تا  “  14”لف از موارد بند      چنان چه تخ  -2تبصره  
 ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد            1به صاحب پروانه تذکر داده می شود، بار دوم، پروانه به مدت             

 ماه  6، پروانه به مدت     عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می شود، برای تخلف بار سوم              
لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه به طور دائم لغو می شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه                     

 .مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود

کمیسیون راهبردی و کمیته های استانی در خصوص جرایم و مجازاتهای فوق،                نظر   -3تبصره  
 .جرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بودالزم اال

از تاریخ تصویب این آیین نامه، کلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظف اند، حداکثر ظرف                   -1
 . ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز الزم مطابق مفاد این آیین نامه اقدام نمایند2مدت 

یس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن که وزارت بازرگانی             تا تأس  -2
 .معرفی می نماید مراجعه خواهند نمود
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عالی انقالب فرهنگی   شورای10/10/1381 مورخ 509  شماره جلسههمصوب 
 1مجاز تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اطّالع رسانی رایانه ای غیرموضوع 

، به پیشنهاد هیئت نظارت بر اجرای       10/10/1381 مورخ   509ی عالی انقالب فرهنگی در جلسه       شورا
 :تصویب کرد) مقررات و ضوابط شبکه های اطّالع رسانی رایانه ای(مصوبه 

به  منظور صیانت از فرهنگ ملی و اسالمی، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت اطّالعات، وزارت                  
 سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی و نماینده              فرهنگ و ارشاد اسالمی،   
این کمیته مصادیق    .   با مسئولیت نماینده وزارت اطّالعات تشکیل می شود          2سازمان تبلیغات اسالمی   

خواهد پایگاههای اطّالع رسانی رایانه ای غیر مجاز را تعیین و به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات ابالغ        
 .کرد

 

                                                                                                                                       
 12/11/1381 مورخ 16877روزنامه رسمی شماره . 1

  مورخ  526یغات اسالمی در جلسه       عضویت نماینده دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی و نماینده سازمان تبل                .  2

 ).10/8/1382 مورخ 17092روزنامه رسمی شماره ( به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است 15/7/1382
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 مصوبات شورای عالی اداری
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 شورای عالی اداری موضوع 22/4/1381 ط مورخ 722/13مصوبه شماره  
 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی و عمومی نظام اداری

 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و         15/4/1381شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ             
ق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، به منظور دستیابی به اطّالعات دقیق            برنامه ریزی کشور در جهت تحق    

و به هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در                   
اجرای امور، بهبود ارایه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح                   

ارایه خدمات غیر حضوری، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی در بخشهای              مختلف و   
مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطّالعات بین دستگاههای اجرایی و در راستای تحقق دولت                     

 .الکترونیکی تصویب نمود

 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

 1ماده  

زمینه فعالیتهای اختصاصی دستگاههای اجرایی، سازمان       به منظور استقرار سیستمهای مکانیزه در         
، 1381مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداکثر تا پایان مرداد ماه                 

ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرایی را از نظر حجم فعالیتها، گستره جغرافیایی، جامعه تحت پوشش،                
 خدمات مردم احصا نموده و به دستگاههای اجرایی ذی ربط اعالم خواهد نمود تا                 میزان ارتباط و ارایه   

نسبت به بازبینی، اصالح، مهندسی مجدد فرایندها و مکانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط                   
 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد اقدام نمایند

 فرایند اختصاصی دستگاههای اجرایی     10ردیبهشت ماه هر سال     در سالهای بعد نیز حداکثر تا پایان ا       
 .احصا و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذی ربط ابالغ خواهد شد
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 2ماده  

 نسبت به استقرار شبکه اطّالع رسانی و         1381دستگاههای مذکور مکلف اند حداکثر تا پایان سال           
اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ           )  نتاینتر(اتصال آن به شبکه جهانی اطّالع رسانی         

 .نامه های خود درج نمایند

 3ماده  

دستگاههای اجرایی مکلف اند جهت تسهیل اطّالع رسانی به مردم، نحوه ارایه خدمات خود اعم از                  
ع رسانی مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمان مورد مراجعه را در شبکه اطّال               

 .خود قرار دهند و حتی االمکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطّالع رسانی ارایه نمایند

 4ماده  

 به نام   Portalسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راه اندازی جایگاه اینترنت              
و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان       مردم به منظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطّالعات              

 . اقدام نماید1382سال 

 اتوماسیون فعالیتهای عمومی

 5ماده  

به منظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای                
 و وزارت امور    اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی، بودجه و عمرانی             

اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلف اند فرمتها و استانداردها و ویژگی های مورد                  
انتظار سیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارایه و تبادل                   

اسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی       اطّالعات، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوم          
 . به دستگاههای اجرایی ابالغ نمایند1382اطّالع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 
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 دستگاههای اجرایی مکلف اند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط               -1تبصره  
، اقدامات الزم را به عمل آورند و دستگاههای          ماه از تاریخ ابالغ ضوابط     4مذکور این ماده حداکثر ظرف      

 سال  1اجرایی که فاقد سیستمهای کامپیوتری در زمینه های ابالغ شده می باشند مکلف اند حداکثر ظرف               
 .نسبت به مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور بر اساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند

 6ماده  

ارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اند حسب مورد نسبت به          سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وز      
تهیه و به هنگام رسانی نرم افزارهای عمومی یا انتخاب نرم افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در                   
دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرم افزارهای مذکور را به عنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به                     

 .ی پیشنهاد نماینددستگاههای اجرای

 7ماده  

 اطّالعات مورد درخواست سازمان مدیریت      1382دستگاههای اجرایی مکلف اند حداکثر از ابتدای سال        
) 29(و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی را نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده                 

صیص اعتبارات و حسابداری را بر اساس مقررات        قانون استخدام کشوری، اطّالعات مربوط به بودجه، تخ       
مربوط از طریق رسانه های کامپیوتری اعم از شبکه اطّالعاتی، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای                   

 .مذکور ارسال نمایند

 فراگیر نمودن بهره گیری از شماره ملی و کد پستی

 8ماده  

 115/14 و مصوبه شماره     1376 سال   در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب          
 در  1381 شورای عالی اداری، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند حداکثر تا پایان سال              7/6/1378مورخ  

کلیه بانکهای اطّالعاتی مکانیزه مربوط به اطّالعات نیروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را درج                   
 .نمایند
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 ها به غیر از شماره ملی و کد پستی برای شناسایی افراد و مکان                 استفاده از سایر شماره    -1تبصره  
آنان در مورد فعالیتهایی نظیر پرسنلی، مالیاتی، معامالتی و صدور گواهینامه ها، مدارک و اسناد عمومی از                 

 . مجاز نمی باشد1382نیمه دوم سال 

اره شناسایی و آدرس مندرج   دستگاههای اجرایی مکلف اند تا پایان برنامه سوم توسعه، شم         -2تبصره  
در مدارک و گواهینامه های صادره قبلی را به شماره ملی و کد پستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه ها                     

 .درج نموده و به بانک اطّالعاتی انتقال دهند

 ساز و کارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

 9ماده  

ارتباطات در هر یک از دستگاههای اجرایی به          مجری طرح توسعه و کاربری فنّاوری اطّالعات و           
و )   شورای عالی اداری   30/7/1379ط مورخ   .29/13موضوع مصوبه شماره    (اعضای شورای تحول اداری     

 سازمان  30/6/1377 مورخ   4363/11موضوع بخشنامه شماره    (حسب مورد به کمیسیون تحول اداری        
 .اضافه می گردند) امور اداری و استخدامی کشور

 10 ماده 

دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانکهای اطّالعاتی و استقرار شبکه در صورت                
کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فنّاوری اطّالعات خود الزم است ترجیحاً از امکانات بخش                       

واحد مسئول  خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهای کامپیوتری، چنان چه فاقد               
فنّاوری اطّالعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بالتصدی، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود               

 .ایجاد نمایند

سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی بر اساس حجم وظایف و فعالیتها بر اساس ضوابط                  
ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین        تشکیالتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی س          

 .خواهد شد
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 11ماده  

به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای هدف این تصویبنامه، هر یک از                        
وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مکلف اند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تصویبنامه نماینده تام االختیار            

به عنوان مسئول    )  طرح توسعه و کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات          مجری  (و صاحبنظر خود را       
هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی              

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور             .  کشور معرفی کنند  
 .مال هماهنگی های الزم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری می نمایندضمن اع

 12ماده  

دستگاههای اجرایی مکلف اند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده در این تصویبنامه تنظیم                 
 .و از طریق نماینده وزارتخانه یا سازمان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند

 13ماده  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه  
اجرای این مصوبه را هر سه ماه یک بار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههایی که                       

ا به شورای عالی اداری کشور      تکالیف را به عمل نیاورده و یا عملیات آنها با تأخیر مواجه می باشد، موارد ر              
 .گزارش دهند، تا در جلسه ای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد

 14ماده  

کمیسیون اتوماسیون نظام اداری به عنوان کمیسیون ذی ربط شورای عالی اطّالع رسانی به منظور                 
ماسیون نظام اداری را     ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگی کالن فعالیتهای اتو               

طرحها و پروژهای مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای               .  عهده دار خواهد بود  
 .عالی اطّالع رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابالغ می گردد

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 وانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطاتمجموعه ق  186

 آموزش کارکنان دولت در زمینه فنّاوری اطّالعات

 15ماده  

کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند بر اساس برنامه ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور              
در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان، مدیران و سایر کارکنان در زمینه                  

. به ابالغ می گردد   ماه از تاریخ تصویب این مصو       6بهره گیری از فنّاوری اطّالعات تدوین و ظرف مدت          
در قالب نظام   (نسبت به برنامه ریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره های آموزشی فنّاوری اطّالعات               

تسهیالت الزم را فراهم آورند، به نحوی که کلیه متصدیان مربوط، مهارت الزم              )  آموزش کارکنان دولت  
 .ات و خدمات به مردم کسب نمایندرا در بهر ه گیری از فنّاوری اطّالعات جهت ارایه اطّالع

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است سازوکارهای تشویقی را در مورد کارکنانی              -تبصره
که دوره های آموزشی فنّاوری اطّالعات را طی نموده و توانایی الزم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه                  

 .حوی که این گونه کارکنان از امتیازات الزم برخوردار شوندبه ن. شغلی خود کسب می نمایند برقرار کند

 ایجاد امکانات و تسهیالت زیربنایی

 16ماده  

قانون برنامه سوم توسعه، با     )  103(وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات مکلف است در اجرای ماده             
اری خطوط ارتباطی   اولویت الزم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجاد تسهیالت جهت واگذ               

متناسب با اقدامات   )  اینترنت(برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکه جهانی اطّالع رسانی            
توسعه سیستمهای کامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات الزم را به عمل                 

 .آورد

 17ماده  

ظور اطّالع رسانی در زمینه نحوه ارایه خدمات       شرکت پست جمهوری اسالمی ایران مکلف است به من        
دستگاههای اجرایی به مردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاتر پستی سراسر کشور                   
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اقدام نموده و با دریافت تعرفه های مصوب اطّالعات الزم را از طریق شبکه اطّالع رسانی به متقاضیان                   
 .ارایه نماید

 قوقیفراهم نمودن زیربنای ح

 18ماده  

به منظور ایجاد زیربنای حقوقی الزم در زمینه تسهیل تبادل اطّالعات به صورت مکانیزه بین                       
دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطّالع رسانی و ارایه خدمت به                   

ماسیون فعالیتها،  مردم و اصالح مقررات موجود یا تدوین مقررات و قوانین الزم در جهت تسریع در اتو                  
کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از                   
کسب نظرات و پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یک سال لوایح و آیین نامه های الزم را تدوین                

 .بط ارسال نمایندو پس از تأیید کمیسیون حقوقی شورای عالی اطّالع رسانی به مراجع ذی ر

 دستگاههای دولتی مکلف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویبنامه نظرات و پیشنهادات                 -تبصره
 .حقوقی خود را به کمیسیون مذکور ارسال نمایند

 محل اعتبار اجرای مصوبه

 19ماده  

ازمان س(هزینه اجرای طرحها و پروژه هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری              
می رسد، عالوه بر اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، در           )  مدیریت و برنامه ریزی کشور   

، در سالهای بعد از محل ردیفهایی که        1381 قانون بودجه سال     13، از محل اعتبارات تبصره      1381سال  
ریزی کشور قابل تأمین     در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه                

 .می باشد
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 شمول مصوبه

 20ماده  

منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و                  
شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی،                      

ی ها، بانکها، شرکتهای بیمه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی             شهرداری تهران و سایر شهردار     
 .غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، می باشد

 21ماده  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقق دولت                  
ا اولویت تکالیف پیش بینی شده در این مصوبه، دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه               الکترونیک و اجرای ب   

 .اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد

سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبه گزارش پیشرفت اجرای مصوبه                
 همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایر دستگاههای مشمول این مصوبه هر در دو استان منتخب را به    

 .سه ماه یک بار تهیه و به شورای عالی اداری ارایه نماید

 شورای عالی اداری موضوع 6/3/1382مورخ  37943/1901مصوبه شماره  
 طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری

 به منظور تسریع در اجرای برنامه ها و        27/2/1382شورای عالی اداری در صد و یکمین جلسه مورخ           
 هیئت محترم وزیران و مصوبه شماره        8/2/1381 مورخ   4509/26075طرحهای موضوع مصوبه شماره     

 هـ   28426ت/776مصوبه شماره   “  6” شورای عالی اداری و در اجرای بند         25/2/1381ط مورخ   .560/13
 :ود هیئت محترم وزیران تصویب نم25/1/1382مورخ 

به منظور اجرای سیاستها، برنامه ها و طرحهای مربوط به تحول در نظام اداری و تحقق برنامه های                  -1
عملیاتی دستگاههای اجرایی در زمینه نوسازی و تحول اداری در دستگاههای دولتی، همچنین                 
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ارهای اجرایی  ایجاد انسجام در پیگیری و نظارت امور مربوط به استقرار و پیشبرد برنامه ها و سازوک               
طراحی شده مربوط به مباحث فوق، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی موظف اند با تجمیع واحدهای               

و با هماهنگی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت            )  مذکور در این مصوبه   (ذی ربط  
 :ام نمایندبا شرح وظایف و مأموریتهای ذیل اقد» مرکز نوسازی و تحول اداری«به ایجاد 

 مطالعه و استقرار نظامها و سبکهای مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت - 

 طراحی تشکیالت و بهبود ساختارهای سازمانی - 

 انجام اقدامات الزم برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی ها - 

 کارمهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشهای انجام  - 

 توسعه فنّاوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک - 

تدوین و اجرای برنامه های الزم جهت ارتقای سطح رضایت مردم و جلب رضایت ارباب                    - 
 رجوع

 تدوین برنامه های جامع نیروی انسانی - 

ان دولت و   تدوین برنامه های آموزشی کارکنان دستگاهها در چارچوب نظام آموزش کارکن             - 
 نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی

 سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزی الزم جهت ارتقای آن - 

 برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم برای شایسته ساالری در انتخاب مدیران و کارکنان - 

 هماهنگی در اجرای برنامه های ارزشیابی کارکنان دولت - 

  بندی آمار نیروی انسانی و اطّالعات اداری و مدیریتیگردآوری و جمع - 

 تدوین و اجرای برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق تحول اداری - 

 انجام امور دبیرخانه ای شوراها و کمیسیونهای تحول اداری حسب مورد - 

 .ام می شوداین مصوبه انج“ 2”سایر وظایفی که در واحدهای مذکور در بند  - 

 دستگاههای اجرایی مشمول این مصوبه، حتی االمکان امور اجرایی موارد فوق الذکر، نظیر            -1تبصره  
) 88(اجرای برنامه های آموزشی، اجرای برنامه های فنّاوری اداری را با استفاده از روشهای مذکور در ماده                 

 .لتی انجام دهنداز طریق بخش غیر دو“ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت”
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 برای ساماندهی بقیه وظایفی که به امور پشتیبانی دستگاه مربوط می شود، بر اساس                   -2تبصره  
 .ضوابطی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابالغ می شود اقدام خواهد شد

 آن و ادغام سایر      این مرکز از طریق تغییر عنوان دفاتر تشکیالت و روشها و یا عناوین مشابه                   -2
 .را به عهده دارند تشکیل می شود“ 1”واحدهای ذی ربط که انجام مأموریتهای مذکور در بند 

 تشکیالت داخلی مرکز فوق الذکر بر اساس ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه ها و سازمانهای -تبصره
نظیم و برای تأیید به      ماه توسط دستگاه ذی ربط ت     3مستقل تحت نظر رئیس جمهور حداکثر ظرف مدت         
 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد می گردد

برای انجام مأموریتهای مذکور متناسب با حجم و تنوع وظایف از سطوح سازمانی مدیریت، گروه،                   
 .اداره، کارشناس مسئول و یا کارشناس استفاده می شود

ابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران، انتخاب و        رئیس مرکز از بین افراد واجد شرایط و با رعایت ضو           -3
 .توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه منصوب می شود

و رئیس مرکز می باشد و     )  یا باالترین مقام سازمان   (عنوان پست سازمانی ریاست مرکز، مشاور وزیر         -4
 .مناسب است رئیس مرکز در شورای معاونین دستگاه شرکت نمایند

ازی و تحول اداری به تشخیص وزیر یا باالترین مقام دستگاه در حوزه وزیر یا                   مرکز نوس  -تبصره
 .سازماندهی می گردد) یا عناوین مشابه(ریاست سازمان و یا معاون اداری و مالی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است جهت پیشبرد مأموریتها، وظایف و برنامه های                 -5
ام اداری کشور و به منظور بهره گیری از نظرات متقابل در طراحی و               مربوط به ایجاد تحول در نظ     

اجرای طرحها و پروژه های مربوط و ایجاد هماهنگی و تعامل فراگیر با رؤسای این مراکز، جلسات                  
 .ادواری و هدفمند برقرار کند

نهای مستقل  مرکز نوسازی و تحول اداری بر اساس مفاد این مصوبه در کلیه وزارتخانه ها و سازما                 -6
واحدهای مذکور، در سایر مؤسسات دولتی حسب          .  وابسته به ریاست جمهوری ایجاد می گردد       

طبقه بندی انجام شده در بخشنامه های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در                  
 .سطح دفتر یا مدیریت سازماندهی خواهند شد
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ؤسسات دولتی، مسئول حسن اجرای این مصوبه خواهند        وزرا یا باالترین مقام اجرایی وزارتخانه و م        
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش عملکرد این مصوبه را به شورای عالی اداری ارایه . بود

 .می نماید

 شورای عالی اداری موضوع 25/1/1382مورخ  8050/1901 مصوبه شماره 
 ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی

 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی         24/12/1381ر یکصدمین جلسه مورخ     شورای عالی اداری د   
آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای     )  5(ماده  “  هـ” بند   2و تبصره   )  4(ماده  “  الف”کشور و به استناد بند       

 :تصویب نمود)  هیئت وزیران28/10/1381 هـ مورخ 27701ت /44642مصوبه شماره (اجرایی 

 دستگاههای اجرایی تنها در سطح وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به            1381زیابی عملکرد سال    ار -1
فرایند ارزیابی دستگاههای مذکور مطابق با        .  ریاست جمهوری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد          

ن زمانبندی پیش بینی شده در آیین نامه ارزیابی عملکرد، حداکثر تا شهریورماه سال جاری به پایا                
 .خواهد رسید

تا پس از   .  شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی به شرح پیوست تصویب گردید            -2
ارسال فرمها و دستورالعملهای مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سایر مراحل                 

 1تگاههای موضوع بندتوسط دس] آیین نامه مزبور) 5(ماده “ الف”بند [فرایند ارزیابی در ابعاد عمومی 
 .این مصوبه صورت پذیرد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای انتخاب دستگاه نمونه در جشنواره شهید رجایی، نتایج ارزیابی                 -3
 .عملکرد دستگاههای اجرایی را مالک عمل قرار خواهد داد

 منطقی نمودن اندازه دولت و اصالح ساختارهای تشکیالتی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تدوین           )  88(یل ستاد اجرایی ماده      در خصوص تشک   -1
 سیاستها و خط مشی ها و برنامه های اجرایی آن چه اقداماتی صورت گرفته است؟
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قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و         )  88(آیا واحدها و فعالیتهای مشمول آیین نامه ماده          -2
 یتها از طریق روشهای ارایه شده، احصا شده است؟نحوه انجام هر یک از فعال

آیا نسبت به واگذاری سهام یا مدیریت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی اقدامی صورت گرفته                  -3
 است؟

 میزان واگذاری سهام شرکتها و درصد آن در مقایسه با آنچه که باید واگذار می شد چقدر است؟ -4

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت       )  88(اجرایی آیین نامه ماده    آیا برنامه چهارساله در ستاد       -5
 به همراه زمانبندی اجرای آن تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شده است؟

 .میزان و درصد فعالیتها و وظایف واگذارشده به بخش غیر دولتی را مشخص نمایید -6

نها امور خدماتی به بخش خصوصی واگذار شده است،  بر اساس واحد          آیا قراردادهایی که به موجب آ      -7
 موضوع مصوبه شماره     (کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل منعقد شده است؟                         

 )5/9/1381 مورخ 27506ت/38326

 چه میزان از قراردادهای خدماتی در راستای واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی منعقد گردیده است؟ -8

 بت شاغلین در امور پشتیبانی به کل کارکنان چه میزان است؟نس -9

آیا بررسی های الزم در خصوص افزایش کارایی و اثربخشی تشکیالتی دستگاه و حذف واحدهای                 -10
 موازی و غیر ضرور در سال گذشته صورت پذیرفته است؟

انی بخش دولتی   برنامه جامع نیروی انس    )  5(ماده  “  پ”چه تمهیداتی در خصوص موضوع بند          -11
 صورت پذیرفته است؟] سطوح مدیریتی و سرپرستی%) 25(تا %) 15(کاهش [

 آیا ساختار تشکیالت واحدهای استانی با ضوابط ابالغی منطبق گردیده است؟ -12

آیا مطابق با مصوبات شورای عالی اداری، اختیارات و مسئولیتهای اجرایی به سازمانهای استان                   -13
 انتقال یافته است؟

آیا ساختار سازمانی دستگاه با ضوابط تشکیالتی ابالغی و از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی                  -14
 کشور تطبیق یافته است؟

در صورتی که آن وزارتخانه مشمول مصوبه انحالل دفاتر و شعب واحدهای خارج از کشور                        -15
 می گردد، چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟
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 یت و ارزیابی عملکردبهبود مدیر

برنامه « از برنامه های هفت گانه     3در جهت اجرای برنامه تحول در نظامهای مدیریتی موضوع بند             -1
 شورای عالی اداری، آن       25/2/1381ط مورخ    .560/13مصوبه شماره    »  تحول در نظام اداری    

 دستگاه چه اقداماتی انجام داده است؟

 خاب و انتصاب مدیران دستگاه، تدوین شده است؟آیا ضوابط مشخص و معینی برای انت -2

 در خصوص استقرار سیستم مدیریت کیفیت، چه اقداماتی صورت گرفته است؟ -3

 به چه میزان نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، در دستگاه مستقر و اجرا شده است؟ -4

درصد آنها اجرایی شده    پیشنهادهای ارایه شده به شورای بررسی پیشنهادها چه تعداد بوده و چند                -5
 است؟

  ه  مورخ  27701 ت/44642موضوع مصوبه    (کیفیت اجرای نظام ارزیابی عملکرد در آن دستگاه              -6

 چگونه می باشد؟)  هیئت وزیران28/10/1381

 در خصوص تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد چه اقداماتی انجام شده است؟ -7

 برنامه ریزی و مدیریت راهبردی

رسالتها،  اهداف و   )  دالیل وجودی سازمان و نقشی که سازمان در جامعه دارد             (آیا با توجه به        -1
 مأموریتهای سازمانی تدوین و مشخص شده است؟

آیا در تدوین استراتژی های دستگاه، اهداف، سیاستهای راهبردی و برنامه های دولت، قوانین و مقررات،                  -2
  فرهنگی، مورد توجه، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد؟تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و

آیا برای ارزیابی تحقق استراتژی های جدید و برنامه های عملیاتی مربوط به آن شاخصها و                       -3
 معیارهایی تعیین شده است؟

آیا تنظیم موافقتنامه های جاری و عمرانی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طبق            -4
 ه زمانبندی آن سازمان انجام می شود؟برنام

آیا کیفیت تنظیم موافقتنامه های پیشنهادی طبق استانداردهای کمی و کیفی مورد انتظار تنظیم و                 -5
 ارایه می گردد؟
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آیا مشارکت فعال و مفیدی به همراه پیشنهادات منطبق با سیاستهای کلی نظام در تنظیم                         -6
 برنامه های پنج ساله ارایه می شود؟

آیا زمانبندی مقرر در تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به برنامه و بودجه در چارچوب                    -7
 تکالیف قانونی انجام می شود؟

 آموزش و بهسازی نیروی انسانی

 آیا برنامه جامع نیروی انسانی بر اساس برنامه های توسعه، تهیه و اجرا می شود؟ -1

...) آزمون، مصاحبه و     (نی سازمان از نظامهای عادالنه و تخصصی           آیا برای تأمین نیروی انسا      -2
 استفاده می شود؟

 چه اقدامی در زمینه تدوین نظام جامع آموزش کارکنان در آن دستگاه انجام شده است؟ -3

آیا دوره های شغلی اختصاصی دستگاه مطابق نظام آموزشی کارکنان دولت تدوین و اجرا شده                     -4
 است؟

های فرهنگی و اجتماعی دستگاه مطابق نظام آموزشی کارکنان دولت تدوین و اجرا شده                آیا دوره   -5
 است؟

 آیا دوره های توانمندی های عمومی تدوین و اجرا شده است؟ -6

 متوسط سرانه ساعات آموزشی کارکنان دستگاه در سال چه میزان است؟ -7

  چه میزان است؟متوسط سرانه ساعات آموزشی مدیران میانی و عالی در سال -8

 متوسط هزینه سرانه ساعات آموزشی کارکنان آن دستگاه در سال چه میزان است؟ -9

آیا اطّالعات پرسنلی دستگاه به صورت فایل رایانه ای تهیه و در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت                 -10
 و برنامه ریزی کشور ارسال گردیده است؟

 سیستمها و روشهای انجام کار

 نامه های اجرایی سالیانه برای اصالح روشهای اختصاصی و مشترک تهیه شده است؟آیا بر -1

 چه تعداد از روشهای مشترک و اختصاصی دستگاه احصا و مستند شده است؟ -2

 چه تعداد از روشهای مشترک و اختصاصی دستگاه اصالح شده است؟ -3
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از نظر دقت، سرعت و کیفیت      ( شده   تسهیالت فراهم شده برای استفاده کنندگان از روشهای اصالح        -4
 به چه میزان است؟) ارایه خدمات

 آیا برای ارایه اطّالعات و خدمات به ارباب رجوع، گیشه ای پیش بینی شده است؟ -5

 اتوماسیون اداری و فنّاوری اطّالعات

 بر اساس ضوابط ابالغی از طرف سازمان مدیریت و            )  سایت اینترنتی (آیا شبکه اطّالع رسانی      -1
 برنامه ریزی کشور طراحی و اجرا شده است؟

به شکل مکانیزه انجام ) پرسنلی، بودجه، عمرانی، مالی و پشتیبانی    (کدام یک از سیستمهای عمومی       -2
 می گیرد؟

 کدام یک از سیستمها و روشهای اختصاصی انجام کار به شکل مکانیزه انجام می گیرد؟ -3

  به عهده چه واحدی است؟مسئولیت فنّاوری اطّالعات در دستگاه -4

آیا سیستمهای مکانیزه دستگاه، واجد ویژگی ها و ضوابط ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی                  -5
 کشور می باشد؟

آیا برنامه زمانبندی جامع اتوماسیون فعالیتهای دستگاه تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی                  -6
 کشور ارسال شده است؟

 ) تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوعطرح(شهروند مداری 

 آیا منشور اخالقی دستگاه تدوین، ترویج و عملیاتی شده است؟ -1

 آیا تسهیالت و امکانات مناسب برای رفاه حال ارباب رجوع پیش بینی شده است؟ -2

تند و  آیا زمان انجام کار، مدارک مورد نیاز، مقررات مورد عمل، عنوان واحد و محل استقرار آن مس                  -3
 به اطّالع ارباب رجوع می رسد؟

 آیا نظرات ارباب رجوع به صورت منظم جمع آوری وجمع بندی می گردد؟ -4

 میزان رضایت ارباب رجوع بر اساس فرمهای نظرسنجی از مردم چقدر است؟ -5

 آیا سازوکار الزم جهت جمع آوری، جمع بندی، نگهداری و رسیدگی به شکایات ارباب رجوع طراحی و                    -6
 عملیاتی شده است؟
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 آیا نظام پاسخگویی و رسیدگی به شکایات ارباب رجوع طراحی و مستقر شده است؟ -7

 آیا نتایج نظرات ارباب رجوع در وضعیت استخدامی مدیران و کارکنان تأثیر داده می شود؟ -8

مراجع چنان چه افکارسنجی و نظرسنجی عمومی از نحوه ارایه خدمات به مردم توسط دستگاه یا                   -9
 دیگر صورت گرفته، میزان رضایت مردم چه مقدار است؟

 سالمت اداری و مالی

چه ...)  پیشگیری و مبارزه با رشوه، پارتی بازی و           (برای ارتقای سالمت اداری و مالی دستگاه            -1
 اقداماتی انجام شده و میزان موفقیت آنها چقدر است؟

 گویی صورت گرفته است؟چه اقداماتی در راستای ارتقای شفافیت و پاسخ -2

 چه اقداماتی در خصوص طراحی و استقرار نظام نظارت و بازرسی صورت گرفته است؟ -3

 آیا ضوابط استفاده از اتومبیلهای دولتی و سایر تجهیزات و امکانات در اختیار افراد، رعایت می شود؟ -4

 توجه و حساسیت در نگهداری و مصرف اموال دولتی به چه میزان است؟ -5

آیا سازمان از انضباط مالی خوب برخوردار است و گزارشها و شاخصهای مالی الزم تهیه و بر آن                      -6
 اساس اقدامات اصالحی صورت می پذیرد؟

آیا برنامه ای برای صرفه جویی در هزینه های امور پشتیبانی در مقایسه با سالهای پیش تهیه، تدوین                -7
 و اجرا می گردد؟

 طرحهای عمرانی

یابی به اهداف یک ساله که عبارت است از نسبت عملکرد پیشرفت فیزیکی طی سال مورد نظر                دست -1
 به چه میزان است؟) با توجه به اعتبارات تخصیصی(به پیش بینی پیشرفت فیزیکی طی همان سال 

 درصد علل تأخیر طرحهای عمرانی مربوط به دستگاههای اجرایی چه میزان است؟ -2

به )  بر اساس شاخصها و استانداردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور         ( ها  کیفیت اجرای پروژه   -3
 چه نحوی است؟

 نسبت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سریع پروژه ها به اعتبارات مصوب چه مقدار است؟ -4

 نسبت حجم عملیات مطابق اعتبارات مصوب به حجم عملیات در دست اجرا چه مقدار است؟ -5
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 روژه هایی که از طریق مناقصه واگذار شده اند به کل پروژه های واگذار شده چه میزان است؟نسبت پ -6

 درصد کاهش مدت زمان اجرای پروژه ها نسبت به متوسط کشور چه میزان است؟ -7

 چه مقدار است؟) بر حسب واحد محاسبه(قیمت تمام شده  -8

اداری موضوع  شورای عالی 31/6/1382  مورخ122656/1901مصوبه شماره  
 طرح ایجاد مراکز خدمات رسانی الکترونیکی در استانهای پیشرو

 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و           25/5/1382شورای عالی اداری در صد و چهارمین جلسه              
برنامه ریزی کشور به منظور باال بردن سطح کیفیت زندگی مردم، ارایه خدمات با کیفیت و سریع به                       

 خدماتی، جلوگیری از سفرهای متعدد شهری،          - مراحل انجام کارهای اداری        شهروندان، ساده سازی 
فراهم آوردن امکان ارایه خدمات غیر حضوری و در راستای تحقق دولت الکترونیک مورد زیر را تصویب                  

 :نمود

 1ماده  

 شورای عالی اداری، مراکز       22/4/1381ط مورخ    .722/13مصوبه شماره    )  21(در اجرای ماده      
.  استان پیشرو با شرایط زیر در شهرستانهای مراکز استان ایجاد می گردد            4انی الکترونیکی در    خدمات رس

ایجاد این نوع مراکز در سایر مناطق شهری پس از بررسی نتایج عملکرد این مراکز و بهسازی الزم به                      
 . می باشدامکانپذیرپیشنهاد وزارت کشور و تأیید کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری 

  اطّالع رسانی به مردم-مرحله اول 

 2ماده  

استانداری و دستگاههای اجرایی استان موظف اند در راستای اطّالع رسانی نحوه ارایه خدمات به مردم،  
 .اقدامات الزم را به شرح زیر انجام دهند

ر را به    ماه پس از شروع طرح، موارد زی       2کلیه دستگاههای اجرایی استان موظف اند، حداکثر ظرف         -1
کمیته اجرایی مستقر در استانداری، متشکل از مجری طرح، نمایندگان سازمان مدیریت و                      
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برنامه ریزی استان، شرکت مخابرات استان و دستگاههای ذی ربط که خدمات آنها در اولویت اجرای              
 .این مصوبه قرار دارند، ارایه نمایند

 اتروشهای اداری همراه با زمان بندی انجام خدم -الف 

 مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمات -ب 

 .باید تکمیل شود) خدمات گیرندگان(فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات که توسط مردم  -ج 

 آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی اداره یا دستگاه اجرایی -د 

 :زیر اقدام نماید ماه پس از شروع طرح نسبت به اجرای موارد 3استانداری موظف است حداکثر  -2

 برای نگهداری و بازیابی کلیه فرمهای دستگاههای اجرایی با           eformایجاد بانک اطّالعاتی     -الف 
 فرمت استاندارد

 :ایجاد جایگاه اینترنتی پورتال استان به طوری که مردم قادر باشند با اتصال به این جایگاه -ب 

 . و مدت زمان الزم آگاه شونداز مراحل انجام کارهای اداری، مدارک مورد نیاز  

فرمهای مورد نیاز خود را بدون مراجعه به ادارات مختلف از طریق اتصال به این جایگاه                       
 .اینترنتی مشاهده و دریافت کنند

مسئولیت بهنگام رسانی اطّالعات و صحت محتوای فرمها با دستگاه اجرایی ذی ربط و پشتیبانی و                 -3
 .ورتال با استانداری استنگهداری بانک اطّالعاتی و پ

، از فضاهای موجود اداری در استان ترجیحاً شهرداری، استانداری و           1 برای اجرای مرحله     -1تبصره  
 .یا اداره پست استفاده شود

 استانداری و کلیه دستگاههای اجرایی استان موظف اند برای اجرای مراحل بعدی طرح،               -2تبصره  
 مصوبه شماره  (سط کارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان           مطابق برنامه زمان بندی شده که تو        

 هیئت وزیران، موضوع آیین نامه شورای برنامه ریزی استان و          16/4/1382 هـ مورخ    26517ت/  16918
تعیین و ابالغ می گردد، کلیه خدمات موضوع این مصوبه را با نگرش                     )   تخصصی گروههایکار

 .کیل بانکهای اطّالعاتی الزم به مردم ارایه دهندمشتری مداری، به صورت مکانیزه و با تش
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  ارایه خدمات به مردم-مرحله دوم 

 3ماده  

به منظور فراهم آوردن امکان ارایه خدمات گوناگون الکترونیکی به مردم از طریق مراکز ایجاد شده و                 
 .زیر هستندشبکه اینترانت استان، استانداری و دستگاههای اجرایی استان مکلف به انجام اقدامات 

حداکثر (استانداری موظف است با همکاری مجری طرح نسبت به تعیین محل و فضای مناسب                   -1
برای ایجاد مرکز عملیاتی شبکه در سطح استان با همکاری سایر دستگاههای                )   متر مربع  200

 .اجرایی ذی مدخل اقدام نماید

با مجری طرح در خصوص      شرکت مخابرات استان موظف است همکاری مستمر و همه جانبه               -2
تأمین زیربنای مخابراتی به عمل آورد، به طوری که مراکز خدمات رسانی الکترونیکی به کلیه                    

 .دستگاههای اجرایی با پهنای باند مناسب جهت تبادل اطّالعات متصل شوند

  نسبت به راه اندازی اولین مرکز خدمات رسانی           1383استانداری ها موظف اند تا اول مهرماه           -3
 .الکترونیکی با حداقل خدمات قابل ارایه اقدام نمایند

سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها موظف اند برای عملیاتی کردن این طرح اعتبارات الزم را               -4
 .در بودجه سنواتی استان پیش بینی و نسبت به تخصیص به موقع آن اقدام کنند

 4ماده  

 خدمت اولویت دار و فراگیر را که در زمان         5 موظف است حداقل     ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان    
تعیین شده قابل مکانیزه هستند بر حسب شرایط در هر یک از استانهای پیشرو با همکاری مجری،                       

خدمات اولویت دار  .  انتخاب و نسبت به ارایه آنها از طریق مراکز خدمات رسانی الکترونیکی اقدام نماید               
 :به شرح زیر می باشند

 )سازمان ثبت احوال... (امور سجلّی شامل صدور شناسنامه، گواهی فوت، تغییرات سجلّی و  :الف

 )سازمان امور مالیاتی... (خدمات مالیاتی مورد نیاز مردم و  :ب
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نیروی انتظامی،  ...  (خدمات صدور و تمدید گواهینامه رانندگی، ارایه عدم خالفی، شماره گذاری و               :ج
 )گیراهنمایی و رانند

 ...)شرکتهای آب، برق، مخابرات، پست و... (خدمات درخواست انشعاب، تعمیرات، پرداخت قبوض و  :د

 )شهرداری... (خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان، عدم خالفی، پایان کار، عوارض نوسازی و  :هـ 

 )وزارت بازرگانی... (خدمات مربوط به صدور پروانه کسب، کارت  بازرگانی و  :و

 تشکیالت و ساختار اجرایی

 5ماده  

 .مجری طرح در هر استان توسط استاندار و با شرایط زیر انتخاب می شود

 دارای تحصیالت دانشگاهی در رشته های مرتبط :الف

 دارای سابقه کار مؤثر در زمینه فنّاوری اطّالعات :ب

 .خصوصی انجام می شود کلیه امور اجرایی طرح حتی االمکان از طریق مشارکت با بخش -تبصره

 6ماده  

کمیسیون اتوماسیون نظام اداری، مسئول برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح                
 نسبت به ارزیابی،    1383ایجاد مراکز خدمات رسانی الکترونیکی بوده و موظف است حداکثر تا پایان سال              

یم به سایر مناطق شهری با هماهنگی وزارت         بهسازی و یا بازطراحی مراکز اقدام و نتیجه را جهت تعم            
 .کشور به تمام استانها ابالغ نماید

 7ماده  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری ها موظف اند زمینه الزم جهت مشارکت بخش                  
ین امر  غیردولتی را در ایجاد، بهره برداری و توسعه این مراکز به وجود آورده و مجریان و داوطلبان انجام ا                 

 .را در گسترش مراکز، مورد حمایت قرار دهند
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 8ماده  

کمیسیون اتوماسیون نظام اداری بر اساس ضوابطی که تعیین می نماید، اسامی آن دسته از افراد و                   
دستگاههای اجرایی را که در تحقق مفاد این مصوبه بیشترین تالش را داشته اند جهت تقدیر به شورای                   

 .ایدعالی اداری اعالم می نم

 9ماده  

 ماه یک بار گزارش پیشرفت طرح را به کمیسیون            3استانداران استانهای پیشرو موظف هستند هر        
اتوماسیون نظام اداری ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است گزارش عملکرد               

 .این مصوبه را به شورای عالی اداری ارایه نماید

 شورای عالی اداری، موضوع 12/9/1382  مورخ172792/1901مصوبه شماره  
 طرح ساماندهی واحدهای آماری دستگاههای اجرایی کشور

 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و        17/8/1382شورای عالی اداری در صد و ششمین جلسه مورخ            
ای  شور 1379برنامه ریزی کشور به منظور تحقق بخشیدن به اهداف نظام آماری کشور مصوب اسفندماه               

 :عالی آمار و ساماندهی واحدهای مسئول آمار و اطّالعات در دستگاههای اجرایی، تصویب نمود

به منظور اجرای سیاستها،  برنامه ها و طرحهای مربوط به نظام آماری کشور و همچنین ایجاد                      -1
 تبدیل  انسجام در تهیه آمارهای ثبتی و غیر ثبتی، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی موظف اند با                 

عناوین واحدهای فعال در زمینه آمار و اطّالعات و تجمیع آنها و با هماهنگی و تأیید سازمان                       
مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ایجاد واحد آمار و منابع اطّالعات با شرح وظایف و                         

 :مأموریتهای زیر اقدام نمایند

 ت دستگاه شناسایی نیازهای آماری کشور در بخش مربوط به فعالی-  

 استقرار نظام آماری ثبتی در داخل دستگاه به منظور تولید نیازهای آماری کشور اعم از                    -  
نیازهای آماری عمومی و نیازهای آماری مدیریت دستگاه با همکاری و هماهنگی مرکز آمار               

 ایران
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یت  تهیه و اجرای طرحهای آمارگیری در قالب برنامه مصوب شورای عالی آمار و با رعا                   -  
آیین نامه نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای آمارگیری دستگاهها و انجام اقدامات الزم                    

 به منظور استخراج نتایج آماری و اطّالع رسانی در این زمینه

 جمع آوری آمارها و داده های مورد نیاز حسابهای ملی بخش ذی ربط در سطح ملی و                     -  
 منطقه ای

 آمارگیری برای تولید آمارهای مورد نیاز و پردازش و               تهیه،  اجرا و استخراج طرحهای       -  
تحلیل آن در جهت استفاده از نتایج در برنامه های دستگاه متبوع و همچنین در راستای                    
طرحها و برنامه های مرکز آمار بر اساس ضوابط، دستورالعملها، بخشنامه ها و راهکارهای                 

 ابالغی مرکز آمار ایران

ات آماری دستگاه و انجام هماهنگی های الزم با مرکز آمار ایران برای              ایجاد پایگاه اطّالع   -  
 اتصال آن به پایگاه اطّالعات آماری بخشی و شبکه اطّالع رسانی کشور

 اطّالع رسانی و ارایه آمارهای تولید شده حاصل از نظام آمارهای ثبتی و آمارگیری ها به                   -  
 کاربران آمار

 ی عالی آمار در داخل دستگاه پیگیری اجرای مصوبات شورا-  

 تهیه طرحهای آموزشی الزم برای ارتقای دانش آماری کارکنان واحد و انجام اقدامات الزم               -  
 در این زمینه

  تهیه سالنامه، فصلنامه و ماهنامه آماری بر حسب نیاز-  

نابع اطّالعات   در مورد دستگاههای اجرایی که در زمان ابالغ این مصوبه فاقد واحد آمار و م                -تبصره
 .این مصوبه اقدام خواهد شد“ 7”بوده اند، بر اساس ضوابط موضوع تبصره بند 

واحدهای مسئول آمار و منابع اطّالعات دستگاههای اجرایی موظف اند در انجام فعالیتهای آماری و                -2
ران تبعیت  آمارگیری ها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه بندی های آماری مرکز آمار ای               

الزم است این واحدها بر مبنای مطالعات و بررسی های خود برای نیل به برداشت یکسان و                .  نمایند
 .معادل از تعاریف و مفاهیم کاربردی آماری، هماهنگی های الزم را با مرکز آمار ایران به عمل آورند
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در انجام وظایف فوق و      واحدهای مسئول آمار و منابع اطّالعات دستگاههای اجرایی موظف اند              -3
فعالیتهای آماری و سایر وظایف و فعالیتهای مربوط به توسعه و تقویت نظام آماری کشور، همکاری                
و هماهنگی الزم را با مرکز آمار ایران، دبیرخانه شورای عالی آمار و کمیسیون تخصصی آن به عمل               

 .آورند

رالعملها، شیوه نامه ها و راهکارهای موردنیاز     مرکز آمار ایران در جهت تأمین هماهنگی، ضوابط،  دستو         
را به دستگاههای اجرایی ابالغ می نماید و حسب درخواست دستگاهها راهنمایی و همکاری الزم را               

 .معمول می دارد

بر اساس مفاد این مصوبه، واحد آمار و منابع اطّالعات در تشکیالت تفصیلی در کلیه وزارتخانه ها و                  -4
 وابسته به ریاست جمهوری از محل تجمیع و تغییر عناوین واحدهای مشابه در               سازمانهای مستقل 

سطح سازمانی این واحد در مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها،         .  سطح دفتر یا مدیریت ایجاد می شود     
 سازمان مدیریت   13/9/1381 مورخ   167393/101حسب طبقه بندی انجام شده در بخشنامه شماره        

در سایر  .   در مؤسسات نوع الف یا ب مدیریت یا گروه تعیین می شود                   و برنامه ریزی کشور   
دستگاههای اجرایی با توجه به مفاد بخشنامه اخیرالذکر و با رعایت مقررات و منظور داشتن عوامل                 

 .مؤثر، سطح سازمانی واحد مسئول آمار و منابع اطّالعات تعیین می گردد

یر شرایط مورد نیاز، برای انتصاب مسئول واحد آمار          دارا بودن تخصص آماری، عالوه بر سا       -تبصره
 .و منابع اطّالعات ضروری است

مسئولیت هماهنگی واحدهای مسئول آمار و منابع اطّالعات دستگاهها در استانها به عهده سازمان                -5
مدیریت و برنامه ریزی استان است و این واحدها موظف اند در انجام وظایف خود و فعالیتهای                     

 بر اساس راهکارهای ابالغی توسط شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و                 آماری،
 .برنامه ریزی استان همکاری و هماهنگی الزم را به عمل آورند

انجام امور دبیرخانه کمیته آمار بخشی مربوط و اقدامات اجرایی ناشی از انجام وظیفه این کمیته و                   -6
کارشناسی برای فعالیت بهینه آن به عهده واحد مسئول آمار و منابع              همچنین انجام بررسی های    

 .اطّالعات دستگاه اجرایی می باشد
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 ماه پس از ابالغ این مصوبه، پیشنهاد          3وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی موظف اند ظرف مدت           -7
زارتخانه ها و  تشکیالت واحد مسئول آمار و منابع اطّالعات را بر اساس ضوابط ساختار سازمانی و                

  مورخ  28216/105موضوع بخشنامه های شماره     (سازمانهای مستقل تحت نظر رئیس جمهور          

به سازمان  )    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور     13/9/1381 مورخ   167393/101 و   25/2/1381
 .مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند

دستگاههای اجرایی و دستگاههای اجرایی که        ایجاد پست سازمانی در واحدهای استانی          -تبصره
فاقد واحد آماری می باشند به موجب ضابطه ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                

 .تهیه و ابالغ خواهد شد

کلیه اصالحات تشکیالتی موضوع این مصوبه از محل پستهای سازمانی موجود دستگاههای                   -8
 .اجرایی انجام خواهد شد

وزرا و یا باالترین مقام اجرایی دستگاههای اجرایی، مسئول حسن اجرای این مصوبه می باشند و                   -9
مرکز آمار ایران ضمن همکاری با دستگاهها در جهت اجرای صحیح و به موقع مصوبه،                          
پیگیری های الزم را به عمل می آورد و گزارش عملکرد این مصوبه را برای طرح در شورای عالی                   

 .ه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می نماینداداری ب
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 1)نماتن(بخشنامه ابالغ نظام مهندسی تولید نرم افزار  

به منظور نظم  بخشی به نحوه ارجاع پروژه های نرم افزاری رایانه ای توسط دستگاههای اجرایی،                    
یشنهادها از سوی پیمانکاران و ارزیابی پیشنهادها و نیز نحوه نظارت بر پروژه،  به                   چگونگی دریافت پ  

شامل شش بخش با عناوین زیر، برای اجرا ارسال            »  )نماتن(نظام مهندسی تولید نرم افزار      «پیوست  
 :می شود

 مشاوره پروژه هاي نرم افزاري -١

 RFPتهيه درخواست براي ارايه پيشنهاد  -٢

 روژه هاي نرم افرارينظارت بر پ -٣

 ارايه پيشنهاد -٤

 ارزيابي پيشنهاد -٥

 پيمان نامه نرم افزاري -٦

رؤسای دستگاههای اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها موظف اند هنگام تهیه نرم افزاری که به                   
 :سفارش دستگاه تولید می شود، به شرح زیر بر طبق این نظام عمل کنند

 هر فصل از نظام مزبور كه سايه خورده است، اختياري و بقيه قسمتها اجباري                اجراي قسمتهايي از   :الف
 .مي باشد

 از توان كارشناسي الزم برخوردار نيست، آنها را         ٥ و   ٣،  ٢،  ١چنان چه دستگاه اجرايي براي بندهاي       :ب
نجام در اين صورت، شركتي كه مأمور ا      .  با عقد قرارداد از طريق شركتهاي انفورماتيكي انجام دهد         

 .اين خدمات مي شود، نبايد براي پروژه نرم افزار مورد نظر به عنوان پيمانكار پيشنهاد دهد

 . تأييد رئيس دستگاه يا مقامات مجاز از طرف وي مبني بر رعايت نظام مزبور كافي است :ج

                                                                                                                                       
 شامل شش بخش جهت اجرا صادر گردیده و پیوست آن در               2/8/1383 مورخ   139202/101این بخشنامه به شماره      .  1

ولید و توسعه نرم افزار انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه لوح                کتاب نظام مهندسی و استانداردهای ت      
 .فشرده درج گردیده است
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  و 8/10/1376 مورخ   5963/102-12524/57شماره  :  در پایان، توجه آن دستگاه را به بخشنامه های        
 که در مورد پروژه های انفورماتیکی صادر شده است،          10/5/1380 مورخ   6062/105-10797/57شماره  

 .جلب می کند

دستورالعمل پرداخت وام به شرکتهای خصوصی و تعاونی کوچک و متوسط فعال  
 ICT1در زمینه 

 مقدمه -1

 در حوزه   به منظور کمک به رشد و توسعه شرکتهای خصوصی و تعاونی کوچک و متوسط فعال                   
فنّاوری اطّالعات و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی در قالب این دستورالعمل نسبت به                    

 .پرداخت وام در راستای اهداف زیر به شرکتهای واجد شرایط فوق اقدام می نماید

نوع وام  هدف از پرداخت این     :  ICTپرداخت وام برای توسعه کسب و کار شرکتهای فعال در زمینه             :الف
 به منظور تقویت بنیه اجتماعی آنها و        ICTصرفاً کمک به رشد اقتصادی شرکتهای فعال در حوزه           

 .نیز توسعه اشتغال در بخش می باشد

هدف از پرداخت این نوع وام، توسعه        :  ICTپرداخت وام برای توسعه کسب و کار خاص در حوزه             :ب
 دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی توسعه کسب و کارهای خاصی است که بنا به تشخیص و اعالم

 .آنها از اولویت باال برخوردار باشد

هدف از پرداخت این نوع وام، جبران کمبود اعتبارات         :  پرداخت وام برای تکمیل پروژه های پژوهشی      :ج
مورد نیاز توسعه محصول در مواردی است که سقف کمک بالعوض قابل تخصیص به شرکت                   

 .هزینه پروژه باشد%) 50( کمتر از 26/5/1382ش مورخ .98820/3 شماره براساس دستورالعمل

                                                                                                                                       
 به تصویب دبیرخانه شورای عالی      30/5/1383 ماده در تاریخ     5 در   31/5/1383 مورخ   2330/190این شیوه نامه به شماره     .  1

 سیده است و از زمان ابالغ آن جایگزین دستورالعمل شماره                اطالع رسانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ر            

 . گردیده است30/5/1382ش مورخ 97254/03
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 . در پرداخت وام، اولویت بر مبنای تاریخ ثبت درخواست و وجود اعتبار می باشد-1تبصره 

 که دارای شرایط الزم می باشند، از اولویت دریافت         ICT شرکتهای مستقر در مراکز رشد       -2تبصره  
 .بودتسهیالت برخوردار خواهند 

 اولویت در اخذ وام با شرکتهایی است که دارای قرارداد مبادله شده با کارفرما برای اجرای            -3تبصره  
 . باشند ولی از توانهای الزم برای اجرای آن برخوردار نیستندICTیک طرح 

 )توسعه کسب و کار(“ الف”چارچوب و ضوابط پرداخت وامهای موضوع بند  -2

ضی می باید یک شرکت ثبت شده دارای رتبه انفورماتیک بوده که                متقا:  شرایط متقاضی  -الف 
 بار اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل و ارسال           1 سال از تاریخ ثبت آن گذشته و           1حداقل  

شرکتهای غیر نرم افزاری فاقد رتبه انفورماتیک در صورت دریافت تأییدیه فعالیت           .  نموده باشد 
از دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی      )   سوابق کاری  بر مبنای اساسنامه و      (ICTدر حوزه   

 .می توانند متقاضی این نوع وام باشند

درآمد +  فروش ناخالص   (حداکثر وام پرداختی به شرکتها تابع توان مالی         :  حداکثر وام پرداختی   -ب 
ان چهار برابر حقوق و مزایای ساالنه کارکن      ×   سایر دریافتی ها و درآمدها     +  حاصل از خدمات    

 1شرکت بوده و مقدار آن بر اساس جدول         )  شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی و لیست بیمه       
میزان وام پرداختی بر اساس ارزیابی طرح کسب و کار شرکت و با توجه به               .  محاسبه می گردد 

طرح کسب و کار شرکت می باید حداقل حاوی          .  اولویتها و محدودیتها مصوب خواهد شد       
 . پیوست یک باشداطّالعات مندرج در
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 ICT حداکثر وام پرداختی به شرکتهای فعال در حوزه -1جدول 

 )به میلیون ریال(سقف میزان وام  توان مالی
2000-0 

5000-2000 

10000-5000 

  به باال10000

 توان مالی × 25/0

 200) + 15/0× توان مالی (

 700) +05/0× توان مالی (

1200 

 
 و کارمزد وام بر اساس ارزیابی طرح کسب و کار ارایه شده تعیین               میزان سود :  سود و کارمزد   -ج 

گیرنده .  می باشد%)  12(و حداکثر   %)  6(حداقل میزان سود و کارمزد این وام معادل          .  می گردد
وام موظف است معادل مابه التفاوت نرخ وام پرداختی با نرخ مصوب وام اشتغال در بخش                   

دم دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده در طرح           در صورت ع  .  خدمات تضمین ارایه نماید   
شرکت موظف به پرداخت    )  از جهت افزایش توان مالی و تعداد کارکنان شاغل         (کسب و کار    

 .مابه التفاوت نرخ سود و کارمزد وام تا نرخ وامهای اشتغال برای بخش خدمات خواهد بود

ورالعمل دبیرخانه شورای   نوع ضمانت تسهیالت پرداخت شده مطابق با دست          :  نوع ضمانت  -د 
 .عالی اطّالع رسانی خواهد بود که در چارچوب قرارداد عاملیت بانک عامل ابالغ می گردد

شرکتهای متقاضی مکلف اند تقاضای خود را در قالب یک طرح کسب و کار                :  روش تقاضا  -هـ 
 .ایه نمایندحاوی اطّالعات مندج در کاربرگ پیوست به دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی ار

تقاضاهای واصله در هر دوره توسط کارگروه اقتصادی منتخب            :  روش بررسی و تصویب     -و 
 .شورای عالی اطّالع رسانی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد

 وام در سقف اعتبار پرداختی      3 حداکثر تعداد وامهای پرداختی به هر شرکت در هر سال از              -تبصره
 .به شرکت تجاوز ننماید

توسعه و کسب و کارهای خاص در حوزه          (“  ب”چارچوب و ضوابط پرداخت وامهای موضوع بند           -3
ICT( 
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متقاضی می باید یک شرکت ثبت شده و دارای مجوز برای فعالیت در زمینه              :  شرایط متقاضی  -الف 
پرداخت وام در این قالب صرفاً برای کسب و کارهای            .  اعالم شده از سوی دبیرخانه باشد      

 . از سوی دبیرخانه مجاز می باشداعالم شده

میزان وام پرداختی برای هر کسب و کار اعالم شده در قالب                    :  حداکثر وام پرداختی    -ب 
 .دستورالعمل مربوطه از سوی دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی اعالم می گردد

ادل سود و   و حداکثر آن مع   %)  6(حداقل سود و کارمزد این نوع وام معادل           :  سود و کارمزد   -ج 
میزان سود و کارمزد برای هر کسب وکار    .  کارمزد وامهای اشتغال برای بخش خدمات می باشد      

 .خاص در دستورالعمل مربوطه اعالم می گردد

نوع ضمانت تسهیالت پرداخت شده مطابق با دستورالعمل دبیرخانه شورای              :  نوع ضمانت  -د 
 .اد عاملیت بانک عامل ابالغ می گرددعالی اطّالع رسانی خواهد بود که در چارچوب قرارد

شرکتهای واحد شرایط می باید تقاضای خود را در قالب کاربرگ ویژه که برای               :  روش تقاضا  -هـ 
هر کسب و کار خاص توسط دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی در قالب دستورالعمل مربوطه 

 .ابالغ می گردد تهیه و ارسال نمایند

تقاضای شرکت از لحاظ انطباق شرایط متقاضی با ضوابط مندرج در           :  بروش بررسی و تصوی    -و 
دستورالعمل مربوطه توسط دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی بررسی و در صورت احراز                

 .شرایط، وام پرداخت می گردد

 )تکمیل پروژه های پژوهشی(“ ج”چارچوب و ضوابط پرداخت وامهای موضوع بند  -4

 با توجه به این که برای پرداخت این نوع هیچ گونه تقاضای مستقیمی                   :شرایط متقاضی  -الف 
دریافت نمی شود، بلکه وام برای جبران کمبود اعتبار پروژه های پژوهشی مصوب در سیستم               
حمایت از پروژه های پژوهشی پرداخت می گردد، لذا متقاضیان می باید واجد شرایط برای                 

 .ت از تحقیقات بخش خصوصی و تعاونی باشندتقاضای کمک بالعوض در قالب طرح حمای

حداکثر وام قابل پرداخت در این روش به هر شرکت برابر سقف کمک              :  حداکثر وام پرداختی   -ب 
 ش مورخ  9882/03بالعوض تعیین شده برای هر شرکت در قالب دستورالعمل شماره                 

ل هزینه پروژه   میزان وام قابل پرداخت به هر شرکت بر اساس تفاض           .   می باشد 26/5/1382
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 برابر سقف کمک بالعوض پرداخت به شرکت از سوی شورای راهبری طرح                2مصوب با   
حمایت از تحقیقات بخش خصوصی و تعاونی پیشنهاد، و به تصویب دبیرخانه شورای عالی                

 .اطّالع رسانی می رسد

ت عدم  در صور .  می باشد%)  4(میزان سود و کارمزد این نوع وام معادل            :  سود و کارمزد    -ج 
دستیابی شرکت به اهداف مندرج در پیشنهادیه پژوهشی مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ               

 .بهره وام پرداختی با نرخ مصوب وامهای اشتغال برای بخش خدمات خواهد بود

نوع ضمانت تسهیالت پرداخت شده مطابق با دستورالعمل دبیرخانه شورای             :   نوع ضمانت  -د 
 .هد بود که در چارچوب قرارداد عاملیت بانک عامل ابالغ می گرددعالی اطّالع رسانی خوا

بلکه .  هیچ گونه تقاضای مستقیم برای دریافت این گونه وامها دریافت نمی شود          :  روش تقاضا  -هـ 
پرداخت این نوع وام بر اساس ارزیابی پیشنهادیه تحقیقاتی شرکت برای استفاده از طرح                   

 .ی و تعاونی تعیین می گرددکمک بالعوض به تحقیقات بخش خصوص

روش بررسی و تصویب این نوع وام تابع بررسی و تصویب                 :  روش بررسی و تصویب      -و 
 26/5/1382ش مورخ   .98820/3پیشنهادیه پروژه های تحقیقاتی مطابق دستورالعمل شماره        

 .می  باشد

عالی اطّالع رسانی و    به تصویب دبیرخانه شورای      30/5/1383 ماده در تاریخ     5این دستورالعمل در     -5
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است و از زمان ابالغ آن جایگزین دستورالعمل شماره                

 . می گردد30/5/1382ش مورخ 97254/03

 درخواست دریافت شده تا تاریخ ابالغ این دستورالعمل بنا به دستورالعمل قبلی رسیدگی                  -تبصره
شرکت که نسبت به توقف درخواست قبلی اقدام و اصالح درخواستها             خواهد شد، مگر بنا به درخواست        

 .متناسب با دستورالعمل جدید اقدام کنند

 
 جهانگرد...                                                                             نصرا

 ع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور                                               دبیر شورای عالی اطّال
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  حداقل اطّالعات مورد نیاز در طرح کسب و کار-پیوست یک  

 در صورت   ir.takfa.wwwوب گاه  از طریق   )  ICT-02تکمیل و ارسال کاربرگ     (معرفی شرکت    -1
 .ارسال، مجدداً ارسال شود

 : پیشنهادی با تأکید بر نکات ذیلمعرفی محتوای کسب و کار -2

  معرفی طرح2-1 

  تحلیل بازار2-2 

  تحلیل و حجم بازار2-2-1  

  سهم شرکت از بازار2-2-2  

  روند رشد فروش2-2-3  

  مشتریان بالقوه و بالفعل2-2-4  

  قابلیتهای صادراتی نرم افزار2-2-5  

  تحلیل رقبا2-2-6  

 ه سایر رقبا مزیت رقابتی شرکت نسبت ب2-2-7  

  شاخصهای مالی2-3 

  توان مالی شرکت2-3-1  

  ماه آینده24 پیش بینی توان مالی شرکت طی 2-3-2  

  پیش بینی درآمدهای آتی اجرای طرح2-3-3  

  میزان هزینه های مورد نیاز برای انجام طرح2-3-4  

  میزان سرمایه گذاری مورد نیاز2-3-5  

  میزان وام درخواستی2-3-6  

  نرخ بازده داخلی2-3-7  

  ارزش فعلی خالص طرح2-3-8  
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  شاخصهای فنی2-4 

  فنّاوری مورد استفاده2-4-1  

  توانایی های فنی شرکت برای انجام طرح2-4-2  

  تجربه استفاده از سایر فنّاوری ها2-4-3  

  مزیت رقابتی فنّاوری مورد استفاده2-4-4  

  زمانبندی اجرای پروژه2-5 

  سرمایه انسانیوضعیت -3

  سرمایه انسانی فعلی شرکت3-1 

  وضعیت اشتغال زایی طرح3-2 

  ماه آینده24 وضعیت سرمایه انسانی شرکت پس از اجرای طرح، طی 3-3 

دو شاخص ذیل که عامل تعیین میزان و کارمزد آن خواهد بود می باید مورد توجه و دقت                      :  توجه
 .شرکت قرار گیرد

اطّالعات بر اساس   (آمد ساالنه شرکت به درآمد در سال ماقبل تقاضای وام           نسبت در :  نرخ رشد درآمد  
 )اظهارنامه مالیاتی

اطّالعات (نسبت اعضای شاغل شرکت به اعضای شاغل در سال پایه                :  شاخص نیروی انسانی   
 )براساس لیستهای بیمه شرکت
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 خش خصوصی برنامه تکفاکاربرگ معرفی شرکتهای خصوصی متقاضی استفاده از طرح حمایت از تحقیقات ب

  نام شرکت-1  مدیر عامل-2

  تلفن-3  فاکس-4

  ایمیل-5  آدرس-6

  شماره ثبت-7 تاریخ ثبت/  محل -8

  کد انفورماتیک-9  سرمایه ثبت شده-10

  * گردش مالی دو سال قبل-11 * گردش مالی سال قبل-12

 .)یک مورد انتخاب شود: ( زمینه فعالیت اصلی شرکت-13

  سیستمهای اطّالعاتی شبکه و سخت افزار  امنیت اطّالعات وش مصنوعی  ه

  سایر محتوی آموزشی و فرهنگی  تجارت الکترونیک 

 .)یک مورد انتخاب شود: ( زمینه فعالیت فرعی شرکت-14

  سیستمهای اطّالعاتی شبکه و سخت افزار  امنیت اطّالعات  هوش مصنوعی 

  سایرمحتوی آموزشی و فرهنگی   تجارت الکترونیک 

  سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت-15

مسئولیت در هیئت  سهامداران
 ردیف نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه درصد سهام مدیره
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 )سال قبل (** حق بیمه ابرازی-16

 ماه تعداد مبلغ
 نفروردی  

 اردیبهشت  

 خرداد  

 تیر  

 مرداد  

 شهریور  

 مهر  

 آبان  

 آذر  

 دی  

 بهمن  

 اسفند  

 جمع  

 . لطفاً رونوشت اظهارنامه مالیاتی ارسالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمیمه گردد*

 . لطفاً رونوشت لیست بیمه های ارسالی ضمیمه گردد**

 
 

 مدیر عامل                              نام و امضای رئیس هیئت مدیره        نام و امضای 

 
 
 
 
 

لطفاً پس از تکمیل به همراه ضمایم جهت بررسی دبیرخانه طرح واقع در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور                        
 ).3274401تلفن (پژوهشی ارسال فرمایید 

 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ساختمان شماره یک طبقه چهارم             -ه   خیابان صفی علیشا  -میدان بهارستان   :  آدرس
 دفتر امور پژوهشی
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دستورالعمل نحوه ارجاع کار و برگزاری مسابقه پروژه های مربوط به فنّاوری  
 1اطّالعات و ارتباطات

و  هیئت محترم وزیران     17/2/1382 هـ مورخ    28496ت  /7386مصوبه شماره   )  13(در اجرای ماده    
به منظور ساماندهی نظام ارجاع کار و برگزاری مسابقه برای پروژه های مربوط به فنّاوری اطّالعات و                    

دستورالعمل نحوه ارجاع کار و برگزاری مسابقه پروژه های مربوط به فنّاوری                «ارتباطات به پیوست     
 .ابالغ می گردد» اطّالعات و ارتباطات

که مراحل عقد قرارداد آن قبل از ابالغ این دستورالعمل آغاز           به منظور جلوگیری از توقف پروژه هایی       
 با تأیید سازمان مدیریت و       1382گردیده، انجام موارد مغایر با این دستورالعمل حداکثر تا پایان سال                

 .برنامه ریزی کشور مجاز می باشد

وزیران، عقد  هیئت محترم 17/2/1382هـ مورخ  28496ت /7386 مصوبه شماره )13(به استناد ماده 
 .گیرد های مربوط به فنّاوری اطّالعات و ارتباطات مطابق این دستورالعمل صورت می قرارداد پروژه

  تابع ضوابط مورد اشاره در ماده         ،االشاره های مربوط به یکی از مصادیق ذیل         عقد قرارداد پروژه   -1

 .الذکر می باشد  تصویبنامه فوق)13(

 :که های کامپیوتری و اطّالع رسانی شامل تهیه سیستمهای مکانیزه، شب- 

امکان سنجی، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، نصب و راه اندازی سیستمها به شکل                  
 یکپارچه و یا چند سیستم مجزای کاربردی

:  ارایه خدمات مشاوره ای در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی شامل                 - 
، تهیه اسناد برای استعالم یا مناقصه، دریافت و تأیید          RFPست جهت دریافت پیشنهاد     تدوین درخوا 

                                                                                                                                       
 هیئت محترم وزیران این دستورالعمل طی شماره           17/2/1382 هـ مورخ     28496ت  /7386به استناد مصوبه شماره      .  1

 .ر گردیده است توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صاد2/12/1382 مورخ 224976/101
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صورت وضعیتها و کارکردهای موقت و قطعی و داوری فنی در مورد اختالف در قراردادهای                      
 )سخت افزاری و نرم افزاری(انفورماتیکی 

 : ارایه خدمات و راه اندازی شبکه های رایانه ای و اطّالع رسانی- 

، نگهداری وب سایت بر روی شبکه        )وب سایت(ارایه خدمات در زمینه تهیه پایگاه اطّالع رسانی            
، WAN و LAN، تهیه نرم افزارهای چند رسانه ای، طراحی شبکه های     )اینترنت(اطّالع رسانی جهانی   

خدمات پزشکی و آموزش از راه دور بر روی شبکه، خدمات طراحی و نگهداری فروشگاهها و                      
 شگاههای الکترونیک، خدمات تولید و نگهداری نشریات الکترونیک بر روی شبکهنمای

 ICT مطالعات طرح جامع - 

 برای انجام امور اجرایی و اقتصادی شامل           ICT فعالیت یکپارچه ارایه راه حلهای مبتنی بر            - 
د نیاز  تأمین سخت افزار مور   (طراحی سیستم، پیاده سازی نرم افزار، اجرای محیط سخت افزاری            

 و آموزش کاربران.) مشمول این دستورالعمل نمی شود

. اعالم پروژه و انتخاب پیمانکار برای کلیه قراردادهایی که مبلغ آنها از یک میلیارد ریال بیشتر باشد                 -2
 پیوست بوده   1 تهیه شده که حداقل حاوی اطّالعات مندرج در جدول شماره             RFPصرفاً بر اساس    

 . شخص ثالث تهیه می شود مجاز خواهد بودو طی یک قرارداد توسط

 میلیارد ریال می باشد صرفاً توسط      5/2 پروژه هایی که مبلغ قرارداد آنها بیش از          RFP تهیه   -تبصره
 .شرکتهای مشاوره انفورماتیکی مجاز است

 انجام پروژه های موضوع این دستورالعمل که رقم قرارداد آنها بیش از چهارصد میلیون ریال باشد                 -3
 هیئت محترم وزیران به یکی از دو        17/2/1382هـ مورخ   /7386ت  /  7386براساس مصوبه شماره    

 : می باشدامکانپذیرروش برگزاری مناقصه و یا مسابقه به شرح زیر 

 مطابق ضوابط مربوط به برگزاری و یا ترک تشریفات مناقصه:  مناقصه3-1 

  محصول پروژه قابل تعریف نیست و انتخاب       در مواردی که کیفیت استانداردی برای     :   مسابقه 3-2 
 .ارجاع پروژه می تواند از طریق مسابقه صورت پذیرد.  استامکانپذیر مقایسه نتایج بر اساس

نحوه .  توسط کارفرما صورت می گیرد  RFPتشخیص این موارد به پیشنهاد مشاور تهیه کننده           
 .اعالم مسابقه و انجام آن به شرح زیر خواهد بود
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 RFP اعالم عمومی پروژه و عرضه اسناد 3-2-1  

 تعیین گروه داوری مرکب از مسئول دستگاه اجرایی و یا نماینده وی،                      3-2-2  
ذی حساب دستگاه حداقل سه نفر کارشناس فن، اعضای کارشناسی گروه داوری                 

افزایش .  می باید در زمان عقد قرارداد معرفی شده و اسامی آنها پیوست قرارداد گردد               
 امکانپذیر جدید به لیست داوران صرفاً بر اساس توافق کلیه شرکت کنندگان                 نفرات
داوران نباید هیچ گونه وابستگی حقوقی و مالی با شرکت کنندگان مسابقه داشته             .  است
 .باشند

 انتخاب حداقل دو مجری از میان متقاضیان و تعیین مبلغ پایه قرارداد توسط                3-2-3  
 گروه داوری

رداد به مبلغ پایه قرارداد با مجریان انتخابی به منظور پرداخت                   عقد قرا   3-2-4  
رقم %) 50(حق الزحمه و جوایز شرکت کنندگان در مسابقه پرداخت حداکثر پنجاه درصد 

پایه قرارداد به شرکت کنندگان در مسابقه به نحوی که مجموع پرداخت در این مرحله               
میزان پرداختی به شرکت کنندگان      .  ایداز یک و نیم برابر رقم پایه قرارداد تجاوز ننم           

 .براساس کیفیت محصول ارایه شده توسط هیئت داوران مشخص می شود

 . حضور بیش از پنج شرکت کننده در مسابقه بدون پرداخت حق الزحمه مجاز است-1تبصره 

 . حق الزحمه داوران به طور مستقل توسط کارفرما تعیین و پرداخت می شود-2تبصره 

این :  عیین تاریخ برگزاری مسابقه در قراردادهای منعقده برای انجام مسابقه            ت 3-2-5  
تاریخ صرفاً با موافقت کتبی کارفرما و کلیه شرکت کنندگان مسابقه قابل تمدید                    

 .می باشد

  پرداخت مازاد رقم تا سقف قرارداد به برنده اول و خاتمه قرارداد سایر مجریان3-2-6  

اده از پیشنهادها، ایده ها و دستاوردهای حاصل از فعالیت آن            کارفرما حق استف   3-2-7  
دسته از شرکت کنندگان مسابقه که حق الزحمه و یا جایزه دریافت نموده اند را در تکمیل              
فعالیت برنده مسابقه، مشروط به عدم تحمیل کار اضافی به سایر مجریان مربوطه دارا               

 .می باشد
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 RFPاز در تهیه  عناوین اطّالعات مورد نی-1جدول 

  فراهم سازی-

  توجیه هزینه ها-

  قیمتگذاری مجزا برای هر مرحله-

  نوع قرارداد پیشنهادی توسعه و ایجاد-

  مقایسه هزینه ای راه حلهای انتخابی-

  مستندات جمع-5

  استانداردها-

  مستندات سیستمهای موجود-

  تحویل دارایی های مورد نیاز-6

  مستندات-

  نرم افزار-

  آموزش-

  سخت افزارها یا تجهیزات مربوط-

  ضمانت برای سیستم-

  ابزار توسعه و ایجاد و آزمون-

  قالب پیشنهاد-7

 پیشنهاد) فرمت( آرایه -

  ملحقات و ضمایم-

  گزارش مالی سازمان پیشنهاد دهنده-

  اعتبار نامه های فنی پیشنهاد دهنده-

 وع پروژه سوابق نیروی انسانی کلیدی در ارتباط با موض-

  برنامه زمان بندی ارایه و برنامه زمان بندی تصمیم گیری-8

  آخرین مهلت زمانی جهت ارایه پیشنهاد-

  زمان مورد انتظار جهت انجام انتخاب-

  برنامه زمان بندی ترجیحی جهت تکمیل کار توسعه و -

 ایجاد

  تعیین روش نظارت و ارزیابی فعالیت پیمانکار-9

 check pointابی و نقاط وارسی  تعیین مراحل ارزی-

  تعیین روش ارزیابی و پذیرش نتایج-

 بیان مسئله و اهداف پروژه -1

  شرح وضعیت موجود-

  شرح مسئله-

  مستندات پشتیبانی-

  گزارشها-

  نمودارها-

  مثالها-

  اهداف-

  نیازهای فنی-2

  واسطها به سیستمهای موجود-

  نیازهای پایگاه داده ها-

 تباطات و شبکه ها معماری ار-

 )دولتی یا نظامی( استانداردها -

  قابلیت اطمینان سیستم-

  محدودیتهای زمانی-

  زبان برنامه نویسی-

  کامپیوتر میزبان-

  اطّالعات اجرایی-3

 . پاسخ خواهند دادRFP چه کسانی به -

  چگونه می توان توضیحات و اطّالعات -

 .اضافی را درخواست نمود

 سه برنامه ریزی شده با  زمان و محل جل-

 همه پیشنهاد دهندگان بالقوه

  معیارهای انتخاب پیشنهاد-

  سایر اطّالعات اجرایی-

  نیازهای مربوط به هزینه و قیمت-4

  ساختار قیمتگذاری-

  خدمات-

  محصوالت-
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 در بخش خصوصی و ICTشیوه نامه حمایت از تحقیقات و توسعه محصوالت  
 1تعاونی

 :مقدمه 

موفقیت کشورها برای   .  رتباطات و اطّالعات، از جمله صنایع دانایی محور به شمار می آید            فنّاوری ا 
حضور در این عرصه، منوط به سرمایه گذاری تحقیقاتی مناسب در بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی                  

ل در  لذا سرمایه گذاری تحقیقاتی عالوه بر نهادهای علمی، باید در سطح شرکتهای خصوصی فعا            .  می باشد
 .این زمینه نیز صورت پذیرد

دولت جمهوری اسالمی ایران در راستای اهداف طرح توسعه کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات                 
، در نظر دارد در جهت رفع نیازهای بازار داخل و ارتقای توان رقابت در بازار جهانی، نسبت به                        )تکفا(

 . بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید درICTتقویت بنیه فنّاوری ارتباطات و اطّالعات 

بدین منظور از ایده ها و پروژه های تحقیقاتی فنّاوری و تولیدی شرکتهای خصوصی و تعاونی در قالب                
 .اعطای اعتبار تحقیقاتی و وام، حمایت مالی به عمل می آید

 :رویکرد دولت در حمایت از تحقیقات بخش خصوصی و تعاونی عبارت است از

 ایت به صورت وسیع و قابل دسترس برای تمامی شرکتهاارایه حم -1 

تکیه بر بخش خصوصی و تعاونی به عنوان سرمایه گذار و نقش آفرین اصلی، و دولت به عنوان                -2 
 )تأمین کننده بخشی از هزینه تحقیقاتی(حمایت کننده 

ای دارای  حمایت از پروژه ه  (رعایت و تقویت سازوکارهای جاری در بخش خصوصی و تعاونی            -3 
 )توجیه اقتصادی و بازار

 حمایت در راستای دستیابی به محصوالت قابل عرضه به بازار و ارتقای آنها -4 

                                                                                                                                       
 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ           26/5/1382 ش مورخ     98820/03این شیوه نامه طی نامه شماره        .  1

 .گردیده است
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استفاده از مکانیزمهای نظارت و کنترل ساده به نحوی که حقوق تهیه کننده رعایت شده و                   -5 
 .حفاظت از ایده ها و دستاوردهای آنان تضمین گردد

 جهت حمایتمشخصات عمومی ایده ها  

 بوده و برای به انجام رساندن آن نیاز          ICTدر راستای ارتقا و یا دستیابی به یک محصول             -1 
 . وجود داشته باشدR&Dبه تحقیق و توسعه 

 .محصول پروژه دارای بازار باشد -2 

 .زمان انجام پروژه و ارایه محصول از یک سال تجاوز ننماید -3 

 محورهای تخصصی طرح 

 Networkingشبکه  -1

 شبکه 1-1 

 مدیریت هوشمند ساختمانها 1-2 

 ارتباطات سخت افزار و نرم افزار 1-3 

 دسترسی بدون سیم با عرض باند باال در فرکانس مجاز 1-4 

 IPV6شبکه  1-5 

 هوش مصنوعی -2

 - ترجمه همزمان    -پردازشگرهای زبان فارسی با انواع کاربردها از جمله قرائت خط فارسی              2-1 
  و تشخیص صوتپردازش

 هوش مصنوعی 2-2 

 تجارت الکترونیکی -3

 تجارت الکترونیکی 3-1 

 E-bankingبانکداری الکترونیکی  3-2 

 کارت هوشمند 3-3 
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 مدیریت روابط با مشتری ها 3-4 

 سیستمهای اطّالعاتی -4

 ERPبرنامه ریزی منابع سازمانی  4-1 

 اتوماسیون اداری 4-2 

 EDBMSنرم افزارهای مربوطه بانکهای اطّالعاتی و  4-3 

 )مالتی مدیا(نرم افزارهای آموزشی و فرهنگی چند رسانه ای  -5

 نرم افزارهای فرهنگی و هنری 5-1 

 نرم افزارهای سرگرمی و بازی 5-2 

 آموزش و نرم افزارهای علمی 5-3 

 امنیت اطّالعات -6

  شبکه های رایانه ای انواع روشهای ایجاد امنیت در سیستمها و-امنیت اطّالعات  6-1 

 سایر با توضیحات -7

  انواع پروژه های قابل حمایت-1ماده  

 .در این طرح از دو دسته ایده به شرح زیر حمایت به عمل می آید

ایده های منجر به تولید محصوالت جدید که انجام آنها صرفاً نیازمند وجود دانش عمومی                   1-1 
ICT      طور بالقوه به نحو یکسان نسبت به انجام آن اقدام           بوده و تمامی متقاضیان می توانند به 
 .نمایند

ایده های تکمیل محصوالت موجود، که انجام آن عموماً توسط به وجود آورنده محصول اولیه               1-2 
 . استامکانپذیر
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  میزان حمایت تحقیقاتی-2ماده  

هزینه %)  50(د  بر اساس این طرح سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نظر دارد پنجاه درص                  
اجرای پروژه های پژوهشی مورد نظر برای ایده ها یا ارتقای محصول موجود شرکتهای خصوصی و تعاونی               

 :را، طبق شرایط زیر حمایت نماید

هزینه اجرای  %)  50( حداکثر میزان پرداختی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پنجاه درصد                -
 . شرکتها طبق جدول زیر می باشدپروژه های پژوهشی متناسب با توان مالی

 حقوق و مزایای ابرازی نیروی انسانی+ گردش مالی= توان مالی شرکت 

 )سایر دریافتی ها و درآمدها+ درآمد حاصل ازخدمات + فروش ناخالص= (گردش مالی 

 مندرج در اظهارنامه و یا برگ تشخیص مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

جمع کل حقوق و مزایای ماهانه مشمول ابرازی یک سال           =   نیروی انسانی    حقوق و مزایای ابرازی   
 کارکنان شرکت برای پرداخت بیمه کارکنان مندرج در لیست بیمه

 )ن ریالمبالغ به میلیو(                                                            جدول تعیین سقف مشارکت                                       

 اندازه شرکت گروه یک گروه دو گروه سه گروه چهار گروه پنج
 توان مالی شرکت 0-500 501-1000 1001-3000 3001-5000  به باال5000

760 
توان % 360+8

 مالی شرکت

توان % 300+10
 مالی شرکت

توان % 240+16
 مالی شرکت

توان % 200+24
 مالی شرکت

سقف ساالنه مبلغ 
%) 50(حداکثر [پروژه ها 

این رقم توسط دولت 
 .]پرداخت خواهد شد

 
 مبلغ پروژه هایی که در راستای فعالیتهای استاندارد سازی مصوب و اعالم شده از سوی                 -1تبصره  

بر اساس ارقام مندرج در     (طرح و یا بین المللی کردن یک محصول ارایه شود، به سقف ساالنه شرکت                 
سقف ساالنه شرکت مربوطه    %)  25(ایش بیست و پنج درصد      حداکثر این افز  .  جدول فوق اضافه می شود   

 .خواهد بود
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 سقف ساالنه مبلغ پروژه شرکتهایی که در سال مورد بررسی حداقل یک نرم افزار در                   -2تبصره  
 .اضافه می شود%) 25(بازارهای بین المللی به فروش رسانده اند، بیست و پنج درصد 

طریق ارایه یک یا چند پروژه پژوهشی، اعم از تولید              هر شرکتی در سال می تواند از          -3تبصره  
 .محصول جدید و یا ارتقای محصوالت موجود و یا توسعه فنّاوری تا سقف مشارکت اقدام نماید

 در صورتی که پروژه، مراحل تولید نمونه را نیز شامل شود، حداکثر معادل رقم سقف                    -4تبصره  
 نحوه استفاده از وام تابع شیوه نامه شماره          .  ره مند گردد ساالنه پروژه شرکت، می تواند از وام نیز به           

 . خواهد بود22/5/1382 ش مورخ 97254/03

  ساختار تشکیالتی-3ماده  

مسئولیت مدیریت کالن طرح، تدوین دستورالعملها کاربرگها و گردش کارها و            :  مدیریت کالن طرح  
اعضای .  هده شورای راهبری طرح است    نظارت بر چگونگی پیشرفت طرح در چارچوب این شیوه نامه به ع          

این شورا از میان کارشناسان خبره در بخش خصوصی و دولتی به پیشنهاد دفتر امور پژوهشی و تأیید                      
 .نماینده ویژه رئیس جمهور انتخاب می شوند

مراکز منتخب مسئولیت امور    .   منتخب به انجام خواهد رسید      ICTطرح از طریق مراکز رشد       :  اجرا
 تخصصی و نیز عقد قرارداد و تحویل گیری نتایج فعالیتها را              گروههایاز جمله اداره کار    اجرایی طرح   

 .به عهده خواهند داشت

 تخصصی  گروههایمسئولیت بررسی و تصویب ایده ها و پیشنهادهای واصله با کار          :  تصویب پروژه ها 
 تخصصی از میان    گروههایاعضای کار .  می باشد)  در زمینه های تخصصی مندرج در مقدمه دستورالعمل       (

. خبرگان بخش خصوصی و دولتی به پیشنهاد مجریان و تأیید شورای راهبری طرح انتخاب می شوند                   
 .مسئولیت هر کارگروه با مجری منتخب خواهد بود

به منظور ایجاد هماهنگی و تضمین رعایت مفاد این شیوه نامه کلیه پروژه ها ایده ها                :  دبیرخانه طرح 
ضمناً هرگونه عقد قرارداد برای     .  تر امور پژوهشی واصل و به مجریان ارسال گردد        می بایست از طریق دف   

 .پروژه های مصوب بر اساس ابالغ کتبی دفتر امور پژوهشی مجاز خواهد بود
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  شیوه حمایت از ایده  های منجر به تولید محصوالت جدید-4ماده  

ی تواند گام مهمی در توسعه بازار       حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی منجر به تولید محصوالت جدید م           
ICT  این اقدام همچنین موجب توسعه صنعت مربوطه از رهگذر ایجاد مؤسسه های جدید            .   محسوب گردد

 .خواهد شد

 :اهم اهداف این اقدام عبارتند از

  و گسترش بازارICT تنوع بخشی به محصوالت -

  فراهم کردن بستر خالقیت و نوآوری-

 ه شرکتهای نوپا کمک به تشکیل و توسع-

با عنایت به اهداف فوق، ایده های محصوالت جدید از طریق فراخوان دریافت شده و پس از تأیید،                    
توسط گروه کارهای تخصصی مربوطه از طریق برگزاری فراخوان عمومی برای اجرای تحقیقات به                    

ننده یا مصرف کننده    در این روش، ایده می تواند از سوی تولید ک         .  شرکتهای متقاضی واگذار خواهد شد    
 .محصول و یا شخص ثالث ارایه گردد

ایده های پذیرفته شده در قالب فراخوان عمومی به اطّالع کلیه متقاضیان اجرا رسانده می شود و                     
برای اجرای هر   .  مجریان، از میان متقاضیان دارای بهترین سابقه در زمینه مربوطه انتخاب خواهند شد              

حداکثر حمایت از هر ایده     .  مان انتخاب شده و مورد حمایت قرار می گیرند       ایده چند مجری به صورت همز     
 .هزینه تحقیقاتی خواهد بود%) 50(تا سقف پنجاه درصد 

بر این اساس کلیه مجریان     .  سیستم نظارت بر اساس نظارت بر محصول نهایی تهیه شده خواهد بود            
پروژه های تأیید  .   مسابقه شرکت دهند   هر ایده موظف اند در یک زمان معین، محصوالت خود را در یک             

شده مسابقه ضمن دریافت تأییدیه، در یک نمایشگاه ارایه خواهند شد و با مجریان آن تسویه حساب                     
شرکتهایی که  .  برندگان اول هر محصول، معرفی شده و مورد تشویق قرار خواهند گرفت            .  به عمل می آید 

 .موظف به عودت اعتبارات دریافتی خواهند بودموفق به کسب حداقلهای مندرج در پروژه نشوند، 

 :مراحل انجام طرح

 :طرح در هر دوره، طی چهار مرحله اصلی به شرح زیر انجام خواهد شد

 مرحله پذیرش و انتخاب ایده ها -1
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 مرحله انتخاب مجریان پروژه ها -2

 مرحله انتخاب محصوالت تأیید شده و برتر -3

 ده و برترمرحله معرفی محصوالت تأیید ش -4

 پذیرش و انتخاب ایده ها: مرحله اول 4-1 

 به دبیرخانه طرح توسط هر      P1-ICT ارایه ایده محصول مربوطه در قالب کار برگ          -1  
 :یک از اشخاص زیر

  متقاضی اجرای ایده و تولید محصول-  

  متقاضی به کارگیری محصول-  

  شخص ثالث-  

 گروههای تحقیقات و مدت زمان اجرا، توسط          بررسی و تأیید ایده و تعیین هزینه        -2  
 کارشناسی

  تصویب نهایی ایده توسط شورای راهبری طرح-3  

 3 تا   1 ایده های پذیرفته شده به نام ارایه کننده ثبت شده و به هر ایده پذیرفته شده بین                  -1توضیح  
خصصی و تصویب شورای سکه بهار آزادی بر اساس کیفیت و اهمیت ایده و بر اساس پیشنهاد گروه کار ت

 .راهبری طرح، پاداش داده خواهد شد

 به ارایه کنندگان ایده که متقاضی استفاده از محصول آن باشند، در صورت همکاری با                 -2توضیح  
 .مجریان در راستای غنای محصول، یک نمونه از محصول برتر به عنوان پاداش، هدیه خواهد شد

های پذیرفته شده که متقاضی انجام تحقیقات ایده باشند             انتخاب ارایه کنندگان ایده      -3توضیح  
 .برای اجرای پروژه، قطعی است) مشروط به داشتن شرایط اولیه الزم(به عنوان یکی از مجریان 

 : انتخاب مجریان پروژه ها-مرحله دوم  4-2 

  فراخوان عمومی پروژه ها-1  

 )P4-ICT(ق کاربرگ  ارایه تقاضا به انضمام سوابق کاری متقاضی از طری-2  

  تخصصیگروههای بررسی تقاضا و انتخاب مجریان پروژه ها توسط کار-3  
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 عقد قرارداد تحقیقاتی با مجریان، توسط عاملین اجرای طرح و پرداخت قسمت اول              -4  
 هزینه در قبال دریافت ضمانت معتبر معادل حداقل کل اعتبار قابل پرداخت دولت

و مستقر در استانهای کمتر توسعه یافته و شرکتهایی که دو سوم               شرکتهای ثبت شده     -1توضیح  
سهام آنها متعلق به بانوان فارغ التحصیل دانشگاهها می باشد، در شرایط مساوی از اولویت بیشتر برخوردار               

 .خواهند بود

 : متقاضیان اجرای پروژه ها باید دارای شرایط زیر باشند-2توضیح 

 مینه کاری مرتبطدارای شرکت ثبت شده با ز -1 

ارایه کد انفورماتیکی صرفاً برای طرحهای رایانه ای نرم افزار و               (دارای کد انفورماتیک       -2 
 .)سخت افزار در زمان عقد قرارداد الزامی است

 : انتخاب محصوالت تأیید شده و برتر-مرحله سوم  4-3 

 پروژه برگزاری مسابقه در زمان مشخص شده در قرارداد با مجریان هر -1  

و )  کسب حداقل شرایط تعریف شده در پروژه         ( انتخاب محصوالت تأیید شده        -2  
 )پروژه اول مسابقه(انتخاب محصول برتر 

  تسویه حساب مالی-3  

این پرداخت به سایر پروژه های تأیید      ( پرداخت قسمت نهایی هزینه به پروژه برتر         3-1  
 .)شده تعلق نخواهد گرفت

 ه پروژه های تأیید شده و برتر برگشت ضمانتنام3-2  

 کلیه مجریانی که پروژه  آنها در مسابقه شرکت ننماید و یا حداقل های ارایه شده                 3-3  
 .را تأمین نکرده باشند، موظف به برگشت اعتبارات دریافتی خواهند بود

 : معرفی محصوالت تأیید شده و برتر-مرحله چهارم  4-4 

ر در یک نمایشگاه ساالنه و همچنین از طریق پایگاه اطّالع رسانی             کلیه پروژه های تأیید شده و برت      
 .تکفا معرفی خواهند شد
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 :روش نظارت 4-5 

. نظارت بر انجام پروژه به طور معمول از طریق کنترل و نظارت بر محصول نهایی صورت می گیرد                  
 بازرسی قرار خواهد    فعالیت مجریان در طول انجام پروژه مورد       )  به صورت تصادفی  (هر چند در مواردی     

 .گرفت

  شیوه حمایت از ایده های ارتقای محصوالت موجود-5ماده  

حمایت از ارتقای محصوالت در راستای ارتقای کیفی، استاندارد سازی و ورود به بازارهای جهانی                   
 .انجام می شود

 :شرایط استفاده از مزایای این روش 5-1 

 .ورد نرم افزار باید دارای کد انفورماتیک باشد متقاضی باید شرکت ثبت شده بوده و در م-  

 محصولی که پیشنهاد پژوهش برای ارتقای آن ارایه می شود باید در یک مرجع قانونی                   -  
ثبت شده  ...)  نظیر شورای عالی انفورماتیک، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و               (

 .باشد

ارایه گواهی از استفاده کننده الزامی       .  (اشد محصول، حتماً باید قبالً به بازار عرضه شده ب           -  
 .)است

فعالیتهای توسعه ای انجام شده     %)  30( نسبت فعالیت ارتقا نمی تواند بیش از سی درصد             -  
 تخصصی  گروههایتشخیص موضوع به عهده کار    .  (شرکت برای توسعه محصول اصلی باشد     

 .)خواهد بود

ول مشابه، اولویت  با محصول کامل تر          در صورت ارایه پیشنهاد ارتقا برای هر محص             -  
 .خواهد بود) وضعیت فعلی(

پروژه ها بر اساس پیشنهادهای واصله به همراه کاربرگ مشخصات فنی               :  شیوه تصویب  5-2 
. محصول مورد نظر دریافت و بر اساس بررسی کارگروه تخصصی رد و یا قبول خواهند شد                 

ی واصله از طریق سایت اطّالع رسانی      در طی مدت بررسی، شناسه محصول و تقاضای ارتقا         
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دفتر امور پژوهشی جهت دریافت هرگونه اعتراض احتمالی در اختیار عمومی قرار خواهد                  
 .گرفت

نظارت این پروژه ها به صورت محتوایی و طی فرایند ارتقا، توسط سیستم                 :  شیوه نظارت  5-3 
تعیین شده برای نحوه تحویل در انتهای پروژه نیز بر اساس تستهای . داوری انجام خواهد شد 

 .محصول، پروژه تحویل و تسویه حساب می شود

 .کلیه محصوالت منتخب در یک نمایشگاه ساالنه ارایه خواهند شد: معرفی محصوالت 5-4 

 و توسعه و کاربری فنّاوری اطّالعات”نحوه هزینه اعتبارات برنامه دستورالعمل  
 13821 قانون بودجه سال“ ارتباطات

 1ماده  

به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات دولت به مردم و در راستای توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و                  
 را  31325اطّالعات در خدمات ارایه شده، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند اعتبارات برنامه شماره                  

 .ر هزینه نمایندبراساس این دستورالعمل و در قالب موافقتنامه مبادله شده در جهت فعالیتهای زی

 WANو  LANایجاد زیرساختهای اختصاصی نظیر اجرای شبکه های  :الف

تأمین نرم افزارهای عمومی مورد نیاز جهت خودکارسازی فعالیتهای اداری دستگاه، بانکهای                   :ب
  دستگاهMISاطّالعاتی و 

ندازی و تجهیز پایگاه    تأمین نرم افزارهای اختصاصی جهت خودکارسازی ارایه خدمات به مردم و راه ا           :ج
 Websiteاطّالع رسانی 

آموزشهای مورد نیاز به کارکنان دستگاه در راستای ارایه خدمات با استفاده از فنّاوری ارتباطات و                    :د
 اطّالعات

 برنامه ریزی و تهیه طرح جامع فنّاوری اطّالعات دستگاه مربوط :هـ
                                                                                                                                       

 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ گردیده است21/2/1382 مورخ 33-26540این دستورالعمل طی نامه شماره . 1
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 2ماده  

، پس از امضای نماینده ویژه در توسعه فنّاوری           31325کلیه اسناد هزینه مربوط به برنامه شماره          
 .ارتباطات و اطّالعات دستگاه توسط ذی حسابی قابل هزینه می باشد

 3ماده  

مبلغ هزینه شده در قرارداد های      %)  20(دستگاههای اجرایی مجازند حداکثر تا سقف بیست درصد           
 را  31325به شماره   »  طات و اطّالعات  برنامه توسعه و کاربری فنّاوری ارتبا       «منعقده از محل اعتبار      

قرارداد های مرتبط با توسعه فنّاوری       »  نظارت، تحویل گیری و به کارگیری نتایج      «درجهت مدیریت    
اسامی و مسئولیت اجرایی کارکنان      .  ارتباطات و اطّالعات دستگاه به کارکنان ذی ربط پرداخت نمایند           

ژه دستگاه اجرایی حسب مورد به تأیید شورای راهبری           مشمول این ماده می باید به پیشنهاد نماینده وی        
ICT       وزارت متبوع و یا راهبری ICT          استان مربوطه برسد و گزارش عملکرد آن به دبیرخانه شورای عالی 

 .اطّالع رسانی ارسال گردد

 4ماده  

 و  خرید خدمات و یا انعقاد قرارداد از محل اعتبارات برنامه توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات                      
مستلزم جلب موافقت   )  3(اطّالعات با دستگاهها و شرکتهای بخش دولتی به استثنای موضوع ماده                 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد

 13811یک درصد از اعتبارات هزینه ای سال هزینه بخشنامه  

 کلیه  12/4/1381 هـ مورخ    26696ت/16426تصویبنامه هیئت وزیران به شماره      )  4(در اجرای ماده    
 خود را جهت اجرای     1381دستگاههای اجرایی می توانند به میزان یک درصد از اعتبارات هزینه ای سال             

                                                                                                                                       
 بخشنامه شماره  12/4/1381 هـ مورخ      26696ت/16426صویب نامه هیئت وزیران به شماره         ت)  4(در اجرای ماده      .  1

 . توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر گردیده است4/10/1381 مورخ 182312-33

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  232

تصویبنامه فوق الذکر و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطّالع رسانی در           )  3(برنامه های موضوع ماده    
س ضوابط مشترک این سازمان و       چارچوب برنامه توسعه کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات بر اسا            

. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصرف نمایند        )  89(شورای عالی اطّالع رسانی با رعایت ماده       
برای استفاده از اعتبارات این ماده ضرورتی به مبادله اصالحیه موافقتنامه نمی باشد ولیکن الزم است                    

ده در این ارتباط از محل منابع بودجه عمومی دولت را از             دستگاههای استفاده کننده، هزینه های انجام ش     
طریق ذی حساب متبوع به دفتر بخشی مربوط در این سازمان و دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی و                    
وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و از محل                    

 .مذکور و مجامع عمومی شرکتها و هیئت امنای مزبور اعالم نمایندسایر منابع را به دبیرخانه 

 1چارچوب کلی سیاست و ضوابط فعالیت شرکتهای کامپیوتری خارجی در ایران 

الیحه قانونی تشکیل شورای  عالی انفورماتیک کشور، و همچنین نظریه          )  1( ماده   1به استناد تبصره    
 نخست وزیر، و با رعایت مفاد        8/1/1360 مورخ   82340  شورای محترم نگهبان در پاسخ به نامه شماره        

 هیئت محترم وزیران، به این وسیله چارچوب کلی          9/3/1371هـ مورخ   91/ت/12613تصویبنامه شماره   
سیاست و روابط شورای عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت شرکتهای کامپیوتری خارجی در ایران                  

دبیرخانه شورای  عالی انفورماتیک    .  تقاضیان ذی ربط ابالغ می گردد   جهت اقدام و اعالم به دستگاهها و م        
کشور می تواند در چارچوب این ضوابط، نسبت به امضا و مبادله قراردادهای مورد نظر با متقاضیان                       
 .تأسیس شعبه در ایران اقدام نموده و سپس مجوز الزم را جهت ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها صادر کند

 مقدمه

است که برخی شرکتهای کامپیوتری بین المللی براساس برداشت و استنباط خود از نظرات                 چندی  
مسئوالن اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی جدید، برای ارایه خدمات گسترده و مستقیم سخت افزار و                  

ا توجه به   دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، ب      .  نرم افزار در ایران مقدمات الزم را فراهم  آورده اند        

                                                                                                                                       
 . توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر گردیده است31/4/1371این بخشنامه در مورخه . 1

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 233 بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

گسترش فزاینده ارایه این گونه خدمات، بر آن شد که مقررات مربوط به فعالیت این شرکتها را در چارچوب 
قوانین و مقررات موجود کشور و با تأکید بر حفظ منافع درازمدت جمهوری اسالمی ایران، تدوین و اعالم                  

. ی جنبه های منفی و مثبت گوناگون است      تردیدی نیست که حضور این گونه شرکتها در ایران دارا        .  نمایند
تالش شورای  عالی انفورماتیک کشور بر این است که با تدوین ضوابط مناسب، ضمن کسب حداکثر                     
منافع برای جامعه انفورماتیک کشور و فراهم نمودن زمینه برای بروز هر چه بیشتر وجوه مثبت حضور                    

در این زمینه و در      .  را به کمترین حد ممکن برساند      این گونه شرکتها، تا حد امکان جنبه های منفی آن           
چارچوب سیاستهای شورای عالی انفورماتیک کشور، آن دسته از شرکتهایی خواهند توانست عرصه                   
مناسبی برای فعالیت خود بیابند که مزیت ویژه و چشم گیری در زمینه فعالیت خود در ایران به نمایش                     

حاظ ارتقای دانش فنی متخصصان کامپیوتر ایرانی و با برپاسازی           گذاشته و دست آوردهای برتری را به ل      
 .نهادهای مؤثری در زمینه تولید سخت افزار و نرم افزار و خدمات پشتیبانی آنها در ایران به ارمغان آورند

همکاری شرکتهای خارجی کامپیوتری با شرکتهای ایرانی در زمینه تولید نرم افزار، یکی از زمینه های               
شرکتهای خارجی می توانند تولید نرم افزارهای مورد نیاز خود را به شرکتها           .  رد حمایت خواهد بود   اصلی مو 
 . کامپیوتری ایران سفارش داده و مدیریت نمایندگروههاییا سایر 

شرکتهای کامپیوتری خارجی در صورتی که ایران را به صورت مرکز ارایه خدمات به کل منطقه                     
 از طریق ایران پوشش دهند، می توانند ضمن حضور فعال در بازار ایران، از                   درآورده و بازار منطقه را     

 .تسهیالت بیشتری نیز برخوردار گردند

 مورد حمایت است، و از      PCکامپیوترهای کوچک   )  به  طور مشخص  (تولید و مونتاژ کامپیوتر در ایران       
 .هم گردیده استهم اکنون تسهیالت ویژه ای برای تولید در کشور در مقابل واردات فرا

در حال حاضر، شرکتهای متعدد کامپیوتری ایرانی به ارایه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری خود                  
هرگونه فعالیت جدید    .  می پردازند و بخش بسیار زیادی از مشتریان را در کشور تحت پوشش دارند                  

موجبات تضعیف شرکتهای   شرکتهای کامپیوتری بین المللی در چارچوب ضوابط ذکر شده در ایران نباید             
لذا جذب متخصصان اصلی و تعیین کننده شرکتهای موجود از سوی شرکتهای               .  ایرانی را فراهم آورد    

اما این گونه شرکتها می توانند از طریق جذب        .  کامپیوتری خارجی در ایران، اقدامی نامطلوب خواهد بود        
 ایرانی ساکن در خارج از کشور، به          نیروهای جوان و تازه فارغ التحصیل و یا جذب نیروهای متخصص           
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فعالیت پردازند تا در مجموع موجبات افزایش سطح خدمات کامپیوتری در کشور فراهم گردیده و امکاناتی 
 .فراتر از امکانات موجود کشور به دست آید

چارچوب کلی سیاست شورای  عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت این گونه شرکتها قبالً در یکی                
اینک ضوابط مربوط به نحوه فعالیت       .  و شماره خبرنامه انفورماتیک، به طور خالصه ذکر گردیده است           د

بدیهی است رعایت سایر قوانین و مقررات کشور در          .  این گونه شرکتها به طور جامع رسماً اعالم می گردد       
 شورای  عالی    آنچه که در خالل این مدت در قالب سیاستها و ضوابط               .  هر مورد الزامی خواهد بود      

. انفورماتیک کشور بیان گردیده و در جلسات مسئوالن این شرکتها با دبیرخانه شورا نیز تصریح شده است                
همواره مبتنی بر اصول حفظ منافع جمهوری اسالمی ایران، آینده نگری در مورد این منافع، انتقال و                     

 مصرف کنندگان و کاربران کامپیوتری و   ارتقای دانش فنی مولد در زمینه انفورماتیک در کشور، حمایت از          
به امید آن که این ضوابط      .  باالخره تقویت توانایی های نیروهای داخلی در زمینه انفورماتیک بوده است           

بتواند در عمل به بهترین شکل ممکن و با حفظ اصالت هدفهایی که تدوین آن را ایجاب نموده، به                         
ک کشور از هرگونه نظر سازنده ای در این زمینه استقبال کرده و            شورای  عالی انفورماتی  .  مرحله اجرا درآید  

امیدوار است بتواند با همفکری همه دست اندرکاران فعالیتهای انفورماتیکی کشور، آنچه را که در مجموع                
به صالح، رشد و اعتالی جامعه انفورماتیکی ایران می باشد، در قالب ضوابط و دستور العملهای مربوطه                  

 .یدتدوین نما

چارچوب کلی سیاست و ضوابط شورای عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت شرکتهای  
 کامپیوتری خارجی در ایران

با توجه به تجربه سالیان گذشته مبنی بر حضور مستقیم شرکتهای کامپیوتری بزرگ بین المللی در                 -1
ایران را در اختیار مراکز     ایران که سرنوشت وضعیت خدمات پشتیبانی مراکز کامپیوتری مستقر در            

تصمیم گیری خارج از مرزهای کشور قرار داده بود، و لذا با تصمیم آنان مبنی بر قطع این خدمات،                    
مشکالت زیادی را برای این مراکز به  وجود آورد و به  منظور پیش گیری از بروز مجدد این نوع                      

کار فعالتیهای کامپیوتری کشور،    مشکالت و همچنین در جهت رشد کیفی نیروهای ایرانی دست اندر         
بلکه تمام خدمات سخت افزاری و      .  شرکتهای خارجی مستقیماً نمی توانند در ایران فعالیت نمایند         
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نرم افزاری این گونه شرکتهای بین المللی باید ازطریق یک یا چند شرکت کامپیوتری ایران پذیرفته              
بدین ترتیب، این   .  وتری صورت پذیرد  شده در طرح احراز صالحیت و طبقه بندی شرکتهای کامپی          

شرکتها می توانند از طریق اعطای نمایندگی به شرکتهای کامپیوتری ایرانی واجد شرایط، به شرطی              
که آموزشهای الزم را دیده باشند و بتوانند از طریق دریافت دانش فنی طیف کاملی از خدمات                      

 ضمانت شده در چارچوب تعهدات        پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری را به صورت مطمئن و            
همچنین این شرکتها می توانند     .  شرکتهای خارجی به مشتریان ایرانی ارایه دهند، فعالیت کنند            

درصورتی که قوانین و مقررات کشور اجازه دهد، نسبت به سرمایه گذاری تا سقف مجاز در هر یک                  
 به  طور مشترک به انجام        از شرکتهای کامپیوتری ذی صالح ایرانی، خدمات مورد نظر خود را             

بدیهی است در جهت تدارک این امور، حضور کارشناسان شرکت خارجی در ایران به  منظور              .  برسانند
انجام آموزشهای الزم و یا نظارت بر روند انجام تعهدات از سوی شرکتهای کامپیوتری ایرانی و                    

قررات کشور، از نظر این شورا       برپاسازی ساختار سازمانی مناسب در این شرکتها با رعایت سایر م            
شرکتهای بین الملل، همچنین برای انجام امور مربوط به آماده سازی شرکتهای           .  بالمانع خواهد بود  

ایران نماینده خود، می توانند دفاتر خود را به صورت شعبه، با اخذ مجوز از این شورا و با رعایت سایر 
حاظ تنوع قطعات یدکی تجهیزات کامپیوتری،       مقررات در ایران تأسیس و در صورت تمایل، به ل           

لکن هرگونه خدمات سخت افزاری و      .  انبارهای اصلی قطعات یدکی خود را در ایران برپا سازند            
نرم افزاری و خدمات پشتیبانی را باید منحصراً از طریق یکی از شرکتهای کامپیوتری ایرانی انجام                 

 .دهند

صرفاً ( خارجی در ایران به صورت یک دفتر محلی            تأسیس شعبه از سوی شرکتهای کامپیوتری       -2
با )  به منظور تسهیل در پشتیبانی فنی تشکیالتی و بازرگانی شرکتهای ایرانی دارای نمایندگی                 

این شورا در این صورت     .  رعایت مقررات مربوطه و همچنین رعایت موارد زیر بالمانع خواهد بود            
ی و عقد قرارداد الزم با شورا، مجوز و معرفی نامه          پس از ارایه مدارک الزم از سوی شرکتهای خارج        

الزم را برای ثبت شعبه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و اقدامات بعدی صادر خواهد                   
 .نمود
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شرکت کامپیوتری خارجی باید در کشور خود رسماً به ثبت رسیده باشد و در صورت لزوم، مدارک                    -3
 .دهدمثبته در این زمینه را ارایه 

شرکت کامپیوتری خارجی باید دارای حسن سابقه، شهرت و تجربه و تخصص در زمینه کامپیوتر                  -4
 .بوده و مراتب مورد گواهی مراجع رسمی کشور متبوعه و یا مراجع بین المللی واقع گردیده باشد

ات شرکت کامپیوتری خارجی باید در دوران حضور در ایران و نیز انجام کارهای خود، مقرر                       -5
 .جمهوری اسالمی ایران را کامالً رعایت نماید

شعبه مذکور حق هیچ گونه انجام عملیات فروش، عقد قرارداد کامپیوتر و عقد قراردادهای خدمات                 -6
پشتیبانی و هرگونه عملیاتی که منجر به ارایه مستقیم خدمات آن شرکت به مشتریان و خریداران                  

ات مذکور باید از سوی شرکتهای ایرانی ذی صالح صورت           در ایران گردد را نداشته و تمام عملی         
هرگونه عقد قرارداد مستقیم کامپیوتری با شرکتهای کامپیوتری خارجی، منوط به موافقت              .  پذیرد

 .موردی از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور و رعایت سایر مقررات خواهد بود

د با مشتریان، صرفاً از سوی شرکتهای          انجام هرگونه خدمات کامپیوتری در قالب عقد قراردا            -7
کامپیوتری ایرانی پذیرفته شده در طرح احراز صالحیت و طبقه بندی شرکتهای کامپیوتری مجاز                

در قراردادهایی که شرکتهای ایرانی ذی صالح با مشتریان منعقد می نمایند، شرکت خارجی   .  می باشد
می تواند به عنوان   )  از سوی شرکت اصلی   منوط به دادن تضمینی     (و یا شعبه آن شرکت در ایران         

طرف سوم به منظور تضمین اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی شرکت کامپیوتری ایرانی،                    
قرارداد را نیز امضا نمایند، مگر آنکه  ترتیب دیگری با هماهنگی شورای عالی انفورماتیک کشور                   

 .مدنظر قرار گیرد

آنها در ایران می توانند در موارد زیر که مستلزم عقد              شرکتهای کامپیوتری خارجی و یا شعبه           -8
 .قراردادهای مستقیم با مشتریان نمی باشد، با رعایت سایر مقررات مربوطه فعالیت نمایند

 )کامپیوتر و رشته های مرتبط(شرکت در نمایشگاههای تخصصی  :الف 

 .لمللیبرپاسازی و یا شرکت در کنفرانسها و سمینارهای محلی و یا بین ا :ب 

 ارایه آموزشهای مورد نیاز جامعه انفورماتیک و شرکتهای کامپیوتری به صورت موردی یا دایم :ج 
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ایجاد انبارهای اصلی قطعات یدکی و همچنین فراهم آوردن امکانات خدمات و تعمیرات                   :د 
 .عمده به  منظور پشتیبانی بهتر و سریع تر نمایندگی های خود

نمایندگی می توانند به تشخیص خود و با رعایت سایر مقررات کشور، در هر             شرکتهای ایرانی دارای     -9
برای انجام خدمات   )  و با شعبه آن شرکت    (مورد از نیروهای کارشناسی شرکت کامپیوتری خارجی         

 .کامپیوتری مورد نظر خود و یا ارایه سرویس به مشتریان در کنار پرسنل فنی خود استفاده نمایند

) اصلی( می خواهد به شرح فوق در ایران ایجاد شبعه نماید باید شرکت مادر                  شرکت خارجی که   -10
مگر آنکه شرکت مادر رسماً نمایندگی تام        .  تولیدکننده و عرضه کننده نرم افزار و سخت افزار باشد        

. خود را در منطقه به شرکت ذی صالح دیگری واگذار کرده تمام مسئولیتهای ناشی از آن را بپذیرد                 
رت، با ارایه مدارک الزم، شرکت دوم می توانند با رعایت موارد ذکر شده به جای شرکت                در این صو  

 .مادر، در ایران شعبه ایجاد نماید

لذا شرکتهای کامپیوتری خارجی که      .  ضوابط ذکر شده فوق به مدت حداقل دو سال معتبر است             -11
تغییرات بعدی و یا جزئیاتی که حسب       شعبه خود را در ایران ثبت می نمایند می باید همواره خود را با             

 .مورد از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور اعالم خواهد شد، تطبیق دهند

مسئولیت و عواقب ناشی از هرگونه اقدامی برخالف ضوابط این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات                   -12
 . بودکشور، تماماً متوجه شرکت کامپیوتری خارجی و شعبه آن در ایران خواهد

 مدارک الزم جهت ثبت شعبه شرکت کامپیوتری خارجی در ایران 

تقاضای رسمی تأسیس شعبه در ایران از سوی شرکت خارجی متقاضی با امضای باالترین مقام                   -1
 .با ذکر صریح زمینه فعالیت در ایران) مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره حسب مورد(شرکت 

لید کننده و یا عرضه کننده اصلی نرم افزار و سخت افزار            در صورتی که شرکت متقاضی، تو       -تبصره
 :نباشد

مبنی بر اینکه در چارچوب کلی سیاست و ضوابط شورای            )  اصلی(ارایه نامه رسمی شرکت مادر        
عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت شرکتهای کامپیوتری خارجی در ایران، شرکت متقاضی از               

 .م در منطقه را دارا بوده و پشتیبانی می شودسوی شرکت مادر سمت نمایندگی تا
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مدیر عامل یا   (مهر و امضای قرارداد از سوی شرکت متقاضی با امضای باالترین مقام شرکت                    -2
 )رئیس هیئت مدیره بر حسب مورد

 :ارایه مدارک ثبت شرکت در کشور متبوع شامل -3

 )حاوی آخرین تغییرات(اساسنامه شرکت  

که در آن مشخصات سهامداران و هیئت مدیره و          )   همراه آخرین تغییرات   به (گواهی ثبت شرکت     
 .مدیر عامل روشن باشد

در صورت درخواست   (تأیید سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور متبوع در مورد مدارک فوق                
 )شورا

 :نی برارایه گواهی از مرجع رسمی ذی ربط در کشور متبوع و یا سایر مراجع معتبر بین المللی مب -4

  تخصص کامپیوتری شرکت- 

  حسن شهرت، سابقه و عملکرد شرکت- 

در صورت درخواست   ( تأیید سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور متبوع در مورد گواهی فوق              - 
 )شورا

 .تمامی مدارک می بایست به زبان انگلیسی همراه با ترجمه رسمی آن به زبان فارسی باشد -5

 . به شورا و تکمیل مدارک مورد نیاز، حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کندصرف ارسال درخواست -6

بخشنامه الزام اجرای پروژه های تکفا توسط بخش خصوصی و به منظور اجتناب  
 1ها از بروز مشکالت اجرایی در زمان عقد قرارداد پروژه 

 هیئت محترم   17/2/1382هـ مورخ     28496ت    /7386به استناد ماده هشت آیین نامه اجرایی شماره        
خصوص الزام اجرای پروژه های تکفا توسط بخش خصوصی و به منظور اجتناب از بروز                      در ،وزیران

                                                                                                                                       
 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر گردیده است22/5/1382ش مورخ 97213/03امه طی شماره این بخشن. 1

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 239 بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 الزم است دستگاههای اجرایی در زمان اقدام به برگزاری          ،مشکالت اجرایی در زمان عقد قرارداد پروژه ها      
 :مناقصه نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام فرمایند

ه از فروش اسناد مناقصه و یا دعوت شرکتها و مؤسسات دولتی در               صاول برگزاری مناق  در مرحله    -1
 .مناقصه خودداری نمایند

در مواردی که به تشخیص دستگاههای اجرایی و به لحاظ فنی حضور شرکتهای دولتی در کنار                    -2
ا بخش خصوصی ضروری است، توصیه می شود پیش از فروش اسناد مناقصه به بخش دولتی و ی                 

 .دعوت از آنها نسبت به هماهنگی اولیه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام گردد

 رئیس سازمان 10/5/1380 مورخ 60610/105 – 10796/57نامه شماره  
 مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی

 : اعالم می دارد23/2/1380 مورخ 2129/1196/56با سالم، بازگشت به نامه شماره 

الیحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور         )  1(ماده  “  ح” بند   2و تبصره   “  الف”بند   -1
 شورای انقالب اسالمی ایران، بررسی و تعیین سیاستهای الزم جهت سالم سازی  4/4/1359مصوب  

نسانی و تجهیزات   مراکز و نظامهای کامپیوتری کشور و جلوگیری از اتالف منابع مالی و نیروی ا               
کامپیوتری و همچنین تأیید طرحها و فعالیتهای امور انفورماتیک کشور به منظور تأمین اعتبار مورد               

از طرفی  .  لزوم آن را بالصراحه جزو وظایف و اختیارات شورای عالی انفورماتیک احصا نموده است               
ت موازین اسالمی و     خرید خدمات هنری با رعای     «قانون محاسبات عمومی     )  79(ماده  “  5”بند  

را از حکم کلی مندرج در ماده مذکور مبنی بر انجام                »  صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی      
معامالت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از طریق مناقصه و مزایده مستثنا نموده است چرا که                     

ودن نمی توان به   قانون گذار به این نکته عنایت داشته است که این گونه خدمات را به دلیل کیفی ب               
. روش کمترین قیمت خریداری کرد، بلکه باید با توجه به کیفیت، بهای آن را تعیین و پرداخت نمود                 

در هر  »  خدمات کارشناسی «و یا   »  صنایع مستظرفه «، یا   »خدمات هنری «طبعاً الزم است مصادیق     
مات مورد نیاز خویش    حوزه توسط مرجع صالحیت دار تعیین شود، تا هر کس نتواند به میل خود،  خد             
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با توجه به مراتب فوق، مصوبه شورای عالی انفورماتیک، دقیقاً تبیین           .  را جزو یکی از آنها تلقی کند      
 .خدمات کارشناسی در حوزه انفورماتیک است که از هر نظر صالحیت این کار را دارد

 قانون محاسبات   )79(ماده  “  5”عالوه بر آن، چنان چه منظور از خدمات کارشناسی موضوع بند               
عمومی کشور، کسب نظر کارشناسی رسمی و یا کارشناس خبره در مواردی باشد که در قوانین و                   
مقررات مربوط ارجاع امر به کارشناس پیش بینی شده باشد که در نامه جناب عالی آمده است، با                    

صالح و تخصصی   عنایت به این که شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه امور رایانه، مرجع ذی              
برای تشخیص موارد خدمات کارشناسی مورد نیاز دستگاههای اجرایی می باشد، لذا مصادیق تعیین              

با این  .  شده در بخشنامه مورد بحث، در عداد مقررات مورد اشاره جناب عالی نیز می باشد                      
 28/12/1379 مورخ    10199/102-12916/57توضیحات، به نظر می رسد که اصدار بخشنامه            

 .اساس موازین قانونی انجام شده و نیاز به لغو آن نیستبر

  مورخ  2497/52-11127/57با توجه به بررسی های به عمل آمده از مفاد بخشنامه شماره                     -2

 رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور و پیوست آن، موردی که ورود به قانون                       4/5/1376
ا مغایر آن باشد، مالحظه نگردید و لذا موجبی         محاسبات عمومی و آیین نامه معامالت دولتی داشته ی       

 .برای الغای آن وجود ندارد

 بررسی های مجدد به عمل آمد 8/10/1376 مورخ   5963/102-12524/52در مفاد بخشنامه شماره      
“ 2”و  “  1”و این نتیجه حاصل شد که به منظور رفع هرگونه شبهه وجود مغایرت میان بندهای                   

با قانون محاسبات عمومی و تأمین نظر جناب عالی، بندهای مزبور              پیوست بخشنامه مورد نظر      
 .به شرح بخشنامه پیوست اصالح و به دستگاههای اجرایی ابالغ گردد
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بخشنامه رفع هرگونه مغایرت احتمالی میان قانون محاسبات عمومی و آیین نامه  
 8/10/13761 مورخ 5963/102-12524/57معامالت دولتی بخشنامه شماره 

   مورخ 5963/102-12524/57منظور رفع هرگونه مغایرت احتمالی میان بخشنامه شماره                به  

 و قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معامالت دولتی بندهای چهارگانه زیر جایگزین                   8/10/1376
 بخشنامه مزبور می شود و شماره بندی های بعدی       » کار عاجضوابط ار « از قسمت    “3” و   “2”،  “1”بندهای  

 :رتیب اصالح می گرددبه ت

کلیه قراردادها و یا خریدهای انفورماتیکی با رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معامالت                 -1
 .دولتی انجام شود

 میلیون ریال به شرکتهای انفورماتیکی و یا           18قراردادها و یا خریدهای انفورماتیکی تا سقف            -2
 .اشخاص حقیقی متخصص واگذار شود

 میلیون ریال و قراردادها 500 میلیون ریال و کمتر از 18دها و یا خریدهای نرم افزاری بیش از       قراردا -3
 میلیون ریال و کمتر از یک میلیارد ریال صرفاً به شرکتهای 18و یا خریدهای سخت افزاری بیش از   
 .تشخیص صالحیت شده واگذار شود

 میلیون ریال و سخت افزاری بیش از یک        500ز  در مورد خریدها و یا قراردادهای نرم افزاری بیش ا         -4
 الزم است قبل از خرید و یا عقد قرارداد با شرکتهای احراز صالحیت شده مراتب به                   ،میلیارد ریال 

همراه مدارک و مستندات کامل جهت بررسی و کارشناسی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک                 
 .کشور اعالم شود

                                                                                                                                       
 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر          10/5/1380 مورخ   6062/105-10797/57این بخشنامه به شماره      .  1

 .گردیده است
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) انفورماتیکی(رجاع کار به شرکتهای داده ورزی بخشنامه ابالغ روش انتخاب و ا 
 1تشخیص صالحیت شده

) 22(کشور و در اجرای ماده       )  انفورماتیک(به استناد الیحۀ قانونی تشکیل شورای عالی داده ورزی           
قانون برنامه و بودجه، شرکتهای داده ورزی از سوی دبیرخانه شورای مذکور تشخیص صالحیت و                     

با توجه به مفاد این بخشنامه کارهای داده ورزی از محل بودجه عمومی به آنان                 رتبه بندی می شوند، تا    
 .ارجاع گردد

موضوع کارهای داده ورزی شامل مشاوره، طراحی سیستم، تهیه نرم افزار، خدمات کارشناسی،                  -1
 .خریدهای نرم افزاری و سخت  افزاری و خدمات پشتیبانی است

ضوع خدمات فوق که اعتبار آنها از محل بودجه عمومی دولت            دستگاههای اجرایی برای ارجاع مو     -2
تأمین می شود موظف اند با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً از شرکتهای تشخیص                     

 .صالحیت و درجه بندی شده استفاده کنند

 عقد قرارداد با شرکت داده ورزی که دارای درجه بندی و تشخیص صالحیت نیستند با قراردادی که                -3
 .خارج از ضوابط مصرحه در این بخشنامه منعقد شود مورد تأیید نیست

تشخیص صالحیت و طبقه بندی شرکتها و تعیین امتیاز و رتبه به آنان بر اساس ضوابط تعیین شده                   -4
این ابالغیه  .  با اعتبار یک ساله از سوی دبیرخانه شورای عالی داده ورزی به شرکتها ابالغ می گردد              

 .و رتبه بندی شرکت است که می بایست از سوی کارفرمایان مطالعه شودمالک انتخاب 

فهرست مشخصات کلی شرکتهای داده ورزی از سوی دبیرخانه یاد شده در دست انتشار است که از                 -5
طریق مرکز مدارک و انتشارات اقتصادی اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در اختیار متقاضیان قرار                

 .خواهد گرفت

                                                                                                                                       
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر گردیده         8/10/1376 مورخ   5962/102-12524/57این بخشنامه طی شماره     .  1

 اصالح، که به شرح متن اصالح گردیده است و اصالحات          10/5/1380 مورخ   6062/105-10797/57و طی بخشنامه شماره     
 .متمایز شده است
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 8/10/1376 مورخ 5963/102-12524/57بخشنامه شماره پیوست  

 ضوابط ارجاع کار

کلیه قراردادها و یا خریدهای انفورماتیکی با رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین نامه               -1
 .معامالت دولتی انجام شود

 میلیون ریال به شرکتهای انفورماتیکی      18قراردادها و یا خریدهای انفورماتیکی تا سقف         -2
 . یا اشخاص حقیقی متخصص واگذار شودو

 میلیون ریال   500 میلیون ریال و کمتر از       18قراردادها و یا خریدهای نرم افزاری بیش از         -3
 میلیون ریال و کمتر از یک میلیارد         18و قراردادها و یا خریدهای سخت افزاری بیش از          

 .ریال صرفاً به شرکتهای تشخیص صالحیت شده واگذار شود

 میلیون ریال و سخت افزاری     500ورد خریدها و یا قراردادهای نرم افزاری بیش از          در م  -4
 الزم است قبل از خرید و یا عقد قرارداد با شرکتهای احراز               ،بیش از یک میلیارد ریال    

صالحیت شده مراتب به همراه مدارک و مستندات کامل جهت بررسی و کارشناسی به                
 .شور اعالم شوددبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ک

سایر ضوابط و اخذ تضمینهای الزم و مرسوم در قراردادهای مشاوره و پیمانکاری شامل تضمینهای                -5
انجام تعهد، حسن انجام کار، پیش پرداخت، کسر کسور قانونی و نظایر آن در قراردادهای                        

 .انفورماتیکی با شرکتهای تعیین صالحیت شده نیز نافذ است

رفین قرارداد مشارکت و مداخله شورا به عنوان حکم و داور در اختالفات                  در صورت تمایل ط     -6
احتمالی ناشی از قراردادهای انفوماتیکی، منوط به ارسال یک نسخه از پیش نویس قرارداد به                    
. دبیرخانه شورا، که در آن شورا به عنوان حکم تعیین شده باشد، قبل از انعقاد قرارداد می باشد                      

این مورد موافقت خود را مبنی بر پذیرش داوری در صورت بروز اختالف، کتباً                 دبیرخانه شورا در    
 .اعالم خواهد نمود

به منظور کاستن از دامنه ی اختالفات توصیه می گردد کارفرمایان قبل از انعقاد قرارداد و ارجاع کار                  -7
نوان مشاور  به شرکتهای انفورماتیکی یک نفر شخص حقیقی و یا حقوقی متخصص و مطلع را به ع               
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و ناظر مراحل مختلف در اجرای قرارداد محسوب و همراه با تعریف دقیق مفاهیم مورد نظر، برنامه                  
جامع زمانبندی مراحل اجرایی قرارداد و تعیین حدود اختیارات طرفین و قرارداد فی مابین مشخص و               

اگون که در مراحل    تصریح نمایند تا از مشکالت احتمالی بعدی و همچنین تعبیر و تفسیرهای گون             
 .اجرایی مفاد قرارداد ممکن است به وجود آید حتی المقدور پرهیز شود

 در بخش منابع مشارکت روش ICT های  پروژهاعتبار تأمین نحوه نامه شیوه 
 13831 در سال دولتی

 محترم  هیئت  مصوب  سیاستهای  راستای و در    13 تبصره   اعتبارات  توزیع  فرایند  در  تسریع منظور   به
 هیئت  ]17/2/1382هـ مورخ     28496ت/7386 شماره   نامه  تصویب  )7( ماده   “ح” و   “ز”  بندهای[  انوزیر

 قانون بودجه سال     13 اعتبارات تبصره     از  بخشی  توزیع  روش  تعیین منظور   به  ذیل  نامه  شیوه  وزیران
 . می گردداعالم 1383

 :اعتبار توزیع روش -1

 فرعی  فعالیتهای دسته از     آن  راستای در   هشد  تعریف  های  به پروژه  13 منابع تبصره     اختصاص 
. شده اند مشخص   1  شماره  پیوست  در  که  17/2/1382هـ مورخ     28496ت/7386 شماره   تصویبنامه
درصد .   صورت می گیرد  منعقده  قراردادهای  اساس و بر    Matching fund  منابع  مشارکتبه صورت   
 پیوستاساس    بر  تکفا به برنامه    مربوط  فعالیتهای  از  یک در هر    13 محل منابع تبصره     از  مشارکت
 )15( به استناد ماده      1  پیوست  فعالیتهای  عناوین  در  تغییراتهرگونه  [.  می شود  تعیین  1  شماره

 امور پژوهش دفتر طریق از و تعیین رسانی اطّالع  عالی  شورای  دبیرخانه توسط   الذکر،  فوق تصویبنامه
 :می پذیرد صورت زیر یطشرااساس   اختصاص منابع بر] می گردداعالم فنّاوریو 

                                                                                                                                       
 .یده است توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر گرد6/5/1383 مورخ ش79959/03 شمارهاین بخشنامه به . 1
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  فوق و   تصویبنامه  مفاد  رعایت  ضمن  خصوصی بخش    با  فعالیت انجام    قرارداد  عقد  1-1 
 سازمان  های  بخشنامه و  رسانی اطّالع  عالی  شورای  دبیرخانه  سویدستورالعملهای صادره از    

 .مورد حسب کشور برنامه ریزی و مدیریت

 عناوین فوق،   تصویبنامه  )15( ماده   موضوع  فرعی  ایفعالیته  از  یکی موضوع قرارداد با     ارتباط  1-2 
 .است ارایه شده 1 شماره پیوست در فعالیتها

 بررسی احراز نگردد جهت      1  پیوست در   مندرج  فرعی  فعالیتهای با   آن  تطبیق  که  مواردی  -رهتبص
 .گردد می ارجاع رسانی اطّالع شورای عالی دبیرخانه به نهایی تأیید و کارشناسی

 ذی ربط بخشی دفاتر با  متقاضی  دستگاه  های  قرارداد مورد نظر در موافقتنامه     موضوع  یبین پیش  1-3 
 . حسب مورداستان برنامه ریزی و مدیریت سازمان یا و

 روش اقدام -2

 های دارایی  تملک  یا  و  ای هزینه  های  استناد موافقتنامه  به  خصوصی  بخشعقد قرارداد با       2-1 
  هیئتهـ  28496  ت/7386  شماره  تصویبنامه  )8(ماده    مفاد  رعایت با    دستگاه  ای سرمایه
 وزیران

، مدت، مبلغ،    عنوان،  قرارداد  طرفین مشخصات    شامل  بایست می  قراردادها  2-1-1  
 .باشد دادرقرا فنیموضوع و شرح خدمات 

 تعدادی  خرید بابت    قرارداد به عقد     نسبت  اجرایی  دستگاه  که   مواردی  در  2-1-2  
 از  بیش  شده  خریداری اگر تعداد محصوالت     نماید، می  اقدام  یکسان  ی نرم افزار محصول

 قرارداد  صورت  این در   باشد،  ریال  میلیارد  یک  از  بیش مبلغ قرارداد    مجموع  یا و   10
 نسخی شامل   بند  این.  گردد منعقد   Site license  محدود  لیسانس صورت   به  بایست می
 .شود می نیز گردد می خریداری دستگاه توسط تدریجه ب که

 بند  این  اجرای  فنی  دالیل  به  که  مواردی  در مجوز اقدام     و  استثنا  موارد  بررسی  -  
 .است فنّاوری و پژوهش به عهده دفتر امور نباشد امکانپذیر

 کشور برنامه ریزی   و  مدیریت  سازمان  های بخشنامه  رعایت  قراردادها  تنظیم در   2-1-3  
 .است الزامی

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  246

 از قرارداد منعقده    رونوشت  یک آن به انضمام     ارسال  و  ICT-01-2  کاربرگ  اطّالعات  تکمیل  2-2 
 ICT-01-2  کاربرگ مورد   حسب  مربوطه  بخشی  دفتر  یا و   استان برنامه ریزی   و  مدیریت  سازمانبه  
 .است آمده 2 پیوست در

 کاربرگ قالب    در  بخشی  دفاتر  یا و    استان برنامه ریزی    و  مدیریت  سازمان  تأیید  کسب  2-3 

ICT-01-2 بر مبنی: 

 مربوطه فعالیت به انجام دستگاه نیاز -  

  فوقتصویبنامه فرعی فعالیتهای از یکی با قرارداد ارتباط موضوع -  

 ابالغ اعتبار به دفتر امور پژوهش و           و  نهایی  تأیید  جهت  مدارک  سایر و   کاربرگها ارسال   2-4 
 بخشی دفاتر یا استان برنامه ریزی و مدیریت سازمان توسط فنّاوری

 تکفا  برنامه  مشارکت  سهم  که  ییقراردادها  تأیید  استانی،  دستگاههای  یصوص طرحها  خ در  -تبصره
 هایسازمان.  باشد می  استانها برنامه ریزی   و  مدیریت  های به عهده سازمان   است  ریال  میلیون  100 آنها تا    در

 رعایت  یزن  و  ICT-01-2 مندرج در فرم     گانه سیزده تحقق موارد    از  بایست می  قراردادها  تأیید قبل از    فوق
 و  ICT-01-2ارسال فرم   .  نمایند  حاصل  اطمینان  کشور برنامه ریزی   و  مدیریت  سازمان  های بخشنامه
 .است الزامی ابالغ اعتبار جهت فنّاوری پژوهش و امور به دفتر فوق قراردادهای تصویر

 أییدت.   سال است  در  ریال  میلیارد  5 معادل   فوق  قراردادهای مجموع   بابت اعتبار هر استان      سقف 
 صورتی  در  نیز و   است  ریال  میلیون  100 آنها باالتر از     در  تکفا  برنامه  مشارکت  سهم  که  ییقراردادها

 . بودخواهد فنّاوری باشد، توسط دفتر امور پژوهش و شده تکمیل اعتبار استان سقف که

 به  13 قابل پرداخت از محل اعتبارات تبصره           سهم  تعیین و   پروژه  تصویب  رسمی اعالم   2-5 
 ذی ربطتگاه دس

 .شود می داده برگشت مدارک کلیه ICT-01-2 فرم ناقص تکمیل صورت در -تبصره

 : ابالغ اعتبارنحوه  -3

 . می گیردصورت فنّاوری طرف دفتر امور پژوهش و از بار یک ماه 3 هر مصوب ابالغ اعتبارات 3-1 

 : مبادله موافقتنامهنحوه -4
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 سازمان  سوی از   اختیار،  تفویض شده به استانها، حسب       غابال  اعتبارات  های موافقتنامه  کلیه  4-1 
 . خواهد شدمبادله ذی ربط استان برنامه ریزی و مدیریت

 توسط  13 محل تبصره    از  ملی ابالغ شده به وزارتخانه و دستگاههای        اعتبارات  های  موافقتنامه 4-2 
 .شود می مبادله  کشور برنامه ریزیو مدیریت سازمان فنّاوری پژوهش و اموردفتر 

 .شود می در قالب فرم واحد مبادله اعتبارات این های موافقتنامه کلیه 4-3 

 :اعتبارات تخصیص نحوه -5

 کمیته بالفاصله پس از مبادله موافقتنامه و در قالب سقف مصوب               13  تبصره سهم   %)50(  5-1 
 .یابد می تخصیص اعتبار تخصیص

 و  منابع  سایر  سهم  سرجمع  پرداخت  ییدیهتأ  دریافت پس از     13  تبصره دوم سهم     %)50(  5-2 
 اعتبار  تخصیص  کمیته و در قالب سقف مصوب          13 محل تبصره     از  دریافتی  تخصیص
 .یابد می تخصیص

 دبیرخانه  برای  یک بار  ماه   3 را هر    نامه شیوه  این  پیشرفت گزارش   موظف اند  اجراییدستگاههای   -6
 .نمایند ارسال کشور ریزی  برنامهو مدیریت سازمان و رسانی اطّالع عالی شورای
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 13 تبصره ارایه جهت استفاده از منابع قابل یطرحها: 1 شماره پیوست 

 درصد
 مشارکت
 تکفا

 فرعی فعالیتهای کد
 موضوعات
یف اصلی

رد
 

 010501 بخشنامه
 فرمهای تهیه و دستگاهها سایت وب پایگاههای اطّالع رسانی بر

 e-Form الکترونیکی

50 040601 
ثبت  / کشور امالک ثبت اسناد و سازمان پیاده سازی سایت و طراحی
 شرکتها

50 040701 
 مردم و به ارایه خدمات و کشور و نقل اطّالع رسانی حمل شبکه اندازی راه

 دستگاهها

30 060404 
 و اسالمی کشورهای و اطّالع رسانی ایران مجازی شبکه ایجاد از حمایت
 خارجهوزارت 

پایگاههای 
اطّالع رسانی 

 وب

1 

50 010502 

 به مردم مرتبط با خدمات اطّالعاتی بانکهای اطّالع رسانی و سیستمهای
اطّالع رسانی  سیستم ، کار اطّالع رسانی بازار سیستماز جمله (هر دستگاه 
 ...) و کشاورزی

 اجتماعی تأمین اطّالع رسانی و اطّالعاتی بانکهای سیستم 040203 30

 پزشکی اطّالعات بانک 040301 50

  دسترسدر پزشکی خدمات و امکانات و تجهیزات اطّالعات بانک 040302 50

 دارویی اطّالعات بانک 040401 50

50 060502 
 مختلف منابع اطّالع رسانی از پایگاههای تقویت و اطّالعاتی بانکهای ایجاد

 درکشور تخصصی و فنی فرهنگی، علمی، اسالمی،

 ایران کتاب اطّالع رسانی و اطّالعاتی بانک سیستم 060503 70

 فرهنگی میراث اطّالع رسانی و اطّالعاتی بانک سیستم 060504 70

60 060505 
 و ایرانگردی ارایه خدمات و اطّالع رسانی اطّالعاتی و بانک سیستم

 روادید گذرنامه و خدمات ارایه و تولید و جهانگردی

 بانکهای
 اطّالعاتی

2 

 کشور فعالیتهای خودکارسازی های پروژه به کمک 010503 50

 درمانی خدمات بیمه ای رایانه سیستم 040201 30

 اجتماعی تأمین ای رایانه سیستم 040202 30

 خودکارسازی
 فعالیتها

3 
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 درصد
 مشارکت
 تکفا

 فرعی فعالیتهای کد
 موضوعات
یف اصلی

رد
 

  راه دوراز پزشکی مناسب پیاده سازی نرم افزار 040303 50

 دیجیتالی کتابخانه 060501 50

  

 50 سقف تا
 ریال یلیونم

)100 (%
 %)50(مابقی

 تهیهدستگاهها و  / استانی  ICT جامع طرح تدوین اولیه و مطالعه انجام 010901
RFP 

 مقررات و قوانین 050104 50

 تدوین
 جامع طرحهای

4 

 کامپیوتر کاربرد آموزش 020301 50

 e-content الکترونیکی محتوی تولید آموزش 020302 50

 ای رایانه آموزشی مراکز ای  حرفهو فنی مربیان آموزش 020502 50

 )دولت کارکنان(رایانه ای  و دیجیتالی مهارت مدت کوتاه آموزش های دوره 020601 40

 ترویجی و برنامه های آموزشی 060401 50

 IT 5 آموزش

 ای  حرفهو فنی مراکز آموزشی مفاد تدوین 020402 80

 دیجیتال محیط در محتوی ارایه و تهیه 050105 50

 سیما و صدا دیجیتال آرشیو طرح 060204 25

 محتوای تولید
 الکترونیکی

6 

 رایانه ای مدارس های آزمایشگاه تجهیز 020201 60

 رشد شبکه به اتصال 020202 60

50 030101 
 اتصال به و فیبر شبکه ایجاد(دانشگاهها  شبکه های داخلی تقویت و توسعه
 )64K باند پهنای حداقل با داخلی کننده استفاده مراکز کلیه

50 030108 
 فیبر شبکه ایجاد (پزشکی دانشگاههای شبکه های داخلی تقویت و توسعه

 )64K باند پهنای حداقل با داخلی کننده استفاده مراکز کلیه اتصال به و

 شبکه مدیریت 050102 50

 شبکه امنیت 050103 50

 تجهیز و توسعه
شبکه های 
 کامپیوتری

7 
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 2 پیوست )ICT -1-2 (تکفا طرح های پروژه در اعتبارات مشارکت تقاضای کاربرگ 

 :)متقاضی (اجرایی دستگاه

 اجرایی دستگاه کد

 :قرارداد عنوان

 :تکفا در برنامه مربوطه فرعی فعالیت شماره

 ریسا   یدولت   یخصوص   : پروژه مجری

  ..............):ماه( زمان قرارداد مدت  ...................................: قراردادشروع تاریخ...................  ......:قرارداد عقد شماره و تاریخ
 )ریال میلیون (قرارداد مبلغ  پرداختقابل سهم قبلی پرداختهای

 13 تبصره منابع سایر

 پرداخت مانده
 13 تبصره منابع سایر نشده

            
 
 ................................................................................................................ ):متقاضی (اجرایی دستگاه رئیس یمضا او نام

  ..............................................:تاریخ

گاه
دست

 
ایی

اجر
 

 
 محل اعتبار از ریال .......................... اعتبار تأمین لذا است شده رعایت سالیار قرارداد خصوص در ذیل موارد که آنجا از

 :گردد می توصیه 13 تبصرۀ

 .است دولتی ،متقاضی اجرایی دستگاه -1

 .است خصوصی بخش ،پروژه مجری -2

 .است رسیده طرفین امضای به قرارداد -3

 .است نشده انجام مالی تسویه یا و نرسیده اتمام به قرارداد مدت -4

 .می باشد متقاضی دستگاه وظایف جزو درخواستی فعالیت انجام -5

 .باشد می منابع مشارکت نامه شیوه پیوست جداول مصادیق از قرارداد موضوع -6

 .می باشد منطبق مربوطه نامه شیوه در مندرج فرعی فعالیت کد با اعتبارات تأمین در دستگاه مشارکت میزان -7

 پر باید قبلی های ستون پرداختصورت این غیر در ، استننموده دریافت اعتباری قبالً درخواستی عملیاتابت  بدستگاه -8
 .شود

 .دارد فنی خدمات شرح ،قرارداد -9

 . با عنوان آن انطباق داردقرارداد خدمات شرح -10

 دفتر
شی

بخ
 / 

ان 
سازم

یت
دیر

م
و 

ی 
ه ریز

رنام
 ب

تان
اس
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 نامه شیوه در که مواردی یاستثنابه  (نمی باشد شبکه های داخلی تجهیزاتفزار و ا سخت خرید حاوی قرارداد -11

 .)است گردیدهمشخص 

 مناقصه تشریفات ترک یا مناقصه اسناد نیازدر صورت ( است شده رعایت دولت هیئت مصوب تصویبنامه )13( ماده -12
 .)است شده بررسی

 دستگاه  واطّالع رسانی شورای عالی دبیرخانه کشور برنامه ریزی و مدیریت سازمان سوی از صادره دستورالعملهای -13
 به سازمان مربوط های دستورالعملها و بخشنامه( است شده رعایت قرارداد موضوع اجرای در خصوص مربوطه اصلی

 ).است دسترسی قابل WWW.Takfa..ir و WWW.mporo.com سایتهای در مدیریت

  ..............:تاریخ  ..........................................:استان برنامه ریزی و مدیریت سازمان سرئی / بخشی دفتر مدیر ی امضاو نام

 دفتر
شی

بخ
 / 

ان 
سازم

یت
دیر

م
و 

ی 
ه ریز

رنام
 ب

تان
اس

 

 
 مهنا شیوهو ) 17/2/1382هـ مورخ  28496ت/7386 شمارۀبه  (تکفا اجرایی موارد قرارداد با آیین نامه مغایرت کلیه عدم
لذا قرارداد فوق به . است تأیید مورد) 6/5/1383ش مورخ 799541/03 شمارۀبه  (ICT پروژه های اعتبار تأمین نحوۀ
 و اعتبار تأمین 13 تبصرۀ محل اعتبارات از ریال ........................................... مبلغثبت و  ..................................... شمارۀ
 .شدخواهد ابالغ 

 : ...............................تاریخ  .................................................................................:پژوهشی امور دفتر کل مدیر ی امضاو نام

دفتر
ور 

 ام
شی

ژوه
پ
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 ی در بخش دولتICTمراحل گردش کار مشارکت تأمین منابع اعتبار پروژه های 
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 دستورالعملها و کاربرگهای 

 شورای عالی انفورماتیک
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دستورالعمل تکمیل فرمهای ثبت و صدور تأییدیه فنی محصول نرم افزاری  
  دبیرخانه شورای عالی انفورماتیکرایانه ای

 مقدمه

) به عنوان مالک یا پدید آورنده      (و یا حقوقی    )  به عنوان مالک یا پدید آورنده      (هر شخصیت حقیقی    
لتاً یا وکالتاً می تواند با رعایت موارد مندرج در این مجموعه درخواست صدور شماره شناسایی محصول                اصا

 .نرم افزاری رایانه ای را به عمل آورد

 تعاریف

شماره شناسایی، شماره منحصر به فردی است که جهت ثبت محصول نرم افزاری رایانه ای توسط                 -1
 .ر به کار می روددبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشو

صدور شماره شناسایی و ثبت محصول نرم افزاری رایانه ای به معنای تأیید مالکیت یا سایر حقوق                   -2
 .مترتب نرم افزار برای شخص یا گروه خاصی نیست

ثبت محصول نرم افزار رایانه ای در شورا به منظور ارایه مستندات ثبت به مراجع قضایی در صورت                   -3
 .ستدرخواست آنها ا

تأییدیه فنی محصول نرم افزاری تنها به معنای ارایه اطّالعات فنی توسط متقاضی و تکمیل                      -4
فرمهای الزم بوده و به هیچ وجه به معنای تأیید ادعاهای متقاضی در مورد محصول و یا تأیید                      

 .عملکرد محصول نرم افزاری رایانه ای توسط شورای عالی انفورماتیک کشور نمی باشد

لعمل تکمیل برگه درخواست صدور شماره شناسایی و تأییدیه فنی محصول نرم افزاری دستورا
 رایانه ای

لطفاً اطّالعات خواسته شده را تحت عناوین مربوطه در محلهای تعیین شده در برگه درخواست صدور                
 :شماره شناسایی محصوالت نرم افزاری به روشنی و طبق دستورالعمل زیر درج نمایید

 : متقاضیمشخصات -1
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 چنان چه متقاضی، شخص حقیقی است نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل                  1-1 
 .صدور شناسنامه او را به دقت بنویسید

 چنان چه متقاضی، شخصیت حقوقی است عنوان، شماره ثبت، تاریخ ثبت و محل ثبت را درج                 1-2 
 .نمایید

نشانی پست الکترونیکی متقاضی را به طور کامل درج            نشانی، تلفن تماس، شماره نمابر و          1-3 
 .نمایید

 . ارتباط متقاضی با محصول نرم افزاری را به عنوان مالک یا پدید  آورنده مشخص کنید1-4 

 :مشخصات محصول -2

 عنوان کامل محصول به فارسی و انگلیسی را به شکل مندرج در نرم افزار و مستندات آن                      2-1 
 .بنویسید

 .ه نسخه نرم افزار مورد تقاضا برای صدور شماره شناسایی را بنویسید شمار2-2 

این گروه می تواند شامل سیستم عامل، نرم افزار          .   گروه محصول نرم افزار را تعیین کنید         2-3 
 :سیستمی، نرم افزار ابزاری، نرم افزار ارتباطی، نرم افزار کاربردی و یا سایر، به شرح زیر  باشد

مجموعه برنامه هایی که دستورپذیری پردازنده های رایانه ای را        :  عامل سیستم   2-3-1  
 .برای کاربر جهت مدیریت منابع سخت افزاری و نرم افزاری قابل استفاده می کند

، Device Driversنظیر گرداننده دستگاههای جانبی        :   نرم افزار سیستمی   2-3-2  
 Systemری سیستم   ، حسابدا Device Managementمدیریت دستگاههای خاص     

Accounting     بارکننده Loader        متصل کننده Linker     زبانهای برنامه سازی ،
Compiler,Interpreter 

 ویراستار Diagnostic، خطایاب Debuggerنظیر غلط گیر :  نرم افزارهای ابزاری2-3-3  
Editor مدیریت پایگاه داده DBMS نرم افزار مولد کاربرد ،Case 

 نظیر نرم افزار مدیریت شبکه و نرم افزار انتقال داده: ار ارتباطی نرم افز2-3-4  
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راه حل نرم افزاری ویژه برای یک مسئله کاربردی که در            :   نرم افزار کاربردی  2-3-5  
نظیر سیستم مدیریت   .  محیط نرم افزار پایه یا محیطهای نرم افزارسازی تولید شده باشد         

 ارداری، پرسنلی، حسابداریتولید، برنامه ریزی تولید، فروش و انب

 فوق نبود   گروههایدر صورتی که محصول نرم افزاری در هیچ کدام از          :   سایر 2-3-6  
 .در این صورت باید عنوان آن به طور دقیق بیان شود. درگروه سایر قرار می گیرد

رنده آن به   بیان مهم ترین قابلیت ویژه نرم افزار از دید گاه پدید آو        :   ویژگی های شاخص محصول   2-4 
شرحی که در مستندات، مشخص و تأکید شده است و به عنوان نقطه قوت محصول تلقی                   

 .می شود، در این قسمت درج شود

 از دید    Logoچنان چه محصول مورد  نظر دارای نشانه ویژ ه ای             :   نشانه ویژه محصول     2-5 
 .پدیدآورنده یا مالک می باشد در این قسمت بیان شود

 ل برگه مشخصات نرم افزاری رایانه ایدستورالعمل تکمی 

 دستورالعمل تکمیل برگه مشخصات محصول نرم افزاری رایانه ای

لطفاً اطّالعات خواسته شده را تحت عناوین مربوطه در محلهای تعیین شده در برگه های مشخصات                
 :به روشنی و برابر دستورالعمل زیر درج نمایید)  صفحه3(محصول نرم افزاری رایانه ای 

 :مشخصات عمومی محصول -1

شامل عبارتی است که به عنوان نام فارسی محصول در تمام               ):  فارسی( عنوان محصول     1-1 
مسئولیت استفاده از اسامی     .  مستندات شماره شناسایی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت           

 .غیرمجاز، قبالً ثبت شده و یا استفاده شده بر عهده متقاضی است

شامل عبارتی است که به عنوان نام انگلیسی محصول در تمام             ):  انگلیسی  ( عنوان محصول  1-2 
مسئولیت استفاده از   .  مستندات شماره شناسایی مورد استفاده و استناد قرار خواهد گرفت             

 .اسامی غیر مجاز، قبالً ثبت شده و یا استفاده شده بر عهده متقاضی است
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 نرم افزار است که برای آن تقاضای صدور شماره         این شماره معرف نسخه ای از    :   شماره  نسخه  1-3 
این شماره بر تمامی مدارک و مستندات و نسخه های قابل اجرا به              .  شناسایی گردیده است  

 .همان گونه که اینجا ذکر گردیده است، باید درج شده باشد

و یا عرضه   عبارتست از تاریخی که از آن زمان، محصول نرم افزاری آماده ارایه             :   تاریخ عرضه  1-4 
این زمان باید با ذکر سال،      .  به عنوان یک محصول قابل استفاده برای دیگران گردیده است          

 .ماه و روز بر اساس تاریخ هجری شمسی ذکر گردد

 :مشخصات گروه محصول -2

 باید با توجه به مشخصات مندرج در مورد گروه محصول در مشخصات محصول                    اطّالعاتاین  
 دستورالعمل تکمیل برگه درخواست صدور شماره شناسایی به روشنی و            3-2بند  نرم افراری ذکر شده در     

و مقابل گروه انتخابی، توضیح مختصری از ارتباط گروه با محصول مورد  نظر ارایه              .  به دقت تکمیل گردد   
 .شود

 :محیط اجرا -3

 باشد باید   حداقل پیکربندی و محیط سخت افزاری که محصول مورد  نظر در آن قابل اجرا می               3-1 
این اطّالعات شامل نوع پردازشگر و سرعت آن، میزان         .  به طور دقیق در این محل درج گردد       

حافظه اصلی، تجهیزات جانبی مورد نیاز و تجهیزات اختصاصی مورد نیاز محصول برای اجرا               
 .می باشد

باشد، شامل   حداقل پیکربندی و محیط نرم افزاری که محصول مورد نظر در آن قابل اجرا می                3-2 
سیستم عامل، ابزارهای نرم افزاری، پایگاههای داده، کتابخانه های نرم افزاری استاندارد و               
غیراستاندارد و نرم افزارهای اختصاصی و ویژه مورد نیاز محصول مورد نظر باید در این                    

 .قسمت درج گردد

اده قرار می گیرد،   در صورتی که محصول مورد نظر در محیط شبکه و یا اینترنت، مورد استف                 
 .مشخصات و توضیحات الزم درج گردد
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 :تشریح مختصر محیط سخت افزاری و نرم افزاری تولید محصول -4

در این بخش محیط سخت افزاری و نرم افزاری مورد نظر در آن تولید شده و به اختصار شرح داده                      
 ).3همانند بخش (می شود 

 CDفهرست محتویات  -5

ه مستندات محصول نرم افزاری رایانه ای مختار می باشد ولی مستندات ارایه             متقاضی در ارای   5-1 
شده باید به حدی باشد که در صورت بروز هرگونه اختالف حقوقی، این مستندات کفایت                   
پاسخگویی در مراجع حقوقی و کارشناسی را دارا باشد و مسئولیت کافی و کامل بودن آن                    

ین موارد می توان به متدولوژی و مستندات طراحی و            از جمله ا  .  به عهده متقاضی می باشد  
تولید محصول نرم افزاری، ویژگی های شاخص فنی محصول، مراحل کلی و زمانبندی تولید              

 .محصول و نحوه توسعه و ارتقای آن اشاره کرد

 تمام مستندات بایستی همراه با نسخه اجرایی محصول نرم افزاری و فرمهای تکمیل و اسکن                5-2 
 . در این بخش درج گرددCD قرار گرفته و تحویل شود و فهرست محتویات CDوی شده ر

 برنامه های محصول مورد نظر به اختیار متقاضی می باشد و چنان چه                 Sourceارایه متن    :  تذکر
 . قرار داده و تحویل نمایدCDمتقاضی بخواهد متن برنامه ها را تحویل نماید باید آنها را نیز روی 

 :ی شاخص کاربردی محصولویژگی ها -6

 محصول نرم افزاری بر اساس اهمیت آنها از نظر پدید آورنده و مالک که قابل استفاده                   توانایی های
 .برای کاربران می باشد، باید با عبارات دقیق و روشن و به تفکیک در این بخش درج گردد

 :روش کنترل کیفیت و حصول اطمینان از عملکرد محصول -7

 مورد استفاده در رابطه با        Quality Assurance و   Quality Controlروشهای  در این قسمت     
 .محصول نرم افزاری را درج نمایید

 :نحوه آموزش -8

آموزش کار با محصول، مانند آموزش حضوری، خودآموز و مانند آن را همراه با مستندات               )  های(روش
 .آموزشی در این قسمت مشخص کنید

 :کاالتروش پشتیبانی و رفع اش -9
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 .پشتیبانی نرم افزار و رفع اشکاالت محصول نرم افزار را در این قسمت مشخص نمایید) های(شیوه

 :نحوه ارایه محصول -10

 .در این بند شیوه های ارایه محصول نرم افزاری و فرآورده ها و مستندات همراه محصول را ذکر کنید

 م افزاری رایانه ایدستورالعمل تکمیل برگه مشخصات پدید آورنده محصول نر 

 در برگه مشخصات     شدهلطفاً اطّالعات خواسته شده را تحت عناوین مربوطه در محلهای تعیین                
 :محصول نرم افزاری رایانه ای به روشنی و برابر دستورالعمل زیر درج نمایید

 :مشخصات عمومی محصول -1

رالعمل تکمیل برگه     دستو 2-1 و    1-1مشابه مورد    ):  فارسی و انگلیسی   (عنوان محصول     1-1 
 .مشخصات محصول نرم افزاری تکمیل گردد

 دستورالعمل تکمیل برگه مشخصات محصول نرم افزاری          3-1مشابه مورد    :  شماره نسخه  1-2 
 .تکمیل گردد

 :مشخصات پدید آورندگان حقیقی -2

در صورتی که پدید آورنده یا تعدادی از پدید آورندگان محصول، اشخاص حقیقی می باشند،                      
 :مشخصات آنها در این جدول ثبت شود

 نام، نام  خانوادگی، نام  پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تلفن، شماره نمابر و نشانی پدید                    2-1 
 .حقیقی محصول نرم افزاری در ردیفهای این جدول درج گردد) پدید آورندگان(آورنده 

 :مشخصات پدید آورندگان حقوقی -3

ان محصول، اشخاص حقوقی می باشند، مشخصات آنها در این جدول            در صورتی که پدید آورندگ      
 :ثبت شود

) پدید آورندگان ( عنوان، شماره، محل و تاریخ ثبت، تلفن، شماره نمابر و نشانی پدید آورنده                  3-1 
 .حقوقی محصول نرم افزاری در ردیفهای این جدول درج گردد
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 زاریدستورالعمل تکمیل برگه مشخصات مالک محصوالت نرم اف

 اطّالعات خواسته شده را تحت عناوین مربوطه در محلهای تعیین شده در برگه مشخصات مالک  لطفاً
 :محصول نرم افزاری رایانه  ای به روشنی و برابر دستورالعمل زیر درج نمایید

 :مشخصات عمومی محصول -1

میل برگه   دستورالعمل تک   2-1 و    1-1مشابه مورد    )  فارسی و انگلیسی   ( عنوان محصول     1-1 
 .مشخصات محصول نرم افزاری تکمیل گردد

 دستورالعمل تکمیل برگه مشخصات محصول نرم   افزاری          3-1مشابه مورد    :   شماره نسخه   1-2 
 .تکمیل گردد

 . تعداد مالکین به تفکیک حقوقی و حقیقی در اینجا ذکر شود1-3 

 :مشخصات مالکین حقیقی -2

ن محصول، اشخاص حقیقی باشند، مشخصات آنها در این          که مالک یا تعدادی از مالکی      صورتیدر   
 :جدول ثبت شود

 نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تلفن، شماره نمابر و نشانی مالک                   2-1 
 .حقیقی در این جدول درج گردد) مالکین(

 :مشخصات مالکین حقوقی -3

اشخاص حقوقی باشند، مشخصات آنها در این        که مالک یا تعدادی از مالکین محصول          صورتیدر   
 .جدول ثبت شود

حقوقی در  )  مالکین( عنوان، شماره، محل و تاریخ ثبت، تلفن، شماره نمابر و نشانی مالک                  3-1 
 .ردیفهای این جدول درج گردد

 دستورالعمل تکمیل برگ مشخصات آثار استفاده شده در نرم افزار

در نرم افزار استفاده شده است و مالکیت        ...   عکس، موسیقی و       از آثاری مانند کتاب، فیلم،      چنان چه
متعلق »  11/10/1348حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب          «فکری آن بر اساس قانون      

 .به دیگران است، برگه مربوطه تکمیل شده و در هر مورد توافق رسمی با صاحبان اثر پیوست شود
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 CDنحوه تحویل 

 عالی انفورماتیک که پیش از ارایه آگهی روزنامه         شورای  دبیرخانهیه نرم افزار توسط    پس از بررسی اول   
 . شامل نرم افزار و سایر مستندات در محل امنی در شورا نگهداری خواهد شدCDبه متقاضی خواهد بود، 

ان الزم است متقاضی ثبت نرم افزار، برچسبی را که به وی داده می شود، امضا کرده و در صورت امک                  
چنان چه نرم افزار دارای قفل سخت افزاری باشد، تحویل آن         .   را با آن ببندد    CDمهر کند و جعبه حاوی       

 .الزم نیست

 فهرست فرمهای دریافتی جهت ثبت و صدور تأییدیه فنی محصول نرم افزاری رایانه

 :محصولنام 

 : متقاضینام و نام خانوادگی

                                                                    )            برگ1(فرم تعهدات متقاضی  -1

 )                            یک برگ(فرم درخواست صدور شماره شناسایی و تأییدیه فنی محصول  -2

       )                                                                     برگ3(فرم مشخصات محصول  -3

 )                                                             برگ1(فرم مشخصات پدید آورنده محصول  -4

 )                                                                    برگ1(فرم مشخصات مالک محصول  -5

                                                          )         برگ1(فرم مشخصات آثار استفاده شده  -6

 :تاریخ:                                                            نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده

 : امضا                                                                                                  
 
 
 
 

 :شماره درخواست.             لطفاً برای دریافت نتیجه در تاریخ                مراجعه فرمایید

 :                                                                                       تاریخ درخواست

 .حاصل فرمایید تماس 314 داخلی 2250461-5در صورت نیاز با تلفن شماره 
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خالصه جداول و ضوابط آیین نامه احراز صالحیت و طبقه بندی شرکتهای  
 1380 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک اردیبهشت )انفورماتیکی(داده ورزی 

 :شرایط عمومی شرکت :الف

مواردی از  .  ( موضوع شرکت منحصراً در چارچوب فعالیتهای کامپیوتری و انفورماتیکی باشد              -1 
یل الکترونیک، مخابرات و اتوماسیون صنعتی نیز به عنوان موضوعات انفورماتیکی                   قب

 .)محسوب می شود

 . برسد50 بر اساس این آیین نامه امتیاز شرکت حداقل به -2 

 :شرایط سهامداران :ب

 .از سهام شرکت می بایست متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی باشد%) 51( حداقل -1 

ز سهامداران شرکتهای انفورماتیکی و یا هر یک از شرکتهای انفورماتیکی در صورتی               هر یک ا   -2 
 :می توانند به عنوان سهامدار شرکت انفورماتیکی دیگری پذیرفته شوند که

 . زمینه فعالیت اصلی دو شرکت متفاوت باشد-الف  

ی ارجاع کار    در هیچ پروژه ای با موضوع واحد به عنوان پیشنهاد دهنده در آگهی ها            -ب  
 .شرکت ننمایند

 در هیچ پروژه ای که یکی از شرکتها به عنوان مشاوره و یا طراح و یا ناظر می باشد،                  -ج  
 .دیگری عهده دار اجرا یا فروش تجهیزات نباشد

 چنان چه قصد ایجاد شخصیت حقوقی مستقل به عنوان شعبات فرعی و یا                      -د  
ورت سهامدار بودن شرکت اصلی در         نمایندگی های خود داشته باشند، در این ص          

 :با شرایط زیر بالمانع است)  نمایندگی ها-شعب (شرکتهای فرعی 

 . شرکتهای فرعی همواره خود را به عنوان شعبه شرکت اصلی معرفی نمایند-1  

 در فهرستهای طبقه بندی شورا، امتیاز مستقلی جهت این شعبات فرعی منظور نشده             -2  
 .عی ذیل نام شرکت اصلی درج می گرددو تمام امتیاز شعب فر
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 شعبات فرعی شرکتها می بایست همواره و منحصراً تحت عنوان شرکتهای اصلی و             -3  
 .یا با تصریح نام شرکت اصلی در پیشنهادات ارجاع کار شرکت نمایند

 در صورت هرگونه واگذاری امتیاز از سوی شرکتهای انفورماتیکی سهامدار به شرکت                 -1تبصره  
 :، امتیاز مذکور از سرجمع امتیازات شرکت با رعایت بندهای ذیل کسر می گرددجدید

 . امتیاز باشد45امتیاز آن شرکت و حداکثر برابر با %) 50(امتیاز قابل واگذاری هر شرکت تا  -الف 

 . امتیاز کمتر نشود50امتیاز باقیمانده شرکت، از  -ب 

 . استامکانپذیرگر فقط برای یک بار  واگذاری امتیاز یک شرکت به شرکت دی-2تبصره 

 آن دسته از شرکتهای انفورماتیکی که به موجب قانون و یا رأی دادگاهها و یا امثال آن                    -3تبصره  
 .دارای ترکیب خاصی از سهامداران می باشند، از شرط این بند مستثنا هستند

 :شرایط مدیر عامل شرکت :ج

ک لیسانس و مطابق جدول ذیل، دارای سابقه کار           مدیر عامل شرکت می بایست حداقل دارای مدر       
 :زمینه یا مدیریت باشد) تجربه(

 مدرک تحصیلی سابقه کار زمینه یا مدیریت
 لیسانس زمینه 0

 لیسانس مرتبط  سال2

 لیسانس سایر  سال3

 
 :نحوه امتیازبندی شرکت :د

روی انسانی متخصص شرکت    در طبقه بندی شرکتهای انفورماتیکی امتیاز شرکت از مجموع امتیاز نی          
 :حاصل می شود و نحوه امتیازبندی به شرح ذیل می باشد) اعم از سهامداران و کارشناسان(
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 : زمینه یا مرتبط بودن رشته های تحصیلی، بر اساس جدول زیر تعیین می شود-1

                                          زمینه                                                    مرتبط 

 )مهندسی و علوم( نرم افزار -1

 )مهندسی و علوم( سخت افزار -2

  کامپیوتر، ماشینهای محاسب، سیستمهای-3

 اطّالعاتی، انفورماتیک، مهندسی سیستم

  کاربرد کامپیوتر-4

  گرایش یا کاربرد کامپیوتر- ریاضی -5

  اطّالع رسانی-6

  کنترل الکترونیک، دیجیتال،- برق -7

  مخابرات- برق -8

  انتقال داده ها و شبکه-9

  کلیه عناوین مدرکی که حداقل یک-10

 سوم از واحدهای آن بر اساس مدارک 

 رسمی، در زمینه تخصصی یکی از رشته های

 . فوق باشد

  سایر رشته های مهندسی-1

  کلیه رشته های علوم-2

  کلیه رشته های پزشکی-3

  آمار-4

 یات تحقیق در عمل-5

 * مدیریت-6

  کلیه رشته های که کهادشان کامپیوتر-7

 .باشد

  کلیه عناوین مدرکی که حداقل یک ششم-8

 از واحدهای آن بر اساس مدارکی رسمی، در

 زمینه تخصصی یکی از رشته های زمینه

 .باشد

  سایر عناوین مدرکی که به طور رسمی-9

 . حاوی کلمه کامپیوتر یا اطّالعات باشد
ی که به لحاظ محتوای درسی و یا در صورت *

 تأیید مراجع صالحیتدار وجه غالب آن در

زمینه سیستمها و یا سازماندهی اطّالعات         
 .مدیریت و مشابه آن باشد

 .، همواره مانند دیپلم محاسبه می شوند)باالتر از دیپلم( مدارک تحصیلی سایر -1تبصره 

ر زمینه، تخصص آنها نیز زمینه ارزیابی           در مورد اشخاصی که به واسطه سابقه کا            -2تبصره  
 .می گردد، مدارک تحصیلی مرتبط آنها، با یک درجه کاهش در محاسبه امتیاز منظور خواهد شد
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 ساعت دوره  های متفاوت آموزش کامپیوتر غیر دانشگاهی قابل قبول و             1000 گذراندن   -3تبصره  
را مانند  »  مرتبط«و رشته های تحصیلی     را مانند لیسانس مرتبط       »  سایر«معتبر، رشته های تحصیلی     

مدرک تحصیلی دیپلم در این صورت مانند فوق دیپلم زمینه شناخته            .  (لیسانس زمینه منظور خواهد نمود    
 ).خواهد شد

 ساعت دوره های متفاوت آموزش کامپیوتر غیر دانشگاهی قابل قبول و             2000 گذراندن   -4تبصره  
مدرک تحصیلی دیپلم در این صورت       .  (نس زمینه تلقی می گردد    معتبر، در محاسبات امتیاز، مانند لیسا      
 .)مانند لیسانس زمینه محاسبه خواهد شد

 معیار ارزشیابی در خصوص مدارک تحصیلی خارجی، مدارک ارزشیابی شده از سوی                 -5تبصره  
 .وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و یا گواهی موقت ارزشیابی توسط وزارتخانه مذکور می باشد

 . مدارک تحصیلی، عناوین فارسی آنها مد نظر قرار خواهد گرفتدر

 چنان چه مواردی درخصوص تشخیص ارزش مدرک تحصیلی یا سابقه کار و انتساب                 -6تبصره  
امتیاز به آنها، خارج از آنچه که در این آیین نامه پیش بینی شده است وجود داشته باشد، نظر کمیسیون                     

 .ل قرار خواهد گرفتارزیابی در خصوص آنها مالک عم

 :به شرح زیر تعیین می شود) با تجربه( زمینه یا مرتبط بودن سابقه کار -2

کلیه رده های شغلی که به طور مستقیم در زمینه نرم افزار، سخت افزار، انتقال اطّالعات و                    -1 
 .اطّالع رسانی باشد، زمینه شناخته خواهد شد

مانند برق، الکترونیک و فیزیک، (فورماتیک مرتبط باشد کلیه رده های شغلی که به نحوی با ان       -2 
 .مرتبط شناخته خواهد شد...) مهندسی صنایع و تأسیسات، آمار و ریاضی، کنترل و 

در محاسبات امتیاز منظور نخواهد     )  سایر(غیر زمینه و غیر مرتبط      )  تجربه( سوابق کاری    -1تبصره  
 .شد

ک تحصیلی زمینه، تخصص آنها نیز زمینه ارزیابی          در مورد اشخاصی که به واسطه مدر        -2تبصره  
 .مرتبط آنها، در محاسبات منظور خواهد شد) تجربه(می گردد، یک  سوم سوابق کاری 

 سوابق کار کامپیوتری تمام وقت در هر سازمان یا شرکت که رسماً تأیید شده باشد، به طور          -3تبصره  
 .کامل در محاسبه امتیاز پذیرفته خواهد شد
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 سوابق کار کامپیوتری در شرکتهای احراز صالحیت شده به طور پاره وقت و همچنین                  -4تبصره  
سوابق کار در سازمانهای دولتی با عنوان مشاوره در زمینه کامپیوتر، مشروط به زمینه بودن مدرک                       

 .تحصیلی، در محاسبه امتیاز یک دوم آن پذیرفته خواهد شد

تیکی مورد تأیید شورا، با عنوان مدیریت و یا مشابه آن،            سوابق کاری در شرکتهای انفورما     -5تبصره  
 .مشروط به داشتن تحصیالت زمینه، زمینه شناخته خواهد شد

 . سوابق کاری همزمان با مدت زمان تحصیلی یک چهارم محاسبه خواهد شد-6تبصره 

 : محاسبه امتیاز بر اساس جداول زیر صورت می گیرد-3

 1جداول 

 لیسانس زمینه یا
 یسانس مرتبطفوق ل

 فوق لیسانس زمینه
 یا دکترای مرتبط

 مدرک دکترای زمینه

 سال و 10
 بیشتر

 6ـ9
 سال

3 ـ5
 سال

0ـ2
 سال

 سال و 7
 بیشتر

3 ـ6
 سال

0ـ2
 سال

 سال و 4
 بیشتر

  سال0ـ3
سابقه کار 

 زمینه

 حداکثر امتیاز 33 45 24 33 45 15 24 33 45

 
 مدرک فوق دیپلم یا لیسانس مرتبط
 سابقه کار زمینه  سال0-2  سال3-5 تر سال و بیش6

 حداکثر امتیاز 6 15 24

 

 2جداول 

 مدرک دکترای مرتبط فوق لیسانس مرتبط لیسانس مرتبط
 سال 10

 و بیشتر

6ـ9
 سال

 3 ـ5
 سال

  سال0ـ2
 سال و 7

 بیشتر
  سال0ـ2  سال3 ـ6

 سال و 4
 بیشتر

  سال0ـ3
 سابقه 

 کار 

15 11 8 5 15 11 8 15 11 
 حداکثر

 یازامت
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 مدرک فوق دیپلم مرتبط
  سال و6

 بیشتر

 3 ـ5

 سال

 0ـ2

 سال

 سابقه کار

 مرتبط

8 5 2 
 حداکثر

 امتیاز

 
و دارای  )  از فوق دیپلم تا دکترا    (چنان چه شخصی دارای مدرک تحصیلی زمینه یا مرتبط بوده           :  نکته

 :شرح محاسبه می شودترکیبی از سابقه کار زمینه مرتبط باشد، ابتدا سابقه کار مؤثر وی به این 

 سابقه کار مؤثر= سابقه کار زمینه + ــــــــــــــــــ 

 . امتیاز وی محاسبه می گردد1سپس بر اساس جدول شماره 

 3جدول شماره 

 مدرک
  لیسانس و فوق دیپلم سایر- فوق  لیسانس -دکترا 

 یا دیپلم رشته های مختلف
 سابقه کار

 زمینه

 0ـ1

 سال

 2ـ4

 سال

  سال و5

 تربیش

 حداکثر

 امتیاز
0 6 15 

 

 4جدول شماره 

 مدرک
  لیسانس و فوق دیپلم- فوق  لیسانس -دکترا 

 سایر یا دیپلم رشته های مختلف
 سابقه کار

 مرتبط

 0ـ1

 سال

 2ـ4

 سال

  سال و5

 بیشتر

 حداکثر

 امتیاز
0 2 5 
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 : انتساب امتیاز اشخاص در شرکتها بر اساس اولویتهای زیر صورت می گیرد-4

 آخرین شرکتی که فرد به صورت تمام وقت در آن مشغول به کار می باشد با ضریب یک -الف 

 %)75(فرد سهامدار غیر تمام وقت با ضریب  -ب 

 %)33(کارشناس پاره وقت با ضریب  -ج 

. در صورت همکاری کارشناس پاره وقت در یک یا چند شرکت، اولویت با شرکت اول می باشد          -د 
 .وج از شرکت اول ارایه شودمگر آنکه نامه خر

مشغول به کار بوده    )  با ارایه لیست بیمه   (در صورتی که فردی در شرکتی به عنوان تمام وقت           -هـ 
مشغول به کار   )  با ارایه لیست بیمه   (و پس از مدتی در شرکت دیگری نیز به عنوان تمام وقت            

ی مدیر عامل شرکت قبلی     گردد، ارایه نامه ای دال بر قطع همکاری با شرکت قبلی، به امضا            
 .الزامی است

 در مورد کارشناسان تمام وقت، می بایست نام شخص در سه لیست پیاپی و اخیر بیمه                   -1تبصره  
 .شرکت وجود داشته باشد

 در مورد کسانی که در چند شرکت سهامدار می باشند، اولویت انتساب امتیاز با اولین                    -2تبصره  
 .عالم می گردد که امتیاز وی به شرکت مورد نظر نسبت داده شودشرکت می باشد، مگر آن که کتباً ا

 در صورت جابه جایی افراد از شرکتی به شرکت دیگر، امتیاز آنها بالفاصله از شرکت قبلی                -3تبصره  
کسر و حداقل پس از گذشت سه ماه از تاریخ حذف امتیاز از شرکت قبلی، با ارایه سه لیست پیاپی و اخیر                      

 .دوم منظور خواهد شدبیمه، در شرکت 

 کلیه اشخاص اعم از سهامداران یا کارشناسان و اعم از تمام وقت یا پاره وقت، امتیازشان                 -4تبصره  
 .تنها در یک شرکت منظور خواهد شد

مجموع %)  25( در محاسبه امتیاز هر شرکت، مجموع امتیاز افراد پاره وقت، حداکثر تا                 -5تبصره  
 . خواهد شدامتیاز افراد تمام وقت منظور

 :سایر موارد -و 

 اشخاص خارجی با رعایت سایر مقررات مربوطه مادامی که پروانه کار معتبر دارند،               -1  
 .با ارایه آن می توانند در طبقه بندی منظور گردند
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نظیر ( هر نوع نغییری در وضعیت شرکت که منجر به کاهش امتیاز شرکت گردد                  -2  
. می بایست بالفاصله به شورا منعکس شود     )  کت دیگر جابه جایی افراد از شرکتی به شر     

در غیر این صورت متناسب با مدت تأخیر تا مدت معینی، امتیاز این گونه اشخاص در                  
 .هیچ شرکت دیگری منظور نخواهد شد

 آخرین تغییرات در وضعیت شرکتها اعم از تغییر در آدرس، شماره تلفن، نمابر                    -3  
 همچنین تغییر در ترکیب سهامداران و کارشناسان و         و پست الکترونیکی و   )  دورنویس(

موضوع فعالیت و یا انحالل، می بایست بالفاصله به شورا اعالم شود، به طوری که                  
 .پرونده شرکت در شورا همواره نشان دهنده آخرین وضعیت شرکت باشد

 حذف  مسئولیت عدم اطّالع به موقع در این گونه موارد بر عهده شرکت بوده و منجر به                 
 .نام شرکت از فهرست شرکتهای احراز صالحیت شده خواهد گردید

 :فرمهایی که برای احراز صالحیت شرکت می بایست تکمیل و تحویل گردد 

 ):مشخصات شرکت(فرم شماره یک  -1

این فرم توسط کلیه شرکتها اعم از جدید و دارای سابقه در طرح طبقه بندی می بایست                      -الف 
 .در تکمیل این فرم به عالمت در باالی فرم توجه شود. تکمیل و تحویل گردد

 :مدارکی که می بایست پیوست فرم شماره یک تحویل گردد، عبارتند از -ب 

  یک نسخه فتوکپی اساسنامه-1  

  فتوکپی روزنامه رسمی مربوط به تأسیس شرکت-2  

تاکنون، به   فتوکپی کلیه روزنامه های رسمی حاوی تغییرات انجام شده در شرکت              -3  
 ترتیب تاریخ

 فتوکپی سه لیست بیمه پیاپی و اخیر شرکت ممهور به مهر سازمان تأمین  اجتماعی               -4  
 به انضمام فتوکپی اظهارنامه های مربوط به آن

 )فرم تعهدنامه (3 فرم شماره -5  

 )فرم خالصه اطّالعات پرسنل (4 فرم شماره -6  
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 )دیران و کارشناسان شرکتمشخصات سهامداران، م(فرم شماره دو  -2

. تکمیل این فرم توسط کلیه سهامداران، مدیران، کارشناسان و کاردانان شرکت الزامی است              -الف 
چنان چه شرکت دارای سهامدار حقوقی باشد می بایست تصویر روزنامه رسمی تأسیس                  

مداران  برای نمایندگان سهام سها    2همچنین تکمیل فرم شماره     .  سهامدار حقوقی ارایه شود   
 .حقوقی همراه با مدارک مربوطه الزامی است

 را فقط برای    2چنان چه شرکت دارای سابقه ارزیابی در این شورا  باشد می بایست فرم شماره               -ب 
افراد جدید و کسانی که وضعیت آنها با وضعیت اعالم شده قبلی به شورا تغییر یافته است،                    

اولین بار برای ارزیابی مراجعه می کند می بایست لذا در صورتی که شرکت برای     .  تکمیل نماید 
 .این فرم را برای همه افراد واجد شرایط تکمیل نماید

این فرم پس از تکمیل و امضا توسط خود فرد، می بایست توسط مدیر عامل شرکت نیز امضا                  -ج 
 .شد و به مهر شرکت ممهور گردد

 :گردد، عبارتند ازمدارکی که می بایست پیوست فرم شماره دو تحویل  -د 

  فتوکپی شناسنامه-1  

 فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی ارزش تحصیلی صادره توسط مراجع                 -2  
نظیر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور               (رسمی  

 )اداری و استخدامی کشور

ی آن دسته از افرادی که       گواهی انجام کار کامپیوتری توسط کارفرمایان قبلی برا         -3  
قبل از همکاری با شرکت، در سایر سازمانها و شرکتها به فعالیت کامپیوتری اشتغال                 

 ).با ذکر تاریخ شروع خاتمه، تمام وقت بودن یا نبودن و سمت شخص(داشته اند 

ی چنان چه سابقه کار شخص، مربوط به سازمانها و شرکتهایی به غیر از سازمانهای دولتی و شرکتها                
و )  مشروط بر اینکه قبالً شخص مورد نظر را به شورا معرفی کرده باشند            (کامپیوتری احراز صالحیت شده     

سایر شرکتها و یا سازمانهای معتبر کامپیوتری خارجی باشد، ارایه گزارشی از سوی شرکت یا سازمان                    
 :ذی ربط با درج موارد ذیل الزامی است

  فعالیت اصلی شرکت یا سازمان-1
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 ستمهای نرم افزاری و سخت افزاری موجود در شرکت یا سازمان و مسئولیت فرد در این رابطه سی-2

 چنان چه گواهی انجام کار در خارج از کشور به زبانی غیر از زبان انگلیسی باشد، می بایست ترجمه               -3
 .رسمی آن ارایه گردد

 در  * به طور تمام وقت     فتوکپی حکم بازنشستگی برای آن دسته از افرادی که در حال حاضر                -4
 .شرکت به فعالیت کامپیوتری اشتغال دارند و برای آنها لیست بیمه تهیه نمی گردد

منظور از افراد تمام وقت، آن دسته از افرادی هستند که برای آنها، حق بیمه یا کسور بازنشستگی                    *
 .پرداخت می گردد

 داشته باشد و در جای دیگری شاغل        مدیر عامل می  بایست به طور تمام وقت در شرکت حضور        :  توجه
 ).با ارایه مدارک مثبته(به استثنای اعضای هیئت علمی دانشگاهها . نباشد

متذکر می شود دانشجویان، مشمولین انجام خدمت وظیفه، شاغلین در دستگاههای دولتی و مؤسسات             
حق بیمه پرداخت   وابسته و به طور کلی افرادی که در جای دیگری در استخدام بوده و برای آنها                        

 .می گردد، نمی توانند به عنوان مدیر عامل شرکت معرفی شوند

 )فرم تعهدنامه (3فرم شماره  -3

 .این فرم توسط سهامداران حقیقی و یا نماینده سهامداران حقوقی شرکت تکمیل و امضا می گردد

 .تکمیل این فرم توسط شرکتهای قدیمی و جدید الزامی است

 )م خالصه اطّالعات پرسنلفر (4فرم شماره  -4

چنان چه شرکت دارای سابقه ارزیابی باشد، می بایست در این فرم اسامی کلیه سهامداران،                  -1 
 تکمیل  2مدیر عامل و کارشناسان قدیمی شاغل در شرکت که قبالً برای آنها فرم شماره                  

طی این مدت   همچنین می بایست اسامی افراد خارج شده از شرکت         .  نموده است را قید نماید    
 .را نیز درج نماید

چنان چه شرکت برای اولین بار برای ارزیابی مراجعه می نماید، می بایست در این فرم اسامی                 -2 
 نیز  2کلیه سهامداران، مدیر عامل و کارشناسان شاغل در شرکت که برای آنها فرم شماره                  

 .تکمیل کرده است را قید نماید

 .به توضیحات مندرج در آن دقت شوددر هر صورت در تکمیل این فرم   
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 )فرم درصد فعالیتهای شرکت(فرم خود اظهاری  -5

درصد فعالیتهای شرکت   )  فرم مشخصات شرکت    (1فرم شماره   “  10”الزم است عالوه بر تکمیل بند       
توضیح آن که جمع درصدهایی که       .  در هر یک از زمینه های یاد شده در فرم خوداظهاری، درج گردد              

 . شود100کت در محلهای مربوطه این فرم درج خواهد شد، می بایست حداکثر توسط آن شر

الزم است پس از تکمیل فرمها و ضمیمه کردن مدارک مورد نیاز، مجموعه مدارک را به همراه یک                   
بدیهی است پس از بررسی اولیه مدارک ارسالی، نواقص         .  درخواست کتبی به دبیرخانه شورا تحویل نمایند      

 .اً به شرکت از طریق فاکس اعالم خواهد شداحتمالی، کتب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تماس حاصل نمایید) 332-306داخلی  (2250461 و 2224553جهت کسب اطّالعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای 

 -  1/167 شماره   - بین مسجد الغدیر و پمپ بنزین         - خیابان میرداماد    -تهران  :  ضمناً می توانند مکاتبات خود را به نشانی       
 . شورای عالی انفورماتیک کشور ارسال نمایند- طبقه سوم -سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
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 اساسنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با 

 وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات
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موضوع  هیئت وزیران 24/4/1382 مورخ 76016/1901مصوبه شماره  
 برات ایراناساسنامه شرکت مادرتخصصی مخا

  بنا به پیشنهاد مشترک شماره         30/1/1383و    29/11/1382هیئت وزیران در جلسه مورخ          

 و  اقتصادی و دارایی     امور وزارتخانه های ارتباطات و فنّاوری اطّالعات،      25/11/1382مورخ    41603/100
 اجتماعی و    اقتصادی، قانون برنامه سوم توسعه      )4(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده          

 اساسنامه شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران را        -1379 مصوب   -  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران    
 :شرح زیر تصویب نمود به

 اساسنامه شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران

 سرمایه  کلیات و-فصل اول 

 1ماده  

در قالب    -  1350  مصوب  -شرکت مخابرات ایران     شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تأسیس         
شرکت مخابرات ایران از این       .شد  مجمع عمومی اداره خواهد     نظر  شرکت مادرتخصصی سازماندهی و زیر    

 . نامیده می شود»شرکت«پس در این اساسنامه 

 2ماده  

 برداری و توسعه مخابرات و     هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت در زمینه بهره          
اوری اطّالعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاستهای وزارت ارتباطات و فنّاوری                 ایجاد بسترهای فنّ  

استفاده مطلوب از امکانات       وری و  بهره  اطّالعات، راهبری شرکتهای زیرمجموعه، افزایش بازدهی و         
صورت لزوم کارگزاری وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات برای           در   شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و    

 .باشد رتها میانجام نظا
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 3ماده  

 . اصلی شرکت تهران استمرکز

 4ماده  

این .  شود اداره می )  خاص( دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی             شرکت
 .باشد می  مقررات اساسنامه خودتابعبا رعایت قوانین و مقررات مربوط شرکت استقالل مالی داشته و 

 5ماده  

 . شرکت نامحدود استمدت

 6ه ماد 

نام منقسم     صدهزار ریالی با    سهم شرکت مبلغ پنج میلیارد ریال است که به پنجاه هزار                سرمایه
 .سهام متعلق به دولت است%) 100(گردد و صددرصد  می

  موضوع فعالیت و وظایف شرکت- دوم فصل

 7ماده  

العات، مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در بخش مخابرات و فنّاوری اطّ           :  موضوع فعالیت شرکت  
 گذاری، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارایه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه  

برداری از تأسیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحقق اهداف             ایجاد و بهره     مدیریت و نظارت بر   
 .شرکت الزم باشد از طریق شرکتهای زیرمجموعه

 :باشد مله وظایف شرکت می زیر از جموارد

مدت   بلندمدت و میان   برنامه های  سیاستها و   بررسی و تدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها و         -1
ارتباطات و فنّاوری    توسط وزارت    شدهمخابرات و فنّاوری اطّالعات و ارایه آن در چارچوب تعیین             

 .اطّالعات
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 .طّالعات در حوزه وظایف شرکتتصویب طرحهای جامع مخابرات و فنّاوری ا  -2

 .مربوطهارزیابی عملکرد شبکه های مخابراتی  شرکتهای زیرمجموعه و نظارت بر -3

 از  بهره برداری   و نگهداریتوسعه،     تأسیس، ،تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی          -4
 . آنهااجرایشرکتهای زیرمجموعه و نظارت بر حسن شبکه های مخابراتی در 

 .پیشنهاد نرخ تعرفه های خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات دوین وت -5

 مشارکت داخلی و اتخاذ     اوراقعرضه    اخذ هرگونه وام و تسهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی،            -6
  قانونی ذی ربطمراجعسایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از 

 بهینه از این منابع از       استفاده  اطّالعات و   مین منابع مالی مخابرات و فنّاوری      تأ  توسعه و   مدیریت، -7
 .های زیرمجموعهشرکت طریق برقراری تسهیالت و گردش منابع مالی فیمابین شرکت و

رسانی در زمینه  اطّالع انتقال دانش فنی و   ،  مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فنّاوری       ،  بررسی -8
 . شرکت وظایفحوزهاوری اطّالعات در مخابرات و فنّ

 با مخابرات و     مرتبطپژوهشی در زمینه های تخصصی         حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و        -9
 .نیاز فنّاوری اطّالعات و پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد

بهبود مدیریت   در   مؤثر  عواملحمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر               -10
 .و بهره وری مخابرات و فنّاوری اطّالعات

 و مدیریت   پیمانکاری  ،ای مشاوره(مهندسی و اجرایی بخش        حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی،        -11
 ).پیمان

 .های الزم  و حسابرسیبازرسیمدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام  امور نظارت بر -12

 زمان بندی فروش سهام     برنامه تعیین قیمت و       سازی شرکتهای زیرمجموعه قابل واگذاری،      آماده -13
 .آنها

های زیرمجموعه در    شرکتسازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی              واگذاری، تجدید   انحالل،  -14
 . مربوطچارچوب قوانین و مقررات

با وظایف و     از کشور در رابطه        داخل و خارج   گذاری در     نوع مشارکت و سرمایه      اقدام به هر    -15
 . مربوط محوله در چارچوب قوانین و مقرراتمأموریتهای
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 قوانین و   رعایتالمللی با    عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه ای و بین               -16
 .مقررات مربوطه

 .هدف شرکت مرتبط باشد که با فعالیتهرگونه مبادرت به  -17

 8ماده  

 :ند ازارکان شرکت عبارت

 مجمع عمومی :الف

 هیئت مدیره و مدیر عامل :ب

 )حسابرس(بازرس  :ج

 9ماده  

 :مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود

 )رئیس مجمع عمومی(وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات  -1

 اقتصادی و دارایی امور وزیر -2

 برنامه ریزی کشور رئیس سازمان مدیریت و -3

 نیبازرگا وزیر -4

 صنایع و معادن وزیر -5

 10ماده  

 :از مجامع عمومی شرکت عبارتند

 مجمع عمومی عادی :الف

 العاده مجمع عمومی فوق :ب
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 11ماده  

بار برای تصویب صورتهای مالی شرکت، تصویب صورتهای           2 حداقل سالی    ،مجمع عمومی عادی  
ذکور در دستورجلسه    مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات م                  

 .شد تشکیل خواهد

 12ماده  

 ، عضو 4حضور حداقل     العاده با  حضور اکثریت  اعضا و مجمع عمومی فوق         مجمع عمومی عادی با   
العاده   رأی و در مجمع عمومی فوق      3تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با          .داشت  رسمیت خواهد 

 .بود  رأی موافق معتبر خواهد4با 

تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه حداقل          ذکر  ومی اعم از عادی یا فوق العاده با       دعوت مجمع عم  
 قرار  سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع        .  آمد   روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد         10
 .باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود دارد

 13ده ما 

 :به شرح ذیل می باشدوظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی 

 .مشی و برنامه عملیاتی شرکت بررسی و تصویب خط -1

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد ساالنه، صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی                -2
 .و بودجه شرکت

 .اساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی اعضای هیئت مدیره شرکت برانتخاب و برکناری  -3

 .شرکت )حسابرس( رسانتخاب باز -4

 .ویژه شرکت تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود اتخاذ -5

با رعایت  )  حسابرس(الزحمه بازرس    تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیئت مدیره و حق              -6
 .قوانین و مقررات مربوطه
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نیاز و    مورد  نیکالن شرکت، شرح وظایف و تعیین سقف پستهای سازما           بررسی و تصویب ساختار    -7
 .رعایت قوانین و مقررات مربوطه برنامه های جذب نیروی انسانی با

با رعایت قوانین و     نامه های مالی،  معامالتی و استخدامی شرکت           ینیاتخاذ تصمیم نسبت به آ       -8
 .مراجع ذی ربط برای تصویبمقررات مربوط و پیشنهاد به 

 . تابعهیره شرکتهایتصویب و ابالغ ضوابط تعیین اعضای هیئت مد -9

 .برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطاتخاذ تصمیم  -10

 اداری و نیروی    ، تدارکاتی ، مالی ،تصویب آیین نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی          -11
 .انسانی بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه

میم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکتهای                تص  بررسی و اتخاذ   -12
 .زیرمجموعه

اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأسیس شرکت و این اساسنامه در دستور                      -13
 .گیرد مجمع عمومی عادی قرار

 )حسابرس  (ساالنه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس           زارش عملکرد  گ -تبصره
 .گیرد هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار 2باید حداقل 

 14ماده  

 :باشد می وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر

 .کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب تصمیم نسبت به افزایش یا اتخاذ -1

میم نسبت به اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران               تص  بررسی و اتخاذ   -2
 .برای تصویب

تصمیم نسبت به انحالل شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران                  بررسی و اتخاذ   -3
 .برای تصویب
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 15ماده  

وزیر ارتباطات و   (بود که به پیشنهاد رئیس مجمع          عضو اصلی خواهد   5هیئت مدیره شرکت مرکب از      
تحصیالت عالی و دارای سابقه مدیریت        و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با        )  فنّاوری اطّالعات 

 سال  2و صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت                 
ه عمل نیامده در سمت خود باقی        زمانی که تجدید انتخاب ب      شوند و پس از انقضای مدت تا        انتخاب می 

 .آنها برای دوره های بعد بالمانع است خواهند بود و انتخاب مجدد

وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و            رئیس و اعضای هیئت مدیره باید تمام          -تبصره
باشد ولی   موظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می            نوع شغل موظف یا غیر       قبول و تصدی هر    

به نحوی که در اداره شرکت اخاللی پیش نیاید با             اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد         
اعضای هیئت مدیره به ترتیبی که هیئت         یک از   هر.  باشد موافقت رئیس مجمع عمومی شرکت مجاز می      

رمجموعه را  ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زی            نماید راهبری حوزه   مدیره مشخص می  
 .بود دار خواهد عهده

 16 ماده 

عنوان نایب  ه ب  به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را          اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را        
 .شوند حکم رئیس مجمع منصوب می رئیس هیئت مدیره انتخاب نموده که با

 .بود خواهدالعات ارتباطات و فنّاوری اطّرئیس هیئت مدیره در حکم معاون وزیر  - تبصره

 17 ماده 

) 15(در صورت فوت، حجر، استعفا و یا برکناری هر یک از اعضای هیئت مدیره،  جانشین طبق ماده                   
 .این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد

 18ماده  

اکثریت آرای موافق اتخاذ       با تصمیماتیابد و    حضور اکثریت  اعضا رسمیت می       هیئت مدیره با   جلسات
 .گردید دخواه

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  284

 19ماده  

بار به طور      ماهی یک  حداقلموقع بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و             هیئت مدیره در هر    جلسات
 ارسال   هیئت مدیره برای  اعضارئیسمنظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط    

 .شد خواهد

نایب رئیس هیئت مدیره      با  ب او رئیس هیئت مدیره و در غیا        هیئت مدیره با   جلسات  اداره  -تبصره
 .می باشد

 20 ماده 

 نمودن نظر  اعضا در آن      لحاظ  بابود که صورتجلسات هیئت مدیره         مدیره دارای دفتری خواهد    هیئت
 روز به وزارت ارتباطات و      5 ظرف   حداکثر  ،یک نسخه از مصوبات     .رسید   خواهد اعضادرج و به امضای     

 .شود فنّاوری اطّالعات فرستاده می

 21ده ما 

 :وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معامالتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت                   
نگرفته باشد دارای اختیارات کامل       بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار            

 :باشد می را دارا هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر. است

 های مالی، معامالتی و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای              آیین نامه بررسی و تأیید   -1
 .اتخاذ تصمیم

بررسی و تأیید بودجه ساالنه، گزارش عملکرد ساالنه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی                   -2
 .شرکت برای ارایه به مجمع عمومی

که طبق آیین نامه معامالت شرک باید به تصویب           اذ تصمیم در مورد قرارداد هایی     رسیدگی و اتخ   -3
 .هیئت مدیره برسد
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تشکیالت کالن شرکت جهت اخذ تأیید سازمان       تشکیالت تفصیلی در چارچوب     پیشنهاد  بررسی و    -4
 .مدیریت و برنامه ریزی کشور

رعایت قوانین و     سان داخلی و خارجی با    اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و کارشنا          -5
 .مقررات مربوط

 22ماده  

 وظایف و اختیارات زیر را نیز        ،مجمع عمومی شرکتهای تابعه   ی  عنوان  اعضا ه  هیئت مدیره شرکت ب   
 :عهده دارنده ب

در چارچوب  تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی، معامالتی و استخدامی شرکتهای تابعه                 اتخاذ -1
 .تصویبرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای سیاستهای ش

 .رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش ساالنه، صورتهای مالی و بودجه شرکتهای تابعه -2

االختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه که کمتر از                تعیین نمایندگان تام   -3
 .سهام آن متعلق به شرکت است%) 50( پنجاه درصد

 .شرکتهای تابعه) حسابرس(عیین بازرس ت -4

نوع سرمایه گذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات          بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر       -5
 .مجمع عمومی شرکت

 .تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای تابعه به مجمع عمومی شرکت -6

 .ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعهمنظور تربیت و ه ارایه برنامه آموزشی ب -7

 .سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش مادهآ -8

 .های شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مشی صویب سیاستها و خطت -9

های جذب و نگهداری نیروی      و برنامه    سقف پستهای سازمانی    بررسی و تصویب تشکیالت کالن،     -10
 . شرکتهای تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطانسانی

بررسی و پیشنهاد اصالح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحالل شرکتهای تابعه به مجمع عمومی شرکت        -11
 .در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
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فروش اصالح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان بندی                  -12
 ارایه اطّالعات کامل مالی از قبیل آخرین صورتهای مالی مورد تأیید                 شرکتهای قابل واگذاری،  

یک از سهامداران و سایر اطّالعات الزم به سازمان             مراجع ذی صالح قانونی و درصد سهام هر        
 .سازی حسب مورد درباره شرکتهای زیرمجموعه خصوصی

رات و فنّاوری اطّالعات در شرکتهای زیرمجموعه در حیطه          های جامع توسعه مخاب    تصویب برنامه  -13
 .وظایف و مأموریت شرکت

 .انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه -14

 اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه با حکم وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات منصوب                  -تبصره
 .می شوند

ترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری تدوین و تصویب آیین نامه مربوط به وظایف مش     -15
 .و نیروی انسانی بین شرکتهای زیرمجموعه

 23ماده  

 عامل انتخاب و با      نفر را به عنوان مدیر     1خارج از اعضای هیئت مدیره        هیئت مدیره از بین خود یا     
 .نماید سال منصوب می 2حکم رئیس مجمع عمومی به مدت 

 . باشد)15(ارای شرایط مندرج در ماده عامل بایستی د  مدیر-تبصره

 24ماده  

عامل باالترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول                     مدیر
 بخشی از وظایف و اختیارات خود را با          ،مسئولیت خود   تواند با  عامل می   مدیر  .باشد اداره امور شرکت می   

 .ن شرکت تفویض نمایدیک از کارکنا ابالغ کتبی به هر

 25ماده  

عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و           مدیر
تواند پس از    عامل می   مدیر.  تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد                
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نسبت به ارجاع موارد    اسی جمهوری اسالمی ایران     قانون اس )  139(با رعایت اصل    اخذ نظر هیئت مدیره     
 .به داوری اقدام نماید

 26ماده  

 :باشد می عامل باالخص دارای وظایف و اختیارات زیر مدیر

استخدامی کارکنان و     تصمیم درباره کلیه امور      پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ         یارتقا و اعطا   -1
 .و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوطهنیاز و همچنین عزل  استخدام افراد مورد

 .معرفی امضاهای مجاز شرکت -2

 .)حسابرس( فراهم کردن همه گونه تسهیالت برای انجام وظایف بازرس -3

اقدام در تمرکز وجوه مربوطه به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شرکت طبق                 -4
 .برنامه ها و بودجه تفصیلی مصوب

 به مراجع   ، طبق آیین نامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط        ،تعقیب اداری کارکنان شرکت     ستورد -5
 .ی داشته باشدی در صورتی که تخلف جنبه جزا،صالحه

 .اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره -6

 و  تهیه بودجه ساالنه شرکت، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه                 -7
 .ارایه آن به هیئت مدیره

 .تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره -8

 .مالی و اداری و استخدامی شرکت فنی، اداره امور -9

 .پیشنهاد آیین نامه مالی، معامالتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره -10

 .پیشنهاد تشکیالت تفصیلی شرکت به هیئت مدیره -11

برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان                    نامه وکالت  اعطای -12
 .سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی خصوصی
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 27ماده  

عامل یا    لیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیر                    ک
مکاتبات اداری به   .  نده منتخب هیئت مدیره برسد     نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمای            

 به  ،الذکر امضای افراد فوق    کلیه چکها عالوه بر   در ضمن،   .  عامل یا نماینده وی خواهد رسید       امضای مدیر 
 .حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید امضای ذی

 28ماده  

سال انتخاب    1 مدت   تصویب مجمع عمومی برای     بود که با    خواهد  )حسابرس(  شرکت دارای بازرس  
 .داد  به وظایف خود ادامه خواهد،زمانی که جانشین وی انتخاب نشده تا و شد خواهد

 .اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد -تبصره

 29ماده  

 :است به قرار زیر) حسابرس( وظایف بازرس

و بودجه  اختصاصی  رات مربوط و اساسنامه و آیین نامه های        قوانین و مقر    تطبیق عملیات شرکت با    -1
 .مصوب

رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارایه گزارش نتایج                         -2
 .های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت رسیدگی

 .پیشنهاد نظریات مفید به هیئت مدیره شرکت -3

 .ده در قوانین و مقرراتبینی ش  سایر وظایف پیش-4

 مالی  امور-فصل چهارم 

 30ماده  

 .باشد  میسال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال
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 31ماده  

 .داده شود قرار )حسابرس(اختیار بازرس  در مقرر های مالی شرکت باید در موعدصورت

 32ماده  

 افزایش بنیه مالی    منظورویژه شرکت را به       سود%)  10(  سال معادل ده درصد      مکلف است هر   شرکت
 . معادل سرمایه ثبت شده شرکت گرددمزبوروقتی که اندوخته   تا،به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید

 33 ماده 

 از محل سود  %)  20( درصد   بیستوضع     سرمایه با  1/0میزان     مکلف است اندوخته احتیاطی تا     شرکت
 سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته      1/0 پس از آنکه میزان اندوخته به         تشکیل دهد و    ویژه ساالنه خود  

 .بود خواهداحتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی 

 34 ماده 

و تمام درآمد عمومی    افتتاح  است حساب جاری به ارزهای خارجی در بانک مرکزی                مجاز شرکت
 .اریز نماید وحساباین  در الملل را ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای بین

 مقررات  سایر- پنجم فصل

 35ماده  

یک از     اختالف هر  حلعهده هیئت مدیره شرکت و        ه   اختالف بین شرکتهای زیرمجموعه ب       حل
 به پیشنهاد رئیس مجمع     آنباشد که اعضای     عهده کمیته داوری می   ه  شرکت ب   شرکتهای زیرمجموعه با  

 و کمیته مذکور حسب مورد قطعی شرکتدیره تصمیمات هیئت م.  گردد جمع انتخاب می  تأیید م عمومی و   
 .االجرا است و الزم
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 36ماده  

کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین                 
 .مربوط، محکوم خواهند شد

 37ماده  

برات ایران منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت مخا           
سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران        %)  50(شرکت زیرمجموعه ای که بیش از پنجاه درصد         .  باشد

 .باشد شرکت تابعه نامیده می شود

 7843/30/83 و شماره     26/1/1383 مورخ   7159/30/83این اساسنامه به موجب نامه های شماره         
 .ه شده رسیده است شورای نگهبان به تأیید شورای یاد11/4/1383مورخ 

اساسنامه موضوع  18/6/1383مورخ  هـ 30367ت/30759مصوبه شماره  
 شرکت ارتباطات سیار

 14/5/1383 مورخ   13897/100 بنا به پیشنهاد شماره       14/5/1383هیئت وزیران در جلسه مورخ        
 عه اقتصادی، برنامه سوم توس     قانون )4(و  )  2(اد  وموزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و به استناد            

  مورخ  76016/1901 و مصوبه شماره      -1379مصوب    - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران         

قانون مذکور، با تجدید سازمان و تغییر نام و ) 1(ماده “ ب” شورای عالی اداری در اجرای بند       24/4/1382
امه شرکت اخیرالذکر را     مرکز سنجش از دور ایران به شرکت ارتباطات سیار، اساسن            ساسنامه  اصالح ا 

 :به شرح زیر تصویب نمود
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 اساسنامه شرکت ارتباطات سیار

  کلیات-فصل اول 

 1اده م 

می یابد و  تغییر نام    با اصالح اساسنامه و وظایف به شرکت ارتباطات سیار            ایران  مرکز سنجش از دور   
این اساسنامه ین پس در    ساماندهی شده و از ا    )  مادرتخصصی(در قالب شرکت تابع شرکت مخابرات ایران        

 .شود نامیده می» شرکت«

 2ماده  

 :اهداف شرکت به شرح زیر اصالح می گردد

هدف از تشکیل شرکت، مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری               
مصوب شرکت منظور تحقق طرحها و برنامه های  بهارایه خدمات ارزش افزوده آن  شبکه ارتباطات سیار و     

 .می باشد) مادرتخصصی(مخابرات ایران 

 3ماده  

 .تهران است مرکز شرکت شهر

 4ماده  

این .  اداره می شود )  خاص(سهامی  دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت           شرکت  
 .با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تابع این اساسنامه می باشدستقالل مالی داشته و شرکت ا

 5ماده  

 .دت شرکت نامحدود استم
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 6ماده  

نام تقسیم شده     ریالی با یکصد هزار   سهم  یست میلیون   ریال است که ب   دو هزار میلیارد    سرمایه شرکت   
متعلق به  )  صددرصد سهام (های موجود شرکت مخابرات ایران تأمین و تماماً           که از محل اموال و دارایی     

 .شرکت اخیرالذکر است

حداکثر به مدت یک سال نیروی انسانی مستقر در حوزه            امه شرکت،    تاریخ ابالغ اساسن    از  -تبصره
، تأسیسات، لوازم و تجهیزات، حقوق، مطالبات، دیون، تعهدات و اموال              مخابرات ایران ستادی شرکت   

ارتباطات سیار  به شرکت منتقل        در حوزه مربوط به امور     منقول و غیر منقول متعلق به شرکت مذکور           
 به درخواست شرکت مخابرات ایران اسناد مالکیت اراضی و        کشور  امالک    اسناد و شود و سازمان ثبت      می

 .نمایند به نام شرکت اصالح می انتقال در دفاتر مربوط را امالک مورد

  موضوع فعالیت و وظایف شرکت-فصل دوم 

 7ماده  

 تبیین  اساسنامه سابق آمده به شرح زیر اصالح و        )  3(موضوع فعالیت و وظایف شرکت که در ماده           
 :می گردد

 و  اساس الزامات،  نیازها، استانداردها     تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه ارتباطات سیار بر           -1
 .ضوابط

برداری و همچنین نظارت و مدیریت        بازاریابی،  تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره          -2
 .مللیال طبق استانداردهای ملی و بین شبکه ارتباطات سیار

نیاز شرکت در      ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد         تصویب دستورالعملها، و  تهیه    -3
 .برداری از شبکه ارتباطات سیار زمینه تأسیس،  توسعه، نگهداری و بهره

ایر همکاری با سایر اپراتورها در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک و رومینگ و استفاده از س                  -4
 .منابع مشترک
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المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط         عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی و بین             -5
 .منظور کسب و تبادل اطّالعات تخصصی ارتباطات سیار به

 .منظور توسعه مهارتهای الزمه سازی آموزشهای تخصصی خاص ب مدیریت، برنامه ریزی، پیاده -6

توسط ارتباطات سیار   شبکه    نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر       ای مورد نات و بستره  مکاایجاد  ا -7
 مراجع ذی ربط

 .ملحوظ کردن مالحظات تجاری و مشتری مداری نیاز مشتریان با ارایه خدمات مورد -8

 .نااقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترک -9

 .کت مرتبط باشدمبادرت به انجام هرگونه فعالیت که با هدف شر -10

 شرکت، واحد استانی نخواهد داشت و کلیه فعالیتهای اجرایی خود در سطح استانها را                   -1  تبصره
به صورت پیمانکاری در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداکثر توان بخش غیر دولتی و به صورت                   

 .رقابتی انجام خواهد داد

 .نمی باشد گذاری در شرکتهای دیگر مایه مجاز به ایجاد شرکت و یا سر،شرکت -2تبصره 

  ارکان شرکت-فصل سوم 

 : ارکان شرکت عبارتست از- 8ماده  

 مجمع عمومی :الف

 عامل هیئت مدیره و مدیر :ب

 )حسابرس(بازرس  :ج

 9 ماده 

مخابرات ایران و ریاست آن      اعضای هیئت مدیره شرکت     نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با      
 .ئت مدیره شرکت مذکور می باشدعهده رئیس هیه ب
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 10ماده  

 :از مجامع عمومی شرکت عبارتند

 مجمع عمومی عادی -1

 مجمع عمومی فوق العاده -2

 11ماده  

برای استماع و رسیدگی به         بار  یک .شد  بار تشکیل خواهد  دو  مجمع عمومی عادی حداقل سالی       
یم نسبت به صورتهای مالی و سایر       شرکت و اتخاذ تصم   )  حسابرس(گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی       

 .شده است موضوعاتی که در دستورجلسه مجمع عمومی ذکر

مشی آتی شرکت و     دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط                بار
 .شده است سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید

 12ماده  

فوق العاده  مجمع عمومی     و حضور اکثریت  اعضا    می فوق العاده با  مجمع عمومی عادی و مجمع عمو      
 رأی و در    3 تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با         .داشت  رسمیت خواهد  عضو،   4با حضور حداقل    

 . رأی موافق معتبر خواهد بود4مجمع عمومی فوق العاده با 

 روز  10تشکیل و دستورجلسه حداقل     ذکر تاریخ و محل        اعم از عادی یا فوق العاده با      ،دعوت مجمع 
 سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار            .آمد  مجمع به عمل خواهد   انعقاد  قبل از   

 . مجمع ارسال شودیدارد باید همراه با دعوتنامه برای اعضا

 13ماده  

 :باشد می وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر

 .به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکتاتخاذ تصمیم نسبت  -1

نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات ساالنه و صورتهای مالی و بودجه                 رسیدگی و اظهار   -2
 .شرکت
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 .ویژه شرکت اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود -3

 .شرکت) حسابرس( هیئت مدیره و بازرس یانتخاب یا عزل اعضا -4

مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین        رعایت     هیئت مدیره با   یاعضای  تعیین حقوق و مزایا    -5
 .الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت) 241(پاداش اعضای یاد شده با رعایت ماده 

 .شرکت) حسابرس(الزحمه بازرس  تعیین حق  -6

ی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط        اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه های مالی و معامالت        -7
 .و ارایه آنها به مراجع ذی صالح برای تصویب نهایی

 .تصویب تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط -8

 خصوص آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارایه              اتخاذ تصمیم در   -9
 . ذی صالح برای تصویب نهاییآن به مراجع

اتخاذ تصمیم درباره تشکیالت شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل                 -10
 نیروی انسانی و پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

به    سازش در دعاوی و ارجاع امر       صلح و   اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد           -11
قانون )  139( از جمله اصل     داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط           

 .اساسی جمهوری اسالمی ایران

 .های شرکت تعیین روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج آگهی -12

 مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم        اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و            -13
 .شده است تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید

 :وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد -14ماده  

کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای              اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا        -1
 .تصویب

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و                        -2
 .پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای تصویب
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 .ررسی و ارایه پیشنهاد انحالل شرکت به مجمع عمومی شرکت مادرتخصصیب -3

 15ماده  

 با  می عادی از بین افراد    تصویب مجمع عمو    عضو خواهد بود که با      3  هیئت مدیره شرکت مرکب از    
سال سابقه مدیریت و صاحبنظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت              5تحصیالت عالی و حداقل     

با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت       شوند و     سال انتخاب می   2 برای مدت    ،کارکنان آن   اولویت به   با
انقضای وب می شوند و پس از       منص)  وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات     (مادرتخصصی مخابرات ایران     

آنها   انتخاب مجدد   و  باقی خواهند بود    انتخاب به عمل نیامده در سمت خود         تجدید  زمانی که    تا ،مدت
 .بعد بالمانع است برای دوره های

 را  عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر        ه  یک نفر را ب      اعضای هیئت مدیره از بین خود        -تبصره
 .دنشو ره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب میعنوان نایب رئیس هیئت مدی به

 16ماده  

البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره         تواند یک نفر عضو علی     مجمع عمومی عادی می   
یک از اعضای اصلی      که ادامه فعالیت هر     دلیل دیگر   یا هر   انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا         

 .شد البدل جایگزین خواهد  عضو علیممکن گردد، هیئت مدیره غیر

 . می باشد)15(البدل مطابق ماده  شرایط انتخاب عضو علی -تبصره

 17ماده  

تصمیمات با اکثریت آرای موافق        و  یابد  رسمیت می  ،حضور اکثریت  اعضا    جلسات هیئت مدیره با    
 .یئت مدیره اتخاذ خواهد گردیداعضای ه
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 18ماده  

بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه              ه یک ما  جلسات هیئت مدیره حداقل هر    
 موارد در   .شد  خواهد  روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضا ارسال               حداقل دو 

 .بود تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با

 19ماده  

مخالفین ثبت    درج نظر   صورتجلسات هیئت مدیره در آن با     بود که     هیئت مدیره دارای دفتری خواهد    
رئیس هیئت    مسئولیت ابالغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با         .رسید  خواهد  و به امضای اعضای حاضر    

 .باشد مدیره می

 20ماده  

هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معامالت که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ                 
با رعایت قوانین و مقررات دارای        نگرفته باشد   درباره آنها صریحاً در صالحیت مجمع عمومی قرار       تصمیم  

 .هیئت مدیره همچنین دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد .اختیارات کامل است

 .مشی و برنامه های کالن شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد خط -1

 . جهت تصویب،ای ارایه به مجمع عمومیتأیید برنامه عملیاتی شرکت بر -2

ساالنه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به             رسیدگی و تأیید بودجه ساالنه، گزارش عملکرد         -3
 .مجمع عمومی

نامه های مالی، معامالتی و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ                  تأیید آیین  -4
 .تصمیم

ادله اطّالعات علمی، فنی،  صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با             تصویب ضوابط مربوط به مب     -5
 .رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه فعالیت شرکت با

 عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با           ررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر           ب -6
 .رعایت قوانین و مقررات
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 .سبت به عملیات، معامالت و کلیه فعالیتهای شرکتانجام حسابرسی داخلی ن -7

 .تصمیم بررسی و پیشنهاد اصالح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ -8

کالن شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع               بررسی و پیشنهاد ساختار    -9
 .عمومی

 .وب تشکیالت کالن شرکت و اعالم به مجمع عمومیتصویب تشکیالت تفصیلی شرکت در چارچ -10

بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین                       -11
قانون اساسی ) 139( از جمله اصل همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و داور

 .جمهوری اسالمی ایران

 . با حکم مجمع عمومی شرکتعامل  مدیرانتخاب و عزل -12

 .بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی الزم برای اداره شرکت -13

 .الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی تشخیص مطالبات مشکوک -14

عامل تفویض    به مدیر   را  تواند قسمتی از اختیارات خود     یئت مدیره به مسئولیت خود می       ه -تبصره
 .دنمای

 21ماده  

 سال از بین اعضای هیئت مدیره یا         2عامل باالترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت             مدیر
عامل در    شود مدیر  حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می       خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با         

 عامل می تواند با    یرشرکت می باشد، مد   حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور            
 .یک از کارکنان شرکت تفویض نماید را به هر مسئولیت خودبخشی از وظایف و اختیارات خود

 22ماده  

 :عامل به شرح زیر می باشد وظایف مدیر

 .اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی -1

 .نه شرکت به هیئت مدیرهمشی، برنامه عملیاتی و بودجه ساال تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط -2

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 299 وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات... اساسنامه ها و ... / بخش اول ـ مبانی قانونی و حقوقی 

 .تهیه و تنظیم صورتهای مالی ساالنه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره -3

 .تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابالغ به و احدهای ذی ربط -4

 .پیشنهاد آیین نامه های مالی، معامالتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیرهتهیه و  -5

 .پیشنهاد تشکیالت تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومییه و ته -6

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات الزم برای حسن اداره امور شرکت در                 -7
 .چارچوب قوانین و مقررات مربوط

نگرفته   یف مجمع عمومی قرار   اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به امور و عملیاتی که در حیطه وظا                -8
 .است

 کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس      یعزل و نصب و ارتقا     -9
 .قوانین و مقررات

 23ماده  

عامل، نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت                    مدیر
 عامل می تواند با    مدیر  .دارد  آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را            و تعقیب دعاوی و طرح       

و پس از اخذ نظر هیئت       ]  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران     )  139(از جمله اصل    [رعایت مقررات   
 .مدیره و مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید

 24ماده  

و )  نماینده وی   یا(عامل     مدیری   و تعهدات و قراردادها باید به امضا       کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی      
مکاتبات .  برسد)  یا نماینده منتخب هیئت مدیره     ( هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره        ی  یکی از اعضا  
 .رسید عامل یا نمایندگان وی خواهد  مدیریاداری به امضا

لتی شناخته شود، کلیه چکها عالوه بر         توجه به ترکیب سهام، شرکت، دو         که با ی  مادام  -تبصره
 .رسید حساب و یا نماینده وی نیز خواهد  ذییالذکر به امضا امضای افراد فوق
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 25ماده  

رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی          بود که با    خواهد)  حسابرس(شرکت دارای بازرس    
 .شد برای مدت یک سال انتخاب خواهد

نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت        در اجرای وظایف خود   )  رسحساب(اقدامات بازرس     -تبصره
 .گردد

  امور مالی-فصل چهارم 

 26ماده  

 .سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر

 27ماده  

ختیار بازرس  صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در ا              
 .داده شود قرار) حسابرس(

 شورای نگهبان به تأیید شورای      5/6/1383 مورخ   8341/30/83این اساسنامه به موجب نامه شماره        
 .یاد شده رسیده است

 موضوع  هیئت وزیران18/6/1383 هـ مورخ 30367ت /30757مصوبه شماره  
 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

 14/5/1383 مورخ   13897/100بنا به پیشنهاد شماره        14/5/1383  خهیئت وزیران در جلسه مور     
اقتصادی، قانون برنامه سوم توسعه      )  4(و  )  2(وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و به استناد مواد              

 شورای  24/4/1382 مورخ   76016/1901و مصوبه شماره    اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران        
قانون مذکور، با تجدید سازمان و تغییر نام و اصالح اساسنامه             )  1(ماده  “  ب”د  عالی اداری در اجرای بن    
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، اساسنامه  شرکت ارتباطات زیرساخت  به  )  18347ثبت شده به شماره     (شرکت طرح و توسعه تلفن ایران       
 :تصویب نمود شرح زیرشرکت اخیر الذکر را به 

 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

 کلیات -فصل اول 

 1ماده  

شرکت سهامی  «ا اصالح اساسنامه و وظایف به           ب »شرکت سهامی طرح و توسعه تلفن ایران         «
) مادرتخصصی(یابد و در قالب شرکت تابع شرکت مخابرات ایران              تغییر نام می     »ارتباطات زیرساخت 

 .نامیده می شود» شرکت«ساماندهی شده و از این پس در این اساسنامه 

 2 ماده 

  عبارت از مجموعه سیستمهای مخابراتی از قبیل مراکز مایکروویو          :یرساختشبکه ارتباطات ز  تعریف  
نوری، ایستگاههای زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با             الملل، شبکه اصلی فیبر      بین شهری و بین     

 است که تأمین ظرفیت انتقال و راه یابی و            ISC  الملل  و بین  sc, pcزیرساخت، مراکز سوئیچ راه دور       
نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی و               الملل مورد  ری و بین  ترافیک بین شه  

 .عهده دارد بر غیردولتی را

 3ماده  

 :اهداف شرکت به شرح زیر اصالح می گردد

هدف از تشکیل شرکت، مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری               
های جدید   استفاده از فنّاوری    باشد که با   سرویسهای ارزش افزوده می     و  کشورشبکه ارتباطات زیرساخت    

ارتباطی در قالب طرحها و برنامه های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران                           
در زمینه نظارت،  تصویب طرحهای جامع مخابراتی و تدوین استانداردها باتصویب مجمع             )  مادرتخصصی(

 .ابدعمومی شرکت تحقق می ی
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 4ماده  

 . تهران است،اصلی شرکت مرکز

 5ماده  

این .  اداره می شود )  خاص(شرکت سهامی   شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت           
 .با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می باشداستقالل مالی داشته و شرکت 

 6ماده  

 .مدت شرکت نامحدود است

 7ماده  

نام تقسیم شده     ریالی با   هزاربیست میلیون سهم صد    میلیارد ریال است که به       و هزار  د سرمایه شرکت 
های شرکت و از محل واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تأمین و تماماً                 که شامل اموال و دارایی     

 .متعلق به شرکت اخیرالذکر است

مستقر در حوزه   «روی انسانی   حداکثر به مدت یک سال، نی     تاریخ ابالغ اساسنامه شرکت،       از  -تبصره
اموال   دیون و تعهدات و     لوازم و تجهیزات، حقوق، مطالبات،        تأسیسات، ،  »ستادی شرکت مخابرات ایران   

در حوزه مربوط به امور ارتباطات زیرساخت، به شرکت            مذکور  منقول متعلق به شرکت        منقول و غیر  
 مالکیت اراضی و    شرکت مخابرات ایران اسناد   امالک به درخواست      منتقل می شود و سازمان ثبت اسناد و      

 .انتقال در دفاتر مربوط را به نام شرکت اصالح می نمایند امالک مورد

  موضوع فعالیت و وظایف شرکت- فصل دوم

 8ماده  

 :اساسنامه سابق آمده به شرح زیر اصالح و تبیین می گردد) 5(وظایف شرکت که در ماده 
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اساس الزامات، نیازها،      ر زمینه شبکه ارتباطات زیرساخت بر        تهیه و تدوین طرحهای جامع د         -1
 .ضوابط و استانداردها

بازاریابی، تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت                  -2
 .المللی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور طبق استانداردهای ملی و بین

خصوصی و تعاونی    های دولتی،     متقاضیان اعم از بخش      یزیرساختتأمین کلیه نیازهای ارتباطی        -3
 .استانداردهای ملی و بین المللیطبق ضوابط ارایه دهنده خدمات مخابراتی مجاز 

نیاز شرکت در     تهیه و تصویب دستورالعملها، ضوابط،  معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد            -4
 .اری از شبکه زیرساختزمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برد

المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک             همکاری با سایر اپراتورهای مخابراتی بین        -5
 .الملل بین

المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به          عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی و بین           -6
 .منظور کسب و تبادل اطّالعات تخصصی ارتباطات زیرساخت

 .منظور توسعه مهارتهای الزمه سازی آموزشهای تخصصی خاص ب مدیریت، برنامه ریزی، پیاده -7

 .تهیه و اجرای طرحهای مسیریابی و همزمانی در شبکه های مخابراتی کشور -8

ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر شبکه زیرساخت، توسط                   -9
 .مراجع ذی ربط

 .رایه خدمات مورد نیاز مشتریان با ملحوظ کردن مالحظات تجاری و مشتری مداریا -10

 .اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکین -11

 .هدف شرکت مرتبط باشد مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که با -12

 در سطح استانها را       شرکت، واحد استانی نخواهد داشت و کلیه فعالیتهای اجرایی خود             -1  تبصره
به صورت پیمانکاری در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداکثر توان بخش غیر دولتی و به صورت                   

 .رقابتی انجام خواهد داد

 .رکت و یا سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر نمی باشد ش مجاز به ایجاد،کت شر-2 تبصره
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  ارکان شرکت-فصل سوم 

 9ماده  

 :ست ازارکان شرکت عبارت

 مجمع عمومی :الف

 عامل هیئت مدیره و مدیر :ب

 )حسابرس(بازرس  :ج

 10 ماده 

اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و ریاست آن          نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با      
 .عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور می باشده ب

 11ماده  

 :از جامع عمومی شرکت عبارتندم

 دیمجمع عمومی عا -1

 مجمع عمومی فوق العاده -2

 12ماده  

برای استماع و رسیدگی به        یک بار   .شد  بار تشکیل خواهد    مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو      
شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر          )  حسابرس(گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی       

دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم         ربا  .شده است   موضوعاتی که در دستورجلسه مجمع عمومی ذکر        
مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه              نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط          

 .شده است مجمع عمومی قید
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 13ماده  

 عضو،  4فوق العاده با حضور حداقل       مجمع عمومی     و  حضور اکثریت اعضا   باجمع عمومی عادی    م
العاده  در مجمع عمومی فوق    رأی و    3ر مجمع عمومی عادی همواره با        تصمیمات د  .داشت  رسمیت خواهد 

ذکر تاریخ و محل تشکیل و        دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با       .   رأی موافق معتبر خواهد بود     4با  
سوابق مربوط به موضوعاتی که در        .آمد  خواهدبه عمل   مجمع  انعقاد   روز قبل از     10دستورجلسه حداقل   

 . مجمع ارسال شودیدارد باید همراه با دعوتنامه برای اعضا  عمومی قراردستور مجمع

 14ماده  

 :می باشد وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر

 .اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت -1

 صورتهای مالی و بودجه     نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات ساالنه و            رسیدگی و اظهار   -2
 .شرکت

با رعایت قوانین و مقررات      ویژه شرکت     اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود            -3
 .مربوط

 .شرکت) حسابرس( هیئت مدیره و بازرس یانتخاب یا عزل اعضا -4

تعیین مصوبات شورای حقوق و دستمزد و        رعایت  ی اعضای هیئت مدیره با       تعیین حقوق و مزایا    -5
 .الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت) 241(پاداش اعضای یاد شده با رعایت ماده 

 .شرکت) حسابرس(الزحمه بازرس  تعیین حق -6

با رعایت قوانین و مقررات مربوط      شرکت  آیین نامه های مالی و معامالتی        خصوص اتخاذ تصمیم در   -7
 . نهاییو ارایه آنها به مراجع ذی صالح برای تصویب

 .تصویب تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط -8

اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارایه                 -9
 .آن به مراجع ذی صالح برای تصویب نهایی
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های مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل        اتخاذ تصمیم درباره تشکیالت شرکت و تعیین سقف پست         -10
 .نیروی انسانی و پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

به   صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر           اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد           -11
قانون )  139( از جمله اصل     یت مقررات مربوط   با رعا  اداوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعو        

 .اساسی جمهوری اسالمی ایران

 .های شرکت تعیین روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج آگهی -12

اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم                     -13
 .شده است  در دستور جلسه مجمع قیدتصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که

 15ماده  

 :وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد

کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای              اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا        -1
 .تصویب

نین و  بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوا                     -2
 .پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای تصویب

 مخابرات جهت   بررسی و ارایه پیشنهاد انحالل شرکت به مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی               -3
 .تصویب در مراجع ذی صالح

 16 ماده 

 با  تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد         عضو خواهد بود که با     3مرکب از     هیئت مدیره شرکت  
  سال سابقه مدیریت و صاحبنظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت            5ل  حداق و تحصیالت عالی 

 که تجدید   زمانی   سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا          2اولویت به کارکنان آن برای مدت         با
آنها برای دوره های بعد بالمانع       انتخاب مجدد   و  باقی خواهند بود    انتخاب به عمل نیامده در سمت خود       

 .است
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 را  عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر        ه  یک نفر را ب      اعضای هیئت مدیره از بین خود        -بصرهت
منصوب شرکت  با حکم رئیس مجمع عمومی        می کنند و    عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب           به

 .می شود

 17ماده  

 مدیره  مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت             
یک از اعضای اصلی      که ادامه فعالیت هر     دلیل دیگر   یا هر   انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا         

 .شد ممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد هیئت مدیره غیر

 . می باشد)16(شرایط انتخاب عضو علی البدل مطابق ماده  -تبصره

 18ماده  

تصمیمات با اکثریت آرای موافق         و   رسمیت می یابد     اعضا تمامیحضور    جلسات هیئت مدیره با    
 . هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردیدیاعضا

 19ماده  

بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه              ماه یک   لسات هیئت مدیره حداقل هر    ج
 ردموا در   .شد  روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای  اعضا ارسال خواهد                 حداقل دو 

 .بود تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با

 20ماده  

 ،مخالفین ثبت   درج نظر   بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با         هیئت مدیره دارای دفتری خواهد    
ت رئیس هیئ   مسئولیت ابالغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با         .رسید  خواهد  و به امضای اعضای حاضر    

 .باشد مدیره می
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 21ماده  

هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معامالت که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ                 
 دارای ،با رعایت قوانین و مقررات نگرفته باشد تصمیم درباره آنها صریحاً در صالحیت مجمع عمومی قرار

 .ف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد هیئت مدیره همچنین دارای وظای.اختیارات کامل است

 .مشی و برنامه های کالن شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد خط -1

 .تأیید برنامه عملیاتی شرکت برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب  -2

ساالنه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به             رسیدگی و تأیید بودجه ساالنه، گزارش عملکرد         -3
 .مجمع عمومی

نامه های مالی، معامالتی و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ                  تأیید آیین  -4
 . با رعایت قوانین و مقررات مربوطتصمیم

تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطّالعات علمی، فنی،  صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با                   -5
 .مفاد این اساسنامهرعایت قوانین و مقررات و  فعالیت شرکت با

 عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با           بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر            -6
 . مربوطرعایت قوانین و مقررات

 .انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معامالت و کلیه فعالیتهای شرکت -7

 با رعایت   تصمیم   جهت اتخاذ  ،جمع عمومی بررسی و پیشنهاد اصالح یا تغییر مواد اساسنامه به م            -8
 .قوانین و مقررات مربوط

کالن شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع               بررسی و پیشنهاد ساختار    -9
 .عمومی

 .تصویب تشکیالت تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیالت کالن شرکت و اعالم به مجمع عمومی -10

 مجمع عمومی در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین                  بررسی و پیشنهاد به    -11
قانون اساسی ) 139( از جمله اصل همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و داور

 .جمهوری اسالمی ایران

 .با حکم رئیس مجمع عمومی شرکتعامل  انتخاب و عزل مدیر -12
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 .ملهای داخلی الزم برای اداره شرکتبررسی و تصویب دستورالع -13

 .الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی تشخیص مطالبات مشکوک -14

عامل تفویض    به مدیر   را  هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود            -تبصره
 .نماید

 22ماده  

 سال از بین اعضای هیئت مدیره یا         2مدت   باالترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای          ،عامل  مدیر
عامل در     مدیر . منصوب می شود   حکم رئیس مجمع عمومی     خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با         

 عامل می تواند با    شرکت می باشد، مدیر    حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور            
 .یک از کارکنان شرکت تفویض نماید را به هر ودبخشی از وظایف و اختیارات خ مسئولیت خود

 23ماده  

 :عامل به شرح زیر می باشد وظایف مدیر

 .اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی -1

 .مشی، برنامه عملیاتی و بودجه ساالنه شرکت به هیئت مدیره تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط -2

 .ه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیرهتهیه و تنظیم صورتهای مالی ساالن -3

 .عیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابالغ به و احدهای ذی ربطت -4

 .پیشنهاد آیین نامه های مالی، معامالتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیرهتهیه و  -5

 .مصوبات مجمع عمومیپیشنهاد تشکیالت تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب تهیه و  -6

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات الزم برای حسن اداره امور شرکت در                 -7
 .چارچوب قوانین و مقررات مربوط

نگرفته   اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به امور و عملیاتی که در حیطه وظایف مجمع عمومی قرار                    -8
 .است
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نان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس      کارک یعزل و نصب و ارتقا     -9
 .قوانین و مقررات

 24ماده  

عامل، نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت                    مدیر
 تواند با  مل می عا  مدیر  .دارد   حق توکیل به غیر را      ،و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی            

و پس از اخذ نظر هیئت مدیره       )   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران     139از جمله اصل    (رعایت مقررات   
 . به داوری اقدام نماید،و مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد

 25ماده  

و )  ه وی نمایند  یا(عامل    کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای  مدیر               
مکاتبات .  برسد)  یا نماینده منتخب هیئت مدیره     (هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره        ی  یکی از  اعضا  

 .رسید عامل یا نمایندگان وی خواهد اداری به امضای مدیر

توجه به ترکیب سهام، شرکت، دولتی شناخته شود، کلیه چکها عالوه بر                   که با ی مادام  -تبصره
 .رسید حساب و یا نماینده وی نیز خواهد به امضای ذیالذکر  امضای افراد فوق

 26ماده  

رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی          بود که با    خواهد)  حسابرس(شرکت دارای بازرس    
 .شد برای مدت یک سال انتخاب خواهد

نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت        در اجرای وظایف خود   )  حسابرس(اقدامات بازرس     -تبصره
 .گردد
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  امور مالی-فصل چهارم 

 27ماده  

 .سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر

 28ماده  

صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس                 
 .داده شود قرار) حسابرس(

 شورای نگهبان به تأیید شورای      5/6/1383 مورخ   8340/30/83نامه شماره   این اساسنامه به موجب     
 .یاد شده رسیده است

 موضوع  هیئت وزیران18/6/1383 هـ مورخ 30367ت/30761مصوبه شماره  
  ارتباطات داده هااساسنامه شرکت

 14/5/1383 مورخ   13897/100نا به پیشنهاد شماره       ب 14/5/1383  هیئت وزیران در جلسه مورخ     
اقتصادی، قانون برنامه سوم توسعه      )  4(و  )  2(وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات و به استناد مواد              

  مورخ  76016/1901و مصوبه شماره       -1379 مصوب   -اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران         

و تغییر نام و قانون مذکور، با تجدید سازمان ) 1(ماده “ ب” شورای عالی اداری در اجرای بند       24/4/1382
، اساسنامه شرکت   ارتباطات داده ها تولید فیبر نوری و برق خورشیدی به شرکت          شرکت  اصالح اساسنامه   

 :تصویب نمود به شرح زیراخیر الذکر را 
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 اساسنامه شرکت ارتباطات داده ها

  کلیات- فصل اول

 1ماده  

شرکت سهامی « و وظایف به ا اصالح اساسنامهب» نوری و برق خورشیدی     تولید فیبر سهامی  شرکت  «
) مادرتخصصی(و در قالب شرکت تابع شرکت مخابرات ایران                می یابدتغییر نام    »  ارتباطات داده ها 

 .شود این پس در این اساسنامه شرکت نامیده میساماندهی شده و از 

 2ماده  

 :تعریف شبکه ارتباطات داده ها

ا و تجهیزات ارتباطات داده ای شامل         شبکه ارتباطات داده ها عبارت است از مجموعه سیستمه           
 که تأمین ظرفیت انتقال و ترافیک داده بین شهری و بین المللی مورد edge و توزیع coreالیه های اصلی 

 .نیاز متقاضیان و سایر اپراتورها را بر عهده دارد

 3ماده  

 :اهداف شرکت به شرح زیر اصالح می گردد

 ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری         هدف از تشکیل شرکت مدیریت، ساماندهی،      
سرویس ارزش افزوده به منظور تحقق طرحها و برنامه های             و  عملیات اجرایی شبکه ارتباطات داده ها     

 .می باشد) مادرتخصصی(مصوب شرکت مخابرات ایران 

 4ماده  

 .اصلی شرکت تهران است مرکز
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 5ماده  

این .  داره می شود ا)  خاص(سهامی  ده و به صورت شرکت      شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بو     
 .شرکت استقالل مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می باشد

 6ماده  

 .مدت شرکت نامحدود است

 7ماده  

ریالی با نام تقسیم شده      یکصد هزار    سهمچهار میلیون    ریال است که به       میلیارد 400سرمایه شرکت   
های شرکت و از محل واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تأمین و تماماً                 که شامل اموال و دارایی     
 .است متعلق به شرکت اخیرالذکر

و ، حداکثر به مدت یک سال نیروی انسانی، تأسیسات، لوازم           ز تاریخ ابالغ اساسنامه شرکت     ا -تبصره
منقول متعلق به شرکت مخابرات ایران        ول و غیر  اموال منق    دیون و تعهدات و     تجهیزات، حقوق، مطالبات،  

امالک به    و  منتقل می شود و سازمان ثبت اسناد      تعریف شبکه ارتباطات داده ها به شرکت          محدودهدر  
انتقال در دفاتر مربوط را به نام          امالک مورد   مالکیت اراضی و    درخواست شرکت مخابرات ایران اسناد     

 .شرکت اصالح می نمایند

 وضوع فعالیت و وظایف شرکت م-فصل دوم 

 8ماده  

 :اساسنامه سابق آمده به شرح زیر اصالح و تبیین می گردد) 5(وظایف شرکت که در ماده 

اساس الزامات، نیازها، استانداردها      تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده ها بر           -1
 .و ضوابط

نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت            ،بازاریابی، تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا      -2
 .المللی شبکه ارتباطات داده های کشور طبق استانداردهای ملی و بین
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نیاز در زمینه     تهیه و تصویب دستورالعملها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد              -3
 .داده ها توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات  تأسیس،

المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به          عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی و بین           -4
 .منظور کسب و تبادل اطّالعات تخصصی ارتباطات داده ها

 .سازی آموزشهای تخصصی خاص به منظور توسعه مهارتهای الزم مدیریت، برنامه ریزی و پیاده -5

 دولتی در انجام پروژه ها و توسعه فنّاوری اطّالعات         رکت بخش غیر  ور و مشا  ضحمایت از گسترش ح    -6
IT 

فراهم نمودن امکانات الزم جهت تأمین نیازهای متقاضیان شبکه های خصوصی کالن                        -7
Enterpriseا ه 

الملل داده های کشور و همچنین فراهم نمودن امکان ارتباطات داده ها در سطح               ارتباط بین   تأمین -8
 )هاب منطقه(قه کشورهای منط

اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکین در چارچوب قوانین و مقررات                       -9
 .کشور

 .مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد -10

ایجاد، توسعه و   داشت و کلیه عملیات اجرایی مربوط به            رکت واحد استانی نخواهد     ش -1  تبصره
با شبکه داده استانی را به صورت پیمانکاری در قالب قرارداد ارتباطات داده ها شبکه طه تماس  نقنگهداری  

 .مشخص و با استفاده از حداکثر توان بخش غیر دولتی و به صورت رقابتی انجام خواهد داد

 .رکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر نمی باشد ش-2تبصره 

 رکان شرکت ا-فصل سوم 

 9ماده  

 :ارکان شرکت عبارتست از

 .مجمع عمومی :الف

 .عامل هیئت مدیره و مدیر :ب
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 .)حسابرس(بازرس  :ج

 10 ماده 

 مخابرات ایران    اعضای هیئت مدیره شرکت        نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با            
 .و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور می باشد) مادرتخصصی(

 11ماده  

 :از جامع عمومی شرکت عبارتندم

 .مجمع عمومی عادی :الف

 .مجمع عمومی فوق العاده :ب

 12ماده  

برای استماع و رسیدگی به        یک بار   .شد  بار تشکیل خواهد    مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو      
 شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر         )  حسابرس(گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی       

 .شده است موضوعاتی که در دستورجلسه مجمع عمومی ذکر

مشی آتی شرکت و     دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط                بار
 .شده است سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید

 13ماده  

 عضو  4اده با حضور حداقل      فوق الع مجمع عمومی      و حضور اکثریت اعضا    جمع عمومی عادی با    م
ر مجمع عمومی فوق العاده     رأی و د   3 تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با         .داشت  رسمیت خواهد 

 .موافق معتبر خواهد بودرأی کل  4با 

 روز  10ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل             دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با        
سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قراردارد . به عمل خواهد آمدمی مجمع عموانعقاد قبل از 

 . مجمع ارسال شودیباید همراه با دعوتنامه برای اعضا
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 14ماده  

 :می باشد وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر

 .اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت -1

نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات ساالنه و صورتهای مالی و بودجه                  اظهار رسیدگی و  -2
 .شرکت

 .ویژه شرکت اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود -3

 .شرکت) حسابرس( هیئت مدیره و بازرس یانتخاب یا عزل اعضا -4

مصوبات شورای حقوق و دستمزد و         رعایت   هیئت مدیره با   یتعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضا        -5
 .الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت) 241(تعیین پاداش اعضای یاده شده با رعایت ماده 

 .شرکت) حسابرس(الزحمه بازرس  تعیین حق  -6

اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه های مالی و معامالتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط                 -7
 .آنها به مراجع ذی صالح برای تصویب نهاییو ارایه 

 .تصویب تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط -8

اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط               -9
 .و ارایه آن به مراجع ذی صالح برای تصویب نهایی

نیاز و برنامه های جذب و تعدیل        یم درباره تشکیالت شرکت و تعیین سقف پستهای مورد        اتخاذ تصم  -10
 . در چارچوب قوانین و مقررات مربوطنیروی انسانی و پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای تصویب

به   صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر           اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد           -11
قانون )  139( از جمله اصل     عیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط         داوری و ت  

 .اساسی جمهوری اسالمی ایران

 .های شرکت تعیین روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج آگهی  -12

اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم                     -13
 .شده است یب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قیدتصو
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 15ماده  

 :وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد

کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای              اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا        -
 .تصویب

غییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و           بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح یا ت             -
 .پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای تصویب

 مخابرات جهت   بررسی و ارایه پیشنهاد انحالل شرکت به مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی               -
 .تصویب در مراجع ذی صالح

 16ماده  

 با   از بین افراد   تصویب مجمع عمومی عادی      عضو خواهد بود که با     3مرکب از     هیئت مدیره شرکت  
  سال سابقه مدیریت و صاحبنظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت            5حداقل   و   تحصیالت عالی 

با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی        سال انتخاب و     2اولویت به کارکنان آن برای مدت         با
که   زمانی  از انقضای مدت تا   پس  منصوب می شوند و    )  وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات    (مخابرات ایران   

آنها برای دوره های بعد      انتخاب مجدد   و  خواهند بود   باقی  عمل نیامده در سمت خود      انتخاب به   تجدید
 .بالمانع است

به عنوان    را   نفر 1عنوان رئیس هیئت مدیره و      ه   نفر را ب   1  عضای هیئت مدیره از بین خود      ا -تبصره
 .دنشو رئیس مجمع عمومی منصوب مینایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و با حکم 

 17ماده  

واند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره             تمجمع عمومی عادی می   
یک از اعضای اصلی      که ادامه فعالیت هر     دلیل دیگر   یا هر   انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا         

 .شد زین خواهدممکن گردد، عضو علی البدل جایگ هیئت مدیره غیر

 . می باشد)16(البدل مطابق ماده  رایط انتخاب عضو علی ش-تبصره
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 18ماده  

 موافق کل   یتصمیمات با اکثریت آرا     و  یابد حضور اکثریت  اعضا رسمیت می      لسات هیئت مدیره با   ج
 . هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردیدیاعضا

 19ماده  

جلسه    منظم در محل شرکت تشکیل و دستور       بار و به طور     ماه یک   لسات هیئت مدیره حداقل هر    ج
 موارد  در  .شد  روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد                 حداقل دو 

 .بود تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با

 20ماده  

 ثبت  ،مخالفین  درج نظر   دیره در آن با   بود که صورتجلسات هیئت م      هیئت مدیره دارای دفتری خواهد    
رئیس هیئت    مسئولیت ابالغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با         .رسید  خواهد  و به امضای اعضای حاضر    

 .مدیره می باشد

 21ماده  

هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معامالت که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ                 
 دارای ،با رعایت قوانین و مقررات نگرفته باشد حاً در صالحیت مجمع عمومی قرارتصمیم درباره آنها صری
 .هیئت مدیره همچنین دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد .اختیارات کامل است

 .مشی و برنامه های کالن شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد خط -1

 .مع عمومی جهت تصویبتأیید برنامه عملیاتی شرکت برای ارایه به مج -2

ساالنه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به             رسیدگی و تأیید بودجه ساالنه، گزارش عملکرد         -3
 .مجمع عمومی

نامه های مالی، معامالتی و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ                  تأیید آیین  -4
 .تصمیم
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لمی، فنی،  صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با          تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطّالعات ع        -5
 .رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه فعالیت شرکت با

 عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با           بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر            -6
 .رعایت قوانین و مقررات

 .معامالت و کلیه فعالیتهای شرکتانجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات،  -7

 .تصمیم بررسی و پیشنهاد اصالح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ -8

کالن شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع               بررسی و پیشنهاد ساختار    -9
 .عمومی

 . شرکت و اعالم به مجمع عمومیتصویب تشکیالت تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیالت کالن -10

ررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین                      ب -11
 .همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و داور

 .با حکم رئیس مجمع عمومی شرکتعامل  انتخاب و عزل مدیر -12

 .عملهای داخلی الزم برای اداره شرکتبررسی و تصویب دستورال -13

 .الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی تشخیص مطالبات مشکوک  -14

عامل تفویض    به مدیر   را  تواند قسمتی از اختیارات خود     یئت مدیره به مسئولیت خود می       ه -تبصره
 .نماید

 22ماده  

 سال از بین اعضای هیئت مدیره یا         2 مدت   عامل باالترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای          مدیر
عامل در    شود مدیر  حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می       خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با         

 تواند با  عامل می   باشد، مدیر  شرکت می   حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور            
 .یک از کارکنان شرکت تفویض نماید را به هر دبخشی از وظایف و اختیارات خو مسئولیت خود

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  320

 23ماده  

 :عامل به شرح زیر می باشد وظایف مدیر

 .اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی -1

 .مشی، برنامه عملیاتی و بودجه ساالنه شرکت به هیئت مدیره تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط -2

 . شرکت و ارایه آن به هیئت مدیرهتهیه و تنظیم صورتهای مالی ساالنه -3

 .تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابالغ به واحدهای ذی ربط -4

 .پیشنهاد آیین نامه های مالی، معامالتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیرهتهیه و  -5

 .وبات مجمع عمومیپیشنهاد تشکیالت تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصتهیه و  -6

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات الزم برای حسن اداره امور شرکت در                 -7
 .چارچوب قوانین و مقررات مربوط

نگرفته   اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به امور و عملیاتی که در حیطه وظایف مجمع عمومی قرار                    -8
 .است

ن شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس      کارکنا یعزل و نصب و ارتقا     -9
 .مربوطقوانین و مقررات 

 24ماده  

عامل، نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت                    مدیر
 تواند با  عامل می   یرمد  .دارد   حق توکیل به غیر را     ، اعم از کیفری و حقوقی     ،و تعقیب دعاوی و طرح آن     

رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره و مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام                       
 ). قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران139از جمله اصل  (نماید
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 25ماده  

و )  اینده وی نم  یا(عامل    کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای  مدیر               
مکاتبات .  برسد)  یا نماینده منتخب هیئت مدیره     ( هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره        ی  یکی از اعضا  

 .رسید عامل یا نمایندگان وی خواهد اداری به امضای مدیر

توجه به ترکیب سهام، شرکت، دولتی شناخته شود، کلیه چکها عالوه بر                   که با ی ادام م -تبصره
 .رسید حساب و یا نماینده وی نیز خواهد  به امضای ذی،ذکرال امضای افراد فوق

 26ماده  

رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی          بود که با    خواهد)  حسابرس(شرکت دارای بازرس    
 .شد برای مدت یک سال انتخاب خواهد

شرکت نباید مانع جریان کارهای عادی        در اجرای وظایف خود   )  حسابرس(قدامات بازرس    ا -تبصره
 .گردد

  امور مالی-فصل چهارم 

 27ماده  

 .سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر

 28ماده  

صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس                 
 .قرارداده شود) حسابرس(

 شورای نگهبان به تأیید شورای      5/6/1383 مورخ   8342/30/83وجب نامه شماره    این اساسنامه به م   
 .یاد شده رسیده است
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 ماده “ب” موضوع بند )ثابتتلفن  (مخابراتی ضوابط واگذاری فعالیتهای آیین نامه 
 مصوب مجمع و هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران برنامه سوم توسعه قانون) 124(

 مقدمه

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی       )124(  مادهآیین نامه اجرایی تبصره      )19( اجرای ماده    در
) 6/12/79  مورخ023841ت /55875به شمارۀ ( هیئت وزیران مصوبو فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 .الذکر به شرح ذیل تعیین می شود  ماده فوق“ب”آیین نامه ضوابط واگذاری فعالیتهای موضوع بند 

 استفادهواژه ها و اصطالحات اختصاری مورد  -1 ماده 

 که در چارچوب قوانین و       است خصوصی و تعاونی ثبت شده در داخل کشور            شرکت:  عامل  1-1 
 و صالحیت فعالیت در بخش       مجوزآیین نامه های مربوطه، ضوابط اجرایی مصوب، توانایی،         

 .مخابرات را داشته باشد

 .می نماید قرارداد منعقد ،که حسب مورد با عامل مخابرات استان است شرکت: کارفرما 1-2 

 ثابت  تلفن تأسیسات، منصوبات و تجهیزاتی است که امکان ارتباط مشترکین           مجموعه:  شبکه  1-3 
 .می نمایدرا برای ارایه خدمات با مشخصات فنی معین در محدوده مشخص شده را فراهم 

زات و نصب و راه اندازی که جهت ایجاد         فعالیتهای طراحی و تدارک تجهی     کلیه:  احداث مرکز   1-4 
 . تلفن مورد نیاز استمرکزیک 

تدارک تجهیزات و نصب و راه اندازی که برای افزایش           -   فعالیتهای طراحی  کلیه:  توسعه مرکز   1-5 
 . تلفنهای مرکز مورد نیاز استشماره

 داشتن مرکز و     عملیاتی که برای فعال و در حال کار نگه             کلیه  :بهره بردارینگهداری و     1-6 
 نیرو و  تأسیسات سرمایی و       - انتقال   - کابل   -سوئیچ    - مربوطه اعم از ساختمان    تجهیزات
 .نیاز است و منجر به استفاده از شماره تلفنهای منصوبه در مرکز می شود مورد ... و گرمایی

ابت  است از حاصلضرب نرخ پالس به مقصد شبکه تلفن ث          عبارت:  شهریدرآمد شهری و بین       1-7 
 . کنتور مشترکینکارکردو همراه در کل 
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خوذه از ارتباطات بین المللی پس از       أ بین الملل عبارت است از درآمد م       آمددر:  درآمد بین الملل   1-8 
 . مالیاتکسر

 مخابرات  شرکت مرز مرکز تلفن می باشد که توسط هیئت مدیره           محدوده:  مرز خدمات تلفنی    1-9 
 تعیین  فعالیتها مناقصه واگذاری     RFPخصات فنی    اساس مش   استان برای هر مرک بر      

 .می گردد

 ثابتاالمتیاز تلفن   حقیقی و حقوقی که خواهان سرویس بوده و با خرید حقشخص: مشترک  1-10 
 .و پرداخت ودیعه، مجاز به استفاده از سرویسهای شبکه می باشد

 : زیر می باشدی از اعضاترکیبی: کمیته ارزیابی  1-11 

 امل و یا نماینده ایشان عمدیر -  

  و یا نماینده ایشانحساب ذی -  

  نماینده ایشانیا طرح و مجری -  

های پیشنهادات و      و بررسی   توانمندی هاولیت تعیین صالحیت، ارزیابی،        ئ مس که  
 .عهده دارنده مشخص نمودن واجدین شرایط را ب

 سرویسهایده می پردازد تا بتواند از      عنوان سپر ه   است که مشترک به کارفرما ب      مبلغی:  ودیعه  1-12 
 .شبکه به صورت دائمی استفاده نماید

 از درآمد شهری و بین شهری و بین الملل و خدمات جنبی تحقق یافته              یدرصد:  سهم عامل   1-13 
عنوان ه  عمل آمده در قرارداد ب     ه   به حیطه وصول درآمده است و با توجه به توافقات ب              که

 .ردی عامل تعلق می گبه ،سهم

 .می گردد بخشی از قرارداد می باشد که منجر به بهره برداری آن بخش شامل: فاز اجرایی  1-14 

 ساختمان و   احداث هر یک از فعالیتها از جمله طراحی، سرمایه گذاری،          شامل:  اجراییمراحل    1-15 
ص اجرایی مشخ فاز   تدارک تجهیزات، نصب و راه اندازی یا بهره برداری از یک              ،تجهیزات
 .می گردد
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 2 ماده 

نیاز،    مورد تأسیسات فعالیتهای طراحی، مهندسی، تدارک تجهیزات، ایجاد         مجموعه:  موضوع فعالیت 
صورت یکی از انواع چهارگانه     ه   که ب  استزمایش و تحویل و نگهداری و بهره برداری        آنصب و راه اندازی،    
 :زیر واگذار می شود

استثنای فعالیتهای  ه  الیت از مجموعه فعالیتهای شبکه ب      یا چند فع   یکواگذاری  :   نوع یک  اگذاریو -1
 .بهره برداریم نگهداری و وأت

 .آن و بهره برداری کل شبکه و یا بخشهایی از نگهداری : نوع دواگذاریو -2

 . آن به کارفرماتحویل فعالیتهای سرمایه گذاری و تأسیس شبکه و مجموعه :واگذاری نوع سه -3

بهره برداری   موعه فعالیتهای سرمایه گذاری، تأسیس شبکه، نگهداری و         مج:  واگذاری نوع چهار    -4
 .صورت یکجاه شبکه ب

 چگونگی واگذاری -3 ماده 

نامه معامالت شرکت مخابرات ایران        مطابق آیین  ،)2( فعالیتهای یک و دو مندرج در ماده           واگذاری
مفاد این آیین نامه و موارد پیش بینی       سوم و چهارم ماده مذکور طبق        فعالیتهایو واگذاری   .  انجام می پذیرد 

 . آیین نامه معامالت شرکت مخابرات صورت می پذیردطبقنشده 

 و مشخص نمودن واجدین شرایط توسط        پیشنهاداتها و بررسی      صالحیت، ارزیابی توانمندی   تعیین
 .شد خواهداساس ضوابط مربوطه انجام  کمیته ارزیابی بر

 برای فعالیتهای نوع سوم و چهارم با احتساب سپرده شرکت             انجام تعهدات  حسن  سپرده  -1  تبصره
  معادل  تجهیزات در صورت تحویل     ،سپرده مذکور .   مبلغ معامله تعیین می گردد    %)5(  مجموعاًدر مناقصه   

عنوان تضمین حسن انجام    ه   کارفرما ب  نزدسرمایه گذاری موضوع قرارداد به کارفرما و توفیق آنها          %)  20(
به %)  5  ( است نسبت به استرداد سپرده مذکور       موظفدد و در این صورت کارفرما        تعهدات تلقی می گر  

 .قدام نمایدا یعامل یا نماینده قانونی و

 سهم عامل به عنوان ضمانت حسن انجام کار ذخیره و در %)1( دوره بهره برداری طولر  د-2  تبصره
 . حساب به او مسترد می شود  دوره بهره برداری پس از تسویهپایان
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اساس آخرین فهرست بهای اعالمی         پایه واگذاری فعالیتهای نوع یک و دو بر          یمت ق -3  تبصره
 و برنامه ریزی کشور بوده که در صورت عدم وجود، فهرست مذکور توسط هیئت مدیره                 مدیریتسازمان  
 . مخابرات استان تعیین می شودشرکت

کمیته ارزیابی و تصویب هیئت مدیره       از مبلغ قرارداد مبلغ پیش بینی شده توسط          نظور م -4  تبصره
 . برای موضوع واگذاری می باشدشرکت

  مدت واگذاری-4 ماده 

 سال و برای فعالیتهای نوع      5 تا   2 سال و نوع دوم،      2 واگذاری برای فعالیتهای نوع اول حداکثر        مدت
 . سال است10سوم و چهارم حداکثر 

 تعهدات مسئولیتها و -5 ماده 

 : عاملتتعهدامسئولیتها و  5-1

 . قراردادچارچوبارایه زمانبندی اجرای پروژه در  5-1-1 

 .کارگیری فنّاوری پیشنهادیه ب 5-1-2 

 .ارایه طرحهای تفصیلی و اجرایی 5-1-3 

 نیاز، اجرا، نصب و راه اندازی و نگهداری و             موردتهیه و تدارک تجهیزات، تأسیسات          5-1-4 
 .قراردادبهره برداری برای دوره 

 .اساس زمانبندی  برخدماتجرای پروژه و ارایه سرویسها و ا 5-1-5 

اساس قرارداد در       الزم برای کارفرما بر      گزارشاتایجاد سیستم کنترل پروژه و تهیه            5-1-6 
 .چارچوب تعیین شده

 . برابر مقررات به کارفرما و یا شخص ثالث، خودفعلجبران هرگونه خسارت وارده ناشی از  5-1-7 

 منظور ارایه سرویسهای مورد توافق        فعالیت به  موضوعجهیزات مورد نیاز در اجرای      تأمین ت   5-1-8 
 . شدهتعیینبرابر استانداردها و معیارهای فنی 
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دهی مناسب طبق     دوره بهره برداری با سرویس    پایانتحویل شبکه و  تجهیزات منصوبه در          5-1-9 
های نرم افزاری و       تضمین پشتیبانی     منظور  بهمشخصات فنی و عامل موظف است             
 سال پس   3مدت  ه   را با تولید کنندگان ب     پشتیبانیسخت افزاری مورد نیاز شبکه، قراردادهای      

 . تحویل شبکه عیناً به کارفرما منتقل نمایدزماناز اتمام دوره بهره برداری منعقد و در 

 .قراردادارایه سرویس با کیفیت تعیین شده در  5-1-10 

 .مشترکینزارش کارکرد تهیه و ارایه گ 5-1-11 

 دسترسی کارفرما به اطّالعات مورد نیاز از طرق          برایایجاد و فراهم کردن زمینه الزم          5-1-12 
 . شبکهمدیریتمختلف از جمله مراکز صورتحساب و 

 طبق آخرین استانداردها در طول دوره          سرویسهاارتقا و روزآمد کردن تجهیزات و            5-1-13 
 .داداساس قرار بهره برداری بر

 یا نماینده او طی سال آخر دوره بهره برداری         کارفرماآماده کردن زمینه واگذاری شبکه به         5-1-14 
 .اساس قرارداد بر

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه های طراحی، نصب و راه اندازی و                       5-1-15 
آموزشی به کارفرما   اساس ضمیمه     بر)  مقدماتی و پیشرفته  (بهره برداری، آموزشهای حین کار     

 .یا نماینده او حسب قرارداد

 با عامل بوده و حق واگذاری آن را به          مستقیمصورت  ه  مسئولیت اجرای موضوع قرارداد ب      5-1-16 
 .غیر ندارد

 .پاسخگویی به شکایات مشترکین 5-1-17 

 کارفرمااعمال تعرفه های ابالغ شده توسط  5-1-18 

 :مسئولیتها و تعهدات کارفرما 5-2

 . و تعیین بخش قابل واگذاری به عاملاستانتهیه طرح جامع توسعه تلفن ثابت در  5-2-1 

 .RFPتهیه مشخصات فنی  5-2-2 

 .عاملپاسخگویی به شکایات مشترکین از  5-2-3 
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نیاز،   ، طراحی، مهندسی، ایجاد تأسیسات مورد      فنّاوریانتخاب  (نظارت بر اجرای فعالیتها        5-2-4 
 .)، نگهداری و بهره برداریتحویلزمایش و آ، نصب و راه اندازی

 .عاملاخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز  5-2-5 

 .گذاری شمارهتعیین مرز خدمات تلفن و ابالغ طرح  5-2-6 

 برای اتصال مرکز به سایر مراکز شهری و بین             نیازتأمین کلیه لینکهای ارتباطی مورد         5-2-7 
 .شهری

اساس مفاد قرارداد به عامل وارد           تعهدات بر  انجام اثر عدم     جبران خسارتهایی که در      5-2-8 
 .می شود

 . فنی از عامل در چارچوب قرارداداستانداردهایاساس  تحویل گرفتن شبکه بر 5-2-9 

 . عامل در موعد مقرربهابالغ تعرفه های مصوب مراجع ذی صالح  5-2-10 

محاسبه و پس از کسر کسورات قانونی به         هر ماه    پایانکارفرما بایستی سهم عامل را در         5-2-11 
 ماهه محاسبه و تسویه       6حساب طرفین در پایان هر دوره مالی           .  حساب او واریز نماید    

 . تغییر می باشدقابلاین دوره با توافق طرفین . می شود

 . کارفرما می باشدبهدیعه واگذاری تلفن ثابت متعلق  و-1 تبصره

 قابل انتقال به کارفرما در دوره تأسیس،            اموالت و    حوه نگهداری حساب تجهیزا     ن -2  تبصره
السهم طرفین و سایر نکات مالی به         نحوه محاسبه درآمد حق    طور همیننگهداری و بهره برداری شبکه و      

 است که توسط هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران تهیه و از طریق کارفرما به                  یموجب دستورالعملهای 
 . خواهد شدابالغعامل 

 واگذاری به عهده هیئت مدیره شرکت مخابرات         انواعص مصادیق موارد فوق در هر یک از          تشخی 5-3
 .استان می باشد

  مقررات فنی-6 ماده 

 به موجب مشخصات فنی و       ، رعایت و اجرا شود     عاملمجموعه مقررات فنی که بایستی توسط          6-1
 .د و به امضای طرفین می رسمی گرددضمایمی خواهد بود که پیوست قرارداد 
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 در استانداردهای اعالم شده توسط مراجع          تغییراتی  ،چه در دوره بهره برداری و نگهداری        چنان 6-2
سال از زمان اعالم   می بایست حداکثر ظرف مدت یکشودوجود آید و به عامل اعالم  ه  ذی صالح ب 

اشد موضوع  چه تغییرات مذکور متضمن هزینه ب      چنان.   نماید عملیاتیاساس قرارداد آن را اجرا و         بر
 . امضای طرفین خواهد رسیدبهدر قالب متمم قرارداد 

 توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن را رعایت کند و            شدهکارفرما موظف است استانداردهای اعالم       6-3
 . اعالم شده از طرف کارفرما می باشداستانداردهایعامل مکلف به اجرا و اعمال 

  نظارت-7 ماده 

هرگونه تخلف و عدم رعایت مقررات      .   می باشد کارفرمایتهای عامل به عهده     فعال   و نظارت بر   کنترل
نسبت به رفع آن اقدام و ) ماه حداکثر یک( ظرف مدت معینی بایستیبه صورت کتبی به عامل اعالم و او    

 .نمایدبه کارفرما گزارش 

  بعد از آنشرایط مرجع حل اختالف، لغو قرارداد و -8 ماده 

 ،، ابتدا با مذاکره سعی در حل اختالف خواهند کرد           کارفرماتالف بین عامل و      در صورت بروز اخ    8-1
 سازمان مدیریت و     یمرکب از نمایندگان اعضا    ( نفری   3  کمیتهصورت موضوع به       درغیر این 

در صورت عدم حل    .   و وزارت پست و تلگراف و تلفن ارجاع می شود         داراییبرنامه ریزی، اقتصادی و    
 . مراجع قانونی جمهوری اسالمی پیگیری خواهد شداختالف، موضوع از طریق

 موظف  ، مبنی تحویل شبکه به کارفرما، عامل      حکمر صورت لغو صالحیت عامل و صدور         د -تبصره
 که در حکم و یا در قرارداد تعیین می گردد، می باشد در صورت             مدتیبه ادامه ارایه خدمات به مشترکین تا        

 .که کارفرما موظف به جبران خسارت می باشد گرفتن شبتحویلاستنکاف کارفرما از 

 : شود و عامل مقصر باشدفسخ قرارداد ،چه تا قبل از بهره برداری چنان 8-2

 می تواند به قیمت کارشناسی      کارفرما صورت استاندارد بودن شبکه تجهیزات و تأسیسات،            در  - 
ت مزبور را خریداری      تجهیزات و تأسیسا    ،قرارداددر سقف   )  الطرفین وفق نظر کارشناس مرضی    (

 .نماید
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 . شبکه از سقف قرارداد اولیه تجاوز ننمایدتکمیل بر اینکه مجموعه هزینه های خرید و مشروط - 

 قرارداد فسخ شود و عامل به تشخیص مراجع            علتهر  ه  چه در طول دوره بهره برداری ب        چنان 8-3
ا، عامل بایستی مالکیت     کار توسط کارفرم   انجام ضمن ضبط ضمانت حسن      ،ذی صالح مقصر باشد  

 . بهره برداری به کارفرما و اگذار نمایدزمانتجهیزات را به نسبت دوره سپری شده از 

با توجه به    (الطرفین    کارشناس مرضی   ارزیابی باقیمانده تجهیزات عامل را پس از              کارفرما 
 شده، در طول    اساس اقساط توافق     و مبلغ آن را بر      می نمایدخریداری  )  سرمایه گذاری انجام شده  

 . به عامل می پردازدبهره برداریدوره باقیمانده از 

 کارفرما موظف است ضمن پرداخت کلیه          ، باشد مقصرچه قرارداد فسخ گردد و کارفرما           چنان 8-4
الطرفین نسبت به تحویل گرفتن شبکه در مدت         مرضیاساس نظر کارشناسی      خسارات به عامل بر   

 .دنمایمشخص شده در قرارداد اقدام 

 موجب ایجاد خسارت و   )  کارفرما و عامل  ( از طرفین    یکچه اقدام یا عدم انجام تعهدات هر          چنان 8-5
 .الطرفین، طرفین موظف به جبران می باشد مرضیاساس نظر کارشناس  ضرر گردد بر

 مواردسایر  -9 ماده 

 و قرارداد،   RFP  ساسا   برای فازهای اجرایی بر    آمدهعمل  ه  موضوع فعالیت با توجه به توافقات ب        9-1
 . در هر فاز می بایست اجرا شودسرویسزمانبندی هر فاز، ظرفیت واگذاری 

 نبایستی مدت کل اجرا را نسبت به مدت           سرمایه گذاریتغییر در زمانبندی اجرای هر مرحله از           9-2
 .تر نماید پیش بینی شده در قرارداد در واگذاری نوع چهارم طوالنی

 اجرا آغاز خواهد شد و هیچ گونه تغییری در طول مدت دوره            فاز راه اندازی اولین    دوره بهره برداری با   9-3
 .شد ایجاد نخواهد

السهم عامل  ای معادل حق ، روزانه جریمهبهره برداریهر روز تأخیر برای شروع دوره ی ازا به -تبصره
ابت شبکه موجود آن    اساس متوسط درآمد روزانه هر خط تلفن ث         اساس شرایط قرارداد محاسبه و بر       و بر 

 .در سال مالی قبل تسویه می شود) موردحسب (شهر یا شهرستان 
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  معیارهای ارزیابی و روش انتخاب-10 ماده 

 و ضوابط مربوطه، متقاضیان و انتخاب عامل پس از             پیشنهادات و دستورالعملهای ارزیابی      معیارها
ن آیین نامه قرار می گیرد، قابل اجرا       ایران که به عنوان ضمیمه ای       مخابراتتصویب هیئت مدیره شرکت     

 .می باشد

 به تصویب نمایندگان مجمع و      28/1/1381 در تاریخ    میضما تبصره و    8 ماده و    10نامه در     آیین این
 و پس از تأیید وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن و رئیس                رسیدههیئت مدیره شرکت مخابرات ایران       

 .االجرا می باشد  ایران الزم مخابراتشرکتمجمع عمومی صاحبان سهام 

  ماده “ب” بند موضوع )تلفن ثابت (العمل واگذاری فعالیتهای مخابراتیدستور 

 توسعه برنامه سوم قانون) 124(

 1 واگذاری نوع -1 ماده 

 سال  2های استانی معین خواهد شد و حداکثر           شرکتمدت پیمان در این نوع قراردادها توسط            1-1
 .می باشد

 .عهده عامل خواهد بوده  بموردح مصرفی و ابزار کار در هر تأمین مصال 1-2

نگهداری (صورت واگذاری حجم مشخص از کار       ه   باید ب  فعالیتهاانعقاد قراردادهای واگذاری برخی      1-3
 .باشد) ... هر شماره نظافت و مراقبت هر متر مربع و شبکه نگهداری -هر شماره سوئیچ 

 2 واگذاری نوع -2ماده 

 دعوت به   ، از عامل واجد شرایط     ،آگهی پس از نصب و راه اندازی کامل مرکز با انتشار               فرماکار 2-1
 .می نمایدهمکاری می نماید و تقاضاهای آنان را اخذ 

 شرایط را معین و اسناد مناقصه را در اختیار آنان            اجد متقاضیان و  ،پس از بررسی تقاضاهای واصله     2-2
 .قرار می دهد
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 پذیرش و رعایت کامل استانداردها و ضوابط فنی و          مناقصه و  تعیین برنده      مالک رقابت متقاضیان   2-3
 .ترین درصد پیشنهادی سهم عامل خواهد بود ینیتعهدات مندرج در اسناد مناقصه و پا

حاصلضرب درصد سهم عامل در مجموع درآمد        از    عبارتسهم ماهانه عامل پس از برنده شدن           2-4
 . درآمد بین الملل خواهد بود%)20(عالوه ه شهری و بین شهری ب

 پیشنهادی شرکت مخابرات استان برنده مناقصه را          قیمتهایپس از جمع آوری اسناد مناقصه و          2-5
 . می نمایدقرارداداعالم و اقدام به انعقاد 

  بود و در صورت رضایت طرفین در چارچوب بند           خواهد سال   2مدت قرارداد در این نوع واگذاری         2-6

 .ید می باشدقابل تمد 2-4

بهره برداری    مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای نگهداری و       انسانی تجهیزات و  نیروی      ،کلیه ملزومات  2-7
مطابق استانداردهای  )  ... و سوئیچ و تأسیسات سرمایی و گرمایی و             کابلساختمان و شبکه و      (

 .ده عامل خواهد بوده عه بمخابراتی

 3 واگذاری نوع -3ماده 

پرداخت سپره شرکت در      پیش متقاضیانله طبق فرمول زیر محاسبه شده و مالک رقابت           معام مبلغ 3-1
 .مناقصه و سپرده حسن انجام کار خواهد بود

 p-مبلغ معامله  

 n- حسب ماه بر( مدت پیشنهادی عامل جهت دریافت سهم عامل( 

 A-                       حاصلضرب ظرفیت مرکز در درصد سهم پیشنهادی عامل در متوسط درآمد شهری و 
 .نظرشهری ماهانه سال قبل شهر مورد  بین

 i- اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانماهانه آخرین نرخ تورم . 

نظر فاقد تلفن دایر  چه شهر مورد    چنان ، متوسط درآمد شهری و بین شهری      محاسبه  برای  -1  تبصره
 .نظر مالک عمل خواهد بود  درآمد بخش یا شهرستان موردمتوسط ،بوده باشد

 مبلغ قرارداد با توضیحات کافی در اسناد مناقصه به اطّالع متقاضیان                محاسبه  نحوه  -2  تبصره
 .رسیدخواهد 
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 پیشنهادی عامل در مجموع درآمد شهری و بین           سهم حاصلضرب درصد     ،دریافتی ماهانه عامل   3-2
 . خواهد بودبین الملل درآمد ماهانه %)20(عالوه ه شهری ب

متعلق به پیمانکار   )  در صورت ایجاد توسط پیمانکار       (بهره برداری ها و دفاتر    درآمد حاصله از باجه    3-4
های مخابرات را از     السهم  حقوق متعلقه به شرکت مخابرات و حق         پیمانکاربدیهی است   .  می باشد

 . پرداخت خواهد نمودکنتورهامحل کارکرد 

صل تغییر نام و مکان سیمکشی       هزینه های قطع و و    قبیلکلیه درآمدهای خدمات پس از دایری از         3-5
 و پیمانکار   بوده متعلق به پیمانکار      ، و تعرفه های قانونی    مقرراتالحفاظه خارج مرز مطابق       و حق 

 . مذکور نمی باشدقانونیمجوز به اخذ هیچ گونه وجه یا مصالحی خارج از تعرفه های 

ده نماید ملزم به پرداخت       شرکت مخابرات استفا    خدماتدر صورتی که پیمانکار از پشتیبانی یا            3-6
 از این خدمات و محاسبه هزینه های متعلقه در              استفادهنحوه  .  هزینه های مربوطه خواهد بود    

 .قراردادها درج خواهد شد

اساس قوانین و مقررات جاری کشور          مخابراتی بر  دولتیپیمانکار مکلف است همانند شرکتهای        3-7
 . به حسابهای مربوطه واریز نماید اخذ ومشترکانمالیات و عوارض مقرر را از 

 به صورت مستقیم و بالمباشره بوده و حق انتقال و             منعقدهپیمانکار موظف به اجرای مفاد قرارداد         3-8
 .ندارد) ... شرکت و - وکالت - نیابت -امانت( هر شکل بهواگذاری آن را به طرف ثالث 

 با تصویب هیئت مدیره در قراردادها        ، نشده  قید مصوبه در این    که  ... مالی و    -کلیه امور حقوقی     3-9
 .درج خواهد شد

 با پیشنهاد هیئت مدیره استان و تصویب هیئت          )9-3(  مادهموارد پیش بینی نشده غیر از موضوع         3-10
 . شدخواهدمدیره شرکت مخابرات ایران تعیین 

ا و عامل در قرارداد      السهم هر یک از کارفرم       تابع حق  ،تسهیم آبونمان و درآمد سرویسهای ویژه       3-11
 .خواهد بود

 . تبصره می باشد3 ماده و 5الذکر شامل  العمل فوقدستور

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 

10 
 بخشنامه های مرتبط با
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 موضوع مجموعه های معادل 12/3/1381ط مورخ / 40677بخشنامه شماره  
 1 برای وزارتخانه هاir.نشانی های اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند 

 شورای عالی اداری و در راستای ایجاد        29/3/1380 ط مورخ    182/013در اجرای مفاد مصوبه شماره      
نی به مردم، بدین وسیله     جایگاههای اینترنتی توسط دستگاههای دولتی برای ارایه خدمات و اطّالع رسا           

 جهت استفاده وزارتخانه ها در جدول        ir.سه مجموعه نشانی اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند             
 .پیوست به منظور راه اندازی، ابالغ می گردد

 که توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی      ir.این مجموعه نشانی ها هم اکنون در پایگاه اطّالعاتی دامنه          
با توافق به عمل آمده با پژوهشگاه         .  ود، ضبط شده است و آماده فعال سازی می باشد          نگهداری می ش 

 سال از تاریخ راه اندازی رایگان خواهد بود،        3مذکور، ثبت و نگهداری این دامنه ها برای استفاده به مدت            
اهنمای ر.   توسط وزارتخانه ها همچنان معتبر می ماند       ir.ضمن اینکه دامنه های ثبت شده قبلی تحت           

ضمناً جهت ثبت    .  فعال سازی دامنه های اینترنتی فوق الذکر جهت بهره برداری به پیوست می باشد              
 . مراجعه نمودwww.nic.irدامنه های مورد نیاز دیگر می توان به جایگاه اینترنتی 

                                                                                                                                       
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح جدول اصالح            4/6/1383 مورخ   102275/1903بر اساس مصوبه شماره      .  1

 .شده است
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 نام وزارت
دامنه اختصاری جدید 

1 
دامنه اختصاری 

 2جدید 
 دامنه های ثبت شده موجود دامنه توصیفی جدید

  medu.gov.ir education.ir min- Education.gov.ir وزارت آموزش و پرورش

  mintel.gov.ir mintel.ir min-intellingence.gov.ir وزارت اطّالعات

 mef.gov.ir finance.ir min-economicaffairs.gov.ir economicaffairs.ir,mefa.gov.ir وزارت امور اقتصادی و دارایی

 mfa.gov.ir mfa.ir min-foreignaffairs.gov.ir mfa.gov.ir وزارت امور خارجه

 mop.gov.ir energy.ir min-power.gov.ir moe.gov.ir وزارت نیرو

  moc.gov.ir commerce.ir min-commerce.gov.ir وزارت بازرگانی

 mhme.gov.ir health.ir min-health.gov.ir mohem.gov.ir, mohme.gov.ir زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 mptt.gov.ir ptt.ir min-ptt.gov.ir ptt.gov.ir وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات

  mcoop.gov.ir coop.ir min-coop.gov.ir وزارت تعاون

 maj.gov.ir maj.ir min-agriculturaljahad.gov.ir agri-jahad.ir وزارت جهاد کشاورزی

  moj.gov.ir justice.ir min-justice.gov.ir وزارت دادگستری

 mod.gov.ir defence.ir min-defence.gov.ir mod.ir وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 mrt.gov.ir transport.ir min-transport.gov.ir mrt.ir وزارت راه و ترابری

 mim.gov.ir industry.ir min-industry.gov.ir mim.gov.ir.mind.ir  معادنوزارت صنایع و

 ,msrt.gov.ir msrt.ir min-science.gov.ir msrt.gov.ir, mche.gov.ir وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
mche.org.ir 

 mcig.gov.ir mcig.ir min-culture.gov.ir ershad.gov.ir, ershad.ir وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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 نام وزارت
دامنه اختصاری جدید 

1 
دامنه اختصاری 

 2جدید 
 دامنه های ثبت شده موجود دامنه توصیفی جدید

  mhud.gov.ir hud.ir min-housing.gov.ir وزارت مسکن و شهرسازی

  moil.gov.ir oil.ir min-oil.gov.ir وزارت نفت

  mlsa.gov.ir labor.ir min-labor.gov.ir وزارت کار و امور اجتماعی

  mint.gov.ir interior.ir min-interior.gov.ir وزارت کشور

  mwss.gov.ir Welfare.ir Min-welfare.gov.ir تأمین اجتماعیوزارت رفاه و 
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 راهنمای فعال ساختن دامنه های اینترنتی تخصیص داده شده 

برای فعال ساختن دامنه های اینترنتی رزرو شده برای آن سازمان باید گامهای زیر به ترتیب طی                    
 :شوند

از جمله باید دست کم یک      .  اینترنت فراهم شود  در ابتدا باید زیرساخت الزم برای استفاده از شبکه           -1
کارگزار که مدیریت نامهای اینترنتی رایانه های سازمان را به عهده خواهد داشت به این منظور                   

 DNC یا   Domain Name Serverاین کارگزار به نام کارگزار نامهای دامنه         .  درنظر گرفته شود  
 و احتمال بروز مشکل، معموالً یک یا چند            به دلیل نقش مرکزی این کارگزار       .  خوانده می شود 

کارگزار مشابه ولی مستقل دیگر نیز برای این کار منظور می شوند که توصیه می شود یکی از آنها                   
 .خارج سازمان باشد

 :سازمان سه فرد را با عناوین و نقشهای ذکر شده در زیر تعیین می کند -2

پس از معرفی شدن رسمی توسط سازمان           که    Administrative contactرابط اداری     -الف 
رابط اداری اجازه تعویض دو رابط دیگر را دارد و           .  به عنوان رابط تام االختیار عمل خواهد کرد     
 .نماینده رسمی سازمان محسوب خواهد شد

 و رفع اشکال    DNS که باید آشنایی فنی الزم برای اداره           Technical contactرابط فنی    -ب 
 .دارا باشداحتمالی از آن را 

 که صورتحسابها به عنوان وی ارسال خواهند شد و مسئولیت             Billing contactرابط مالی    -ج 
 ساله از ثبت    3حتی برای دستگاههای دولتی که برای یک دوره          .  پرداخت را عهده دار است   

دامنه رایگان استفاده می کنند الزم است فردی به طور صوری با این عنوان معرفی شود که                  
 . فرد ممکن است یکی از دو رابط فوق الذکر باشداین

 :با مراجعه به جایگاه اینترنتی -3
http://www.iranet.ir/dnsnichandleform.html 

 از دکمه    برای هر یک از سه رابط پر شده و با استفاده             NIC Handleباید فرم مخصوص به نام        
Submit  اگر فرمها به طور کامل پر شده باشند به فاصله حداکثر یک روز کاری پاسخ                .   ارسال شود
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این پاسخ حاوی یک کد معرف رابط است        .  به صورت نامه الکترونیک به هر رابط ارسال خواهد شد        
 یک کلمه   کد معرف .  که در کلیه مکاتبات بعدی باید از آن استفاده شود         )  NIC Handleموسوم به   (

اطّالعات زیر  .  رمز مخفی نیست بلکه یک نام اختصاری با نظام یکنواخت برای هر فرد رابط است               
 :در فرم باال درخواست می شود

طبعاً ممکن است پس از     ).  اختیاری(نام رابط، نشانی پستی، نشانی پست الکترونیک، تلفن و فاکس            
یک منظور شود که در این صورت الزم است           راه اندازی دامنه، نشانی جدیدی برای پست الکترون       

موضوع بعداً از طریق فرم ترمیم که متعاقباً ذکر خواهد شد گزارش شود زیرا که مکاتبات نوعاً از                     
 .طریق پست الکترونیک انجام خواهد شد

 نیز در این فرم درخواست Modification Passwordعالوه بر اطّالعات باال، یک کلمه رمز ترمیم  
الزم است که هر    .   که هرگونه ترمیم بعدی در اطّالعات باید با استفاده از آن گزارش گردد              می شود

تغییر شماره  (هرگونه ترمیم در اطّالعات مربوط به رابط         .  رابط این کلمه رمز را محفوظ نگاه دارد        
 :را می توان بعداً  از طریق نشانی زیر ارسال کرد...) تلفن، نشانی پست الکترونیک و 

http://www.iranet.ir/nichandleupdateform.html 
 : توسط سه رابط به جایگاه زیر مراجعه کنیدNic Handleپس از دریافت  -4

http://www.iranet.ir/dnsprimary.html 
معموالً  رابط  (این فرم را یکی از رابطها       .  و برای هر دامنه رزرو شده یک بار فرم مربوط را پر کنید              

 :در این فرم اطّالعات زیر خواسته شده است. پر می کند) فنی یا رابط اداری

 همین  نام و نشانی به   .  در اینجا باید نام رسمی و نشانی رسمی سازمان ذکر شود          :  Applicant -الف 
 . ظاهر خواهد شد.ir دامنه های WHOISصورت در فهرست 

 . برای هر سه رابطNic Handle -ب 

 ...)  تنها،gov.ir ،irمثالً (پسوند مربوط به نام مورد نظر : Requested Domain -ج 

 .نامی که باید اکنون برای سازمان فعال شود: Full Domain Name -د 

 IP سازمان نام و نشانی      DNSدر اینجا برای هر کارگزار       :  IP Address و   Name Server -هـ 
چنان چه کارگزاری اضافی در خارج سازمان      .  اختصاص داده شده به آن کارگزار را وارد کنید         
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 آن را از سازمان      IPبه منظور پشتیبانی مورد استفاده قرار می گیرد باید نام دقیق و شماره                
 . ردیف بعدی وارد کنیدپشتیبانی کننده دریافت کرده و در یک

در اینجا نیز یک کلمه رمز جهت اصالحات احتمالی بعدی : Authentication Information -و 
به سبب اهمیت به روز بودن نام و نشانی         .  وارد می شود ...)  ، تعویض نام کارگزار،     IPتعویض  (

 یا رابط فنی معتمد     اینترنتی کارگزار حفظ و حراست از این کلمه رمز توسط رابط تام االختیار            
 .ضروری است

در صورت کامل بودن    .   فرم را ارسال کنید    Submitپس از تکمیل فرم فوق با فشار دادن دگمه             -5
 روز کاری ثبت خواهد شد و نتیجه به اطّالع رابط اداری              2فرم، نام دامنه به فاصله حداکثر        

 .خواهد رسید

غاز این مراحل یک نامه رسمی امضا شده و ممهور الزم است که به فاصله حداکثر یک ماه پس از آ      -6
 :از سوی مقام مسئول سازمان مبنی بر معرفی رسمی سه رابط در نشانی زیر دریافت شود

  واحد شبکه-پژوهشگاه دانشهای بنیادی  

 19395 -1795تهران، صندوق پستی  

 .، کوی شهید آذرمینا، بن بست مهران9پاسداران، کوهستان  

 )021(2299509: تلفن 

در صورت عدم دریافت این معرفی نامه، دامنه ثبت شده پس از یک ماه به صورت تعلیق درخواهد                    
تغییر هر یک از رابطها نیز فقط با نامه رسمی سازمان صورت               .  آمد و قابل استفاده نخواهد بود      

 .یض کندرابط تام االختیار می تواند با ارسال نامه هر یک از دو رابط دیگر را تعو. می گیرد

) ، و 4بند  (هرگونه ترمیم و اصالح در اطّالعات مربوط به کارگزارها باید با استفاده از کلمه رمز                     -7
 :ازطریق نشانی اینترنتی زیر ارسال شود

http://www.iranet.ir/dnschangeserverform.html 
 : به جایگاه اینترنتی زیر مراجعه فرماییدirالعات بیشتر در مورد ثبت دامنه تحت برای اطّ 

http://www.nic.ir 
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موضوع مجموعه های معادل  22/4/1381ط مورخ /69429بخشنامه شماره  
تقل  برای سازمانهای مس.irنشانی های اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند 

 زیرنظر رئیس جمهور

 شورای عالی اداری و در راستای ایجاد         29/3/1380ط مورخ   .182/13در اجرای مفاد مصوبه شماره      
جایگاههای اینترنتی توسط دستگاههای دولتی برای ارایه خدمات و اطّالع رسانی به مردم، بدین وسیله                 

 جهت استفاده دستگاههای    .irسوند  مجموعه های معادل نشانی های اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پ          
 .اجرایی فوق الذکر در جدول پیوست به منظور راه اندازی، ابالغ می گردد

 که توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی      .irاین مجموعه نشانی ها هم اکنون در پایگاه اطّالعاتی دامنه          
عمل آمده با پژوهشگاه مذکور با توافق به . نگهداری می شود، ضبط شده است و آماده فعال سازی می باشد        

 سال از تاریخ راه اندازی رایگان خواهد بود، ضمن          3ثبت و نگهداری این دامنه ها برای استفاده به مدت           
.  توسط دستگاههای اجرایی فوق الذکر همچنان معتبر می ماند        .irاینکه دامنه های ثبت شده قبلی تحت        

ضمناً جهت ثبت   .  ذکر جهت بهره برداری به پیوست می باشد     راهنمای فعال سازی دامنه های اینترنتی فوق ال    
 . مراجعه نمودwww.nic.irدامنه های مورد نیاز دیگر می توان به جایگاه اینترنتی 

 سازمانهای مستقل زیر نظر ریاست جمهوری 

 4دامنه  3دامنه  2دامنه  1دامنه  نام سازمان
دامنه 

 ثبت شده
 موجود

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی کشور

Management-
planning.ir 

Mgml-plan-gov.ir Mpo.gov.ir Mpo.ir Mporg.
ir 

  Atomicenergy.gov.ir Atomicenergy.ir Aeo.gov.ir Aeo.ir سازمان انرژی اتمی

  Physicaleducation.gov.ir Physicaleducation.ir Sports.gov.ir Sports.ir سازمان تربیت بدنی

سازمان حفاظت محیط 
  زیست

Environment.gov.ir Environment.ir Epo.gov.ir Epo.ir  
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موضوع مجموعه های معادل  22/4/1381ط مورخ /69433بخشنامه شماره  
 1 برای استانداری ها.irنشانی های اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند 

 شورای عالی اداری و در راستای ایجاد         29/3/1380ط مورخ   .182/13در اجرای مفاد مصوبه شماره      
جایگاههای اینترنتی توسط دستگاههای دولتی برای ارایه خدمات و اطّالع رسانی به مردم، بدین وسیله                 

 جهت استفاده دستگاههای    .irمجموعه های معادل نشانی های اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند            
 .ل پیوست به منظور راه اندازی، ابالغ می گردداجرایی فوق الذکر در جداو

 که توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی      .irاین مجموعه نشانی ها هم اکنون در پایگاه اطّالعاتی دامنه          
با توافق به عمل آمده با پژوهشگاه مذکور . نگهداری می شود، ضبط شده است و آماده فعال سازی می باشد        

 سال از تاریخ راه اندازی رایگان خواهد بود، ضمن          3برای استفاده به مدت     ثبت و نگهداری این دامنه ها      
.  توسط دستگاههای اجرایی فوق الذکر همچنان معتبر می ماند        .irاینکه دامنه های ثبت شده قبلی تحت        

ضمناً جهت ثبت   .  راهنمای فعال سازی دامنه های اینترنتی فوق الذکر جهت بهره برداری به پیوست می باشد         
 . مراجعه نمودwww.nic.irمنه های مورد نیاز دیگر می توان به جایگاه اینترنتی دا

 استانداری ها 

 )3(دامنه  )2(دامنه  )1(دامنه  استانداری ها
  Ostan-as.gov.ir Ostan-as.ir استانداری استان آذربایجان شرقی

  Ostan -ag.gov.ir Ostan-ag.ir یاستانداری استان آذربایجان غرب

  Ostan -ar.gov.ir Ostan-ar.ir استانداری استان اردبیل

  Ostan -es.gov.ir Ostan-es.ir استانداری استان اصفهان

  Ostan -il.gov.ir Ostan-il.ir استانداری استان ایالم

  Ostan -bs.gov.ir Ostan-bs.ir استانداری استان بوشهر
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 )3(دامنه  )2(دامنه  )1(دامنه  استانداری ها
  Ostan -th.gov.ir Ostan-th.ir  استان تهراناستانداری

  Ostan -cb.gov.ir Ostan-cb.ir استانداری استان چهارمحال و بختیاری

 Ostan -kl.gov.ir Ostan-kl.ir Ostan-xl.ir استانداری استان خراسان شمالی

 Ostan -kh.gov.ir Ostan-kh.ir Ostan-xr.ir استانداری استان خراسان رضوی

 Ostan -kj.gov.ir Ostan-kj.ir Ostan-xj.ir داری استان خراسان جنوبیاستان

  Ostan -kz.gov.ir Ostan-kz.ir استانداری استان خوزستان

  Ostan -zn.gov.ir Ostan-zn.ir استانداری استان زنجان

  Ostan -sm.gov.ir Ostan-sm.ir استانداری استان سمنان

  Ostan -sb.gov.ir Ostan-sb.ir ستاناستانداری استان سیستان و بلوچ

  Ostan -fr.gov.ir Ostan-fr.ir استانداری استان فارس

  Ostan -qz.gov.ir Ostan-qz.ir استانداری استان قزوین

  Ostan -qm.gov.ir Ostan-qm.ir استانداری استان قم

  Ostan -kd.gov.ir Ostan-kd.ir استانداری استان کردستان

  Ostan -kr.gov.ir Ostan-kr.ir استان کرماناستانداری 

  Ostan -ks.gov.ir Ostan-ks.ir استانداری استان کرمانشاه

  Ostan -kb.gov.ir Ostan-kb.ir استانداری استان کهگیلویه و بویر احمد

  Ostan -gs.gov.ir Ostan-gs.ir استانداری استان گلستان

  Ostan -gl.gov.ir Ostan-gl.ir استانداری استان گیالن

  Ostan -lr.gov.ir Ostan-lr.ir استانداری استان لرستان

  Ostan -mz.gov.ir Ostan-mz.ir استانداری استان مازندران

  Ostan -mr.gov.ir Ostan-mr.ir استانداری استان مرکزی

  Ostan -hr.gov.ir Ostan-hr.ir استانداری استان هرمزگان

  Ostan -hm.gov.ir Ostan-hm.ir ناستانداری استان همدا

  Ostan-yz.gov.ir Ostan-yz.ir استانداری استان یزد
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 موضوع مجموعه های معادل 1/5/1381ط مورخ /76955بخشنامه شماره  
 برای سازمانهای مدیریت و .irنشانی های اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند 

 1برنامه ریزی استانها

 ط مورخ  .182/13 و در اجرای مفاد مصوبه شماره        22/4/1381ط مورخ   /69429  پیرو بخشنامه شماره  

 شورای عالی اداری و در راستای ایجاد جایگاههای اینترنتی توسط دستگاههای دولتی برای               29/3/1380
ارایه خدمات و اطّالع رسانی به مردم، بدین وسیله مجموعه های معادل نشانی های اینترنتی یکنواخت و                 

 جهت استفاده سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها به منظور راه اندازی جایگاه            .ir با پسوند    هماهنگ
 .مربوط، در جدول پیوست ایفاد می گردد

 که توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی      .irاین مجموعه نشانی ها هم اکنون در پایگاه اطّالعاتی دامنه          
با توافق به عمل آمده با پژوهشگاه مذکور . عال سازی می باشد نگهداری می شود، ضبط شده است و آماده ف       

ثبت و نگهداری این دامنه ها برای استفاده به مدت سه سال از تاریخ راه اندازی رایگان خواهد بود، ضمن                   
 توسط سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها همچنان معتبر         .irاینکه دامنه های ثبت شده قبلی تحت       

ضمناً .  راهنمای فعال سازی دامنه های اینترنتی فوق الذکر جهت بهره برداری به پیوست می باشد           .  می ماند
 . مراجعه نمودwww.nic.irجهت ثبت دامنه های مورد نیاز دیگر می توان به جایگاه اینترنتی 
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 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 دامنه موجود ثبت شده 2دامنه جدید  1د دامنه جدی استان
 Mpo.gov.ir Mpo.ir Mporg.ir )مرکز(سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

  Mpo-as.gov.ir Mpo-as.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

  Mpo-ag.gov.ir Mpo-ag.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی

  Mpo-ar.gov.ir Mpo-ar.ir ن مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیلسازما

  Mpo-es.gov.ir Mpo-es.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

  Mpo-il.gov.ir Mpo-il.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم

  Mpo-bs.gov.ir Mpo-bs.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

  Mpo-th.gov.ir Mpo-th.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

  Mpo-cb.gov.ir Mpo-cb.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری

 Mpo-kl.gov.ir Mpo-kl.ir Mpo-xl.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی

 Mpo-kh.gov.ir Mpo-kh.ir Mpo-xr.ir یزی استان رضویسازمان مدیریت و برنامه ر

 Mpo-kj.gov.ir Mpo-kj.ir Mpo-xj.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

  Mpo-kz.gov.ir Mpo-kz.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

  Mpo-zn.gov.ir Mpo-zn.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

  Mpo-sm.gov.ir Mpo-sm.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

  Mpo-sb.gov.ir Mpo-sb.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

 Mpo-fr.gov.ir Mpo-fr.ir Mpof.gov.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

  Mpo-qz.gov.ir Mpo-qz.ir ی استان قزوینسازمان مدیریت و برنامه ریز

  Mpo-qm.gov.ir Mpo-qm.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

  Mpo-kd.gov.ir Mpo-kd.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

  Mpo-kr.gov.ir Mpo-kr.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

  Mpo-ks.gov.ir Mpo-ks.ir امه ریزی استان کرمانشاهسازمان مدیریت و برن

  Mpo-kb.gov.ir Mpo-kb.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویر احمد

 Mpo-gs.gov.ir Mpo-gs.ir Golestanmpo.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

  Mpo-gl.gov.ir Mpo-gl.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن

  Mpo-lr.gov.ir Mpo-lr.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

  Mpo-mz.gov.ir Mpo-mz.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

  Mpo-mr.gov.ir Mpo-mr.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

  Mpo-hr.gov.ir Mpo-hr.ir ن هرمزگانسازمان مدیریت و برنامه ریزی استا

  Mpo-hm.gov.ir Mpo-hm.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

  Mpo-yz.gov.ir Mpo-yz.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
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 موضوع الزام کلیه 20/8/1381 مورخ 152353/1903بخشنامه شماره  
 .irشانی های اینترنتی با پسوند دستگاههای اجرایی به استفاده از ن

 شورای عالی و در راستای ایجاد         22/4/1381ط مورخ   .722/13مصوبه شماره   )  2(در اجرای ماده     
جایگاههای اینترنتی توسط دستگاههای دولتی برای اطّالع رسانی و ارایه خدمات به مردم با توجه به                    

 اداری وابسته به شورای عالی         تصمیمات متخذه در دهمین جلسه کمیسیون تخصصی اتوماسیون            
اطّالع رسانی، کلیه دستگاههای اجرایی فوق الذکر مکلف اند نسبت به استفاده از نشانی های اینترنتی با                 

استفاده از کلیه نشانی های    .   اقدام نمایند  1381 برای جایگاههای اینترنتی خود تا پایان سال           .irپسوند  
 . ممنوع می باشد1382 ابتدای سال  ختم نشوند ازirاینترنتی که به پسوند 

 توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی نگهداری می شود،         .irاز آنجایی که پایگاه اطّالع رسانی دامنه         
.  مربوط به پژوهشگاه فوق الذکر مراجعه نمود      www.nic.irجهت ثبت دامنه مورد نظر می توان به جایگاه         

.  جهت بهره برداری به پیوست می باشد        .irثبت و فعال سازی دامنه های اینترنتی با پسوند            راهنمای  
غیر همچنین برای دستگاههایی که هم اکنون از میزبانی دامنه یا پست الکترونیک، تحت نامهای با پسوند 

ir. استفاده می کنند راهنمای تعویض پس از ثبت دامنه ir.ضمیمه است . 

 برای  12/3/1381ط مورخ   /40677، توسط این سازمان طی بخشنامه های شماره         الزم به ذکر است   
 ط مورخ  /69429 برای استانداری ها و شماره          22/4/1381ط مورخ    /69433وزارتخانه ها و شماره      

 برای  1/5/1381ط مورخ   /76955 برای سازمانهای زیر نظر ریاست جمهوری و نامه شماره            22/4/1381
 جهت راه اندازی و    .irبرنامه ریزی استانها، نشانی های اینترنتی هماهنگ با پسوند         سازمانهای مدیریت و    

 .بهره برداری ابالغ شده است

 FAQپرسشهای متداول  

 تفاوت ثبت به عنوان دامنه مرتبه اول و ثبت تحت دامنه مرتبه دوم چیست؟. 1

» )نام دامنه   (*.ir«نتی به شکل    است و دومی نام اینتر    »  )نام دامنه   (.ir«اولی نام اینترنتی به شکل      
 . می باشدsch یا org, net, id, gov, co, ac یکی از پسوندهای *که در آن 
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های مرتبه دوم    شرایط ثبت تحت دامنه   .  دامنه مرتبه دوم خوانده می شود    )  از سمت راست  (جزء دوم   
org, net, id, gov, co, ac    وsch         و نیز شرایط ثبت دامنه مستقیماً تحت ir.      در مقررات ثبت دامنه ذکر 

به طور کلی دامنه ای که      .   دشوارتر و هزینه آن بیشتر است        irشرایط ثبت مستقیم تحت      .  شده است 
 ثبت می شود باید واحد درخواست کننده را به نوعی ممتاز و منحصر به فرد مشخص                  .irمستقیماً  تحت   

را عیناً به   »  سپید«شرکت یا سازمانی کلمه      به عنوان دامنه مجاز نیست مگر اینکه          sepid.irمثالً  .  کند
جزیی از نام آنهاست می توانند با      »  سپید«شرکتهای گوناگونی که    .  این صورت به ثبت رسمی رسانده باشد      

 :افزودن کلمه ای که معرف کامل آنها باشد نام کامل تری را ثبت کنند، مثالً

Sepid-electronics.ir»   یک سپیدشرکت خدمات و تجهیزات الکترون« 

Sepid-laundry.ir»       خشک شویی سپید« 

هر یک از شرکتهای فوق که زودتر اقدام کند می تواند . معمول نمی شود co.irاین محدودیت در مورد 
sepid.co.ir جزیی از نام شرکت باشد» سپید« را ثبت کند به این شرط که. 

 رابطها چگونه باید انتخاب شوند؟. 2

واحدهای کوچکتر یا   .  رت فنی الزم جهت اداره کارگزار دامنه مشترک را دارا باشد           رابط فنی باید مها   
واحدهایی که دارای بخش رایانه و شبکه مستقل نیستند معموالً از یک شرکت خدمات رایانه ای برای                    
اداره امور شبکه خود استفاده می کنند که در این صورت رابط فنی از شرکت خدمات ذی ربط انتخاب                      

از آنجا که رابطهای اداری و مالی هر یک مسئولیت قانونی در قبال اشتراک دامنه دارند توصیه                   .  دمی شو
در هر  .  می شود که در صورت امکان، این رابطها از افراد مسئول واحد درخواست کننده انتخاب شوند                  

وز حوادث   رابط برای تضمین تداوم ارتباط در صورت بر         3صورت وجود حداقل دو فرد متمایز در نقش          
 .غیرمترقبه قویاً توصیه می شود

آنهایی که از قبل . در فرم ثبت دامنه، رابطها باید نشانی پست الکترونیک خود را ارایه کنند. 3
 نشانی پست الکترونیک نداشته باشند چه کنند؟

ین در ا .  بسیار معمول است که رابطهای مالی یا اداری از قبل نشانی پست الکترونیک نداشته باشند                
، hotmail یا yahooاز جایگاههای مجانی مانند (صورت می توان در آغاز ثبت دامنه، از یک نشانی موقت 
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استفاده کرد و پس از ثبت کامل دامنه و ایجاد کارگزار پست الکترونیک در واحد                 )  یا از نشانی رابط فنی    
غییر نشانی، موضوع از     الزم است که در صورت ت      .  متقاضی، نشانی پست الکترونیک جدید ایجاد کرد        

 .طریق فرمهای ترمیم گزارش شود

  در فرم ثبت دامنه چیست؟Applicantمقصود از . 4

متقاضی است که   )  شخصیت حقوقی ( واحد   applicant، مقصود از    id.irدر مورد همه دامنه ها به جز       
 . فرد متقاضی استid.ir، applicantدر مورد . اشتراک دامنه به نام آن است

 ه پرداخت هزینه ثبت دامنه چگونه است؟نحو. 5

پس از تأیید و انجام درخواست، صورتحساب هزینه مربوط به ثبت یا رزرو یا تغییرات داده شده در                     
 .دامنه به نشانی رابط مالی ارسال خواهد شد

  در فرمها چیست؟IP Address و Name Serverمقصود از . 6

 شماره اینترنتی   IP Addressگزار دامنه داده شده و       نامی است که به کار     Name Serverمنظور از   
 .آن کارگزار است

ز آنها استفاده  اmail-hosting و web-hostingراهنمای تغییر دامنه های موجود که در  
 ir می شود به دامنه

 قابلیت پشتیبانی   mail-hosting و   web-hostingبا توجه به اینکه اکثر نرم افزارهای موجود برای           
به .   های مجازی را دارند می توان با صرف کمترین وقت و هزینه تغییر الزم را انجام داد                Domainکردن  

 . های متداول به صورت زیر می باشدweb-hosting کردن در configعنوان نمونه، طریقه 

Apache 

رویس می دهید و می خواهید         را س    tld.domain.wwwفرض کنید شما در حال حاضر               
ir.otherdomain.www      کافی است دستورهای زیر را داخل           .   را نیز سرویس دهیدconfig  فایل 

Apacheوارد نمایید : 
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/etc/httpd/conf/httpd.conf 
Name Virtual Host * 
<Virtual Host *> 

tld.domain.www Server Name  
Document Root /www/domain 
</Virtual Host> 
</Virtual Host *> 

Server Name www.otherdomian.ir 
ir.otherdomian/www/Document Root  

Document Root /www/otherdomian 
</Virtual Host> 

 را دارید و    tld.domain.wwwفرض کنید شما    .  به صورت ساده تر هم می توان این قضیه را حل نمود         
می توان از دستور   .   سرویس داده شود    Server نیز توسط همین      ir.otherdomian.wwwمی خواهید  

tld.domain.www  ir.otherdomian.www Alias Server   برای توضیحات بیشتر    .   استفاده نمود
 .می توان به سایت ذکر شده در ذیل مراجعه نمود

html.based-name.vhosts/2.0-docs/org.apache.httpd://http 

5IIS  

IIS             یکی دیگر از سرورهای متداول است که می توان کار Domain        مجازی را روی آن اجرا کرد 
 و لیست کردن سایتهایی که توسط سرور سرویس داده   IISکافی است پس از باز کردن صفحه مربوط به          

 را انتخاب نموده    properties کنید، سپس از منوی باز شده،        right clickد، روی سایت مورد نظر      می شون
دگمه   IP address جلوی قسمت web sIit Identification در محدوده websiteو در قسمت مربوط به 

Advanced    آنگاه در قسمت باالی صفحه       .   را فشار دهیدmultiplc identities   دگمه Add  ار  را فش
به عنوان مثال اگر    .   جدید را وارد کنید    server web، آدرس   Name Header Hostدهید و در قسمت     

  را itIs  ،ir.otherdomian.www را سرویس می دادید و می خواهید روی همین         tld.domain.wwwشما  
 : بنویسیدHost Headerنیز سرویس دهید کافی است در قسمت 

www.otherdomian.ir 

 . کردن، شما سرور مجازی را ساخته ایدokپس از 

 . را مورد بررسی قرار دادSend mail نیز به عنوان مثال می توان e-mailبرای 
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Send mail 

 وجود دارد برای اینکه از این پس           local-host-names فایلی به نام      etc/mail/در داخل شاخه     
 را به   Domain نیز توسط سرور گرفته شود کافی است این          ir.otherdomian.wwwنامه های مربوط به    

 جدید  Domainمه های مربوط به     نا Send mailپس از اجرای مجدد سرویس       .  این فایل اضافه کنید    
 .توسط سرور دریافت می شود

 کمیسیون تخصصی 27/9/1381 مورخ 177146/1903بخشنامه شماره  
اتوماسیون اداری در خصوص الزام دستگاههای اجرایی به رعایت ضوابط مربوط به 

 محتوای جایگاههای اینترنتی و اعالم ضوابط پرداخت هزینه ایجاد آنها

 اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در دوازدهمین جلسه            کمیسیون تخصصی 
 ط مورخ  .722/13مصوبه شماره    )  3(و  )  2(، به منظور تسهیل در اجرای مواد             27/8/1381مورخ  

 : شورای عالی اداری تصویب نمود22/4/1381

 خصوص محتوای جایگاههای    ضوابط الزامی در  «کلیه دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلف اند        -1
 . این بخشنامه آمده است، رعایت نمایند1را که در پیوست شماره » اینترنتی

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و کیفیت بهتر جایگاههای اینترنتی، به دستگاههای مشمول این                 -2
 2ت شماره   را که در پیوس   »  ضوابط پیشنهادی ایجاد جایگاههای اینترنتی    «بخشنامه توصیه می شود    

 .این بخشنامه آمده است، رعایت نمایند

 در دستگاههای مشمول این بخشنامه      websiteبه منظور تسریع در راه اندازی جایگاههای اینترنتی         -3
و کمک برای رفع تنگناهای مالی آنها در این خصوص، مقرر شد، دستگاههایی که با رعایت مفاد                   

تهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و          آیین نامه نحوه اجرای فعالی   «)  8(ماده  
 و 12/4/1381 هـ مورخ 26696ت/16426مصوب هیئت محترم وزیران به شماره » ارتباطات کشور

ضوابط پیوست این بخشنامه نسبت به عقد قرارداد برای تهیه جایگاه اینترنتی خود اقدام نمایند،                   
 کل  1381 قانون بودجه سال      13حل اعتبارات تبصره    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از م       
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کشور و در سالهای بعد از محل ردیفهایی که در بودجه سنواتی پیش بینی می شود، بر اساس جدول                 
 .ذیل هزینه آن را پرداخت نماید

 مبلغ قابل پرداخت به شرکتهای دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی، مراکز علمی،                -تبصره
 .1مبلغ قرارداد می باشد%) 50(و نهادها، حداکثر معادل کاربردی 

 
 ردیف مبلغ قرارداد ضوابط و میزان پرداخت هزینه

 1  میلیون ریال30تا  100%

 2  میلیون ریال50تا   میلیون ریال30نسبت به مازاد % 60 میلیون ریال به اضافه 30

 3  میلیون ریال100تا  یال میلیون ر50نسبت به مازاد % 40 میلیون ریال به اضافه 42

 4  میلیون ریال100باالتر از   میلیون ریال100نسبت به مازاد % 25 میلیون ریال به اضافه 62

 
دستگاههای مشمول این بخشنامه برای دریافت هزینه، درخواست خود را به همراه قرارداد مربوط                 -4

معاونت امور فرهنگی، آموزشی    (کشور   مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی        13به ستاد تبصره    
 .ارسال نمایند)  دفتر امور پژوهشی-و پژوهشی 

                                                                                                                                       
 . به شرح متن تبصره اضافه گردیده است2/9/1382 مورخ 165268/1903 بر اساس بخشنامه شماره -1
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 پیوست شماره یک ضوابط الزامی در خصوص محتوای جایگاه اینترنتی 

 : باید حداقل حاوی اطّالعات زیر باشدwebsiteجایگاه اینترنتی 

 آرم دستگاه -1 

 معرفی دستگاه -2 

 تشکیالت کلی دستگاه -3 

 رفی واحدهای وابستهمع -4 

 شرح وظایف دستگاه و واحدهای وابسته -5 

 اطّالعات آماری دستگاه -6 

 اخبار و رویدادهای دستگاه -7 

 :اطّالعات تماس دستگاه و واحدهای وابسته شامل -8 

  آدرس پستی-  

  تلفن-  

  فاکس-  

  آدرس پست الکترونیک-  

 فرمهای مورد عمل در دستگاه -9 

  قوانین، مقررات، آیین نامه ها و ضوابط مربوط به دستگاهمجموعه -10 

 فهرست عناوین خدمات قابل ارایه دستگاه به مردم و دیگر نهادها -11 

 دو زبانه بودن اطّالعات عمومی جایگاه اینترنتی -12 

 موتور جستجوی جایگاه اینترنتی -13 

 Linkگاه لینک به جایگاههای اینترنتی مرتبط با فعالیتهای دست -14 

 counterشمارش گر مراجعان به جایگاه اینترنتی  -15 

 feedbackنظرسنجی و بازخورد  -16 

 site mapنقشه جایگاه  -17 
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 پیوست شماره دو ضوابط پیشنهادی ایجاد جایگاههای اینترنتی 

رد،  باید سه قسمت طراحی، ساختار و محتوا مد نظر قرار گی            websiteدر ایجاد یک جایگاه اینترنتی      
 :به طوری که ویژگی های زیر محقق شود

وجود منوی دایم در تمام سطوح جایگاه اینترنتی، به طوری که توانایی ناوبری جایگاه                            -1
Navigabilityاز هر سطح آن ممکن باشد . 

برای باال آمدن جایگاه اینترنتی و دسترسی به آن حائز اهمیت              Speed of accessسرعت مناسب    -2
هم برای دستیابی به این هدف، کنترل حجم اطّالعات صفحه اصلی، ساختار                  عوامل م .  است

 .فایلهای جایگاه و استفاده از پهنای باند الزم، می باشند

 جایگاه اینترنتی با توجه به عوامل، قابلیت دسترسی به اطّالعات        content qualityکیفیت محتوای    -3
 وجود اطّالعات قابل استفاده برای کاربران         پایه از صفحه اصلی طبقه بندی اطّالعات مرتبط و          

 و شمارش گر مراجعان به جایگاه اینترنتی         feedbackقابلیتهای دریافت بازخورد     .  تعریف می شود 
counter              ابزارهایی هستند که می توانند به مدیریت جایگاه اینترنتی، برای ارتقای کیفیت محتوای ،

 .آن کمک کنند

 از طریق افزایش تعداد       Accessibilityیگر جایگاههای اینترنتی      افزایش توان دسترسی به د       -4
 بر  Monitoringلینکهای این جایگاه به جایگاههای مرتبط و بالعکس، و برقراری خدمات نظارت              

 .دایری بدون وقفه جایگاه اینترنتی، قابل حصول است

 برداری و راهنمایی    در جایگاه اینترنتی باعث بهره      FAQضمناً طراحی بخش پرسشهای متداول        -5
 .بهتر مراجعان می شود
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 موضوع ایجاد هماهنگی 18/10/1381 مورخ 191675/1903بخشنامه شماره  
در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی، 

  و تشکیالتضوابط و ویژگی های مورد انتظار سیستمهای پرسنلی

کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در سیزدهمین جلسه             
 شورای عالی اداری    22/4/1381ط مورخ   .722/13مصوبه شماره   )  5( به استناد ماده     18/9/1381مورخ  

 دستگاههای اجرایی،   موضوع ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی          
 .ضوابط و ویژگی های مورد انتظار سیستمهای پرسنلی و تشکیالت را به شرح پیوست تصویب نمود

کلیه دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلف اند در تهیه سیستمهای پرسنلی و تشکیالت خود،                  
 .ضوابط مذکور را رعایت نمایند

 ضوابط و ویژگی های سیستم پرسنلی 

 :هاطّالعات پای

 .امکان تعریف قوانین و مقررات پرسنلی -1 

درجات تحصیلی، رشته های    (امکان تعریف انواع جداول مورد نیاز در سیستم پرسنلی                  -2 
 ).تحصیلی، جنسیت، سابقه کار، وضعیت استخدام، محل خدمت و نظایر آن

 . هاامکان تعریف انواع رسته ها، رشته ها و طبقات شغلی و تخصیص آنها به گروه -3 

امکان تعریف انواع جداول محاسبه حقوق و مزایا مانند جداول حقوق مبنا، افزایش سنواتی،                 -4 
حقوق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده سختی شرایط محیط کار، حق عایله مندی            

 .و سایر پرداختی ها به پرسنل

 .امکان تعریف انواع بیمه و مالیات -5 

 .و نگهداری ضرایب جداول حقوقی برای سالهای مختلفامکان تعریف  -6 
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 :عملیات مربوط به احکام کارگزینی و ابالغیه

 .امکان صدور احکام به صورت مکانیزه -1 

 .امکان صدور احکام کارگزینی به صورت انفرادی و گروهی -2 

 .امکان صدور احکام مکانیزه ناشی از تغییر در قوانین و مقررات -3 

 .دور احکام جدید استخدام به صورت آزمایشی و رسمی و قرارداد کارکنان پیمانیامکان ص -4 

امکان صدور احکام کارگزینی انتصاب، انتقال، ترفیع، ارتقای رتبه، افزایش حقوق سالیانه،                 -5 
 .تشویق و نظایر آن

 .امکان صدور احکام مکانیزه افزایش سنواتی -6 

 .استعفاامکان صدور احکام مربوط به امور  -7 

 .امکان صدور احکام مربوط به امور بازنشستگی -8 

 .امکان صدور احکام مربوط به امور فوت -9 

 .امکان صدور احکام مربوط به امور اخراج -10 

 .امکان صدور احکام مربوط به امور از کار افتادگی -11 

 .امکان صدور احکام مربوط به امور بازخریدی -12 

 . مربوط به امور آماده به خدمتامکان صدور احکام -13 

 .امکان صدور احکام مربوط به امور مأموریت به خارج از سازمان -14 

 .امکان صدور احکام مربوط به امور مأموریت به داخل سازمان -15 

 .امکان صدور احکام مربوط به امور انتقال دایم به خارج از سازمان -16 

 .انفصال دایم و موقتامکان صدور احکام مربوط به امور  -17 

 .امکان صدور احکام مربوط به تغییر محل جغرافیایی خدمت -18 

 .امکان صدور انواع ابالغیه -19 

 .امکان صدور انواع مرخصی -20 

 .امکان صدور احکام کارگزینی اصالحی -21 
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 :عملیات ثبت و نگهداری مشخصات کارکنان و مدیران

ی کارکنان شامل مشخصات شناسنامه ای، شماره ملی،       امکان ثبت و نگهداری مشخصات فرد      -1 
کد پستی، نشانی، اطّالعات الزم برای تماس با بستگان، اشخاص تحت تکفل، وضعیت نظام              

 .وظیفه و سوابق پزشکی

امکان ثبت و نگهداری مشخصات تحصیلی، دوره های تخصصی و سوابق کاری و تجربی                 -2 
 .کارکنان

 ).رسمی، آزمایشی و پیمانی(العات استخدامی کارکنان امکان ثبت و نگهداری اطّ -3 

 .امکان ثبت و نگهداری نمرات ارزشیابی کارکنان -4 

 .امکان مشاهده خالصه پرونده پرسنلی مدیران و کارکنان -5 

 .امکان ثبت و نگهداری و گزارش گیری اطّالعات مدیران -6 

 :فعالیتهای مربوط به حقوق و دستمزد

انواع جداول شامل مقررات و ضوابط مؤثر بر حقوق و مزایا مانند مقررات                  امکان تعریف    -1 
 .مأموریت، مرخصی، اضافه کاری و نظایر آن

امکان اعمال کلیه تغییرات ناشی از تغییر در قوانین و روشهای حقوق و دستمزد، بدون نیاز به                  -2 
 .تغییر در برنامه ها

 .جهت انجام محاسبات حقوق)  دستگاه کارت زنیاز(امکان دریافت اطّالعات حضور و غیاب  -3 

امکان نگهداری اطّالعات کارکرد در مقاطع ماهانه و تنظیم ماهانه و تنظیم و کنترل آمار                    -4 
 .کارکرد کارکنان

 .امکان تهیه و کنترل آمار از مانده مرخصی کارکنان -5 

 .امکان نگهداری اطّالعات مزایا و کسورات ماهانه کارکنان -6 

امکان محاسبه حقوق و مزایای ماهانه و معوقه و پرداخت آن به تفکیک بانکهای پرداخت                   -7 
 .کننده، محل کار، واحدها و نظایر آن

 .امکان صدور فیش حقوقی کارکنان -8 
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 .امکان محاسبه عیدی و پاداش ساالنه -9 

 .امکان محاسبه مطالبات ماههای گذشته -10 

 ).دیون(های قبل امکان محاسبه مطالبات سال -11 

 .امکان محاسبه انواع بیمه های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و بیمه های خصوصی -12 

 .امکان کسر حق بیمه از حقوق پرسنل و تهیه لیست بیمه -13 

 .امکان کسر مالیات از حقوق پرسنل بر اساس جدول مالیاتی -14 

 .کنانامکان محاسبه پرداخت و کسور گروهی ماهانه کار -15 

 .امکان تهیه صورتحساب تسویه کارکنان -16 

امکان محاسبه مبلغ مأموریت روزانه با استفاده از اطّالعات احکام مأموریت و تولید اسناد                   -17 
 .اضافات و کسور

 .امکان تهیه صورتحساب وامها و دیون اقساطی کارکنان -18 

 .امکان تهیه صورتحساب صندوقها و ذخایر کارکنان -19 

ایجاد اسناد احکام و ترمیم حقوق و مزایای دریافتی با تاریخ اجرای ماه جاری و ذخیره اسناد                   -20 
 .اولیه و بازیابی آنها پس از تأمین بودجه در ماه مربوط

امکان تهیه صورتحساب هزینه های رفاهی پرسنل مانند هزینه های درمانی، ورزشی، فرهنگی            -21 
 .و نظایر آن

 :ه حضور و غیابفعالیتهای مربوط ب

 .امکان ثبت وقت، ورود و خروج کارکنان از دستگاه کارت زنی -1 

سیستم (امکان دریافت مشخصات پرسنلی و ساختار سازمانی از بانکهای اطّالعاتی مربوط                -2 
 ).پرسنلی و سیستم تشکیالت

یبت، مأموریت، غ (نمایش وضعیت حضور و عدم حضور پرسنل به تفکیک واحد های سازمانی              -3 
 ).مرخصی، اضافه کار، تأخیر، تعجیل، تعلیق

 .امکان ارسال اطّالعات عملکرد ادواری -4 
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 :فعالیتهای مربوط به آموزش

 .امکان تعریف مراکز و دوره های آموزشی -1 

 ).بدو خدمت و ضمن خدمت(امکان برنامه ریزی دوره های آموزشی  -2 

 .امکان تعریف نیازهای آموزشی مشاغل -3 

 .مکان تعریف نیازهای آموزشی کارکنانا -4 

 .امکان ثبت نام کارکنان در دوره های آموزشی و پیگیری آن -5 

 .امکان ثبت و ویرایش و دستیابی به سوابق آموزشی کارکنان -6 

 .امکان ارزیابی دوره های آموزشی -7 

 :گزارشها

 .امکان گزارش گیری پویا -1 

 .اول و نمودارهای آماریامکان ارایه گزارشها به صورت جد -2 

 .امکان ارایه انواع گزارشهای مدیریتی -3 

 .امکان گزارش گیری لیستهای حقوق -4 

 .امکان گزارش گیری از کارکرد ماهانه، اضافه کاری، تعطیل کاری و نظایر آن -5 

 .امکان گزارش گیری لیستهای بیمه و مالیات -6 

 ).خالصه سوابق(نلی و رویدادهای مختلف امکان گزارش گیری از خالصه پرونده پرس -7 

 .امکان گزارش گیری از وضعیت استخدامی پرسنل -8 

 .امکان ارایه آمار احکام صادره به تفکیک نوع حکم -9 

 .امکان گزارش گیری از وامها، پس انداز قرض الحسنه، پس انداز بازنشستگی و نظایر آن -10 

 :ارتباط سیستم پرسنلی با سایر سیستمها

 .امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم مالی -1 

 .امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم تشکیالت -2 

 .امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم اموال -3 
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درج شماره و تاریخ احکام کارگزینی        (امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم دبیرخانه             -4 
 ).صادره از سیستم

 :یت و حدود دسترسیامن

 .امکان تعیین حدود دسترسی برای هر یک از کاربران - 

 ضوابط و ویژگی های سیستم تشکیالت 

 :اطّالعات پایه

 .امکان تعریف قانون و اساسنامه تأسیس و تشکیل دستگاه -1 

 .امکان تعریف اهداف و وظایف اساسی دستگاه -2 

 قرار گرفتن آنها تا سطح پستهای قابل           امکان تعریف سطوح مختلف تشکیالت و ترتیب         -3 
 .تصدی

امکان تعریف مشخصات عمومی دستگاه و سازمانهای وابسته به آن شامل تعداد و عنوان                   -4 
سازمانهای وابسته، نشانی کامل، تلفن، نمابر، کدپستی، نشانی جایگاه اینترنتی و نشانی پست             

 .الکترونیک

 . دستگاه با توجه به تاریخ مربوطامکان تعریف و اصالح برنامه های آتی -5 

 .امکان تعریف عملکرد و اهم فعالیتهای دستگاه از ابتدای تأسیس تاکنون -6 

 :عملیات مربوط به دستگاه

 .امکان اصالح قوانین مربوط به تشکیالت دستگاه به همراه ثبت تاریخ اصالح -1 

 .امکان ارایه نمودار سازمانی دستگاه -2 

 .و مشاهده نمودارهای سازمانی قبلیامکان نگهداری  -3 

 .امکان اضافه نمودن و یا حذف سازمانها و شوراهای وابسته به دستگاه -4 
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 :عملیات مربوط به پستهای سازمانی

امکان تعریف پستهای سازمانی حوزه مرکزی و پستهای سازمانی واحدهای خارج از مرکز تا                -1 
 ...).، شهر، بخش و استان، شهرستان(هر سطح طرح تقسیمات کشوری 

 .امکان اضافه، اصالح، حذف و جابه جایی پستهای سازمانی -2 

 .امکان تغییر عناوین پستهای سازمانی -3 

 .امکان ثبت و اصالح تاریخچه و سیر تحول پستهای سازمانی -4 

 .امکان ثبت و اصالح شرایط احراز پستهای سازمانی -5 

 .هر پستامکان درج مشخصات کارمندی متصدی  -6 

 :عملیات مربوط به واحدهای سازمان

 .امکان تعریف شرح وظایف واحدهای سازمانی -1 

 .امکان اصالح شرح وظایف واحدهای سازمانی و ثبت تاریخ اصالح -2 

 .امکان اضافه، اصالح، حذف و جابه جایی وظایف از یک واحد به واحد دیگر -3 

 .یروی انسانی از یک واحد به واحد دیگرامکان اضافه، اصالح، حذف و جابه جایی ن -4 

 .امکان اضافه، اصالح، حذف و جابه جایی واحدهای سازمانی -5 

 .امکان ثبت و اصالح تاریخچه واحدهای سازمانی -6 

 .امکان تعریف موقعیت جغرافیایی واحدها -7 

 :امکانات بررسی و جستجو

ساس شرح وظایف، تاریخچه،     بر ا (امکان جستجو بر اساس هر عنصر موجود در سیستم               - 
 ).سابقه، موقعیت جغرافیایی، تاریخ، شرایط احراز، انواع پستها و واحدها و نظایر آن

 :گزارشها

 .امکان گزارش گیری پویا -1 
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امکان گزارش گیری آماری از لیست پستهای موجود در کل دستگاه یا یک واحد خاص به                   -2 
 .هاهمراه مشخصات مربوط به متصدیان و رده آن

اصلی، پشتیبانی، ستادی،   (از تعداد و نوع      )  عددی و نموداری  (امکان گزارش گیری آماری      -3 
 .واحدهای دستگاه) عملیاتی

اصلی، پشتیبانی، ستادی، عملیاتی، مدیریتی و       (امکان گزارش گیری آماری از تعداد و نوع           -4 
 .پستهای سازمانی دستگاه) سرپرستی

از تعداد و نوع واحدها و پستهای سازمانی بر اساس طرح                 امکان گزارش گیری آماری       -5 
 .تقسیمات کشوری

 .امکان گزارش گیری و مشاهده شرایط احراز پستهای سازمانی -6 

 .امکان گزارش گیری و مشاهده شرح وظایف واحدها یا پستهای سازمانی -7 

ز با تصدی و      امکان گزارش گیری آماری از تعداد کل پستهای سازمانی دستگاه اعم ا                 -8 
 .بالتصدی

 :ارتباط سیستم تشکیالت با سایر سیستمها

 .امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم پرسنلی -1 

 .امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم دبیرخانه -2 

 :امنیت و حدود دسترسی

 .امکان تعیین حدود دسترسی برای هر یک از کاربران

 موضوع اعالم ضوابط و 18/10/1381 مورخ 191679/1903بخشنامه شماره  
 ویژگی های سیستم مالی

کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در جلسه سیزدهم                
 شورای عالی اداری    22/4/1381ط مورخ   .722/13مصوبه شماره   )  5(، به استناد ماده     18/9/1381مورخ  
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قرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی،         موضوع ایجاد هماهنگی در است    
 .ضوابط و ویژگی مورد انتظار سیستم مالی را به شرح پیوست تصویب نمود

کلیه دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلف اند در تهیه سیستم مالی خود، ضوابط مذکور را رعایت                
 .نمایند

 ضوابط و ویژگی های سیستم مالی 

 :العات پایهاطّ

 .امکان تعریف انواع حسابهای بانکی -1 

 .امکان تعریف دسته چک -2 

 ...).به صورت نقدی، حواله، چک، سایر اوراق بهادار و (امکان تعریف انواع دریافت و پرداخت  -3 

 .امکان تعریف سرفصل حسابها بر مبنای دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی -4 

 .یف انواع فصول، مواد و ردیفهای هزینهامکان تعر -5 

 .امکان تعریف فعالیتها،  محصوالت و خدمات تولیدی -6 

 .امکان تعریف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و پروژه های مربوط به آنها -7 

 .امکان تعریف اموال -8 

 .امکان تعریف مراکز با طبقه بندی متفاوت -9 

 ):حسابداری مالی، دریافت و پرداخت(سانی اطّالعات عملیات اصلی ثبت و به روز ر

امکان صدور سند حسابداری به صورت مکانیزه در بخشهای مختلف و به تفکیک انواع                     -1 
 )فعالیتهای جاری، هزینه های سرمایه ای و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای(اعتبارات 

 ورت مکانیزهانجام عملیات صدور چک پس از تأیید ذی حساب به ص -2 

 انجام عملیات بستن حسابها و افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیک -3 

 امکان بررسی و تعهد اعتبار در رابطه با قراردادها قبل از پرداخت -4 

 انجام عملیات مربوط به تفریغ بودجه -5 
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 پرداختهاامکان ثبت، بررسی، تأیید، تصویب، دستور پرداخت و درخواست وجه برای پیش  -6 

 امکان ثبت، بررسی تأیید، تصویب، دستور پرداخت و درخواست وجه برای علی الحسابها -7 

 امکان ثبت، بررسی و برگشت درخواست تعهد اعتبار -8 

 امکان ورود اسناد به تاریخهای مختلف و مرتب نمودن اسناد بر اساس تاریخ -9 

 خ توسط کاربرانامکان قطعی کردن اسناد در مقاطع مختلف تاری -10 

 )اسناد دریافتی، پرداختی و واگذارشده(امکان اعالم لحظه ای وضعیت اسناد به منظور پیگیری  -11 

 امکان اعالم لحظه ای موجودی نقد و بانک -12 

 و کنترل صحت آن) به صورت مکانیزه یا دستی(امکان ورود اطّالعات صورتحساب بانک  -13 

 لیات مربوط به چکهای برگشتیامکان کنترل و پیگیری عم -14 

 امکان ثبت عملیات واگذاری، وصول، تمدید تاریخ، استرداد و خرج کردن اسناد سررسید دار -15 

 امکان ثبت و بررسی درخواست افتتاح، انسداد و تغییر تنخواه گردان -16 

 امکان تخصیص تنخواه به کارپرداز -17 

 یداری شده از تنخواه گردانامکان ثبت هزینه و مشخصات کاالهای خر -18 

 امکان ثبت هزینه ها به تفکیک فصول، مواد و ردیفهای هزینه -19 

 - در صورتی که اطّالعات سند کامل نباشد         -امکان ورود اطّالعات سند به صورت یادداشت         -20 
 .و اینکه بتوان پس از تکمیل و کنترل نهایی، آن را به سند تبدیل نمود

 چک و سایر اوراق بهادار دریافتی و پرداختیامکان استرداد  -21 

 امکان تسویه اوراق بهادار دریافتی و پرداختی -22 

امکان تعیین قراردادهای تسهیالت بانکی و تعداد اقساط پرداختی، میزان هر قسط و نحوۀ                  -23 
 پرداخت اقساط

 امکان انتقال مکانیزه موجودی و اوراق بهادار به سال مالی جدید -24 

 امکان تنظیم دستور پرداخت و صدور چک از سایر سیستمها -25 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 371 یسیستمهای عموم/ بخشنامه های مرتبط با تحقق دولت الکترونیک ... / بخش دوم ـ 

 :تعیین بهای تمام شده فعالیتها در سطوح مختلف

محاسبه قیمت تمام شده هر یک از محصوالت و خدمات به تفکیک فصول، مواد و ردیفهای                 -1 
 هزینه

دیفهای محاسبه قیمت تمام شده دارایی های در جریان تکمیل به تفکیک فصول، مواد و ر                 -2 
 هزینه

محاسبه قیمت تمام شده طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک پروژه های آنها، به  -3 
 تفکیک فصول، مواد و ردیفهای هزینه و به تفکیک منابع تأمین اعتبار

 محاسبه هزینه های پرسنلی و سایر پرداختی های مستقیم به کارکنان در فعالیت مربوط -4 

 ینه لوازم مصرف شدنی در فعالیت مربوطمحاسبه هز -5 

 محاسبه هزینه لوازم مصرف نشدنی در فعالیت مربوط -6 

سرشکن کردن هزینه های    (محاسبه هزینه های سربار یا غیر مستقیم اجرای فعالیتها                 -7 
در فعالیت  ...)  پشتیبانی، ایاب و ذهاب، رستوران، سوخت، آب، برق، تلفن، کمکهای رفاهی و              

 مربوط

 امکان محاسبه هزینه های مطالعاتی -8 

 امکان محاسبه هزینه های فعالیتهای هر واحد سازمان -9 

 امکان محاسبه هزینه ها به تفکیک معاونت -10 

 امکان محاسبه هزینه ها به تفکیک فرد -11 

 امکان محاسبه میانگین پرداختی سازمان به افراد در سال -12 

 :امکانات جستجو و بررسی

 ن طبقه بندی و جستجوی اسنادامکا -1 

 امکان دسترسی به پرونده سرفصل حسابها و ایجاد سرفصلهای جدید -2 

امکان بررسی حسابهای سالهای مختلف و دسترسی به سطوح مختلف حسابها و ریز گردش                -3 
 آنها
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ر امکان شناسایی اسنادی که از سایر سیستمها ارسال شده اند و جلوگیری از اعمال تغییر د                  -4 
 آنها

 امکان جستجوی پویا بر اساس پارامترهای مختلف -5 

 :گزارشها

 امکان ارایه دفاتر قانونی شامل روزنامه، کل و معین در محدوده چند سال مالی -1 

امکان ارایه گزارشهای مالی مفصل، به تفکیک انواع اعتبارات، فصول، مواد و ردیفهای                    -2 
 ر مطلق و درصدهزینه، اعتبارات خارج از شمول، مقادی

 امکان ارایه گزارشهای مدیریتی -3 

 امکان ارایه گزارشهای مالی کارشناسی و مدیریتی و مقایسه آنها در طی سالهای مختلف -4 

 امکان ارایه گزارشها با توجه به طراحی کاربر -5 

 امکان ارایه گزارشهای مدیریتی با استفاده از گرافیک نمودارهای آماری -6 

 تهیه صورت مغایرات بانکیامکان  -7 

امکان تهیه نمودارهای متنوع از حسابها و مقایسه اطّالعات سالها و یا ماههای مختلف یک                  -8 
 سال مالی

 )معوقه، جاری و آتی(امکان تنظیم گزارش وضعیت تعهدات پرداخت و دریافت  -9 

 امکان ارایه گزارش از گردش حسابها و اسناد حسابداری -10 

 ارایه گزارش ترازهای ساده و تحلیلی ماهانه در سطوح مختلف حسابامکان  -11 

 امکان ارایه گزارش از حسابهای ریالی و تعدادی به صورت تراز و گردش حساب -12 

 امکان ارایه گزارش از دریافتها بر حسب پرداخت کنندگان و موارد دریافت -13 

 نندگان و موارد پرداختامکان ارایه گزارش از پرداختها بر حسب دریافت ک -14 

 امکان ارایه گزارش هزینه های مطالعاتی و پشتیبانی به تفکیک واحدها -15 

 امکان محاسبه نسبتهای مالی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد صنعت -16 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 373 یسیستمهای عموم/ بخشنامه های مرتبط با تحقق دولت الکترونیک ... / بخش دوم ـ 

امکان ارایه گزارش از وضعیت مالی و پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحهای تملک                         -17 
دارایی های در جریان تکمیل به تفکیک پروژه ها، فصول، مواد و             دارایی های سرمایه ای و     

 ردیفهای هزینه، منابع تأمین اعتبار و محل اجرا

شامل اطّالعات مربوط به پیمانکار،     )  خرید و فروش  (امکان ارایه گزارش از وضعیت قراردادها        -18 
زان آنها، میزان    پیش پرداخت، علی الحساب، تضمینها، هزینه های قطعی، انواع کسور و می            

 جرایم و پیشرفت کار

 امکان ارایه گزارش از وضعیت اعتبارات اسنادی -19 

 :ارتباط سیستم مالی با سایر سیستمها

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم پرسنلی -1 

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم بودجه ریزی -2 

 با سیستم اموالامکان ارتباط و تبادل اطّالعات  -3 

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم انبار -4 

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم تدارکات -5 

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم فروش -6 

در حال حاضر اختیاری بوده و در صورت امکان و وجود زیربنای فنی الزم                  “  7”موارد بند    -7 
 :نها توصیه می شودپیش بینی آ

امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با عاملین ذی حساب و واحدهای تابعه، واحدهای تابعه استانی                
و سایر سازمانهای وابسته، امکان ارتباط با بانکهایی که حسابهای بانکی دستگاه در آن مفتوح               

ارایی و دیوان   است، امکان ارتباط با دستگاههای مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و د                
محاسبات کشور برای ارایه درخواست وجه، اعالم وضعیت موجودی حسابهای بانکی، ارایه               
حساب و تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه ساالنه کل کشور و در استانها با خزانه                   

 .معین استان
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 :امنیت و حدود دسترسی

قانونی و  )  بازرسان(سابرسان  شامل ح (امکان تعیین حدود دسترسی برای هر یک از کاربران                
 .به منظور افزایش امنیت اطّالعات) نمایندگان سایر دستگاههای نظارتی

اعالم ضوابط و موضوع  1/5/1382 مورخ 81862/1903بخشنامه شماره  
 سیستم عمرانیمورد انتظار ویژگی های 

ر جلسه شانزدهم   کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی د            
 شورای عالی اداری،    22/4/1381ط مورخ   .722/13مصوبه شماره   )  5(، به استناد ماده      9/4/1382مورخ  

موضوع ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی،             
 .یب نمودضوابط و ویژگی های مورد انتظار سیستم عمرانی را به شرح پیوست تصو

کلیه دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلف اند در تهیه سیستم اموال و دارایی های ثابت خود،                   
 .ضوابط مذکور را رعایت نمایند

 ضوابط و ویژگی های سیستم عمرانی

 :اطّالعات پایه

 امکان ثبت قوانین و مقررات مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای -1

ه اطّالعات مندرج در موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارایی های                  امکان ثبت کلی    -2
 سرمایه ای و پروژه های مربوط

 امکان ثبت مشخصات کاربران سیستم -3

امکان ثبت جداول تبدیل سیستم شامل مشخصات دستگاههای اجرایی و بهره بردار، عملیات                   -4
 ...مین اعتبار، امور، فصول، برنامه ها و عمرانی، اهداف کمی، اطّالعات نقاط مناطق، منابع تأ

 امکان دریافت و ثبت اطّالعات نظارتی پروژه های عمرانی

 پیشرفت فیزیکی عملیات پروژه ها در زمانهای مشخص -1
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 تخصیص اعتبارات در زمانهای مشخص -2

 پرداختی خزانه به تفکیک پروژه ها -3

 تأمین اعتبار و فصول هزینهاعتبارات هزینه شده پروژه ها به تفکیک منابع  -4

 وضعیت اجرای پروژه ها بر اساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه یافته، متوقف و شروع نشده -5

 علل تأخیر -6

 کیفیت اجرای پروژه ها بر اساس چهار شاخص عالی، خوب، متوسط و ضعیف -7

 کیفیت طراحی پروژه ها بر اساس چهار شاخص عالی، خوب، متوسط و ضعیف -8

 بر اساس سه شاخص مناقصه، مناقصه محدود و            -نحوه ارجاع کار پروژه های پیمانی و امانی            -9
 واگذاری

 سازمان برنامه و     2000چگونگی استفاده از فهرست بهای پایه بر اساس چهار شاخص بخشنامه               -10
 بودجه سابق، فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فهرست بهای خاص و سایر

 :امکانات جستجو و بررسی

 امکان جستجوی پروژه ها بر اساس سه شاخص اجرایی مطالعاتی و تحقیقاتی -1

 -امکان جستجوی پروژه ها بر اساس نحوه اجرای آن بر اساس سه شاخص امانی، پیمانی و امانی                   -2
 پیمانی

 امکان جستجوی پروژه ها بر اساس محل اجرای آن -3

ضعیت اجرای پروژه بر اساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه یافته،             امکان جستجو بر اساس و     -4
 متوقف و شروع نشده

 امکان جستجو بر اساس دسته بندی های خاص میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها -5

 امکان جستجو بر اساس تطابق پیشرفت فیزیکی پروژه ها با برنامه زمانبندی شده -6

  پروژهامکان جستجو بر اساس علل تأخیر -7

 امکان جستجوی نحوه ارجاع کار پروژه ها بر اساس سه شاخص مناقصه، مناقصه محدود و واگذاری -8
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امکان جستجوی فهرست بهای پایه مورد استفاده در پروژه ها بر اساس چهار شاخص بخشنامه                   -9
 سازمان برنامه و بودجه سابق، فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،                      2000

 هرست بهای خاص و سایرف

 .)پروژه هایی که در سال جاری شروع شده اند(امکان جستجوی پروژه های جدید  -10

 امکان جستجو بر اساس مدت زمان اجرای پروژه ها -11

 امکان جستجوی پویا بر اساس پارامتر های مختلف و قابل تعریف توسط کاربر -12

 :گزارشها

میزان اعتبار انواع پروژه های عمرانی بر اساس شاخصهای احداث،           امکان ارایه گزارش از تعداد و         -1
 توسعه، تجهیز، تعمیر، خدماتی، مطالعه طراحی، مطالعه بنیادی و تعهدات

 پراکندگی تعداد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از نظر اعتباری -2

 پراکندگی تعداد پروژه های عمرانی از نظر اعتباری -3

 افیای پروژه های عمرانیپراکندگی جغر -4

  پیمانی-نحوه اجرای پروژه های عمرانی بر اساس سه شاخص امانی، پیمانی و امانی  -5

 میزان دستیابی به اهداف یک ساله -6

 میزان پیش بینی و عملکرد پیشرفت فیزیکی در هر زمان -7

 یافته، متوقف و    وضعیت اجرایی پروژه های عمرانی بر اساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه               -8
 شروع نشده

 وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها بر اساس دسته بندی های خاص -9

 میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه ها با توجه به سال شروع -10

 امکان ارایه گزارش بر اساس تطابق پیشرفت فیزیکی پروژه ها با برنامه زمانبندی شده -11

 أخیر در اجرای پروژهامکان ارایه گزارش از علل ت -12

 امکان ارایه گزارش از کیفیت اجرای پروژه ها بر اساس چهار شاخص عالی، خوب، متوسط و ضعیف -13

 امکان ارایه گزارش از کیفیت طراحی بر اساس چهار شاخص عالی، خوب، متوسط و ضعیف -14
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اس سه شاخص مناقصه،    تعداد و میزان اعتبار پروژه های عمرانی بر حسب نحوه ارجاع کار بر اس                -15
 مناقصه محدود و واگذاری

امکان ارایه گزارش از تعداد و میزان اعتبار پروژه های عمرانی بر حسب فهرست بهای پایه بر اساس                 -16
 سازمان برنامه و بودجه سابق، فهرست بهای سازمان مدیریت و               2000چهار شاخص بخشنامه     

 برنامه ریزی کشور، فهرست بهای خاص و سایر

 .)پروژه هایی که در سال جاری شروع شده اند(تعداد و میزان اعتبار پروژه های عمرانی جدید  -17

امکان ارایه گزارش از وضعیت اتمام پروژه ها شامل تعداد پروژه های خاتمه یافتنی، خاتمه یافته و                   -18
 )نسبت پروژه های جدید به پروژه های خاتمه یافته(درصد جایگزینی 

پروژه هایی که در سال جاری شروع        ( پروژه شامل کل پروژه ها، پروژه های جدید           مدت اجرای  -19
 و پروژه های خاتمه یافته) شده اند

 امکان ارایه گزارش از محل تأمین اعتبار پروژه ها -20

 امکان ارایه گزارش از وضعیت اعتباری پروژه های عمرانی در دوران برنامه پنج ساله -21

 رش از برآورد نهایی اعتبارات عمرانی و میزان پیشرفت ریالیامکان ارایه گزا -22

امکان ارایه گزارش از عملکرد مالی سال جاری شامل میزان اعتبارات مصوب، تخصیص یافته،                   -23
 دریافتی از خزانه و هزینه شده

 امکان ارایه گزارش بر اساس نیاز و تعریف کاربر -24

 :ارتباط سیستم عمرانی با سایر سیستمها

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم بودجه -1

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم مالی -2

 )در صورت وجود(امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم کنترل پروژه  -3

 )در صورت وجود(امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستمهای مستقر در استانها  -4

 و تبادل اطّالعات با سیستمهای مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و                  امکان ارتباط  -5
 )در صورت وجود(وزارت امور اقتصادی و دارایی 
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 امنیت و حدود دسترسی

 امکان تعیین حدود دسترسی برای هر یک از کاربران به منظور افزایش امنیت اطّالعات

 بازسازی اطّالعات

 . مواردی که سیستم با مشکالتی مواجه می شودامکان بازسازی اطّالعات در

 موضوع شاخصها و 21/8/1382 مورخ 159536/1903بخشنامه شماره  
 ویژگی های سیستم دبیرخانه

کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در جلسه هفدهم                 
 شورای عالی اداری    22/4/1381ط مورخ   .722/13مصوبه شماره   )  5( به استناد ماده      128/1382مورخ  

موضوع ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی،             
 .ضوابط و ویژگی های مورد انتظار سیستم دبیرخانه را به شرح پیوست تصویب نمود

دبیرخانه خود، ضوابط مذکور را      کلیه دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلف اند در تهیه سیستم             
 .رعایت نمایند

 اطّالعات پایه 

 ...)نامه، فاکس، تلگرام، یادداشت، حکم و : (امکان تعریف انواع نامه مانند -1

عادی، فوری، عمومی، محرمانه،    :  (امکان تعریف طبقه بندی نامه بر اساس اولویت بندی آنها مانند           -2
 ...)خیلی محرمانه و 

 )آنی، فوری، عادی: ( ارجحیت نامه ها مانندامکان تعریف -3

 ...)بخشنامه، صورتجلسه، ارسال فرم، موضوع عمومی و : (امکان تعریف انواع موضوع نامه مانند -4

 ...)پیک، ارباب رجوع، دستی، پستی و : (امکان تعریف شیوه ارسال نامه مانند -5

 امکان تعریف انواع دبیرخانه های محلی -6

 ف انواع بایگانی های محلیامکان تعری -7
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 )اصل، کپی و المثنی: (امکان تعریف انواع وضعیت کنونی نامه مانند -8

 امکان تعریف انواع شرح رونوشت نامه -9

 طرف مکاتبه) حقیقی و حقوقی(امکان تعریف سازمانها و نهادها و اشخاص  -10

 صات فردی هر یکامکان تعریف مسئولین هر سازمان یا نهاد به همراه سمت و مشخ -11

طرف مکاتبه در خارج    )  حقیقی و حقوقی  (امکان تعریف نام و سمت مسئوالن دستگاهها و اشخاص           -12
 از سازمان

جهت ( طرف مکاتبه و تخصیص کارکنان یا واحدهای سازمانی به گروه ها             گروههایامکان تعریف    -13
 )تسهیل در امر تبادل مکاتبات

  یک از مسئولین ارجاع و پیگیری و امکان تفویض اختیار کاربرانامکان تعریف جانشین برای هر -14

 .)در مورد علت ارجاع نامه توضیح داده  شود(امکان تعریف انواع شرح ارجاع  -15

 .)دستور شروع سال جدید را تعیین می کند(امکان تعریف پایه شاخص سال  -16

  در هر دبیرخانه)وارده، داخلی و صادره(امکان تعریف قالب شماره نامه  -17

مانند صورتجلسات، روشها و دستورالعملهای     )  غیر از نامه  (امکان تعریف و مدیریت اسناد سازمانی         -18
 ...اداری، آیین نامه ها، فرمها و 

و امکان  )  دفتر تلفن (امکان تعریف آدرس پست الکترونیکی و آدرس پستی و شماره تلفن کاربر                 -19
 ومیوجود تقویم به صورت شخصی و عم

 عملیات مربوط به نامه های وارده 

امکان ثبت مشخصات نامه وارده شامل شماره، تاریخ، موضوع، شرح، اطّالعات دستگاه یا شخص                 -1
 ...فرستنده، تاریخ و ساعت ورود نامه، نوع تحویل و ) حقیقی یا حقوقی(

ت ردیابی فیزیکی   جه(امکان ثبت مشخصات فرستنده و گیرنده، توزیع کننده و ثبت کننده نامه                 -2
 )نامه

 اختصاص شماره اندیکاتور به همراه تاریخ ثبت به صورت خودکار -3

 امکان ثبت نامه های مرتبط اعم از عطف، پیرو و بازگشت -4
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 امکان ثبت پیوستهای نامه -5

 امکان ثبت رونوشتهای نامه -6

شخصی که نامه به وی ارجاع      امکان ثبت ارجاعات نامه به هر تعداد و اطّالعات مربوط به بخش یا               -7
 شده و تاریخ و ساعت ارجاع و تاریخ مهلت اقدام

امکان خواندن نامه از طریق فایل و یا از طریق اسکن کردن نامه و یا دریافت از طریق فاکس                         -8
 توسط سیستم

 امکان ایجاد ارتباط مابین نامه های دارای پیرو، عطفی و بازگشتی -9

 ره آزاد امکان ثبت نامه با شما-10

 امکان تهیه و چاپ رسید نامه برای ارایه به تحویل دهنده -11

 امکان الصاق انواع ضمایم و پیوستها شامل متن، عکس، فیلم و صدا به نامه مورد نظر -12

 امکان تهیه و ثبت متن هامش -13

ر هر هامش فقط توسط شخص مورد نظ      (امکان هامش نویسی متعدد با سطح دسترسی کنترل شده          -14
 .)قابل رؤیت باشد و یا هامش عمومی باشد

 عملیات مربوط به نامه های صادره 

امکان ثبت مشخصات نامه صادره شامل شماره، تاریخ، موضوع، شرح، اطّالعات دستگاه یا شخص                -1
 ...گیرنده نامه، نوع تحویل و ) حقیقی یا حقوقی(

 امکان ثبت اطّالعات مربوط به ارجاع نامه صادره -2

 با حفظ سابقه) حقیقی و حقوقی(ان صدور نامه صادره به دستگاههای اجرایی و اشخاص امک -3

 امکان تایپ و ویرایش نامه ها در داخل برنامه -4

 امکان تعریف و ذخیره موضوع و کلید واژه برای نامه به منظور عدم تایپ مجدد -5

 امکان تهیه پیش نویس نامه و تصحیح مکرر آن تا مرحله نهایی -6

 امکان تبدیل پیش نویس تأیید شده به نامه -7
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امکان تشکیل فهرست مخاطبان برای نامه هایی با موضوعات و متون یکسان و ارسال گروهی                   -8
 نامه ها

 امکان تأیید نامه صادره از طرف مقامات مربوط -9

 امکان ثبت نامه های مرتبط اعم از عطف، پیرو و بازگشت -10

 مه صادره مطابق ساختار شماره گذاری مورد نظر سازمانامکان شماره گذاری نا -11

 اختصاص شماره اندیکاتور به همراه تاریخ ثبت به نامه صادره -12

 امکان ارسال نامه از طریق فاکس توسط سیستم -13

 امکان تعیین تعداد و نوع پیوستهای نامه صادره -14

 امکان ارسال تصویر نامه  ارسالی به صورت اسکن شده -15

 امکان تهیه و چاپ رسید نامه برای ارایه به تحویل گیرنده -16

 عملیات مربوط به مکاتبات داخلی 

 امکان ایجاد، پیگیری و کنترل مکاتبات داخلی بین واحدها -1

 امکان شماره گذاری نامه های داخلی مطابق ساختار شماره گذاری سازمان -2

 امکان ثبت نام و سمت فرستنده و گیرنده -3

 کان تعیین تعداد و انواع پیوستهای نامهام -4

 امکان تعیین نامه های مرتبط اعم از پیرو، بازگشت و عطف -5

مشخص کردن زمان، مکان، موضوع، افراد       (امکان تنظیم جلسات داخلی سازمان توسط سیستم           -6
ع افراد  مدعو در جلسه، تعیین مسئول جلسه و تجهیزات مورد نیاز و فعال کردن یادآوری برای اطّال               

 )مدعو در جلسه

 ...امکان ثبت وظایف به همراه اطّالعات آن نظیر ارجاع کننده، زمان انجام و  -7

 عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری 

 )متمرکز، نیمه متمرکز و غیر متمرکز(امکان پشتیبانی روشهای مختلف گردش مکاتبات  -1
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د دبیرخانه محلی، نیمه متمرکز شامل چند دبیرخانه           متمرکز شامل یک دبیرخانه مرکزی و چن        ( 
مرکزی و هر دبیرخانه مرکزی شامل چند دبیرخانه داخلی، غیر متمرکز شامل چند دبیرخانه داخلی                

 )مستقل

 امکان ایجاد کارتابل الکترونیکی و امکان مشاهده کارتابل توسط افراد مجاز -2

 و ارجاع نامه های وارده و کارهای مرتبط از طریق کارتابلتوزیع نامه های وارده به کارتابل مسئولین  -3

 امکان اعالم دریافت نامه جدید -4

امکان تعیین نامه های مرتبط اعم از صادره، وارده و داخلی و تعیین نوع اقدام و اولویت زمانی انجام                   -5
 کار

 ش پرونده ها در سازمانتشکیل پرونده برای کارها و نامه های مرتبط به آن و رؤیت و پیگیری گرد -6

به همراه  ...  امکان طبقه بندی نامه ها بر اساس نوع نامه، نوع طبقه بندی، نوع ارسال، ارجحیت و                  -7
 طبقه بندی درختی موضوعات نامه

 امکان پاسخگویی به کارهای ارجاع شده و اعالم خاتمه کار از طریق ارجاع کننده -8

 ...وت، پیغام تلفنی و امکان ارجاع نامه به صورت تصویر، ص -9

درج تاریخ مشاهده توسط مسئول     (استفاده و کنترل مرکزی تاریخ در کلیه مراحل گردش مکاتبات             -10
 ...)انجام کار، تعیین تاریخ شروع اقدام، تاریخ انتظار پاسخ، دوره پیگیری و 

 امکان استفاده از امضای دیجیتال -11

 ا کارهای انجام شده و صدور دستورهای بعدیامکان اعالم موافقت یا عدم موافقت ب -12

 .اعالم وضعیت کارهایی که عملیات آن خاتمه نیافته است -13

امکان کنترل، پیگیری و مشاهده گردش ارجاعات شامل فهرست ارجاع دهندگان و اقدام کنندگان                -14
 به صورت درختواره

 )انحالل، تشکیل، ادغام و تجزیه(ها امکان تأثیرگذاری تغییرات تشکیالتی در ساختار دبیرخانه  -15

مانند درخواستهای شخصی یا نامه های ارباب رجوع و دسترسی          (امکان ثبت نامه های بدون شماره       -16
 )سریع به این نامه ها در آینده

 امکان استفاده از قلم نوری در پاراف و ارجاع نامه -17

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 383 یسیستمهای عموم/ بخشنامه های مرتبط با تحقق دولت الکترونیک ... / بخش دوم ـ 

 اده از آنهاامکان ایجاد مهر و امضای اشخاص درون سیستم و استف -18

 عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده 

 امکان پیگیری نامه وارده و روند حرکت یک نامه در تمام واحدهای سازمان -1

 تعیین مهلت اقدام پاسخ برای هر نامه وارده، داخلی، کارها، دستورها و یا پیامهای ارجاع شده -2

 از طریق کارتابل، دستیابی به علل تأخیر در انجام کارها، ردیابی                 پیگیری مراحل مختلف کار     -3
 وضعیت فعلی آن و نتایج اقدامات انجام شده روی نامه

انجام پیگیری توسط خود سیستم به صورت خودکار، ارسال پیامهای پیگیری، جویا شدن نتیجه کار                -4
 )ده و هم به شخص ارجاع شوندههم به شخص ارجاع دهن(و ارایه هشدار در مورد دیرکرد اقدامات 

امکان پیگیری کلیه دستورها و پیامهای ارسال شده و پیگیری مستمر اقداماتی که باید تا تاریخ                     -5
 .معینی انجام شوند و تأخیر دارند

 امکان پیگیری و ردیابی مکاتبات سالهای قبل -6

موضوع، نام دستگاه یا شخص      امکان پیگیری ارجاع نامه ها از طریق جستجو در شماره،  تاریخ،               -7
 ...گیرنده و ) حقیقی و حقوقی(نام دستگاه یا شخص ، فرستنده) حقیقی و حقوقی(

 عملیات مربوط به بایگانی 

 امکان ایجاد و انجام امور مربوط به بایگانی سازمان توسط سیستم -1

 امکان ایجاد پرونده های کارکنان در کامپیوتر -2

 تبات تحت شماره های دلخواهامکان بایگانی نمودن مکا -3

امکان کنترل درخواست و ارسال نامه ها از بایگانی و بازگشت آنها به بایگانی و امکان بازیابی محل                  -4
 نامه در هر لحظه

 جهت پرونده های بایگانی) موضوع اصلی و زیرموضوع(امکان ایجاد طبقه بندی موضوعی  -5

 ی شدهامکان به گردش انداختن نامه های بایگان -6
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امکان ثبت اطّالعاتی همچون تاریخ خروج پرونده ها از بایگانی، بخش یا شخص تحویل گیرنده                  -7
 )جهت پیگیری گردش پرونده ها(پرونده و تاریخ بازگشت مجدد پرونده به بایگانی 

 امکان ایجاد پرونده های شخصی برای هر یک از کاربران و ذخیره سازی نامه های مربوط در آنها -8

 امکان ایجاد کپی های متعدد از یک نامه و بایگانی آنها در پرونده های مختلف -9

 عملیات مربوط به ارتباطات 

امکان تعریف انواع شبکه مورد پشتیبانی سیستم جهت اتصال کاربران سازمان به سیستم از طریق                 -1
 شبکه محلی موجود در ساختمان مرکزی

 لف با توجه به شبکه بودن سیستمامکان ارجاع مکاتبات به واحدهای مخت -2

و نمایش پیغامهای موجود و دریافت      )  از طریق متن، صوت و تصویر     (امکان ثبت و ارسال پیغامها       -3
 شده

 امکان ارسال پیامهای اطّالعاتی در سطح گروه ها، واحدها و کاربران -4

 توسط سیستممشخص کردن زمان، موضوع و مکان قرارهای مالقات با فعال کردن یادآوری  -5

 امکان کنترل دسترسی به ارسال پیامها -6

 امکان مبادله اسناد با استفاده از فکس توسط سیستم -7

 امکان اتصال کاربران از طریق خطوط تلفن و یا از طریق شبکه جهانی اینترنت -8

 و تغییر همزمان اطّالعات) کاربر(امکان استفاده همزمان چند ایستگاه  -9

  جستجوامکانات بررسی و 

امکان جستجوی نامه ها به صورت پارامتریک بر اساس کلیه فیلدهای اطّالعاتی به صورت تک فیلد               -1
 و یا ترکیب چندین فیلد انتخابی

امکان جستجو و دسترسی سریع به اطّالعات نامه های وارده و صادره و کلیه مکاتبات در گردش،                   -2
 بایگانی شده و کارتابل
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ع و شرح نامه ها اعم از نامه های ارسالی و دریافتی و دستیابی سریع به                  امکان جستجوی موضو   -3
 مشخصات نامه

 امکان جستجوی سریع و آسان نام اشخاص در شرح نامه ها -4

 عملیات مربوط به گزارشها و مشاهدات 

 و امکان چاپ،      Report Generatorامکان تهیه گزارشهای دلخواه به صورت پارامتریک              -1
  بازیابی نتایج گزارش گیریذخیره سازی و

 امکان گزارش گیری از مکاتبات صادره، وارده و داخلی و گزارش از گردش نامه در سازمان -2

 امکان گزارش گیری از نامه های در دست اقدام و مکاتبات بدون پاسخ -3

 امکان ایجاد انواع گزارشهای اجرایی، آماری، مدیریتی و پویا -4

 زارشها به صورت نمودارهای مختلفامکان نمایش نتایج گ -5

امکان گزارش گیری و مشاهده نامه هایی که تحت عنوانی خاص یا در محدوده زمانی مشخص                   -6
 .ارسال شده اند

 ها امکان تهیه گزارش مربوط به ارجاعات، پیگیری و سوابق نامه -7

 امکان گزارش گیری از دفتر اندیکاتور -8

تبات انجام شده در واحدها و همچنین تعداد نامه های ارسالی و             امکان گزارش گیری از حجم مکا      -9
 دریافتی مربوط به سازمان

 )وضعیت سرعت یا تأخیر در انجام کارها و علل آن(امکان مشاهده عملکرد کاربران  -10

امکان مشاهده و گزارش گیری از پیامها و دستورها و امکان مشاهده کارتابل مکاتبات و پیامهای                   -11
 ی و حذف شدهارسال

امکان گزارش از نامه های دریافتی از بایگانی که هنوز در مقاطع زمانی مورد نظر به بایگانی                        -12
 .بازگشت داده نشده اند

 امکان گزارش گیری و مشاهده دفتر تلفن و نشانی های پستی و پست الکترونیک -13
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بزرگ نمایی، ،  قیاس تصویر  چرخش، تعیین م    :  امکان ایجاد انعطاف پذیری در تصاویر مانند           -14
 ...کوچک نمایی و 

 ارتباط سیستم دبیرخانه با سایر سیستمها 

 امکان ارتباط با سایر سیستمهای کاربردی با توجه به یکپارچه بودن سیستم -1

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم پرسنلی -2

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم تشکیالت -3

 ن ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم اموالامکا -4

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم مالی -5

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم انبار -6

 امنیت و حدود دسترسی 

 امکان ایجاد و تعریف کاربران و تعیین محدوده مجاز اجرای عملیات کاربری -1

 )جهت حفاظت از اسناد(ت ها به انواع مکاتبات طبقه بندی شده امکان تعریف سطوح دسترسی سم -2

 امکان تهیه پشتیبان کامل از اطّالعات سیستم -3

 امکان ایجاد تدابیر امنیتی برای جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز -4

 امکان ثبت کلیه وقایع سیستم -5

 بازسازی اطّالعات 

 .با مشکالتی مواجه می شودامکان بازسازی اطّالعات در مواردی که سیستم 
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موضوع ضوابط و ویژگی های  16/3/1383 مورخ 41929/1903 بخشنامه شماره 
 مورد انتظار سیستم اموال و دارایی های ثابت

کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در جلسه هجدهم                
 شورای عالی اداری،    22/4/1381ط مورخ   .722/13شماره  مصوبه  )  5(، به استناد ماده     25/12/1382مورخ  

موضوع ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی،             
 .ضوابط و ویژگی های مورد انتظار سیستم اموال و دارایی های ثابت را به شرح پیوست تصویب نمود

امه مکلف اند در تهیه سیستم اموال و دارایی های ثابت خود،             کلیه دستگاههای مشمول این بخشن     
 .ضوابط مذکور را رعایت نمایند

 ضوابط و ویژگی های سیستم اموال و دارایی های ثابت دستگاههای اجرایی

کلیه تعاریف، اصطالحات، فرمها،  کارتها و جداول مذکور در این بخشنامه باید مطابق نمونه ارایه شده                
ین، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سوی وزارت امور اقتصادی و              آنها در قوان  

 .دارایی و سایر مراجع ذی ربط باشد

 اطّالعات پایه

  اصلی و فرعی داراییگروههایامکان تعریف انواع  -1

 امکان تعریف انواع دارایی -2

 امکان تعریف انواع خودرو -3

 اع ملکامکان تعریف انو -4

، ...)تلفن، گاز و    (امکان تعریف دارایی های نامشهود نظیر سرقفلی، امتیاز انشعاب خدمات عمومی              -5
 ...مالکیت معنوی و 

 امکان تعریف انواع اوراق بهادار -6

امکان تعریف اطّالعات ویژه یک مال نظیر شرایط خاص بهره برداری، تعمیر و نگهداری، ضمانت                 -7
 ...پس از فروش، نوع پوشش بیمه و مبلغ و مدت آن،  توضیح خاص و ، خدمات )گارانتی(

 امکان تعریف مراکز هزینه مطابق با مراکز هزینه تعریف شده توسط امور مالی دستگاه -8
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امکان تعریف مشخصات ساختمانها، طبقات و اتاقها نظیر نشانی، مساحت عرصه و اعیان، تعداد،                  -9
 ...نوع کاربری و 

ریف مشخصات محلهای استقرار اموال نظیر ساختمان، طبقه، اتاق، مرکز هزینه، شخص              امکان تع  -10
 ...تحویل گیرنده و 

 امکان تعریف امنای اموال و مشخصات شخصی و شغلی آنها -11

 امکان تعریف انبارداران و مشخصات شخصی و شغلی آنها -12

  شغلی آنهاامکان تعریف اشخاص تحویل گیرنده اموال و مشخصات شخصی و -13

 ...امکان تعریف وقایع گوناگون نظیر سیل، زلزله، سرقت، آتش سوزی، تصادف و  -14

 امکان تعریف جدول استهالک -15

 عملیات مربوط به ثبت اموال

 امکان ثبت اموال برای شروع بهره برداری از اموال منقول و غیر منقول خریداری شده -1

  و طرحهای عمرانیامکان ثبت اموال حاصل از پروژه ها -2

 امکان تخصیص شماره به اموال اعم از منقول و غیر منقول -3

 امکان ثبت اموال امانی -4

 امکان ثبت اموال اجاره ای -5

 )قراردادهای مشارکتی(امکان ثبت اموال توافقی  -6

اد، امکان ثبت مشخصات ظاهری و فنی اموال نظیر مبلغ، شماره سریال، پالک، رنگ، اندازه، تعد                 -7
 ...عمر مفید،  تاریخ ثبت مال و 

امکان ثبت اموال بر اساس طبقات اموالی تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح                   -8
 :زیر

 )1طبقه ( امکان ثبت مشخصات اشیا و لوازم نفیس، عتیقه و موزه ای و مردم شناسی 8-1 

 )2طبقه (ه ای و نفیس  امکان ثبت مشخصات فرش و انواع بافته های موز8-2 

 )3طبقه ( امکان ثبت مشخصات تمبرهای یادگاری، موزه ای و نفیس و دارای ارزش خاص 8-3 
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زمینی، هوایی، دریایی،    ( امکان ثبت مشخصات انواع خودروهای حمل و نقل و سواری                  8-4 
 )4طبقه ) (دوچرخه، موتورسیلکت و موبیلت

 )5طبقه (شکی، درمانی و آزمایشگاهی  امکان ثبت مشخصات لوازم رشته های پز8-5 

 امکان ثبت مشخصات ماشین آالت صنعتی، تولیدی، راهسازی، حفاری، آب و برق، کشاورزی،             8-6 
 )6طبقه (دامداری و نظایر آن 

 )7طبقه ( امکان ثبت مشخصات کتب خطی و چاپی 8-7 

 )8طبقه ( امکان ثبت مشخصات انواع بافته های دستی و ماشینی 8-8 

 )9طبقه ( امکان ثبت مشخصات انواع دوربین و لنزها و متعلقات آنها 8-9 

 )10طبقه ) (تاکسیدرمی( امکان ثبت مشخصات نمونه های خشک شده 8-10 

 )11طبقه ) (پر شده( امکان ثبت مشخصات انواع نوار فیلم و دیسکت 8-11 

 )12طبقه ( امکان ثبت مشخصات دام و حیوان 8-12 

 )13طبقه (صات سایر اموال غیر مصرفی  امکان ثبت مشخ8-13 

به نام دولت،  به نام دستگاه، به نام دولت با نمایندگی (امکان ثبت مشخصات امالک نظیر نام مالک       -9
اداری، (، وضعیت کاربری     ...)خریداری، اهدایی، تصرف و      (، نحوه تملک     ...)از طرف دستگاه و      

فاقد سابقه ثبتی، در جریان ثبت، دارای سند         (تی  ، وضعیت ثب  ...)تجاری، مسکونی، زراعی، باغی و      
مطابق آیین نامه  ...  ، پالک ثبتی، نشانی، مساحت عرصه و اعیان، مورد استفاده و                ...)مالکیت و   

 27211ت  /33980مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به شماره             
صالحات بعدی آن که به دستگاههای اجرایی ابالغ         مصوب هیئت وزیران و ا     16/7/1381هـ مورخ   
 .می شود

امکان ثبت مشخصات خودرو و ایجاد کارت مخصوص برای هر خودرو به منظور ثبت تعمیرات،                   -10
که برای خودرو اتفاق می افتد، با ذکر تاریخ، شماره         ...)  تصادف و   (نصب لوازم اضافه و سایر وقایعی       

 ...کیلومتر و 

تلفن، گاز  (شخصات دارایی های نامشهود نظیر سرقفلی، امتیاز انشعاب خدمات عمومی          امکان ثبت م   -11
 ...، مالکیت معنوی و ...)و 
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 ...امکان ثبت مشخصات اوراق بهادار نظیر نوع، تاریخ سررسید، نحوه تملک،  مبلغ، صادرکننده و  -12

 امکان ثبت مشخصات اموال در حکم مصرفی و غیر مصرفی -13

 ثبت اطّالعات استقرار مال به تفکیک مرکز هزینهامکان  -14

 امکان ثبت اطّالعات استقرار مال به تفکیک ساختمان، طبقه و اتاق -15

 امکان ثبت اطّالعات استقرار مال به تفکیک واحدها -16

 امکان ثبت اطّالعات استقرار مال به تفکیک کارکنان -17

رمها، کارتها و جداول مخصوص ابالغ شده از سوی         امکان ثبت مشخصات اموال در فرمت دفاتر، ف        -18
 وزارت امور اقتصادی و دارایی و چاپ آنها

 عملیات مربوط به تغییرات و جابه جایی اموال

 امکان ثبت عملیات مربوط به اموال رسیده و فرستاده -1

 امکان ثبت عملیات مربوط به تعمیرات اساسی اموال -2

 وال برکنار شده یا اسقاط شدهامکان ثبت عملیات مربوط به ام -3

 امکان ثبت عملیات مربوط به اهدا یا واگذاری اموال -4

 امکان ثبت عملیات مربوط به جابه جایی اموال -5

 امکان ثبت عملیات مربوط به امانت دهی اموال به دیگران -6

 امکان ثبت عملیات مربوط به امانت گرفتن اموال از دیگران -7

 مربوط به برگشت اموال امانی یا واگذار شدهامکان ثبت عملیات  -8

 امکان ثبت عملیات مربوط به فروش اموال -9

 امکان ثبت عملیات مربوط به اجاره اموال -10

 امکان ثبت عملیات مربوط به پایان اجاره اموال -11

امکان ثبت، تنظیم و چاپ پروانه خروج مال از سازمان یا مؤسسه در مواقع ضروری و ثبت                          -12
طبق فرمت ابالغ   ...  خصات اموال خارج شده، واحد درخواست کننده، شخص خارج کننده و               مش

 شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی
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امکان ثبت عملیات مربوط به تغییرات و انتقال اموال در فهرست دفاتر،  فرمها، کارتها و جداول                     -13
 یی و چاپ آنهامخصوص ابالغ شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارا

 امکان تهیه صورتجلسه تحویل و تحول اموال و چاپ آن -14

 عملیات مربوط به محاسبه استهالک

امکان تعیین روش استهالک دارایی از طریق گروه دارایی و یا اقالم دارایی و محاسبه استهالک                    -1
 و بخشنامه   27/11/1380اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب       )  151(دارایی بر اساس ماده      

 سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر قوانین، مصوبات و                 28/12/1381 مورخ    74876شماره  
 .بخشنامه هایی که در آینده، در این خصوص ابالغ خواهند شد

 امکان تعیین نوع و میزان استهالک اموال به صورت جمعی، گروهی و یا انتخاب یک دارایی -2

 ی تغییر یا تعمیر اساسی دارایی در محاسبه استهالکامکان انتخاب روش تأثیرگذار -3

 امکان محاسبه استهالک دارایی ها در مقاطع زمانی پیش بینی شده -4

 امکان اعالم اموال مستهلک شده -5

امکان اعالم بالاستفاده شدن دارایی به منظور محاسبه بخشی از استهالک دارایی و اعالم                       -6
 به کارگیری مجدد دارایی

 مربوط به اموال مفقود شده و حادثه دیدهعملیات 

که برای  ...  امکان ثبت اطّالعات مربوط به وقایعی نظیر سیل، زلزله،  سرقت، آتش سوزی، تصادف و               -1
 اموال اتفاق می افتد و تنظیم گزارش و صورتجلسه برای آنها

 امکان حذف اموالی که در اثر وقایع از بین رفته اند از فهرست اموال -2

 مکان ثبت عملیات مربوط به پیگیری و نتایج پرونده سرقت اموالا -3

 امکان ثبت اعالم پیدا شدن اموال مفقود شده یا مسروقه -4

 امکان ثبت مجدد اموال مفقود شده یا مسروقه ای که پیدا شده اند، به فهرست اموال -5

 موال حادثه دیدهامکان ثبت عملیات مربوط به پیگیری و نتایج پرونده پوشش بیمه ای ا -6
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 عینی اموال) مشاهده(عملیات مربوط به بازدید 

امکان ثبت اطّالعات حاصل از بازدید امین اموال از اموال و شرح آن نظیر تاریخ مشاهده، وضعیت                   -1
 ...و ) سالم، معیوب، متروک، اسقاط، مفقود(بهره برداری از مال 

 هاامکان ثبت نتایج صورت برداری و شمارش دارایی  -2

 امکان گرفتن تراز دارایی و چاپ آن -3

 امکانات جستجو و بررسی

 امکان جستجو بر اساس اطّالعات موجود در سیستم -1

 امکان جستجوی پویا بر اساس پارامترهای مختلف و قابل تعریف توسط کاربر -2

 گزارشها

 امکان گزارش گیری و مشاهده اطّالعات یک مال -1

 هده اطّالعات اموال به صورت کلیامکان گزارش گیری و مشا -2

 امکان گزارش گیری از مراکز هزینه، محلهای استقرار و تحویل گیرندگان اموال -3

 ...امکان گزارش گیری از وضعیت اموال به لحاظ جابه جایی، جایگزینی، فروش، اسقاط،  حذف و  -4

، فرد  )، طبقه و اتاق     ساختمان(امکان گزارش گیری از وضعیت اموال به لحاظ محل استقرار                 -5
 تحویل گیرنده، مرکز هزینه و واحد

امکان گزارش گیری از نقل و انتقاالت دارایی ها بین واحدها، مراکز هزینه و اشخاص در دوره های                  -6
 زمانی تعیین شده

 امکان گزارش گیری از تعمیرات یا تغییرات اساسی دارایی -7

 وره های زمانی تعیین شدهامکان گزارش گیری از تغییرات اموال در د -8

 امکان تهیه گزارش از مشخصات فنی اموال -9

 امکان تهیه گزارش از اموال بر اساس طبقات سیزده گانه -10

 امکان تهیه گزارش مغایرت دارایی های عینی و دفتری -11

 امکان تهیه گزارش از امنای اموال -12
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 امکان تهیه گزارش از اموال رسیده و فرستاده -13

 )امانت گرفته شده و امانت داده شده(امکان گزارش گیری از اموال امانی  -14

 )اجاره داده و اجاره شده(امکان گزارش گیری از اموال اجاره ای  -15

 ...امکان گزارش گیری از اموال در اختیار یک کارمند، واحد، مرکز هزینه و  -16

 ... طبقه، اتاق و امکان گزارش گیری از اموال موجود در یک ساختمان، -17

 امکان گزارش گیری از اموال مصرفی راکد -18

 امکان گزارش گیری از اموال توافقی -19

 امکان گزارش گیری از اموال مفقودی -20

 امکان گزارش گیری از اموال اهدا یا واگذار شده -21

 امکان گزارش گیری از اموال مسروقه -22

 امکان گزارش گیری از اموال اسقاطی -23

 امکان گزارش گیری از هزینه استهالک اموال -24

 امکان گزارش گیری از هزینه استهالک دارایی ها به تفکیک مراکز هزینه -25

 امکان گزارش گیری از دارایی های مستهلک شده -26

 امکان تهیه فهرست استهالک ماهیانه دارایی ها -27

 ستهالک سالهای قبلامکان گزارش گیری از اطّالعات مربوط به مقادیر ا -28

 امکان گزارش گیری از سوابق بالاستفاده شدن و استفاده مجدد دارایی ها -29

 امکان گزارش گیری از کارت تفصیلی دارایی ثابت -30

 امکان ارایه گزارش از کارت مخصوص خودرو -31

 .م استامکان ارایه گزارش به صورت خودکار از اموالی که سررسید بیمه آنها در شرف اتما -32

امکان ارایه گزارش به صورت خودکار از اموالی که سررسید معاینه فنی، تعمیر و یا سایر موارد                       -33
 .ضروری از این دست در مورد آنها فرا رسیده است

یا خدمات پس از    )  گارانتی(امکان ارایه گزارش به صورت خودکار از اموالی که سررسید ضمانت               -34
 .فروش آنها نزدیک است
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 .امکان ارایه گزارش به صورت خودکار از اموال امانی که سررسید عودت آنها نزدیک می باشد -35

 .امکان ارایه گزارش به صورت خودکار از اموالی که عمر مفید آنها تمام شده است -36

امکان تنظیم زمان ارایه هشدار پیش از سررسید مربوط به عمر مفید، بیمه، معاینات، امانت،                        -37
 به طور جداگانه...  خدمات پس از فروش و ضمانت،

 امکان تهیه گزارشهای آماری و طبقه بندی شده دارایی ها -38

 امکان گزارش گیری پویا بر اساس نیاز و تعریف کاربر -39

 امکان چاپ کلیه گزارشها -40

 ارتباط سیستم اموال با سایر سیستمها

ال و دارایی های ثابت و سیستمهای زیر برای          برقراری ارتباط و تبادل اطّالعات میان سیستم امو         
دستگاههای اجرایی باید   .  دستگاههایی که فاقد سیستمهای عمومی یکپارچه می باشند، توصیه می شود          

ترتیبی اتخاذ نمایند که به مرور نسبت به یکپارچه سازی سیستمهای عمومی خود به نحوی که امکان                    
 .ر باشد، اقدام نمایندارتباط و تبادل اطّالعات میان آنها برقرا

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم انبار -1

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم مالی -2

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم خرید و فروش -3

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم پرسنلی -4

 سیستم عمرانیامکان ارتباط و تبادل اطّالعات با  -5

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم دبیرخانه -6

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم تشکیالت -7

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم بودجه -8

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم نقلیه -9

  و نگهداری تأسیساتامکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم حفظ -10
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 امنیت و حدود دسترسی

 امکان تعیین حدود دسترسی برای هر یک از کاربران به منظور افزایش امنیت اطّالعات -1

 امکان تهیه پشتیبان کامل از سیستم -2

 امکان ایجاد تدابیر امنیتی برای جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز -3

 امکان ثبت کلیه وقایع سیستم -4

 ی اطّالعاتبازساز

 .امکان بازسازی اطّالعات در مواردی که سیستم با مشکالتی مواجه می شود

 موضوع ایجاد هماهنگی در 25/5/1383 مورخ 93854/1903بخشنامه شماره  
استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی، ضوابط 

 و ویژگی های مورد انتظار سیستم انبار

ون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در جلسه نوزدهم                 کمیسی
 شورای عالی اداری    22/4/1381ط مورخ   .722/13مصوبه شماره   )  5(، به استناد ماده     22/4/1383مورخ  

، موضوع ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی            
 .ضوابط و ویژگی های مورد انتظار سیستم انبار را به شرح پیوست تصویب نمود

کلیه دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلف اند در تهیه سیستم انبار خود، ضوابط مذکور را رعایت                
 .نمایند

 ضوابط و ویژگی های سیستم انبار 

 اطّالعات پایه

  آنهاامکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات -1

 امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها -2

 امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کاال -3
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  مختلفطبقات کاال و تخصیص یک کاال به امکان تعریف انواع طبقات -4

 )امکان تعریف کد کاال در سه سطح گروه، زیرگروه و سریال کاال(امکان کدگذاری کاالها  -5

 ...یف مکانهای نگهداری کاال در انبار، همچون قفسه، ردیف و امکان تعر -6

 امکان تعیین کاالهای انبار برای هر سال مالی -7

 امکان تعیین کاالهای غیر مشمول درخواست عادی یا غیر قابل خرید در یک دوره زمانی -8

 امکان تعریف کاالهای مشابه برای هر یک از اقالم انبار -9

نام، نشانی، تلفن   :  وشندگان و تولیدکنندگان کاال به همراه مشخصات آنها شامل          امکان تعریف فر   -10
 ...و

 امکان تعریف کارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنها -11

 امکان تعریف مراکز هزینه مطابق مراکز هزینه تعریف شده توسط امور مالی دستگاه -12

 امکان تعریف واحدهای درخواست کننده کاال -13

 مکان تعریف افراد تحویل گیرنده  کاال در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنهاا -14

 امکان تعریف واحدهای سازمان -15

 امکان تعریف منابع تهیه کاال -16

 امکان تعریف مشخصات کشورها به همراه نام فارسی و انگلیسی آنها -17

ازنده، مصرفی  کشور سازنده، شرکت س   ،  نام، طبقه، واحد شمارش   :  امکان ثبت اطّالعات کاال شامل     -18
 ...یا غیر مصرفی، حداقل موجودی، حداکثر موجودی، نقطه سفارش و 

 امکان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری -19

 عملیات مربوط به ورود کاال به انبار

 امکان صدور درخواست خرید کاال توسط انبار و پیگیری آن -1

مکان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقیم برای کاالهای خریداری شده با ذکر تاریخ ورود کاال                  ا -2
 به انبار
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 شوند  منظور از قبض انبار مستقیم، قبض انباری است که برای کاالهایی که وارد انبار نمی                -توضیح
 .، صادر می شوددن شواحد مربوط تحویل داده میو مستقیم به و

 اردکس انبارامکان تهیه ک -3

 شوند امکان صدور قبض برای کاالهایی که از محل تنخواه خریداری و وارد انبار و از انبار خارج می                  -4
  با ذکر تاریخ ورود کاال به انبار)جهت تسویه تنخواه با حسابداری(

 امکان تخصیص کاال به انبار در هنگام صدور قبض انبار -5

 ایی که به امانت گرفته می شوند و کنترل موجودی آنهاامکان صدور قبض انبار برای کااله -6

امکان صدور قبض انبار برای کاالهای امانتی برگشتی به انبار از واحدهای داخل سازمان و یا                       -7
 سازمانهای دیگر

امکان ثبت کاالهای مرجوعی از واحدها به انبار و صدور قبض برای آنها و اضافه کردن به                          -8
 موجودی انبار

 .شوند ان ثبت کاالهای مازاد بر مصرف که به انبار برگشت داده میامک -9

 امکان ثبت کاالهای برگشت از فروش -10

 امکان ثبت کاالهای وارده از تعمیرگاه -11

 و اصالح    آنها ایبرو حواله    شوند و صدور قبض      امکان ثبت کاالهایی که بین انبارها جابه جا می          -12
 موجودی انبار

  های اضافی در گزارش قبض انبارزینهامکان ثبت ه -13

 امکان ثبت تخفیف هر کاال و تخفیف کلی فاکتور در قبض انبار -14

 امکان پیگیری و کنترل کاالهای ثبت شده در قبض انبار با کاالهای درخواست شده برای خرید -15

 امکان ثبت مشخصات فروشنده، فاکتور و کارپرداز در قبض انبار -16

 مشخصات فنی کاالهای وارد شده به انبار در قبض انبارامکان ثبت  -17

 )با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها(امکان کنترل توالی شماره قبض انبارها  -18
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 عملیات مربوط به خروج کاال از انبار

امکان صدور فرم درخواست کاال از انبار توسط کلیه واحدهای سازمانی و ثبت عملیات مربوط به                    -1
 رخواست، تحویل کاال و پیگیری درخواستهای تحویل داده نشدهتأیید د

امکان صدور حواله توسط انبار برای کاالهای مختلفی که توسط یک واحد سازمانی درخواست                    -2
 .می شود

 امکان صدور حواله انبار برای کاالهای خریداری شده جهت تحویل به واحدهای متقاضی کاال -3

 الهای ثبت شده در حواله انبار با کاالهای درخواست شدهامکان پیگیری و کنترل کا -4

امکان ثبت، کنترل عملیات و صدور حواله انبار برای کاالهایی که از انبار به دیگران امانت داده                      -5
 .می شود

امکان صدور حواله برگشت امانت برای کاالهایی که با قبض امانتی وارد انبار و به متقاضی تحویل                  -6
 .تداده شده اس

 . شوندامکان صدور حواله انتقالی و کنترل عملیات برای کاالهایی که بین انبارها انتقال داده می -7

 امکان صدور حواله برای کاالهای ضایعاتی -8

 امکان ثبت عملیات مربوط به مرجوع کردن کاالها -9

 .امکان ثبت کاالهایی که از طریق مزایده یا روشهای دیگر به فروش می رسند -10

 . شوندامکان ثبت کاالهایی که جهت تعمیر ارسال می -11

 . شوندمعدوم می... امکان ثبت کاالهایی که به دالیلی از قبیل زیست محیطی، بهداشتی و  -12

 برای تمامی اسناد خرید، فروش و امانی) بارنامه(امکان ایجاد سند حمل  -13

امضای مشتری روی حواله    دریافت  ت انبار و     های فروش توسط سرپرس   امکان تکمیل و تأیید حواله     -14
 ثبت در کارت موجودی انبارپس از ارسال کاال جهت فروش 

 )با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها(امکان کنترل توالی شماره حواله انبارها  -15

امکان تحویل کاالی مشابه و ثبت آن در حواله انبار در صورت فقدان کاالی درخواست شده در                     -16
 نبارا
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امکان کنترل موجودی کاال در زمان صدور حواله به نحوی که در صورت صدور حواله انبار برای                     -17
 .یک کاال به تعداد بیشتر از موجودی انبار، موجودی کاال پس از صدور حواله انبار منفی نشود

 عملیات مربوط به جستجو، حفظ و نگهداری کاال و سوابق آن و کنترل موجودی انبار

 امکان اجرای عملیات انبار داری به صورت متمرکز و غیر متمرکز -1

 امکان ثبت مشخصات کاالهای انبار و کنترل موجودی تعدادی و ریالی انبار و دسترسی به آن -2

 ای مختلفامکان نگهداری یک کاال در انبار با قیمته -3

 امکان ثبت سند تعدیل -4

 امکان ثبت سند انتقال -5

موجودی کاال در انبار در هر زمان با توجه به توالی شماره قبضها و حواله ها و تاریخ و                  امکان کنترل    -6
 صدور آنها) ساعت(زمان 

 امکان کنترل موجودی کاالهای امانی -7

به صورت خودکار به همراه تعداد مورد نیاز         کاالهایی که به نقطه سفارش رسیده اند        امکان اعالم    -8
  به موقع و تأمین کاالبرای خرید جهت انجام سفارش

 امکان ثبت و نگهداری نتایج بازرسی کاالهای خریداری شده -9

 به روز شدن انبار به صورت خودکار در هنگام ثبت معامالت خرید و فروش -10

 امکان نگهداری صورتحسابهای خرید -11

 امکان اولویت بندی درخواستها و کنترل اعتبارات و برنامه خرید -12

 خصیص یا مشاهده مکان کاال در انبار قبل از صدور قبض یا حواله انبارامکان ت -13

 امکان مشاهده گردش کاال در هر انبار با توجه به توالی و زمان صدور قبض و حواله انبار -14

 امکان جستجو بر اساس نام کاال، بخشی از نام، کد کاال و بخشی از کد -15

  عملیات حسابداری و انبارگردانیعملیات مربوط به مغایرتهای مالی، انجام

امکان دستیابی به مغایرتهای مالی و تهیه فهرستهای مالی و گزارشهای مختلف از انبار در                        -1
 دوره های زمانی مورد نظر
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امکان انتقال مانده به سال بعد و انتقال اطّالعات حسابها به عملیات حسابداری پایان سال مالی                    -2
 دادی و ریالی و اسناد مربوط به انحراف نرخهای اقالم موجودانتقال اطّالعات تع: شامل

امکان تهیه و صدور سند حسابداری انبار بر اساس ضوابط دستگاه مربوط و ارسال اطّالعات به                     -3
 سیستم مالی به صورت خودکار

امکان اصالح خودکار اسناد حسابداری حاصل از عملیات انبار در هنگام تصحیح قبض، حواله،                    -4
 کتور و دیگر عملیات انبارفا

امکان تعیین انواع روشهای قیمتگذاری شامل میانگین موزون، میانگین شناور، اولین صادره از                   -5
  و روش استانداردLIFO، اولین صادره از آخرین وارده FIFOاولین وارده 

ر سند  امکان انجام تعدیالت تعدادی و ریالی، اصالح ریالی اسناد پس از قطعی شدن و صدو                      -6
 تعدیالت مجدد

امکان قیمتگذاری اسناد به صورت برآوردی و واقعی و انجام محاسبات الزم در هنگام عملیات                     -7
 تعدیل اسناد به طور خودکار

و خودکار   های ثبت شده در سند مالی روی کاالهای انبار به طور                امکان سرشکن شدن هزینه     -8
 ونتاثیرگذاری اسناد مالی روی قیمت میانگین موز

 امکان صدور حواله انتقال کاال بین انبارها و سند حسابداری آن به طور خودکار -9

امکان تنظیم عملیات انبار گردانی بر اساس نیاز دستگاه، انجام عملیات انبارگردانی آخر دوره و انجام                -10
 تعدیالت ناشی از آن و تهیه گزارش مغایرت انبارگردانی به صورت تعدادی و ریالی

 امکان ثبت اطّالعات حمل، بیمه و ترخیص کاال در مورد قراردادهای خرید -11

 گزارشها

 ی و نموداری مدیریتی به صورت آمار و عملیاتی، تاریخچه ایامکان ایجاد انواع گزارشهای -1

کاالها و گزارشهای کنترل     و مشخصات    فهرست   ،انبارکاال در    گیری از موجودی     امکان گزارش  -2
 موجودی

 ن گزارش گیری از اقالم تحویلی به واحدهاامکا -3

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 401 یسیستمهای عموم/ بخشنامه های مرتبط با تحقق دولت الکترونیک ... / بخش دوم ـ 

 امکان گزارش مصرف کاال به تفکیک کاال، واحدهای تحویل گیرنده و شخص تحویل گیرنده -4

امکان گزارش گیری از اقالمی که به نقطه سفارش رسیده اند و گزارش سفارشهای انجام شده و                    -5
 انجام نشده

 قطعات پرمصرف و کم مصرف و گزارش کاالهای با           امکان گزارش گیری از اقالم راکد، گزارش       -6
 موجودی صفر

 امکان گزارش گیری از مصرف مراکز هزینه و مصرف بخشهای مختلف دستگاه -7

س کاال و کاردکس کلی     دک تهیه کار  ،ست روزانه و ماهانه دریافت کاال     فهر گیری از   امکان گزارش  -8
 به تفکیک گروه کاالها

  گردش اسنادفهرستمی که در یک دوره گردش داشته اند و تهیه  گیری از اقالامکان گزارش -9

  گیری از موجودی اول دوره مالیامکان گزارش -10

 ریالی به تفکیک انبارهاتعدادی و  گیری از موجودی امکان گزارش -11

 امکان گزارش گیری تعدادی و ریالی اقالم وارده به انبارها و اقالم صادره از انبارها -12

ان گزارش گیری از درخواستهای کاال از انبار، کاال های رسیده به انبار، حواله های صادر شده                  امک -13
برای کاال، حواله های برگشتی و ابطال شده، درخواست های معوقه و انجام نشده، درخواستهای                  

 خرید کاال و خرید های انجام شده و نشده در تاریخهای تعیین شده

 به تفکیک مراکز هزینهوارده یا صادره االهای امانی  گیری از کامکان گزارش -14

 مغایرت   باشد و تهیه گزارش   امکان گزارش موجودی انبارگردانی که طی مراحل مختلف قابل تهیه            -15
 انبارگردانی به صورت تعدادی و ریالی

 الی انبارهاامکان تهیه گزارش مغایرت بین حسابداری انبار و حسابداری مالی و تهیه گزارش تراز ری -16

 امکان مشاهده، بازیابی و مقایسه اطّالعات قبلی و سال جاری سیستم انبار -17

 امکان گزارش گیری از فهرست فروشندگان -18

 امکان گزارش گیری از اطّالعات بارنامه ها -19

 امکان گزارش گیری از اقالم جایگزین -20

 ارهاامکان گزارش گیری از عملیات انتقال کاال بین انب -21
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 امکان گزارش گیری از وضعیت کاالی برگشتی به انبار -22

 امکان گزارش گیری از بدهی پرسنل به انبار -23

امکان گزارش گیری از قیمت  کاالهای حواله شده و هزینه های انجام شده برای هر واحد سازمانی و            -24
 یا مرکز هزینه

 Report Generator  دلخواه به صورت پارامتریکامکان تهیه گزارشهای -25

 امنیت و حدود دسترسی

امکان تعریف کاربران و تعیین محدوده مجاز هر کاربر در اجرای عملیات کاربری به منظور افزایش                 -1
به عبارتی مشخص  گردد که هر کاربر با توجه به رده و مسئولیتهای سازمانی تا                 (امنیت اطّالعات   

 .)رؤیت چه بخشهایی از اطّالعات استچه سطحی مجاز به حذف، اضافه، تغییر و یا 

 امکان تهیه پشتیبان کامل از اطّالعات سیستم -2

 امکان ایجاد تدابیر امنیتی برای جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز -3

 امکان ثبت کلیه وقایع سیستم -4

 ارتباط سیستم انبار با سایر سیستمها

ر و سیستمهای زیر برای دستگاههایی که فاقد          برقراری ارتباط و تبادل اطّالعات میان سیستم انبا         
دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که        .  سیستمهای عمومی یکپارچه می باشند، توصیه می شود     

به مرور، نسبت به یکپارچه سازی سیستمهای عمومی خود به نحوی که امکان ارتباط و تبادل اطّالعات                  
 .ندمیان آنها برقرار باشد، اقدام نمای

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم اموال و دارایی های ثابت-1

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم مالی-2

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم خرید-3

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم فروش-4

 نلی امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم پرس-5

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم عمرانی-6
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  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم تدارکات-7

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم تشکیالت-8

  امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم دبیرخانه-9

 بازسازی اطّالعات

 . سیستم با مشکالتی مواجه می شودامکان بازسازی اطّالعات در مواردی که

 ضوابط و اعالم موضوع 7/9/1383 مورخ 162704/1903 شماره بخشنامه 
 نقلیهویژگی های سیستم 

 وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در جلسه بیستم مورخ اداری تخصصی اتوماسیون نظام کمیسیون
 شورای عالی اداری موضوع     22/4/1381   ط مورخ  722/13مصوبه شماره   )  5  (ماده، به استناد    4/8/1383

 ضوابط در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی،             هماهنگیایجاد  
 .و ویژگی های مورد انتظار سیستم نقلیه را به شرح پیوست تصویب نمود

بط مذکور را رعایت      مکلف ا ند در تهیه سیستم نقلیه، ضوا        بخشنامه دستگاههای مشمول این      کلیه
 .نمایند

 نقلیه و ویژگی های سیستم ضوابط

  پایهاطّالعات

سبک،  سنگین، سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس،      (خودرو  :   انواع وسایل نقلیه شامل    تعریف  امکان -1
 .و موتورسیکلت...)  کامیون، تریلر و ون،

عمومی، :  استفاده از آنها مانند      انواع وسایل نقلیه دستگاه بر اساس نحوه               طبقه بندی  امکان -2
 ... تشریفاتی و اختصاصی،

نوع، سیستم، مدل، رنگ، شماره     :   شامل موجود تعریف مشخصات عمومی انواع وسایل نقلیه        امکان -3
 ... سال ساخت، کارخانه سازنده، کشور سازنده و شهربانی،موتور، شماره شاسی، شماره رنگ، شماره 
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 .انی تعریف واحدهای سازمامکان -4

 . به همراه مشخصات شخصی و شغلی آنهانقلیه تعریف رانندگان و تحویل گیرندگان وسایل امکان -5

 . تعریف و ثبت قوانین و مقررات مورد عملامکان -6

 . نشانی آنها با ذکر شهر و استانونام محل مورد مراجعه :  تعریف مقصدها شاملامکان -7

  مربوط به ورود وسایل نقلیهعملیات

 . مشخصات وسایل نقلیه خریداری شده، انتقال یافته، اجاره ای و مسروقه پیدا شدهثبت امکان -1

 وسایل...) خرید، انتقال، اجاره و ( اطّالعات و سوابق مربوط به چگونگی در اختیار گرفتن ثبت امکان -2
 ...مجوزهای مربوط، مقدار و محل تأمین اعتبار، مدت زمان اجاره و : نقلیه شامل

مدت و کارکرد ضمانت، موارد پوشش و    :  شامل ثبت اطّالعات مربوط به ضمانت وسایل نقلیه         امکان -3
 ...عدم پوشش ضمانت و 

  مربوط به خروج وسایل نقلیهعملیات

 . وسایل نقلیه از سیستمحذف امکان -1

ه فروش  وسایل نقلی :   اطّالعات مربوط به وسایل نقلیه حذف  شده از سیستم شامل           نگهداری  امکان -2
 ... واگذار شده، به امانت داده  شده، خارج از رده، اسقاطی، اوراقی، مسروقه و رفته،

 . به حذف وسایل نقلیهمربوط تنظیم صورتجلسه و ثبت اطّالعات و مستندات امکان -3

 . باز شده از وسایل نقلیه اوراق شدهاستفاده ثبت اطّالعات مربوط به قطعات قابل امکان -4

 وط به تحویل وسایل نقلیه مربعملیات

 . درخواستهای رسیده برای تحویل وسایل نقلیهثبت امکان -1

 . وسایل نقلیهگیرنده ثبت مشخصات اشخاص و واحدهای دراختیار امکان -2

 .نقلیه تنظیم و صدور صورتجلسه تحویل وسایل امکان -3

 تاریخ:  ههای اجرایی دیگر شامل    اطّالعات مربوط به انتقال موقت وسایل نقلیه به دستگا         ثبت  امکان -4
 ...انتقال، مدت انتقال، شماره کیلومتر، مجوزهای مربوط و 
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 . و واحدهااشخاص ثبت اطّالعات بازپس گیری وسایل نقلیه از امکان -5

  مربوط به کارکرد وسایل نقلیهعملیات

 راننده،تاریخ، نام   :  ل وسایل  نقلیه در انجام مأموریتها شام       رکرد اطّالعات مربوط به کا     ثبت  امکان -1
 ...مبدأ، مقصد، شماره کیلومتر رفت و برگشت، ساعت رفت و برگشت و 

:  در دوره های زمانی مورد نظر شامل       نقلیه ثبت اطّالعات مربوط به سوخت مصرفی وسایل          امکان -2
 ... سوخت و هزینهنوع سوخت، قیمت، میزان سوخت مصرف شده، 

یک وسیله نقلیه به چه میزان توسط       ( راننده   حسبسایل نقلیه بر     تهیه صورتحساب کارکرد و    امکان -3
 شماره کیلومتر شروع و پایان، مسافت طی شده، مدت          تاریخ،، با ذکر    )یک راننده استفاده شده است    
 ... و نقلیهزمان در اختیار داشتن وسیله 

 . صدور برگه اجازه خروج وسایل نقلیهامکان -4

 اری وسایل نقلیه مربوط به تعمیر و نگهدعملیات

: شامل)  جزیی و کلی  ( اطّالعات مربوط به امور تعمیراتی انجام شده روی وسایل نقلیه             ثبت  امکان -1
 ...تعمیر، نام تعمیرگاه و ) اجرت( تعمیر، شماره کیلومتر، میزان هزینه تاریخ

تاریخ، :  مل اطّالعات مربوط به خرید لوازم یدکی و نصب لوازم روی وسایل نقلیه شا                ثبت  امکان -2
 ... کیلومتر، میزان هزینه، نام فروشگاه، نام تعمیرگاه و شماره

 . در دوره ضمانتتعمیرات ثبت اطّالعات مربوط به بازدیدها و امکان -3

برنامه بازدیدهای دوره ای و    :   نقلیه، شامل  وسایل ثبت اطّالعات مربوط به نگهداری دوره ای         امکان -4
 ... کیلومتر، میزان هزینه، نام تعمیرگاه و شمارهریخ، تعمیرات انجام شده با ذکر تا

 ).امانی( تعمیرگاههای دستگاه توسط ثبت اطّالعات مربوط به تعمیرات انجام  شده امکان -5

نام، نشانی، تلفن،   :   و مورد مراجعه شامل    قرارداد ثبت اطّالعات مربوط به تعمیرگاههای طرف        امکان -6
 ...تخصص و 

 . روی وسایل نقلیه جهت ارسال به امور مالیشدهت مالی اقدامات تعمیراتی انجام  تهیه صورامکان -7

 . طرف قرارداد یا مورد مراجعهتعمیرگاههای ثبت اطّالعات مربوط به تعرفه های خدمات امکان -8
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 . قطعات از طریق سیستمتعویض درخواست تعمیر وسایل نقلیه یا خرید و امکان -9

 .نقلیهعمومی قطعات یدکی وسایل  تعریف مشخصات امکان -10

  وسایل نقلیهترافیک مربوط به بیمه، مالیات، معاینه فنی و طرح عملیات

 ، شماره بیمه نامه،   نوع بیمه :   مشخصات مربوط به بیمه وسایل نقلیه و سابقه آن شامل            ثبت  امکان -1
 ... شروع، تاریخ پایان، نام بیمه گر، حق بیمه، میزان تعهدات و تاریخ

نوع بیمه، شماره بیمه نامه، تاریخ     :   نقلیه شامل  وسایل ثبت اطّالعات مربوط به استفاده از بیمه          امکان -2
 ... دریافتی یا پرداختی بابت خسارت و وجوهاستفاده از بیمه، نام بیمه گر، 

که تاریخ پرداخت، دوره زمانی     :   نقلیه شامل  وسایل ثبت اطّالعات مربوط به مالیات و عوارض         امکان -3
 . دستگاه دریافت کننده مالیات و یا عوارضمبلغ،مالیات یا عوارض مربوط به آن است، 

تاریخ معاینه، شماره کیلومتر، دوره     :   شامل نقلیه ثبت اطّالعات مربوط به معاینه فنی وسایل          امکان -4
 ... مرکز معاینه کننده، نتیجه معاینه و نشانیزمانی مربوط، میزان هزینه، نام و 

تاریخ پرداخت، دوره زمانی مربوط، :  شاملنقلیه ثبت اطّالعات مربوط به طرح ترافیک وسایل کانام -5
 ...مبلغ و 

  مربوط به سرقت، تصادفات و جرایمعملیات

زمان و مکان سرقت، نام راننده  یا         :   اطّالعات مربوط به سرقت وسایل نقلیه شامل          ثبت  امکان -1
 ...در اختیار او بوده است و  که وسایل نقلیه در زمان سرقت شخصی

 . اطّالعات مربوط به پیگیری و نتایج پرونده سرقت وسایل نقلیهثبت امکان -2

زمان تصادف، نام راننده، نام مقصر       :  شامل ثبت اطّالعات مربوط به تصادف وسایل نقلیه           امکان -3
 ...ت و  ایجاد شده، برآورد مبلغ خسارخسارتبراساس نظر پلیس راهنمایی و رانندگی، 

 . تصادفاتاز ثبت هزینه های تعمیرات وسایل نقلیه ناشی امکان -4

تاریخ :   با هر یک از وسایل نقلیه شامل          رانندگان ثبت اطّالعات مربوط به سابقه جرایم           امکان -5
 ... جریمه، مبلغ جریمه، وضعیت پرداخت جریمه و مکانجریمه، نام راننده، شماره خودرو، 
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  نقلیهوسایل هزینه های انجام شده برای  مربوط به ثبتعملیات

 . هزینه های انجام شده برای وسایل نقلیه به تفکیک هزینه های جاری و سرمایه ایطبقه بندی امکان -1

 و  نقلیه هزینه های انجام شده برای وسایل نقلیه به تفکیک عناوین هزینه، وسیله             طبقه بندی  امکان -2
 .واحدهای سازمانی

 . نقلیه و اعتبارات مصرف  نشدهوسایلسرجمع هزینه های انجام  شده برای  ارایه امکان -3

  آنهاقطعات مربوط به ثبت اطّالعات فروش وسایل نقلیه یا عملیات

: شامل...   اطّالعات مربوط به فروش وسایل نقلیه خارج از رده، اسقاطی، زاید و                     ثبت  امکان -1
، ...)مزایده، ترک مزایده و     (ابی، روش فروش     کامل خودرو، مجوزهای مربوط، مبلغ ارزی      مشخصات

 ...قیمت فروش، مشخصات خریدار و 

 . اطّالعات مربوط به فروش قطعات باز  شده از وسایل نقلیهثبت امکان -2

 قطعات آنها، حاوی مشخصات کامل وسایل       یا تنظیم و ثبت صورتجلسه فروش وسایل نقلیه         امکان -3
  ...وات خریدار نقلیه یا قطعات، قیمت فروش، مشخص

  مربوط به خدمات ترابریعملیات

تاریخ عقد قرارداد، مدت، موضوع،     :   مشخصات قراردادهای ارایه خدمات ترابری شامل       ثبت  امکان -1
 ... پیمانکار، تعهدات، قیمت و تعرفه ها و نام

واست نام و سمت شخص یا واحد درخ      :  شامل ثبت اطّالعات مربوط به درخواستهای ترابری        امکان -2
 موضوع مأموریت، خودروی تخصیص  یافته      مقصد،کننده، تاریخ درخواست، ساعت درخواست، مبدأ،       

، ساعت رفت و    )شماره کیلومتر رفت و برگشت    ( کارکرد   راننده،، نام   ...)خودروی دستگاه، آژانس و     (
 ...برگشت و 

 .ت ترابری استفاده از خدمابرای تخصیص وسایل نقلیه به درخواستهای رسیده امکان -3

 به منظور بررسی و مطابقت با            قرارداد تهیه صورتحساب عملکرد پیمانکاران طرف             امکان -4
 .صورتحساب ارسالی از سوی پیمانکاران
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 و مؤسسات عرضه کننده خدمات ترابری         پیمانکاران تهیه بانک اطّالعاتی از مشخصات         امکان -5
ها به منظور استفاده در برگزاری مناقصه ها،          عملکرد آن  نحوهو  ...)  آژانسها، مؤسسات باربری و      (

 ... فسخ قراردادها و یاانتخاب پیمانکاران، عقد 

 . درخواست خدمات ترابری از طریق سیستمامکان -6

 . دستگاهذهاب ثبت برنامه مسیر سرویسهای عمومی ایاب و امکان -7

  سیستمامکانات

 . بر اساس اطّالعات اصلی سیستمجستجو امکان -1

 . پویا بر اساس پارامترهای مختلف و قابل تعریف توسط کاربرجستجوی کانام -2

 .Form Generator تولید فرمهای مورد نیاز کاربران امکان -3

 گزارشها

 . انواع گزارشهای تاریخچه ای، عملیاتی و مدیریتی به صورت آماری و نموداریتهیه امکان -1

سواری، وانت، اتوبوس،   ( به تفکیک سیستم      دستگاه تهیه گزارش  از فهرست وسایل نقلیه          امکان -2
 ...). و سیکلتمینی بوس، ون، کامیون، تریلر، موتور 

 . تهیه گزارش از کارکرد وسایل نقلیهامکان -3

 . واحدها و رانندگانتفکیک تهیه گزارش از کارکرد وسایل نقلیه به امکان -4

 . نقلیهایلوس تهیه گزارش از عملکرد رانندگان به تفکیک امکان -5

 . گزارش گیری از تعمیرات وسایل نقلیهامکان -6

 . انواع بیمه هاتفکیک گزارش گیری از وسایل نقلیه فاقد بیمه به امکان -7

 . و رانندگاننقلیه گزارش گیری از جرایم به تفکیک وسایل امکان -8

سوخت، :  هزینه شامل  به تفکیک عناوین     نقلیه گزارش گیری از هزینه های مربوط به وسایل        امکان -9
 ...تعمیر، لوازم یدکی، مالیات، بیمه و 

 . گزارش گیری از هزینه های هر وسیله نقلیهامکان -10

 . واحدهاتفکیک گزارش گیری از هزینه های وسایل نقلیه به امکان -11
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 واحدها، افراد و کل دستگاه در          تفکیک تهیه گزارش از درخواست خدمات ترابری به             امکان -12
 . های زمانی دلخواهدوره

 . واحدها و اشخاصتفکیک تهیه گزارش از ارایه خدمات ترابری به امکان -13

 استفاده از وسایل نقلیه دستگاه و وسایل          تفکیک تهیه گزارش از ارایه خدمات ترابری به           امکان -14
 ...). و باربریآژانسها، مؤسسات (نقلیه پیمانکاران 

 ارایه شده توسط پیمانکاران به تفکیک         ترابریاستفاده از خدمات      تهیه گزارش از هزینه       امکان -15
 .واحدها و اشخاص

 دوره زمانی اجاره، به امانت گرفتن یا امانت         که ارایه هشدار به صورت خودکار از خودروهایی         امکان -16
 .دادن آن در شرف اتمام است

میرات پیشگیری یا تعویض قطعات      زمان تع  که ارایه هشدار به صورت خودکار از خودروهایی         امکان -17
 .آنها فرا رسیده است

 زمان بازدید آنها بر اساس برنامه دوره          که ارایه هشدار به صورت خودکار از خودروهایی            امکان -18
 .ضمانت فرا رسیده است

 مدت بیمه  یا طرح ترافیک آنها در شرف          که ارایه هشدار به صورت خودکار از خودروهایی          امکان -19
 .ستاتمام ا

 موعد پرداخت مالیات، عوارض یا معاینه        که ارایه هشدار به صورت خودکار از خودروهایی           امکان -20
 .فنی آنها فرا رسیده است

 . که مدت آن در شرف اتمام استترابری ارایه هشدار به صورت خودکار از قراردادهای امکان -21

 به دوره زمانی اجاره یا امانت، زمان         وطمرب تنظیم زمان ارایه هشدار پیش از سررسیدهای           امکان -22
 طرح ترافیک، موعد پرداخت مالیات و عوارض،         بیمه،بازدید، تعمیر پیشگیری یا تعویض قطعات،        

 .به طور جداگانه...  و ترابریمعاینه فنی، اتمام قراردادهای 

 و تعریف    اساس نیاز  بر  Report Generator تهیه گزارشهای پویا به صورت پارامتریک          امکان -23
 .کاربر

 . چاپ کلیه گزارشهاامکان -24
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  سیستم نقلیه با سایر سیستمهای عمومیارتباط

 سیستم نقلیه و سیستمهای زیر برای دستگاههایی که فاقد            میان ارتباط و تبادل اطّالعات       برقراری
نسبت دستگاههای اجرایی در مدت زمان مناسب       .   توصیه می شود  می باشند،سیستمهای عمومی یکپارچه    

 برای اتوماسیون فرایندها و فعالیتهای عمومی خود و یا در صورت امکان،                  یکپارچهبه ایجاد سیستم     
 . سیستمهای موجود اقدام کنندیکپارچه سازی

 . و تبادل اطّالعات با سیستم پرسنلیارتباط امکان -1

 . و تبادل اطّالعات با سیستم تشکیالتارتباط امکان -2

 .دل اطّالعات با سیستم مالی و تباارتباط امکان -3

 . و تبادل اطّالعات با سیستم اموال و دارایی های ثابتارتباط امکان -4

 . ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم انبارامکان -5

  و حدود دسترسیامنیت

 افزایش کاربران و تعیین محدوده مجاز هر کاربر در اجرای عملیات کاربری به منظور               تعریف  امکان -1
 سازمانی، تا   مسئولیتهایبه عبارتی مشخص  گردد که هر کاربر با توجه به رده و              (نیت اطّالعات   ام

 ). اطّالعات استازچه سطحی مجاز به حذف، اضافه، تغییر و یا رؤیت چه بخشهایی 

 . پشتیبان کامل از اطّالعات سیستمتهیه امکان -2

 . غیر مجازی هایدسترس ایجاد تدابیر امنیتی برای جلوگیری از امکان -3

 . ثبت کلیه وقایع سیستمامکان -4

  اطّالعاتبازسازی

 . که سیستم با مشکالتی مواجه می شودمواردی بازسازی اطّالعات در امکان
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 ضوابط و اعالم موضوع 7/9/1383 مورخ 162645/1903 شماره بخشنامه 
 تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالتویژگی های سیستم 

  مورخبیستمسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در جلسه کمی
 شورای عالی اداری موضوع     22/4/1381ط مورخ   .722/13مصوبه شماره   )  5(، به استناد ماده     4/8/1383

، ضوابط  ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی            
 و ماشین آالت را به شرح پیوست تصویب         تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات     و ویژگی های سیستم    

 .نمود

تعمیر و نگهداری تأسیسات،     کلیه دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلف اند در تهیه سیستم               
 . و ماشین آالت ضوابط مذکور را رعایت نمایندتجهیزات

 عمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالتضوابط و ویژگی های سیستم ت 

 اطّالعات پایه

 امکان تعریف تأسیسات و مشخصات عمومی و فنی و تجهیزات جانبی آنها -1 

  مکانیکی و برقی: امکان گروه بندی تأسیسات شامل -2 

، تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع      :  امکان گروه بندی تأسیسات مکانیکی شامل     -3 
 ...تأسیسات بهداشتی و 

سیم کشی، برق  (تأسیسات شبکه برق رسانی        :   امکان گروه بندی تأسیسات برقی شامل        -4 
کشی،  کابل(، تأسیسات شبکه مخابراتی و ارتباطی       ...) مرکزی، روشنایی و     UPS1اضطراری،  

 ،...) و    2فراخوانیس و منشی، سیستم       ئسیستم تلفن ر   مراکز سوییچ،     های تقسیم،    جعبه
 ...)کشی، روتر، هاب، نود، سوییچ، مودم و  کابل(تأسیسات شبکه رایانه ای 

                                                                                                                                       
1. Uninterruptible Power Supply 
2. Pager 
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امکان تعریف تجهیزات و ماشین آالت و مشخصات عمومی و فنی مربوط و دستگاههای                   -5 
 جانبی آنها

برقی، مکانیکی، مخابراتی، الکترونیکی،     :  امکان گروه بندی تجهیزات و ماشین آالت شامل        -6 
 ... و  حریقیی، اعالم و اطفا ای، اداررایانه

امکان ایجاد ساختار درختی برای تجهیزات و ماشین آالت و اجزا و قطعات آنها در سطوح                    -7 
 مختلف و کدگذاری آنها

عمومی (بازدید  [و کدگذاری انواع فعالیت مربوط به نگهداری ادواری و موردی           امکان تعریف    -8 
عمومی و  ( تنظیم، تعویض، روغن کاری و نظافت         ، آزمایش، اندازه گیری،  )و فنی پارامتریک  

  و تعمیر ادواری و موردی])صنعتی

روز و راهنمای   امکان تعریف انواع عیب تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت به همراه دالیل بُ             -9 
 رفع آنها

 امکان تعیین اولویت برای هر فعالیت نگهداری و تعمیر -10 

 کارکرد، نگهداری و تعمیر تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت      امکان تعریف تقویم کاری برای     -11 
 و زمان بندی انجام آنها

 نگهداری،   برداری، بازدید، آزمایش،  نصب، بهره (ف دستورالعملهای انجام کارها      امکان تعری  -12 
شامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از    صالح   منتشر شده توسط مراجع ذی    ...)  تعمیر و   

 ، 128-1نشریات شماره    (خصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها           مش:  جمله

، مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی             )128-3 و   2-128
 ، 138-1نشریات شماره   (، مهندسی نگهداری ساختمان و تأسیسات        )110-1نشریه شماره   (

سازی سیستمهای گرمایی، تعویض     ، عملکرد، نگهداری و بهینه     )138-4 و   3-138،  2-138
 و اصالحات بعدی آنها) 172نشریه شماره (هوا و تهویه مطبوع 

 و، عکس و میکروفیلمینقشه، متن، وید: امکان تعریف مستندات فنی در انواع مختلف شامل -13 

 امکان تعریف واحدهای اندازه گیری -14 
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پارامترهایی که هر یک اندازه گیری می کنند      امکان تعریف انواع وسایل اندازه گیری به همراه         -15 
 و محدوده کارکرد آنها

 امکان تعریف ابزارهای تعمیراتی -16 

امکان تعریف مواد مصرفی، ملزومات و قطعات یدکی برای هر یک از تأسیسات، تجهیزات و                       -17 
 ماشین آالت

 امکان تعریف قطعات معادل برای هر قطعه -18 

 هداری مواد، ملزومات و قطعاتامکان تعریف محل نگ -19 

 امکان تعریف مکانهای استفاده یا استقرار تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت -20 

 ...)ساالنه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و  (امکان تعریف تناوبهای زمانی -21 

و امکان تعریف سازندگان، تأمین کنندگان و منابع خرید تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت                -22 
 مواد مصرفی، ملزومات و قطعات یدکی آنها

 امکان تعریف تعمیرگاه ها و پیمانکاران تعمیراتی و واحدهای خدمات جنبی و مشخصات  آنها -23 

امکان تعریف مشخصات شخصی و شغلی نیروی انسانی جهت انجام امور اپراتوری، نگهداری       -24 
 و تعمیر

 عملیات مربوط به کارکرد

رکرد تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت بر اساس شاخصها و واحدهای                امکان ثبت کا    -1 
 اندازه گیری مورد نظر

فعال بودن تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت ، محاسبه             میزان فعال و غیر    امکان ثبت     -2 
 کارکرد واقعی و محاسبه راندمان کارکرد

اشین آالت و علل توقفات،    امکان ثبت زمان شروع و توقف فعالیت تأسیسات، تجهیزات و م             -3 
 تأخیرات و خرابی ها

 امکان درخواست توقف کار تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت -4 

 امکان محاسبه و ثبت مقدار مواد و ملزومات مصرفی تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت -5 
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  مورد نظر یابا کارکرد استانداردامکان مقایسه کارکرد تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت  -6 

های اقتصاد  امکان محاسبه طول عمر تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت با استفاده از روش               -7 
 ...توابع توزیع نرمال، پواسون، نمایی و : توابع توزیع  مختلف شاملمهندسی و 

 عملیات مربوط به بازدید و آزمایش

اساس شرایط استاندارد یا       برنامه ریزی برای بازدیدهای فنی ادواری و موردی بر           امکان   -1 
 موردنظر

 امکان صدور مکانیزه دستور بازدید و آزمایش با توجه به سررسیدهای تقویم کاری -2 

تاریخ و  :  امکان ثبت آزمایشهای انجام شده روی تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت شامل             -3 
یجه آزمایش،  کننده، مورد آزمایش، نت      شده، فرد آزمایش     محل آزمایش، دستگاه آزمایش    

 ...امکان پیش بینی دستگاه در شرف خرابی و 

 مورد نظر ی های زمان در دورههاامکان مقایسه نتایج بازدیدها و آزمایش -4 

امکان تهیه چک لیستهای اطّالعاتی در مورد ارزیابی تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت با                -5 
  نظری یا مورد بین الملل،های استاندارداستفاده از شاخص

 عملیات مربوط به نگهداری و تعمیر ادواری و موردی

برنامه ریزی نگهداری و تعمیر ادواری تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت بر اساس               امکان   -1 
دوره های زمانی مورد نظر، کارکرد تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت، ترکیبی از زمان و                  

 ... و ههای انجام شدکارکرد، نتایج بازدید و آزمایش

 امکان تعریف دستور کارهای نگهداری و تعمیر -2 

 امکان تعریف زمان استاندارد برای انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیر -3 

 امکان ثبت جزئیات تعمیرات اساسی -4 

 امکان درخواست  نگهداری و تعمیر تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت -5 

  تعمیر ادواری و موردیامکان صدور برگه دستور نگهداری و -6 

 امکان تهیه چک لیست برای کنترل نگهداری و تعمیر انجام شده -7 
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و ماشین آالت  تجهیزات  تأسیسات،     و تعمیر  امکان ثبت کلیه فعالیتهای مربوط به نگهداری        -8 
نگهداری و تعمیر انجام شده، قطعات  تعویض شده، نتیجه نگهداری و تعمیر،                    :  شامل

 ...یمانکار نگهداری و تعمیر، زمان شروع و خاتمه، میزان هزینه و مشخصات گروه یا پ

مدت و  :  شاملامکان ثبت اطّالعات مربوط به ضمانت تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت               -9 
 ...کارکرد ضمانت، موارد پوشش و عدم پوشش ضمانت و 

در دوره  و ماشین آالت   امکان ثبت اطّالعات مربوط به نگهداری و تعمیر تأسیسات، تجهیزات            -10 
 ضمانت

 برنامه ریزی  ابامکان مقایسه عملکرد نگهداری و تعمیر تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت               -11 
 های رسیدهعمل آمده یا درخواست به

امکان مقایسه عملکرد نگهداری و تعمیر تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت با مقادیر                     -12 
 استاندارد یا مورد نظر

:  تعمیراتی متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی شامل گروههایان ثبت اطّالعات مربوط به      امک -13 
 ...مشخصات شخصی و شغلی، تخصص، کیفیت انجام امور ارجاعی و 

 امکان تعیین نیروی انسانی برای انجام امور نگهداری و تعمیر -14 

 امکان ثبت راندمان کاری کارکنان واحد نگهداری و تعمیر -15 

امکان ثبت اطّالعات مربوط به پیمانکاران تعمیراتی و تعمیرکاران طرف قرارداد یا مورد                    -16 
کیفیت انجام امور     نام، نشانی، تلفن، تخصص، سوابق کار در دستگاه اجرایی و         :  مراجعه شامل 

 ...ارجاعی و 

ارداد، نام  موضوع قر :   شامل ،امکان ثبت اطّالعات مربوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر           -17 
 ... ها و پیمانکار، مدت، تعرفه

شده توسط پیمانکاران تعمیراتی و       امکان تهیه صورت مالی از امور نگهداری و تعمیر انجام            -18 
 شده شده از سوی پیمانکاران بر اساس قراردادهای منعقد مقایسه آن با صورتحساب صادر

 نگهداری و تعمیرامکان تعیین تقویم کاری گروه  ها و پیمانکاران  -19 
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تعیین تناوب مطلوب برای هر نوع      (امکان تعیین زمان بهینه برای نگهداری  و تعمیر ادواری            -20 
 با در نظر گرفتن عوامل زمان و هزینه) کار نگهداری و تعمیر

 بر اساس نیروی انسانی در دسترس، زمانهای         و تعمیر  امکان بهینه کردن فعالیتهای نگهداری    -21 
در دسترس و یا     و قطعات   ، ابزار، ملزومات     تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت      توقف کار 
 موارداین ترکیبی از 

 امکان درخواست قطعات از انبار یا خرید قطعات -22 

 امکان مقایسه میزان کارکرد قطعات خراب شده با مقادیر استاندارد یا مورد نظر -23 

تاریخ، میزان هزینه، نام فروشنده، مدت      :  ت شامل امکان ثبت اطّالعات مربوط به خرید قطعا       -24 
 ...ضمانت، شماره سریال و 

 تعمیرهای نگهداری و امکان درخواست ابزار و نیروی انسانی الزم برای انجام فعالیت -25 

متوسط فاصله زمانی بین    :   شامل ،امکان محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری        -26 
 متوسط زمان بین دو فعالیت انجام شده روی دستگاه که ممکن             ،MTBF1دو خرابی متوالی    

ه  و متوسط زمان بین دو نگهداری پیشگیران           MTBM2است نگهداری و یا تعمیر باشد          
MTBPM3  

 عملیات مربوط به حوادث و ایمنی

دستگاههای حادثه دیده، محل حادثه،     :  امکان ثبت اطّالعات حوادث و علل وقوع آنها شامل          -1 
دثه، علل وقوع حادثه، اقدامات انجام شده برای مقابله با حادثه، راهکارها و اقدامات                شرح حا 
 ...شده برای عدم تکرار حادثه و  انجام

                                                                                                                                       
1. Mean Time Between Failures 
2. Mean Time Between Maintenance 
3. Mean Time Between Preventive Maintenance 
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استانداردهای ایمنی در نصب، بهره برداری، نگهداری و          دستورالعملها و     ،هاامکان ثبت روش   -2 
 ... نکات زیست محیطی و نکات ایمنی،: تعمیر تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت شامل

 عملیات مربوط به برنامه ریزی

امکان برنامه ریزی برای پروژه ها و فعالیتهای نگهداری و تعمیر با توجه به استانداردهای                   -1 
 موجود، شرایط یا دوره های زمانی مورد نظر

تا هر سطح   امکان تعریف و تقسیم بندی پروژه های نگهداری و تعمیر به فعالیت و زیرفعالیت               -2 
 مورد نظر

امکان استفاده از نرم افزارهای رایج و موجود در بازار در خصوص کنترل و مدیریت پروژه                    -3 
برای تعریف پروژه های نگهداری و تعمیر در قالب آنها و استفاده از نمودار گانت برای کلیه                   

 مراحل انجام پروژه

مان مورد نظر برای اجرای هر بخش از یک         امکان تعریف منابع مالی و فیزیکی مورد نیاز و ز          -4 
 پروژه نگهداری و تعمیر

 امکان تأثیرگذاری تعطیالت در برنامه ریزی فعالیتها -5 

ساالنه، فصلی،   (نظر    امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد با برنامه در دوره های زمانی مورد               -6 
 و تعیین میزان انحراف...) ماهانه و 

دیر مورد نیاز مواد، ملزومات و قطعات و برنامه ریزی برای خرید آنها در               بینی مقا  امکان پیش  -7 
 ...)ساالنه، فصلی،  ماهانه و (دوره های زمانی مورد نظر 

امکان ثبت روند خرابی و مدت توقف تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت،  محاسبه زمان                   -8 
 متوسط خرابی و اثرگذاری توقفات بر برنامه ریزی فعالیتها

 امکان برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام برنامه های نگهداری و تعمیر -9 

نسبت هزینه اقدامات   :   فعالیتها شامل  استفاده در برنامه ریزی  مورد    هایامکان محاسبه شاخص   -10 
نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده نسبت به کل هزینه نگهداری و تعمیر، نسبت هزینه                    
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 به کل هزینه  نگهداری و تعمیر و ساعات از کار افتادگی تأسیسات، تجهیزات و                   نگهداری
 ماشین آالت

 امکان استفاده از ابزارهای آماری کنترل کیفیت -11 

 عملیات مربوط به کنترل

 یت موجودی مواد مصرفی، ملزومات و قطعات مربوط از سیستم انبارؤامکان ر -1 

 انبار از کاربر یا از طریق اتصال به سیستم انبار و مقایسه                 امکان دریافت اطّالعات حواله     -2 
 اطّالعات آن با اطّالعات گزارش انجام کار

 امکان ثبت و کنترل نقل و انتقال تجهیزات و ماشین آالت -3 

 عملیات مربوط به آموزش کارکنان

 نگهداری و   امکان ثبت اطّالعات مربوط به دوره های آموزشی که برای نصب، بهره برداری،             -1 
عنوان دوره، موضوع، تاریخ    :  تعمیر تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت برگزار می شود، شامل        

 ...اجرا، مدت، مشخصات مدرس، محل برگزاری دوره و 

امکان تخصیص دوره های آموزشی به کارکنان، ثبت برنامه آموزشی کارکنان و ثبت دوره های  -2 
 شده توسط آنها گذرانده

 یستمامکانات س

 اساس اطّالعات اصلی سیستم امکان جستجو بر -1 

 اساس پارامترهای مختلف و قابل تعریف توسط کاربر امکان جستجوی پویا بر -2 

 Form Generatorامکان تولید فرمهای مورد نیاز کاربران  -3 

 Auto Cadشده در محیط  امکان استفاده، رؤیت و ویرایش نقشه های تهیه -4 

یین رنگ برای نمایش وضعیت تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت روی نقشه ها در             امکان تع  -5 
در شرف خرابی، زمان بازدید یا آزمایش فرا رسیده، زمان نگهداری یا تعمیر             (حالتهای مختلف   

 ...)آن فرا رسیده، زمان نگهداری یا تعمیر آن گذشته و 
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 اجزا و قطعات آنها و نمایش            امکان نمایش ساختار درختی تجهیزات، ماشین آالت و            -6 
 زیرمجموعه ها از هر سطح ساختار درختی

 گزارش ها

 های زمانی  امکان تهیه انواع گزارشهای عملیاتی و مدیریتی به صورت آماری و نموداری در دوره                -1 
 مورد نظر

 امکان تهیه گزارش از فهرست تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت و وضعیت آنها -2 

 ...یک از گروه ها و   آالت به تفکیک هریه گزارش از تأسیسات، تجهیزات و ماشینامکان ته -3 

 امکان تهیه گزارش از میزان، مدت و زمان کارکرد تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت -4 

 و  ها در دوره های زمانی مورد نظر     امکان تهیه گزارش از برنامه و عملکرد بازدیدها و آزمایش           -5 
 نهااعالم مغایرت آ

 از برنامه و عملکرد نگهداری و تعمیر به تفکیک تأسیسات، تجهیزات و               تهیه گزارش امکان   -6 
 ماشین آالت

امکان تهیه گزارش  از هزینه های نگهداری و تعمیر به تفکیک تأسیسات، تجهیزات و                     -7 
 ماشین آالت

هداری و تعمیر در دوره های       از برنامه کار و عملکرد گروه ها و پیمانکاران نگ            تهیه گزارش امکان   -8 
 نظر زمانی مورد

نیروی :  امکان تهیه گزارش از هزینه های نگهداری و تعمیر به تفکیک عناوین هزینه شامل               -9 
 ...انسانی، مواد و ملزومات، قطعات یدکی، حمل و نقل و 

ات و  امکان گزارش گیری از توقفات و علل، مدت و هزینه آنها به تفکیک تأسیسات، تجهیز                -10 
 ماشین آالت

 امکان گزارش گیری از مواد، ملزومات و قطعات مصرف شده در دوره های زمانی مورد نظر -11 

امکان گزارش گیری از موجودی و اطّالعات مواد مصرفی، ملزومات و قطعات یدکی موجود                -12 
 در انبارها از سیستم انبار
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یزات و ماشین آالت، مواد مصرفی، ملزومات و        امکان گزارش گیری از برنامه خرید تأسیسات، تجه        -13 
 قطعات آنها

کنندگان و منابع خرید تأسیسات، تجهیزات و            امکان گزارش گیری از سازندگان، تأمین       -14 
 ماشین آالت و مواد، ملزومات و قطعات آنها

ن که زما تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالتی     ه هشدار به صورت خودکار در مورد         یامکان ارا  -15 
 .بازدید، آزمایش یا نگهداری ادواری آنها فرا رسیده است

که براساس تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالتی ه هشدار به صورت خودکار در مورد  یامکان ارا  -16 
 .پیش بینی در شرف خرابی هستند

س  تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالتی که براساه هشدار به صورت خودکار در مورد یاراامکان   -17 
 .نتایج حاصل از بازدید یا آزمایش، نیازمند نگهداری و یا تعمیر زودهنگام باشند

ه هشدار به صورت خودکار در مورد قراردادهای نگهداری و تعمیر که در شرف                  یامکان ارا  -18 
 .اتمام است

ه هشدار پیش از سررسیدهای مربوط به زمان بازدید، آزمایش،               یامکان تنظیم زمان ارا      -19 
اری ادواری، تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت در شرف خرابی، نگهداری و یا تعمیر                نگهد
 ...هنگام، قراردادهای نگهداری و تعمیر در شرف اتمام و  زود

 بر اساس نیاز و تعریف       Report Generatorگزارش گیری پویا به صورت پارامتریک       امکان   -20 
 کاربر

 هاامکان چاپ کلیه گزارش -21 

 با سایر سیستمهاارتباط 

برقراری ارتباط و تبادل اطّالعات میان سیستم تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت و 
. سیستمهای زیر برای دستگاههای اجرایی که فاقد سیستمهای عمومی یکپارچه می باشند، توصیه می شود            

رچه برای اتوماسیون فرایندها و     دستگاههای اجرایی در مدت زمان مناسب نسبت به ایجاد سیستم یکپا            
 .فعالیتهای عمومی خود و یا در صورت امکان، یکپارچه سازی سیستمهای موجود اقدام کنند
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 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم اموال و دارایی های ثابت -1 

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم انبار -2 

 عات با سیستم مالیامکان ارتباط و تبادل اطّال -3 

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم پرسنلی -4 

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم تشکیالت -5 

 امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم دبیرخانه -6 

 امنیت و حدود دسترسی

یات کاربری به منظور    امکان تعریف کاربران و تعیین محدوده مجاز هر کاربر در اجرای عمل              -1 
به عبارتی مشخص  گردد که هر کاربر با توجه به رده و مسئولیتهای     (افزایش امنیت اطّالعات    

سازمانی تا چه سطحی مجاز به حذف، اضافه، تغییر و یا رؤیت چه بخشهایی از اطّالعات                    
 .)است

 امکان تهیه پشتیبان کامل از اطّالعات سیستم -2 

  امنیتی برای جلوگیری از دسترسی های غیر مجازامکان ایجاد تدابیر -3 

 امکان ثبت کلیه وقایع سیستم -4 

 بازسازی اطّالعات

 .امکان بازسازی اطّالعات در مواردی که سیستم با مشکل مواجه  شود
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 موضوع انتخاب چهار 16/10/1381 مورخ 189869/1903بخشنامه شماره  
  پیشرو در زمینه اتوماسیون اداری و استقرار دولت الکترونیکیاستان

 در زمینه اتوماسیون اداری و       22/4/1381ط شورای عالی اداری مورخ       .722/13پیرو مصوبه شماره    
استقرار دولت الکترونیک و با توجه به تصمیمات دوازدهمین جلسه کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام                

 در خصوص انتخاب چهار      7/10/1381لسه شورای عالی اداری، مورخ         و ج  27/8/1381اداری، مورخ   
استان پیشرو در زمینه استفاده از فنّاوری اطّالعات، استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس و خراسان               

 :مورد تأیید قرار گرفتند و مقرر شد که فعالیتهای

 عاتپایلوت پروژه های وزارتخانه ها در زمینه فنّاوری اطّال -1

  مورخ  177146/1903 دستگاهها با رعایت مفاد بخشنامه شماره          websiteایجاد جایگاه اینترنتی      -2

27/9/1381 

 portalایجاد درگاه استانی  -3

 .آموزش کارکنان دولت در چارچوب برنامه ای که متعاقباً ابالغ می گردد -4

 ایجاد مراکز خدمات رسانی و اطّالع رسانی -5

 ختهای مخابراتی در سطح استانتوسعه زیرسا -6

 .مورد عمل قرار گیرد، به عنوان اولویتهای اجرایی برنامه فنّاوری اطّالعات در آن استانها

لذا خواهشمند است ضمن ارایه برنامه ها و طرحهای استانی در خصوص فعالیتهای فوق به همراه                   
جهت انجام هماهنگی های مربوط به     جدول زمانبندی انجام کار مجری طرح اتوماسیون آن استان را نیز             

 مرکز توسعه فنّاوری و      -مدیریت توسعه فنّاوری اطّالعات      (دبیرخانه کمیسیون اتوماسیون نظام اداری       
بدیهی است در صورت نیاز به منابع جدید عالوه بر اعتبارات پیش بینی              .  ، معرفی نمایید  )نوسازی اداری 

 به عمل   13از دریافت برنامه های استان، از محل تبصره        شده در ردیفهای بودجه استان، کمک الزم پس         
 .خواهد آمد
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  موضوع پورتال استانی8/7/1383 مورخ 121905/1903بخشنامه شماره  

با عنایت به فعالیت استانهای کشور برای ایجاد پورتال استانی و به منظور ایجاد هماهنگی الزم در                    
فیت آنها، کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری        محتوای پورتالهای مذکور و حصول اطمینان از کی        

، سرفصلها و عناوین اطّالعات     22/4/1383وابسته به شورای عالی اطّالع رسانی در جلسه نوزدهم مورخ           
 .پورتال استانی و حداقل ضوابط و ویژگی های نرم افزاری آن را به شرح پیوست تصویب نمود

وارد مذکور در تهیه پورتال استان، طراحی ساختار پورتال و          کلیه استانداری ها مکلف اند ضمن رعایت م     
. معماری اطّالعات آن را جهت بررسی و تأیید به کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری ارسال نمایند             

 ماه پس از دریافت مدارک، نظرات خود را اعالم خواهد کرد تا پس از              1این کمیسیون حداکثر ظرف مدت      
 .بت به پیاده سازی پورتال  استان اقدام نمایندآن استانداری ها نس

بدیهی است تهیه، گردآوری و ساماندهی اطّالعات مورد نیاز پورتال استان از هم اکنون نیز قابل انجام                
 .است

 سرفصل ها و عناوین اطّالعات و امکانات پورتال استانی 

 :ر باشد استانی باید حداقل حاوی سرفصلها، اطّالعات و امکانات زی1پورتال

 معرفی استان :الف

 پیام استاندار -1 

 معرفی مسئولین استان -2 

 تاریخچه تشکیل استان -3 

 نقشه استان -4 

 اطّالعات عمومی زندگی در استان -5 

 تاریخ و فرهنگ استان -6 

                                                                                                                                       
1. Portal 
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 جغرافیای استان -7 

 معرفی شهرستانها، شهرها، بخشها و روستاهای استان -8 

 تی، کشاورزی و خدماتی و مشاغل اصلی استانمحصوالت تولیدی صنع -9 

 آمارهای استان -10 

مصوب »  اقالم آماری ثبتی مورد نیاز برنامه های توسعه      «عناوین اقالم آماری باید از مجموعه         
شورای عالی آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران انتخاب و بر اساس اقالم مذکور،                      

 .گیردآمارهای تأیید شده در پورتال قرار 

 راهنمای گردشگران -11 

 معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان -12 

 اطّالع رسانی و ارایه خدمات دولتی :ب

 تقسیم بندی موضوعی خدمات -1 

 :انواع خدمات دولتی در طبقاتی با عناوین ذیل قرار گیرند  

  تجارت و صنعت1-1  

  فرهنگ و هنر1-2  

  انرژی1-3  

 زیست کشاورزی و محیط 1-4  

  بهداشت و درمان1-5  

  آموزش1-6  

  مسکن و شهرنشینی1-7  

  علوم، فنّاوری و ارتباطات1-8  

  خانواده و جامعه1-9  

  اشتغال و نیروی انسانی1-10  

  بانکداری، بیمه و مالیات1-11  

  راهها و حمل و نقل1-12  
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  ویزا و مهاجرت1-13  

  امور قضایی و قوانین1-14  

 ر انتظامی امو1-15  

  ایرانگردی و جهانگردی1-16  

 :ارایه اطّالعات ذیل در مورد هر خدمت -2 

  دستگاه ارایه دهنده خدمت2-1  

  شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت2-2  

  ارتباط دستگاه ارایه دهنده خدمت با سایر دستگاهها در جهت انجام خدمت2-3  

 ایه خدمت قوانین و مقررات مربوط به ار2-4  

  مدت زمان الزم برای انجام خدمت توسط دستگاه2-5  

  هزینه های مربوط به انجام خدمت و چگونگی پرداخت آن توسط خدمت گیرنده2-6  

  فرمهای مورد نیاز برای انجام خدمت2-7  

  مدارک الزم جهت دریافت خدمت2-8  

  آدرس و نحوه دسترسی مردم برای دریافت خدمت2-9  

 عات راهنمای شهروندان و ارایه خدمت به آنهااطّال :ج

 :ارایه اطّالعات مربوط به خدمات شهروندی به شرح زیر

اطّالعات مربوط به حمل و نقل عمومی شامل هواپیما، قطار، اتوبوس  و  تاکسی  و  جدول                     -1 
وه تماس برای   زمانی حرکت آنها،  نرخ  بلیت ها،  نشانی فرودگاهها،  ایستگاهها  و  پایانه  ها،  نح            

 رزرو  جا و پرداخت هزینه

 دفاتر ثبت اسناد رسمی -2 

 دفاتر ازدواج و طالق -3 

 آژانسهای رسمی امالک -4 

 )پلیس(خدمات انتظامی  -5 

 مدارس و آموزشگاهها -6 
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 مؤسسات و مراکز آموزش فنی و حرفه ای -7 

 دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی -8 

 های علوم دینیمدارس و حوزه  -9 

 پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی -10 

 بیمارستانها و درمانگاهها -11 

 داروخانه ها -12 

 مطب پزشکان -13 

 اورژانس و آمبوالنس -14 

 مساجد و تکایا -15 

 پارکها و مراکز تفریحی -16 

 کتابخانه ها -17 

 ورزشگاهها -18 

 سینماها، تئاترها و سالنهای اجرای موسیقی -19 

 اطّالعات صنایع و مراکز صنعتی -20 

 اطّالعات معادن -21 

 اطّالعات کشاورزی و دامداری -22 

 مراکز ارایه خدمات کشاورزی و دامداری -23 

 اطّالعات مربوط به تجارت، بازرگانی و خدمات -24 

 مراکز تجاری و خدماتی -25 

 معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان -26 

 تقویم -27 

 وقات شرعی استانا -28 

 مناسبتهای استان -29 

 اطّالعات راهنمای گردشگران و ارایه خدمت به آنها :د
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 :ارایه اطّالعات و خدمات مورد نیاز مسافران استان به شرح زیر

 معرفی اجمالی تاریخ، فرهنگ، آیینها و سنتهای استان -1 

 تورهای مجازی -2 

 نقشه استان -3 

 نقشه شهرهای استان -4 

 نقشه راهها -5 

 وضعیت روزانه راهها و آب و هوا -6 

 خدمات انتظامی و پلیس راه -7 

 آثار باستانی و تاریخی -8 

 موزه ها و مراکز دیدنی -9 

 مراکز زیارتی و مساجد -10 

 جاذبه ها و مکانهای طبیعی -11 

 ساعات بازدید از آثار باستانی و تاریخی، موزه ها و مراکز دیدنی -12 

 لها و مسافر خانه هاهت -13 

 کمپها -14 

 انواع خدمات قابل ارایه در مراکز اقامتی به تفکیک مراکز -15 

 بیمارستانها، درمانگاهها، داروخانه ها و اورژانس -16 

 مراکز مخابراتی و تلفنهای عمومی راه دور -17 

 رستورانهای معتبر بر اساس درجه بندی اتحادیه مربوط -18 

  معتبر بر اساس درجه بندی اتحادیه مربوطتعمیرگاههای -19 

 مراکز فروش معتبر و بازارهای اصلی -20 

 پمپ بنزینها -21 

 اخبار، گزارشها و آگهی ها :هـ 

 اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی -1 
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 اخبار فرهنگی، هنری و علمی -2 

 اخبار مربوط به کشاورزی -3 

 اخبار ورزشی -4 

 اخبار محیط زیست -5 

 اخبار حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی -6 

 هواشناسی -7 

 گزارش برنامه و بودجه استان -8 

 گزارشهای دستگاههای اجرایی استان -9 

 وضعیت طرحها و پروژه های در دست اجرا و زمان افتتاح و بهره برداری از آنها -10 

 بازدید مسئولین و مقامات -11 

 انتخابات و نتایج آن -12 

 مناقصه ها و مزایده ها -13 

 سمینارها و همایشها -14 

 اطّالعات مربوط به تغییر در ارایه خدمات دولتی -15 

 آگهی های استخدام  -16 

 آگهی های تجاری -17 

 پیوندها :و

 : های دولتی و خصوصی شامل2 وب سایت1ارایه پیوند

 استانداری -1 

 دستگاههای استانی -2 

                                                                                                                                       
1. Link 
2. Website 
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 یدستگاههای ملی و دولت -3 

 شرکتها و مؤسسات خصوصی -4 

 پورتال سایر استانها -5 

 پلیس -6 

 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی -7 

 پژوهشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پارکهای فنّاوری -8 

 بیمارستانها -9 

 کتابخانه ها -10 

 مراکز ورزشی -11 

 مراکز تفریحی -12 

 دفاتر مسافرتی -13 

 )مهمانسراها و کمپهاهتلها، (مراکز اقامتی  -14 

 سایر -15 

 موارد عمومی :ز

 عبارت خوش آمدگویی به پورتال -1 

و نیز اطّالعات مهم    )  به عنوان زبان رسمی کشور    (ارایه کلیه اطّالعات پورتال به زبان فارسی         -2 
 .یا همه اطّالعات به زبان محلی استان، در استانهایی که دارای زبان  محلی هستند

بخانه الکترونیکی از مستندات مورد استفاده شامل قوانین، مقررات، دستورالعملها،              ارایه کتا  -3 
 بخشنامه ها و مصوبات

 نقشه پورتال -4 

 راهنمای استفاده از پورتال -5 
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 FAQ1پرسشهای متداول  -6 

 تاریخ آخرین ویرایش پورتال -7 

 تماس با ما -8 

 تاریخ و ساعت -9 

 آمار بازدید کنندگان -10 

 2حقوق فردی و خصوصی -11 

 عبارت حق مؤلف -12 

 امکانات :ح

پیوند به بخش پست الکترونیکی در همه     .   رایگان به کاربران   3ارایه سرویس پست الکترونیکی    -1 
 .صفحات پورتال موجود باشد

جستجوی ساده و پیشرفته با امکان گروه بندی یافته های جستجو در دسته های مورد نظر                  -2 
 ویر، اخبار و وب سایتها و امکان انجام عمل جستجو در تمامی صفحات پورتالشامل متن، تص

  و امکان رجوع و دسترسی به آن از تمامی صفحات پورتالOnlineراهنمای  -3 

 امکان دریافت بازخورد مراجعه کنندگان به پورتال -4 

 امکان درخواست درج یک خبر یا پیوند در پورتال -5 

  خصوص موارد مختلفامکان نظرسنجی در -6 

 امکان دریافت شکایات و پاسخگویی به آنها -7 

 امکان تبلیغ یا نشر آگهی -8 

 امکان نمایش مکانها روی نقشه -9 

 امکان چاپ صفحات پورتال -10 

                                                                                                                                       
1. Frequently Asked Questions 
2. Privacy Policy 
3. E-mail 
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، به نحوی که با دریافت پست الکترونیک کاربران، آنها را از               1برخورداری از سیستم اعالن    -11 
مثالً ارسال اخبار، تغییرات ایجاد شده در         .  ز آن باخبر شوند، آگاه کند      وقایعی که مایل اند ا    

 ...پورتال، قوانین و مقررات جدید و 

بر اساس حروف   )  »ب«مربوط به بخش    (امکان طبقه بندی و ارایه فهرست خدمات دولتی           -12 
 الفبا و همچنین دستگاههای ارایه کننده خدمات

بر اساس حروف الفبا    )  دولتی و غیر دولتی     (onlineست خدمات   امکان طبقه بندی و ارایه فهر     -13 
و همچنین دستگاهها و مؤسسات ارایه کننده خدمات و امکان رجوع به آن صفحه از تمامی                  

 صفحات پورتال

 به تفکیک شهرها» ج«امکان ارایه اطّالعات بخش  -14 

 به تفکیک شهرها و جاده ها» د«امکان ارایه اطّالعات بخش  -15 

و قسمتهای عبارت خوش آمدگویی، خالصه      »  و«تا  »  الف«امکان دسترسی به سرفصلهای       -16 
، نقشه پورتال، راهنمای استفاده از پورتال،           )فارسی و محلی   (اخبار استان، تبدیل زبان       

 پرسشهای متداول و تماس با ما در صفحه اصلی

 مکان اطّالع  رسانیارایه مجموعه اطّالعات مرتبط در یک صفحه به منظور افزایش ا :ط

به منظور یکپارچه سازی اطّالعات در جهت ایجاد ارزش افزوده برای کاربران، فراهم ساختن امکان                
ارایه اطّالعات بخشهای دولتی و غیر دولتی به شهروندان و دسترسی راحت تر و سریع تر آنها به اطّالعات                 

فصلهای قبل یا پیوند آنها را که با هم در            و خدمات مختلف، می توان انواع اطّالعات ارایه شده در سر           
در این صورت می توان این امکان را فراهم نمود که مثالً اگر            .  ارتباط هستند، در یک صفحه مجتمع نمود      

قسمت تقسیم بندی موضوعی خدمات، خدمتی را انتخاب نماید، بتواند از همان           »  ب«شهروندی در بخش    
ان جغرافیایی ارایه خدمت روی نقشه شهر، نشانی پستی،          صفحه به فرمهای مورد عمل آن خدمت، مک        

به عنوان مثالی   .  شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک دستگاه ارایه دهنده خدمت، دسترسی پیدا کند               

                                                                                                                                       
1. Alert/Notification 
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دیگر، اگر گردشگری در قسمت آثار باستانی و تاریخی وارد اطّالعات مربوط به یک آثار باستانی شد،                     
نقشه محل مربوط، ساعات بازدید، راههای دسترسی به آن محل،               بتواند مکان آن مجموعه روی         

سرویسهای حمل و نقل عمومی برای دسترسی به آن محل و ساعت کار آنها، وضعیت آب و هوایی                       
محدوده آن محل، سایر آثار باستانی و تاریخی و مراکز دیدنی نزدیک آن و مراکز اقامتی و رستورانهای                    

 .یز مشاهده نمایدمعتبر در محدوده آن محل را ن

در ادامه این بخشنامه حداقل عناوین اطّالعاتی موجود در پورتال استانی که می توانند باهم در ارتباط                 
الزم به ذکر است که     .  آمده است »  جدول ارتباط عناوین اطّالعاتی موجود در پورتال استانی        «باشند، در   

را نشان می دهد و هر استان بسته به نیاز و           این جدول، حداقل عناوین اطّالعات مرتبط در یک پورتال           
سلیقه خود می تواند دیگر عناوین اطّالعاتی مرتبط با هم را تشخیص دهد و با توجه به شکل ظاهری و                     

 .طراحی صفحات پورتال، اطّالعات مرتبط با هم یا پیوند آنها را در یک صفحه مجتمع نماید

 ال استانیجدول ارتباط عناوین اطّالعاتی موجود در پورت

ردیف عنوان اطّالعات اطّالعات مرتبط
نقشه استان، دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشگاهها و مراکز 

تحقیقاتی، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان، معرفی اجمالی تاریخ، فرهنگ، آیینها و 
و پیوند شرکتها و سنتهای استان، گزارش برنامه  و بودجه استان، آگهی های استخدام 

 مؤسسات خصوصی

 اطّالعات عمومی زندگی 

 )بخش الف(در استان 

1 

نقشه استان، اطّالعات مربوط به حمل و نقل عمومی، دفاتر ثبت اسناد رسمی، اطّالعات 
صنایع و مراکز صنعتی، اطّالعات معادن، اطّالعات مربوط به تجارت، بازرگانی و خدمات، 

رفی فرصتهای سرمایه گذاری استان، تقویم، وضعیت طرحها و مراکز تجاری و خدماتی، مع
پروژه های در دست اجرا و زمان افتتاح و بهره برداری از آنها، مناقصه ها و مزایده ها، 

اطّالعات مربوط به تغییر در ارایه خدمات دولتی، پیوند دستگاههای استانی، پیوند شرکتها 
اهنمای استفاده از پورتال، پرسشهای و مؤسسات خصوصی، کتابخانه الکترونیکی، ر

 متداول، نظرسنجی و شکایات

 2 )بخش ب(تجارت و صنعت 

نقشه استان، آموزش، دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، سینماها، تئاترها و 
سالنهای اجرای موسیقی، آثار باستانی و تاریخی، موزه ها و مراکز دیدنی، ساعات بازدید از 

 و تاریخی، موزه ها و مراکز دیدنی، اخبار فرهنگی، هنری و علمی، سمینارها و آثار باستانی
همایشها، اطّالعات مربوط به تغییر در ارایه خدمات دولتی، آگهی های تجاری، کتابخانه 

 3 )بخش ب(فرهنگ و هنر 
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ردیف عنوان اطّالعات اطّالعات مرتبط
 الکترونیکی، راهنمای استفاده از پورتال، پرسشهای متداول، نظرسنجی و شکایات

ن، جغرافیای استان، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی، اطّالعات کشاورزی و نقشه استا
دامداری، مراکز ارایه خدمات کشاورزی و دامداری، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری 

استان، جاذبه ها و مکانهای طبیعی، اخبار مربوط به کشاورزی، اخبار محیط زیست، اخبار 
هواشناسی، سمینارها و همایشها، اطّالعات حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی، 

مربوط به تغییر در ارایه خدمات دولتی، کتابخانه الکترونیکی، راهنمای استفاده از پورتال، 
 پرسشهای متداول، نظرسنجی و شکایات

 کشاورزی و محیط زیست

 )بخش ب(

4 

نس و آمبوالنس، نقشه استان، بیمارستانها و درمانگاهها، داروخانه ها، مطب پزشکان، اورژا
اطّالعات مربوط به تغییر در ارایه خدمات دولتی، راهنمای استفاده از پورتال، پرسشهای 

 متداول، نظرسنجی و شکایات

 بهداشت و درمان 

 )بخش ب(

5 

اطّالعات عمومی زندگی در استان، مسکن و شهرنشینی، علوم، فنّاوری و ارتباطات، 
ربوط به حمل و نقل عمومی، آژانسهای رسمی اشتغال و نیروی انسانی، اطّالعات م

امالک، مدارس و آموزشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزش فنی  و حرفه ای، دانشگاهها و 
مؤسسات و مراکز آموزش عالی، مدارس و حوزه های علوم دینی، پژوهشگاهها و مراکز 

 وضعیت روزانه تحقیقاتی، کتابخانه ها، تقویم، نقشه استان، نقشه شهرهای استان، راهها،
راهها و آب و هوا، سمینارها و همایشها، پیوند دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پیوند 

پژوهشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پارکهای فنّاوری، کتابخانه الکترونیکی، راهنمای استفاده 
 از پورتال، پرسشهای متداول، نظرسنجی و شکایات

 6 )بخش ب(آموزش 

ات عمومی زندگی در استان، معرفی شهرستانها، شهرها، بخشها و نقشه استان، اطّالع
روستاهای استان، اشتغال و نیروی انسانی، اطّالعات مربوط به حمل و نقل عمومی، دفاتر 

ثبت اسناد رسمی، آژانسهای رسمی امالک، نقشه شهرهای استان، اطّالعات مربوط به 
کی، راهنمای استفاده از پورتال، پرسشهای تغییر در ارایه خدمات دولتی، کتابخانه الکترونی

 متداول، نظرسنجی و شکایات

 مسکن و شهرنشینی

 )بخش ب(

7 

نقشه استان، مؤسسات و مراکز آموزش فنی و حرفه ای، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری 
استان، اطّالعات مربوط به تغییر در ارایه خدمات دولتی، آگهی های استخدام، کتابخانه 

 ، راهنمای استفاده از پورتال، پرسشهای متداول، نظرسنجی و شکایاتالکترونیکی

 اشتغال و نیروی انسانی

 )بخش ب(

8 

نقشه استان، اطّالعات مربوط به حمل و نقل عمومی، خدمات انتظامی، نقشه راهها، 
وضعیت روزانه راهها و آب و هوا، هواشناسی، وضعیت طرحها و پروژه های در دست اجرا و 

تاح و بهره برداری از آنها، اطّالعات مربوط به تغییر در ارایه خدمات دولتی، زمان افت

 راهها و حمل  و نقل

 )بخش ب(

9 
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ردیف عنوان اطّالعات اطّالعات مرتبط
کتابخانه الکترونیکی، راهنمای استفاده از پورتال، پرسشهای متداول، نظرسنجی و شکایات

ینارها و نقشه استان، دفاتر ثبت اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طالق، خدمات انتظامی، سم
همایشها، کتابخانه الکترونیکی، راهنمای استفاده از پورتال، پرسشهای متداول، نظرسنجی 

 و شکایات

 امور قضایی و قوانین

 )بخش ب(

10 

نقشه استان، اطّالعات عمومی زندگی در استان، جغرافیای استان، اطّالعات مربوط به 
یه خدمت به آنها، هواشناسی، حمل و نقل عمومی، اطّالعات راهنمای گردشگران و ارا

اطّالعات مربوط به تغییردر ارایه خدمات دولتی، پیوند مراکز تفریحی، پیوند دفاتر 
مسافرتی، پیوند مراکز اقامتی، کتابخانه الکترونیکی، راهنمای استفاده از پورتال، پرسشهای 

 متداول، نظرسنجی و شکایات

 ایرانگردی و جهانگردی

 )بخش ب(

11 

ان، محصوالت تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی و مشاغل اصلی استان، نقشه است
آمارهای استان، اطّالع رسانی و ارایه خدمات دولتی، اطّالعات صنایع و مراکز صنعتی، 

اطّالعات معادن، اطّالعات کشاورزی و دامداری، اطّالعات مربوط به تجارت، بازرگانی و 
 وضعیت طرحها و پروژه های در دست اجرا و زمان خدمات، گزارش برنامه و بودجه استان،

افتتاح و بهره برداری از آنها، مناقصه ها و مزایده ها، آگهی های تجاری، پیوند شرکتها و 
 مؤسسات خصوصی، راهنمای استفاده از پورتال و پرسشهای متداول

 معرفی فرصتهای 

 سرمایه گذاری استان

 )بخشهای الف و ج(

12 

ع رسانی و ارایه خدمات دولتی، اطّالعات صنایع و مراکز صنعتی، نقشه استان، اطّال
اطّالعات معادن، اطّالعات مربوط به تجارت، بازرگانی و خدمات، معرفی فرصتهای 
سرمایه گذاری استان، آگهی های تجاری، پیوند دستگاههای استانی، پیوند شرکتها و 

ده از پورتال، پرسشهای متداول مؤسسات خصوصی، کتابخانه الکترونیکی، راهنمای استفا
 و تبلیغ یا نشر آگهی

 مناقصه ها و مزایده ها

 )بخش هـ(

13 

نقشه استان، اطّالعات مربوط به حمل و نقل عمومی، هتلها و مسافرخانه ها، پیوند 
استانداری، پیوند دستگاههای استانی، راهنمای استفاده از پورتال، پرسشهای متداول، 

 ر آگهیجستجو و تبلیغ یا نش

 سمینارها و همایشها

 )بخش هـ(

14 

اطّالع رسانی و ارایه خدمات دولتی، اطّالعات مربوط به حمل و نقل عمومی، پیوند 
دستگاههای استانی، پیوند شرکتها و مؤسسات خصوصی، راهنمای استفاده از پورتال و 

 امکان تبلیغ یا نشر آگهی

 آگهی های تجاری

 )بخش هـ(

15 

گزارش برنامه  و بودجه استان، گزارشهای دستگاههای اجرایی استان، آمارهای استان، 
وضعیت طرحها و پروژه های در دست اجرا و زمان افتتاح و بهره برداری از آنها، انتخابات و 

 نتایج آن، راهنمای استفاده از پورتال و پرسشهای متداول

 17 )بخش ح(نظرسنجی 
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 رتال استانیحداقل ضوابط و ویژگی های نرم افزاری پو 

 :پورتال استانی باید حداقل ویژگی ها و امکانات نرم افزاری زیر را دارا باشد

 اصول کلی طراحی پورتال :الف

در طراحی پورتال باید سطوح مختلف مهارت کاربران مد نظر قرار گیرد، به طوری که استفاده  -1 
 .از آن تا حد ممکن ساده شود

شد که باز کردن صفحات پورتال در حداقل زمان ممکن انجام            حجم اطّالعات به گونه ای با     -2 
 .پذیرد

 .ساختار پورتال بر حسب حجم خدمات و اطّالعات ارایه شده انعطاف پذیر باشد -3 

 .شکل و قالب ظاهری پورتال زیبا باشد -4 

 .چارچوب الزم برای ایجاد اجزای پورتال، موجود و استفاده از آن آسان باشد -5 

عات و خدمات، به ویژه در مورد داده های ساختار نیافته و اطّالعاتی که در تقسیم بندی                 اطّال -6 
 .خاصی قرار نمی گیرند، قابل دسته بندی باشند

 .محتوا و خدمات پورتال باید مطابق نیاز کاربران و نه ساختار سازمانی دولت تنظیم شود -7 

 مدیریت پورتال :ب

 .رای انجام اموری که نیاز به احراز هویت دارندامکان احراز هویت کاربران ب -1 

 امکان ایجاد سطوح مختلف دسترسی برای کاربران -2 

 امکان مدیریت و اعمال تغییرات مورد نیاز در پورتال بدون ایجاد وقفه در کار آن -3 

مربوط به سرفصل   (امکان اعمال تغییرات و اصالحات یا به روز رسانی اطّالعات هر دستگاه               -4 
 توسط خود آن دستگاه) اطّالع رسانی و ارایه خدمات دولتی این بخشنامه

امکان تهیه گزارشهای آماری از عملکرد کاربران پورتال برای ارایه به مدیران پورتال به                    -5 
 منظور برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد آن

 که چه اتفاقی در امکان گزارش گیری دقیق از وقایع سیستم به طوری که دقیقاً مشخص شود   -6 
 .چه زمانی رخ داده است
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 ضوابط فنی و امکانات الزامی :ج

 : در بانک اطّالعاتی2 برای اجرای عملیات جستجو1ایجاد یک سرویس وب -1 

به منظور ایجاد امکان دسترسی به اطّالعات موجود در بانکهای اطّالعاتی مختلف و                       
رای عملیات جستجو روی تمامی اطّالعات      یکپارچه سازی آنها، باید یک سرویس وب برای اج       

در این صورت به عنوان مثال چنان چه کاربری از طریق           .  موجود در پورتال استان ارایه شود     
یک وب سایت دیگر به دنبال فهرست مشاغل دولتی در کل کشور باشد، موتور جستجوی آن               

ر پورتال استان را    وب سایت از طریق فراخواندن سرویس وب پورتال استان، مشاغل موجود د          
 .استخراج و به صورت طبقه بندی شده به کاربر نشان می دهد

 :4 و اختصاصی سازی3امکان شخصی سازی -2 

پورتالهای استانی باید به گونه  ای طراحی شوند که امکان ارایه صفحه اختصاصی برای هر                   
ورود به سیستم و    کاربر و شخصی سازی آن وجود داشته باشد، به طوری که کاربران پس از               

 وارد صفحه ویژه خودشان شوند و بتوانند آن را به لحاظ              6 و کلمه عبور   5با ارایه نام کاربری   
در این صورت کاربران باید بتوانند . ظاهری و محتوایی بر اساس نیاز و سلیقه شان تنظیم کنند    

ت یا  تعیین کنند که در قسمتهای مختلف صفحه خودشان چه سرفصلها، عناوین اطّالعا                
مانند آمارهای استان، اطّالع رسانی و ارایه خدمات دولتی، اطّالعات مربوط به                (امکاناتی  

حمل و نقل عمومی، تقویم، وضعیت روزانه راهها و آب و هوا، کتابخانه الکترونیکی، راهنمای               
استفاده از پورتال، پرسشهای متداول، دریافت بازخورد مراجعه کنندگان به پورتال، درخواست             

                                                                                                                                       
1. Web Service 
2. Search 
3. Personalization 
4. Customization 
5. User Name 
6. Password 
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. وجود داشته باشد  ...)  درج یک خبر یا پیوند در پورتال، نظرسنجی، شکایات، سیستم اعالن و             
تمامی اطّالعات موجود در پورتال باید از لحاظ مکان قرارگیری در صفحه ویژه کاربر، تعداد و                

تا حد امکان   ...  نوع اطّالعات مورد نیاز و نمایش ظاهری مانند رنگ، نوع و اندازه قلمها  و                  
همچنین سیستم می تواند طبقات مختلفی از کاربران       .  قابل تعیین و تغییر توسط کاربران باشد      

در این صورت هر    .  را تعریف و برای هر طبقه سطح دسترسی خاص آن را مشخص نماید               
شایان ذکر است   .  کاربر با توجه به طبقه اش، سطح دسترسی خاص خودش را خواهد داشت             

 سیستم ثبت نام می کند، یک پروفایل کاربری برای او تشکیل           که هر زمان که یک کاربر در      
 .و اطّالعات وی در آنجا ثبت می شود

 :1احراز هویت یک مرحله ای -3 

سیستم باید این توانایی را داشته باشد که برای انجام امور در بخشهای مختلف پورتال که                     
 پس از آن، برای رفتن به سایر         نیاز به احراز هویت دارند، تنها یک بار احراز هویت کند و              
 .بخشها و انجام امور دیگر، نیاز به احراز هویت مجدد نباشد

 :UTF-83 2استفاده از کاراکترست یونی کد -4 

 یا به منظور   5 یا یک وسیله هوشمند    4تمامی اطّالعاتی که در پورتال برای نمایش روی مرورگر          
ارایه می گردد، باید با استفاده از      )  های وب به عنوان خروجی سرویس   (تعامل با سایر سیستمها     

 کاراکترست یونی کد باشد و استفاده از سایر کاراکترستهای ویژه فارسی مانند                           

Windows-1256   همچنین پورتال باید به گونه ای طراحی شود که بتواند             .   مجاز نیست

                                                                                                                                       
1. Single Sign In 
2. Unicode 
3. Unicode Transformation Format -8 
4. Browser 
5. Smart Device 
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ایه می شود،  رشته های با فرمت یونی کد را که توسط دیگر سرویسهای وب مرتبط با خود ار               
 .بپذیرد

پورتال باید قابلیت تبادل اطّالعات میان بانکهای اطّالعاتی، سیستمها و برنامه های کاربردی              -5 
 . داشته باشدXML1مختلف را با استفاده از فرمت 

                                                                                                                                       
1. Extensible Markup Language 
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 آموزش فنّاوری اطّالعات 

 کارکنان دولت
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  موضوع آموزش فنّاوری2/11/1381 مورخ 203222/1903بخشنامه شماره  
 اطّالعات کارکنان دولت

 شورای عالی اداری موضوع تحقق      22/4/1381ط مورخ   .722/13مصوبه شماره   )  15(در اجرای ماده    
دولت الکترونیک و نظام آموزش کارکنان دولت، برنامه آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان دولت در قالب                

محتوای آموزشی آنها که به پیوست      هفت مهارت و ساعات الزم برای آموزش آنها به شرح جدول زیر و               
 .آمده است، با رعایت موارد زیر جهت اجرا ابالغ می شود

 ردیف مهارت ساعات الزم آموزش
 1 مفاهیم پایه فنّاوری اطّالعات 12

 2 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها 8

 3 واژه پردازها 26

 4 صفحه گسترده ها 26

 5 بانکهای اطّالعاتی 26

 6 رایه مطالبا 20

 7 اطّالعات و ارتباطات 12

 
 .فراگیری مهارتها برای متصدیان مشاغل رسته خدمات الزامی نیست -1

 7 و   2،  1برای متصدیان مشاغل سطوح پایین تر از کارشناسی در سایر رسته ها، فراگیری مهارتهای              -2
 .ستگاه بالمانع استاجباری و فراگیری سایر مهارتها بر حسب نیازهای شغلی و با تشخیص د

برای متصدیان مشاغل مدیریتی، کارشناسی و همتراز آنها، فراگیری مهارتهای هفتگانه الزامی                  -3
 .است

انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای     .  برای هر یک از مهارتها، تنها فراگیری یک نرم افزار الزامی است             -4
 . باشدفراگیری هر یک از مهارتها به تشخیص دستگاه مربوط می

 که پایه و    2 و   1 سال است و به جز مهارتهای         4حداکثر زمان برای فراگیری مهارتهای هفتگانه         -5
 .پیش نیاز تلقی می شوند، رعایت ترتیب در یادگیری سایر مهارتها الزامی نیست
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یری از آنجا که بهره گیری الزم از مهارتهای مذکور نیاز به گذراندن دوره های آموزش تایپ و یادگ                  -6
واژگان کامپیوتری به زبان انگلیسی دارد ضروری است، به نحوی برنامه ریزی و اقدام گردد که                   
کاربران قادر به تایپ متون فارسی یا انگلیسی با سرعت مناسب و فهم واژه های انگلیسی مرتبط                   

 .شوند

اوری اطّالعات  عالوه بر مهارتهای هفتگانه که مهارتهای پایه ای هستند، دوره های اختصاصی فنّ              -7
 .براساس نیازهای شغلی و تشخیص دستگاه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام خواهد شد

مؤسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی که بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                   -8
رفه ای، صالحیت آنها محرز شده است، مؤسسات و مراکز آموزش عالی، سازمان آموزش فنی و ح                

مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و مدیریتهای تابع آن در سازمانهای مدیریت و                  
برنامه ریزی استانها مجاز به تعریف و برگزاری دوره های آموزشی برای تعلیم مهارتهای هفتگانه                 

 تنها  مراکز آموزش دستگاههای دولتی   .  طبق شرایط و محتوای مندرج در این بخشنامه می باشند          
 .مجاز به برگزاری دوره های آموزش فوق برای کارکنان خود می باشند

این بخشنامه به منزله صدور مجوز اجرای دوره های فوق الذکر برای دستگاههای دولتی تلقی                    -9
دستگاههای مجری موظف اند قبل از شروع دوره، اطّالعات الزم را برای دفاتر بخشی این       .  می گردد

 .رند تا امکان نظارت بر این گونه دوره ها فراهم شودسازمان ارسال دا

کارکنانی که قبالً دوره آموزشی مربوط به هر یک از مهارتها را گذرانده اند یا اظهار به دانستن آنها                    -10
ارزیابی و تأیید مهارت اظهار شده      .  می کنند نیازی به گذراندن دوره مربوط به آن مهارت را ندارند           

نان به عهده مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و مدیریتهای تابع              این دسته از کارک   
 .آن در سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها و سایر مراکز مورد تأیید این سازمان می باشد

کارکنان مشمول ماده   (سازوکار تشویقی برای کارکنانی که موفق به طی دوره ها یا دریافت تأییدیه               -11
مربوط به هر یک از مهارتهای هفتگانه می شوند، مطابق سازوکار انگیزشی               )  ین بخشنامه  ا 10

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع         28/12/1380 مورخ   22554/105بخشنامه شماره   
 .نظام جدید آموزش کارکنان دولت و سایر بخشنامه های مربوط است
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نحوه اجرا و کیفیت برگزاری دوره ها توسط مؤسسات و           سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر         -12
این بخشنامه نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعایت ضوابط           )  8(مراکز آموزشی موضوع ماده     

و یا نازل بودن کیفیت برگزاری دوره ها، طبق مقررات نسبت به سلب صالحیت از آنها اقدام خواهد                  
 .کرد

 طّالعاتمفاهیم پایه فنّاوری ا: مهارت اول 

  شروع کار1-1

  سخت افزار، نرم افزار و فنّاوری اطّالعات1-1-1

  فهمیدن مفاهیم پایه سخت افزار، نرم افزار و فنّاوری اطّالعات1-1-1-1

  انواع کامپیوتر1-1-2

 فهمیدن و فرق گذاشتن بین کامپیوترهای بزرگ، کوچک، شبکه، شخصی و کیفی از                      1-1-2-1
فهمیدن عبارات ترمینال باهوش    .  رعت، هزینه و نوع کاربران عمومی     زاویه های مختلف ظرفیت، س   

 .و ترمینال گنگ

  بخشهای اصلی یک کامپیوتر شخصی1-1-3

، دیسک سخت،   CPU یاد گرفتن بخشهای اصلی کامپیوتر شخصی، واحد پردازش مرکزی             1-1-3-1
 دیسک،  zip دیسکت،   ابزارهای معمول ورودی و خروجی، انواع حافظه، مخزنهای قابل انتقال مانند          

CDشناخت ابزارهای جانبی.  و غیره. 

 سخت افزار1-2

  واحد پردازش مرکزی1-2-1

 و فهمیدن نحوه انجام کار آن از قبیل            CPU درک کردن مفهوم واحد پردازش مرکزی           1-2-1-1
دانستن این امر که سرعت واحد پردازش . محاسبه، کنترل منطقی، دسترسی سریع به حافظه و غیره

 .زی با واحدی به نام مگاهرتز اندازه گیری می شودمرک
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  ابزارهای ورودی1-2-2

 دانستن تعدادی از مهم ترین ابزارهای ورود داده ها به کامپیوتر از قبیل موس، صفحه کلید،                  1-2-2-1
 .گوی چرخان، پویشگر، صفحه لمسی،  قلم نوری،  اهرم بازی و غیره

  ابزارهای خروجی1-2-3

 عمومی ترین ابزارهای خروجی برای نمایش دادن نتایج پردازشهایی که به وسیله                 دانستن 1-2-3-1
به عنوان مثال، انواع صفحه نمایش، چاپگرهایی که معموالً در دسترس             .  کامپیوتر انجام می شود  

دانستن این که کجا و چطور از این ابزارها           .  هستند، رسامها، بلندگو، دستگاه ترکیب صدا و غیره         
 . شوداستفاده می

 حافظه و مخزن1-3

  مخزن ذخیره سازی1-3-1

 مقایسه انواع اصلی مخزن ذخیره سازی از نظر سرعت، هزینه و ظرفیت، به عنوان مثال                      1-3-1-1
 . و نوار ذخیره کردن داده هاCD-ROM دیسک، دیسکت، zipخارجی، / دیسک سخت داخلی 

  انواع حافظه1-3-2

 ROM،  )حافظه با دسترسی تصادفی     (RAMه کامپیوتر مانند     فهمیدن تفاوت بین انواع حافظ     1-3-2-1
و فهمیدن این امر که این حافظه ها در چه زمانی مورد استفاده قرار                    )  حافظه فقط خواندنی   (

 .می گیرند

  اندازه گیری ظرفیت حافظه1-3-3

بایت، بیت، بایت، کیلو   ( دانستن این امر که چگونه حافظه کامپیوتر اندازه گیری می شود                 1-3-3-1
ارتباط دادن اندازه حافظه کامپیوتر با حروف، فیلدها، رکوردها، فایلها،               ).  مگابایت و گیگابایت   
 .فهرست و زیر فهرستها

  کارایی کامپیوتر1-3-4

، اندازه حافظه   CPU دانستن تعدادی از عواملی که در کارایی کامپیوتر مؤثرند مانند سرعت                1-3-4-1
 .سخت، ظرفیت و سرعت دیسک RAMاصلی 
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  نرم افزار1-4

  انواع نرم افزار1-4-1

  دانستن مفهوم نرم افزارهای سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی و دانستن تعامل بین آنها1-4-1-1

  نرم افزار سیستم عامل1-4-2

 و ارایه یک    GUI فهمیدن عملکرد اصلی سیستم عامل، فهمیدن عبارت واسط کاربر گرافیکی            1-4-2-1
 ن، توجه به فواید اصلی واسط کاربر گرافیکیمثال از آ

  نرم افزارهای کاربردی1-4-3

 فهرست کردن تعدادی از عمومی ترین کاربردهای نرم افزار همراه با استفاده های آن از قبیل                1-4-3-1
واژه پردازها، کاربردهای چندرسانه، صفحه گسترده ها، بانکهای اطّالعاتی، حقوق و دستمزد،                  

 .یه و نشر رومیزیابزارهای ارا

  توسعه سیستمها1-4-4

دانستن .  فهمیدن این امر که چگونه سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر ایجاد شده و توسعه می یابد       1-4-4-1
مراحل تحقیق، بررسی، برنامه نویسی و تست که اغلب در توسعه سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر                  

 .به کار گرفته می شوند

 ی شبکه های اطّالعات1-5

  شبکه محلی و شبکه وسیع1-5-1

 دانستن فواید کار گروهی و WAN و شبکه های وسیع LAN دانستن تعریف شبکه های محلی 1-5-1-1
 به اشتراک گذاشتن منابع در شبکه

  شبکه های تلفنی1-5-2

 و  PSDN فهمیدن نحوه استفاده از شبکه های تلفنی،  فهمیدن عبارت شبکه داده عمومی                  1-5-2-1
فهمیدن عبارات دورنگار، تلکس، مودم،      .   و ارتباطات ماهواره ای    ISDNوشمند دیجیتالی   شبکه ه 

 .آنالوگ، دیجیتال و نرخ تبادل اطّالعات که با واحد بیت در ثانیه اندازه گیری می شود
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  پست الکترونیک1-5-3

ناتی برای  فهمیدن این امر که چه امکا      .   فهمیدن عبارت پست الکترونیک و کاربردهای آن         1-5-3-1
دانستن تعدادی از تجهیزات و فنّاوری های        .  ارسال و دریافت پست الکترونیک مورد نیاز است          

 .ارتباطی و اطّالعاتی مورد نیاز برای استفاده از پست الکترونیک

  اینترنت1-5-4

فهمیدن منطق  .  دانستن مفهوم اینترنت و تعدادی از کاربردهای اصلی آن          .   تعریف اینترنت  1-5-4-1
. قتصادی مربوط به سیستمهای پستی اینترنت وابسته به روشهای ارایه سیستمهای پستی دیگر               ا

 Webفهمیدن موتور جستجو در اینترنت، فهمیدن تعامل بین اینترنت و شبکه جهانی 

  کامپیوتر در زندگی روزمره1-6

  کامپیوتر در خانه1-6-1

ر خانه مانند سرگرمی، نگهداری حسابهای       دانستن تعدادی از کاربردهای کامپیوتر شخصی د        1-6-1-1
مربوط به دخل و خرج خانه، کار کردن در خانه، انجام پروژه ها و تکالیف خانگی با استفاده از پست                    

 .الکترونیک و اینترنت

  کامپیوتر در کار یا آموزش1-6-2

از انواع سیستمهای    دانستن تعدادی از کاربردهای اداری و حرفه ای کامپیوتر، ارایه مثالهایی              1-6-2-1
آشنا بودن به جاهایی که . مبتنی بر کامپیوتر که در تجارت، صنعت، دولت و آموزش استفاده می شود        
 یک کامپیوتر نسبت به انسان برای انجام کاری مناسب تر است و برعکس

  کامپیوتر در زندگی روزمره1-6-3

 مانند مغازه ها، کتابخانه ها، جراحی        آشنا بودن به کاربردهای کامپیوتر در زندگی روزمره             1-6-3-1
 .پزشکی، استفاده از کارتهای هوشمند و غیره

 جامعه و فنّاوری اطّالعات 1-7

  جهان متغیر1-7-1

 فهمیدن عبارات جامعه اطّالعات و بزرگراه اطّالعاتی، دانستن تعدادی از مشکالت مربوط به                1-7-1-1
 ، فهمیدن مفهوم تجارت الکترونیک2000سال 
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  فضای کاری مناسب1-7-2

 فهمیدن این امر که چه شرایطی می توانند به ایجاد یک محیط کاری مناسب کمک کنند،                    1-7-2-1
مانند امواج و اشعه های متصاعد شده از کامپیوتر، محل مناسب برای قرار گرفتن صفحه نمایش،                   

 صندلی،  صفحه کلید، فراهم کردن نور و رطوبت مناسب

  فردی سالمت و امنیت1-7-3

 توجه به مباحث سالمت، انجام احتیاطات الزم در هنگام استفاده از کامپیوتر مانند توجه به                   1-7-3-1
پوشش و محافظ مناسب برای کابل برق، بار بیش از حد روی آن نگذاشتن، دانستن صدماتی که                   

ر، فشار بر   عموماً بر اثر کار در محیط نامناسب ایجاد می شود، مانند صدمات ناشی از خستگی مکر                
روی چشم بر اثر اشعه صفحه نمایش و مسائلی که در اثر بد نشستن و درست قرار نگرفتن وضعیت              

 .بدن در محیط کار ایجاد می شود

  حفاظت از اطّالعات، مالکیت معنوی و بحث قوانین1-8

  حفاظت از اطّالعات1-8-1

 از فایلهای کامپیوتر به مخزنهای        دانستن هدف و ارزش استفاده از ابزارهای تهیه پشتیبان            1-8-1-1
دانستن نحوه حفاظت از کامپیوترهای شخصی در مقابل متجاوز، دانستن مسائل                .  قابل انتقال 

خصوصی مربوط به کامپیوتر شخصی مانند حفاظت از کامپیوتر، سیاستگذاری مناسب در کلمات                
 Passwordعبور 

 .ده ها ایجاد می شوددانستن اتفاقاتی که با قطع برق بر روی فایلها و دا 

  ویروسهای کامپیوتری1-8-2

توجه به این امر که چگونه ویروس       .   تعریف ویروس با توجه به مفهومی که در کامپیوتر دارد           1-8-2-1
فهمیدن خطر انتقال دادن فایلها از اینترنت روی            .  می تواند وارد یک سیستم کامپیوتری شود        

 ابله با ویروسدانستن تعدادی از ابزارهای مق. کامپیوتر
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  مالکیت معنوی1-8-3

 فهمیدن مالکیت معنوی در نرم افزار و تعدادی از اصلی ترین مباحث قانونی و امنیتی در رابطه                 1-8-3-1
دانستن تعدادی از مشکالت انتقال فایلها در       .  با کپی کردن، به اشتراک گذاشتن و سرقت دیسکها         

 م افزارهای آزاد و مجوز کاربرشبکه، فهمیدن عبارات نرم افزارهای مشترک، نر

  اقدامات محافظت از داده ها1-8-4

فهمیدن مشکالت این اقدامات و توضیح        .   دانستن اقدامات محافظت از داده ها در کشور          1-8-4-1
 تعدادی از سوء استفاده های انجام شده از داده های شخصی

 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها: مهارت دوم 

 ر شروع کا2-1

  قدمهای اولیه کار با کامپیوتر2-1-1

  روشن کردن کامپیوتر2-1-1-1

  نحوه مناسب پایین آوردن سیستم عامل و خاموش کردن کامپیوتر2-1-1-2

  راه اندازی مجدد کامپیوتر2-1-1-3

 مشاهده اطّالعات اصلی سیستم کامپیوتر مانند نوع سیستم عامل، پردازنده، حافظه نصب شده              2-1-1-4
RAMغیره و  

شامل زمان و تاریخ، تنظیمات صدا، تنظیمات صفحه         .   مشاهده مشخصات میز کار کامپیوتر      2-1-1-5
 صفحه، تغییر حالت صفحه نمایش در هنگام کار نکردن با کامپیوتر              Settingنمایش مانند زمینه،    

 مانند تصاویر پی درپی، برنامه های متحرک و غیره

 format  توانایی شکل دادن به دیسکت2-1-1-6

 help استفاده از توابع کمک 2-1-1-7
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  محیط رومیزی2-2

 Icons کار با شِماها 2-2-1

 انتخاب و انتقال شماهای رومیزی، شناخت شماهای رومیزی پایه مانند دیسک سخت، درخت              2-2-1-1
ایجاد یک مسیر کوتاه و دسترسی به        .  فهرستها، زیرفهرستها و فایلها، سطل آشغال قابل بازیابی         

 فایل از طریق میز کار یا یک منوی رومیزی مجازی

 شناخت قسمتهای مختلف یک پنجره رومیزی، قسمت عنوان، قسمت ابزار، قسمت منو،                  2-2-1-2
  قسمت وضعیت و قسمت تغییر دید محتویات پنجره

کل  فهمیدن این که چگونه می توان یک پنجره رومیزی را در قسمت پایین قرار داد، به اندازه                  2-2-1-3
 .صفحه بزرگ کرد، یا به اندازه مختلف در آورد و در نهایت چگونه آن را بست

قسمت عنوان، قسمت ابزار، قسمت منو،        :   شناخت بخشهای مختلف یک پنجره کاربردی        2-2-1-4
 قسمت وضعیت، قسمت تغییر دید محتویات پنجره و حرکت پنجره ها روی میز کار

 یک پنجره کاربردی را در قسمت پایین قرارداد، به اندازه کل             فهمیدن این که چگونه می توان     2-2-1-5
حرکت بین  .  صفحه بزرگ کرد، یا به اندازه های مختلف در آورد و در نهایت چگونه آن را بست                   

 پنجره های باز

  سازماندهی پرونده ها2-3

 کشوها/  فهرستها 2-3-1

 کشو در کامپیوتر/  فهمیدن ساختار اصلی فهرست 2-3-1-1

 زیرکشو/ کشو و زیر فهرست /  ایجاد یک فهرست 2-3-1-2

 بررسی کردن یک کشو، مشاهده تعدادی از مشخصات فهرست مانند اسم، اندازه و آخرین                   2-3-1-3
 .تاریخی که به هنگام شده است

 توانایی شناخت طیف وسیعی از انواع فایلهای بانکهای اطّالعاتی،  فایلهای ارایه، فایلهای متن،              2-3-1-4
 .لهای تصویر و غیرهفای

  مشاهده مشخصات فایل مانند اسم، اندازه، نوع فایل،  آخرین زمان اصالح و غیره2-3-1-5

  تغییر دادن اسم فایلها و فهرستها2-3-1-6
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  کپی،  انتقال و حذف2-3-2

  انتخاب یک فایل به طور مستقل یا به عنوان یک گروه از تعدادی از فایلهای مجاور و یا دور                    2-3-2-1
 از هم

 کشوها/  کپی کردن و چسباندن برای تهیه نسخه دوم بین فهرستها 2-3-2-2

  تهیه یک پشتیبان از داده ها روی دیسکت2-3-2-3

  استفاده از توابع بریدن و چسباندن برای انتقال فایلها و فهرستها2-3-2-4

  حذف فایلها از یک یا چند فهرست2-3-2-5

 انتخاب شده حذف فهرستها یا کشوهای 2-3-2-6

  جستجو2-3-3

  برای مشخص کردن محل یک فایل یا یک فهرستfind استفاده از ابزار پیدا کردن 2-3-3-1

  جستجوی اسم، تاریخ، نوع فایل یا فهرست و غیره2-3-3-2

  ویرایش ساده2-4

  استفاده از یک نرم افزار ویرایشگر2-4-1

 ه واژه پرداز و ایجاد یک فایل اجرای یک نرم افزار ویرایشگر یا یک برنام2-4-1-1

 کشو/  ذخیره کردن یک فایل در یک فهرست 2-4-1-2

  ذخیره کردن یک فایل در یک دیسکت2-4-1-3

  بستن نرم افزار ویرایش متن2-4-1-4

  مدیریت چاپ2-5

  چاپ کردن2-5-1

  توانایی چاپ سند در یک چاپگر نصب شده2-5-1-1

 ت چاپگرهای نصب شده تغییر چاپگر پیش فرض از فهرس2-5-1-2

  مشاهده پنجره پیشرفت عمل چاپ و مدیر چاپ رومیزی2-5-1-3
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 واژه پردازها: مهارت سوم 

  شروع کار3-1

  قدمهای اولیه کار با واژه پرداز3-1-1

  باز کردن یک واژه پرداز3-1-1-1

  باز کردن یک سند موجود، انجام بعضی تغییرات و ذخیره کردن آن3-1-1-2

 کردن چند سند باز 3-1-1-3

  ایجاد یک سند جدید و ذخیره کردن آن3-1-1-4

  ذخیره کردن یک سند موجود در دیسک سخت یا روی یک دیسکت3-1-1-5

  بستن یک سند3-1-1-6

 help استفاده از توابع کمک 3-1-1-7

  بستن نرم افزار واژه پرداز3-1-1-8

  تنظیمات پایه3-1-2

  تغییر نحوه رؤیت واژه پرداز3-1-2-1

  استفاده از ابزار بزرگ نمایی و کوچک نمایی3-1-2-2

 )toolbarجعبه ابزار یا ( اصالح عالمتهای نمایشی متناظر دستورات 3-1-2-3

  تبادل سند3-1-3

، rtf، فایل متن ویژه     txt ذخیره کردن یک سند موجود به شکلهای مختلف مانند فایل متن               3-1-2-1
 .اده در نرم افزارها و نسخه های مختلف آن و غیرهالگوی سند، انواع فرمتهای قابل استف

  ذخیره کردن یک سند به فرمت مناسب برای استفاده در سایتهای وب3-1-2-2

  اعمال پایه3-2

  قراردادن داده ها3-2-1

  وارد کردن یک حرف، کلمه، عبارت یا حجم کوچکی از متن3-2-1-1

  استفاده از دستور برگشت3-2-1-2

 دن یک پاراگراف جدید وارد کر3-2-1-3
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 )سیمبول( وارد کردن کاراکترهای ویژه 3-2-1-4

  قراردادن یک دستور انتهای صفحه در سند3-2-1-5

  انتخاب داده ها3-2-2

  انتخاب حرف، کلمه، عبارت، پاراگراف یا کل سند3-2-2-1

  کپی، انتقال و حذف3-2-3

ردن یک متن مشابه در سند، استفاده از ابزار           استفاده از ابزار کپی و چسباندن برای تکرار ک           3-2-3-1
 بریدن و چسباندن برای انتقال یک متن در سند

  کپی و انتقال متن بین سند های فعال3-2-3-2

  حذف متن3-2-3-3

  جستجو و جایگزینی3-2-4

  استفاده از دستور جستجو برای یک کلمه یا عبارت در سند3-2-4-1

 نی برای یک کلمه یا عبارت در سند استفاده از دستور جایگزی3-2-4-2

  شکل دادن3-3

  شکل دادن به متن3-3-1

  تغییر دادن اندازه و نوع فونت3-3-1-1

  ایتالیک کردن، برجسته کردن و زیرخط دار کردن3-3-1-2

  تغییر دادن رنگ متن3-3-1-3

 )چینوسط چین، راست چین، چپ چین و تمام ( استفاده از ابزارهای چیدمانی متن 3-3-1-4

  استفاده از پیوند در مکان مناسب3-3-1-5

  دندانه دندانه کردن متن3-3-1-6

  تغییر فاصله بین خطوط3-3-1-7

  کپی کردن فرمت یک بخش انتخاب شده از متن3-3-1-8

  شکل دادنهای معمول3-3-2

 چپ، راست، مرکز و اعشاری: tab  استفاده از مجموعه های مختلف چند فاصله3-3-2-1

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 457 آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان دولت/ بخشنامه های مرتبط با تحقق دولت الکترونیک ... / بخش دوم ـ 

  اضافه کردن کادر به سند3-3-2-2

  استفاده از فهرستهای اعداد و عالمتها3-3-2-3

  الگوها3-3-3

  انتخاب یک الگوی مناسب سند برای استفاده در یک کاربرد مشخص3-3-3-1

  کارکردن با یک الگو برای انجام یک کار مشخص3-3-3-2

  به اتمام رساندن یک سند3-4

  شیوه ها و صفحه آرایی3-4-1

  به کار بردن یک شیوه موجود برای یک سند3-4-1-1

  قرار دادن شماره صفحه در سند3-4-1-2

  سرصفحه و پاصفحه3-4-2

  اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه در سند3-4-2-1

  قرار دادن زمان، نویسنده، شماره صفحه و غیره در سرصفحه و پاصفحه3-4-2-2

 ه متن در سرصفحه و پاصفحه به کار بردن گزینه های پایه شکل دادن ب3-4-2-3

  به کار بردن گزینه های فورمت متن اولیه در سرصفحه و پاصفحه3-4-2-4

  اصالح امالیی و دستوری سند3-4-3

  استفاده از ابزار بررسی کننده امالیی و انجام اصالحات مورد نیاز در سند3-4-3-1

 ات مورد نیاز در سند استفاده از ابزار بررسی کننده دستوری و انجام اصالح3-4-3-2

  بر پا کردن سند3-4-4

  سند شامل اصالح جهت و اندازه صفحه و موارد مشابهSetting اصالح 3-4-4-1

  اصالح حاشیه های سند3-4-4-2

  چاپ کردن3-5

  آماده سازی برای چاپ3-5-1

  پیش نمایش سند3-5-1-1

  استفاده از گزینه های اصلی چاپ3-5-1-2
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  سند در یک چاپگر نصب شده چاپ کردن یک3-5-1-3

  ویژگی های پیشرفته3-6

  جدول3-6-1

  ایجاد یک جدول استاندارد3-6-1-1

 شکل دادن، اندازه، رنگ خانه و غیره:  تغییر مشخصات یک خانه جدول3-6-1-2

  قرار دادن و حذف کردن سطر و ستون3-6-1-3

  اضافه کردن کادر به جدول3-6-1-4

 شکل دهی اتوماتیک در جدول استفاده از ابزار 3-6-1-5

  تصویر3-6-2

  اضافه کردن یک تصویر یا فایل گرافیکی به یک سند3-6-2-1

  اضافه کردن شکلهای استاندارد به یک سند، تغییر رنگ خطها و رنگ داخل این شکلها3-6-2-2

  انتقال تصویر و یا یک شیء رسم شده به یک سند3-6-2-3

  یا شیء گرافیکی تغییر اندازه یک تصویر و3-6-2-4

  وارد کردن اشیا3-6-3

  وارد کردن یک صفحه گسترده به یک سند3-6-3-1

  وارد کردن یک فایل تصویر، نمودار و یا شیء گرافیکی به یک سند3-6-3-2

  ترکیب پستی3-6-4

  ایجاد یک فهرست پستی یا سایر فایلهای داده ای برای استفاده در یک ترکیب پستی3-6-4-1

 کیب یک فهرست پستی با یک سند نامه یا برچسب تر3-6-4-2

 صفحه گسترده ها: مهارت چهارم 

 شروع کار 4-1

  قدمهای اولیه کار با صفحه گسترده ها4-1-1

  باز کردن یک صفحه گسترده4-1-1-1
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  باز کردن یک صفحه گسترده موجود، انجام بعضی تغییرات و ذخیره کردن آن4-1-1-2

 گسترده باز کردن چند صفحه 4-1-1-3

  ایجاد یک صفحه گسترده جدید و ذخیره کردن آن4-1-1-4

  ذخیره کردن یک صفحه گسترده موجود در دیسک سخت یا روی یک دیسکت4-1-1-5

  بستن یک صفحه گسترده4-1-1-6

 help استفاده از توابع کمک 4-1-1-7

  بستن نرم افزار صفحه گسترده4-1-1-8

  تنظیمات پایه4-1-2

 حوه رؤیت صفحه گسترده تغییر ن4-1-2-1

  استفاده از ابزار بزرگ نمایی و کوچک نمایی4-1-2-2

 toolbar اصالح عالمتهای نمایشی متناظر دستورات 4-1-2-3

  تبادل سند4-1-3

، فایل متن   txt ذخیره کردن یک صفحه گسترده موجود به شکلهای مختلف مانند فایل متن               4-1-3-1
 ای قابل استفاده در نرم افزارها و نسخه های مختلف آن و غیره الگوی سند، انواع فرمته،rtfویژه 

  ذخیره کردن یک سند به فرمت مناسب برای استفاده در سایتهای وب4-1-3-2

  اعمال پایه4-2

  قرار دادن داده ها4-2-1

  وارد کردن اعداد در یک خانه4-2-1-1

  وارد کردن متن در یک خانه4-2-1-2

 )سیمبل(رهای ویژه  وارد کردن کاراکت4-2-1-3

  وارد کردن فرمولهای ساده در یک خانه4-2-1-4

 Undo استفاده از دستور برگشت 4-2-1-5

  انتخاب داده ها4-2-2

  انتخاب یک خانه یا محدوده ای از خانه های مجاور و یا دور از هم4-2-2-1
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 ر از هم انتخاب یک سطر یا ستون، انتخاب محدوده ای از سطرهای مجاور یا دو4-2-2-2

  کپی، انتقال و حذف4-2-3

 استفاده از ابزار کپی و چسباندن برای اینکه محتویات یک خانه را در قسمت دیگری از صفحه    4-2-3-1
 .کاری کپی نماید

  استفاده از ابزار بریدن و چسباندن برای انتقال محتویات یک خانه صفحه کاری4-2-3-2

 ات کاری فعال انتقال محتویات یک خانه بین صفح4-2-3-3

  انتقال محتویات یک خانه بین صفحات گسترده فعال4-2-3-4

  حذف محتویات خانه ها در محدوده انتخاب شده4-2-3-5

  جستجو و جایگزینی4-2-4

  استفاده از دستور جستجو برای یافتن محتویات خانه مورد نظر4-2-4-1

 تویات خانه مورد نظر استفاده از دستور جایگزینی برای جایگزین کردن مح4-2-4-2

  سطرها و ستونها4-2-5

  وارد کردن سطرها و ستونها4-2-5-1

  اصالح پهنای یک ستون و ارتفاع یک سطر4-2-5-2

  حذف سطرها و یا ستونهای انتخاب شده4-2-5-3

  مرتب کردن داده ها4-2-6

  مرتب کردن صعودی یا نزولی داده های انتخاب شده به ترتیب عددی4-2-6-1

  مرتب کردن صعودی یا نزولی داده های انتخاب شده به ترتیب حروف الفبا4-2-6-2

  فرمولها و توابع4-3

  فرمولهای منطقی و محاسباتی4-3-1

 استفاده از فرمولهای پایه منطقی و محاسباتی برای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در یک                     4-3-1-1
 صفحه گسترده

 . صورت بروز خطا در هنگام کار با فرمولها ایجاد می شود شناخت پیغامهای استانداردی که در4-3-1-2
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 استفاده از ابزار پرکردن خودکار خانه ها برای وارد کردن داده های منظم و با یک ترتیب                      4-3-1-3
 مشخص

  فهمیدن و استفاده از خانه مرجع نسبی در فرمولها و توابع4-3-1-4

 فرمولها و توابع فهمیدن و استفاده از خانه مرجع مطلق در 4-3-1-5

  کار کردن با توابع4-3-2

  استفاده از تابع جمع کردن4-3-2-1

  استفاده از تابع متوسط گیری4-3-2-2

  شکل دادن4-4

  شکل دادن به خانه های عددی4-4-1

 شکل دادن خانه ها برای نمایش شیوه های عددی متفاوت مانند تعداد رقم اعشار و تعداد                    4-4-1-1
استفاده و یا عدم استفاده از کاما برای جدا کردن             .  از نقطه اعشار قرار گیرد     صفر هایی که بعد     

 )سه رقم، سه رقم(شمارگان 

  شکل دادن خانه برای نمایش شیوه های متفاوت تاریخ4-4-1-2

  شکل دادن به خانه ها برای نمایش سمبولهای مختلف برای اعداد پولی4-4-1-3

 مایش اعداد به شکل درصد شکل دادن به خانه ها برای ن4-4-1-4

  شکل دادن به خانه های متن4-4-2

شکل دادن به متن به شکل ایتالیک کردن، برجسته کردن و یا تغییر نوع                .   تغییر اندازه متن   4-4-2-1
 فونت

  تغییر رنگ فونت متن4-4-2-2

  تنظیم کردن جهت قرار گرفتن متن4-4-2-3

  شکل دادن به خانه ها4-4-3

 چپ، راست، باال و پایین: دن محتویات خانه های انتخاب شده تنظیم کر4-4-3-1

  کادربندی محدوده ای از خانه های انتخاب شده4-4-3-2

  اصالح امالیی و دستوری4-4-4
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  استفاده از بررسی کننده امالیی و دستوری و ایجاد اصالحات مورد نیاز4-4-4-1

  برپا کردن سند4-4-5

  اصالح حاشیه های سند4-4-5-1

  تنظیم کردن سند برای قرار گرفتن در یک صفحه4-4-5-2

  اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه4-4-5-3

  تغییر جهت صفحه، عمودی یا افقی و تعیین اندازه صفحه4-4-5-4

  چاپ کردن4-5

  چاپ یک سند صفحه گسترده ساده4-5-1

  استفاده از گزینه های چاپ4-5-1-1

  پیش نمایش یک صفحه گسترده4-5-1-2

  چاپ یک صفحه گسترده یا صفحه کاری4-5-1-3

  چاپ قسمتی از یک صفحه کاری یا محدوده ای از خانه های دوباره تعریف شده4-5-1-4

  ویژگی های پیشرفته4-6

  وارد کردن اشیا4-6-1

  وارد کردن اشیا به یک صفحه گسترده شامل فایلهای تصویر، نمودارها، فایلهای متن و غیره4-6-1-1

 نتقال و تغییر اندازه اشیای وارد شده به صفحه گسترده ا4-6-1-2

  نمودارها و گرافها4-6-2

 ایجاد انواع مختلفی از نمودارها و گرافها از شکلهای صفحه گسترده برای تجزیه و تحلیل                    4-6-2-1
 اطّالعات مانند نمودار دایره ای، ستونی و سه بعدی

 اضافه کردن عنوان یا برچسب، تغییر دادن اندازه          . ویرایش و یا اصالح یک نمودار یا گراف          4-6-2-2
 نمودار و اصالح رنگها در نمودار یا گراف

  تغییر نوع نمودار4-6-2-3

  انتقال و حذف نمودارها و گرافها4-6-2-4
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 بانکهای اطّالعاتی: مهارت پنجم 

 شروع کار 5-1

  قدمهای اولیه کار با بانکهای اطّالعاتی5-1-1

 بانک اطّالعاتی باز کردن یک 5-1-1-1

  باز کردن یک بانک اطّالعاتی موجود با طرح از پیش تعیین شده5-1-1-2

  اصالح یک رکورد در یک بانک اطّالعاتی موجود و ذخیره کردن آن5-1-1-3

  ذخیره کردن یک بانک اطّالعاتی در دیسک سخت و یا دیسکت5-1-1-4

  بستن یک بانک اطّالعاتی5-1-1-5

 helpتوابع کاربردی کمک  استفاده از 5-1-1-6

  تنظیمات پایه5-1-2

  تغییر نحوه رؤیت5-1-2-1

 )toolbarجعبه ابزار یا ( اصالح عالمتهای نمایشی متناظر دستورات 5-1-2-2

  ایجاد یک بانک اطّالعاتی5-2

  اعمال پایه5-2-1

  طراحی یک بانک اطّالعاتی5-2-1-1

 د نظر ایجاد یک جدول با فیلدها و مشخصات مور5-2-1-2

  هدایت و جهت دادن به کل یک جدول5-2-1-3

  وارد کردن داده ها به یک جدول5-2-1-4

  تعریف و تعیین کلیدها5-2-2

  تعیین یک کلید اولیه5-2-2-1

 )ایندکس( برپا کردن یک فهرست ارجاع 5-2-2-2

  طراحی جدول5-2-3

  اصالح مشخصات طرح جدول5-2-3-1

  اصالح مشخصات فیلد5-2-3-2
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  به هنگام کردن یک بانک اطّالعاتی5-2-4

  اصالح داده ها در جدول5-2-4-1

  حذف داده ها در جدول5-2-4-2

  اضافه کردن رکوردها به بانک اطّالعاتی5-2-4-3

  حذف رکوردها از بانک اطّالعاتی5-2-4-4

  استفاده از فرمها5-3

  ایجاد یک فرم5-3-1

  ایجاد یک فرم ساده5-3-1-1

 دن داده ها به بانک اطّالعاتی با استفاده از فرمهای ساده وارد کر5-3-1-2

  اصالح طرح یک فرم5-3-2

  شکل دادن به متن5-3-2-1

  تغییر رنگ در زمینه در طرح فرم5-3-2-2

  وارد کردن یک تصویر یا فایل گرافیکی به یک فرم5-3-2-3

  تغییر نحوه قرار گرفتن اشیا در طرح فرم5-3-2-4

 عات بازیابی اطّال5-4

  اعمال پایه5-4-1

  بارگذاری و ورود به یک بانک اطّالعاتی موجود5-4-1-1

  پیدا کردن یک رکورد بر اساس معیار مشخص5-4-1-2

  ایجاد یک درخواست ساده5-4-1-3

  ایجاد یک درخواست با استفاده از چند شرط5-4-1-4

  ذخیره کردن یک درخواست5-4-1-5

  اضافه کردن فیلترها5-4-1-6

  حذف کردن فیلترها5-4-1-7

  پاالیش یک درخواست5-4-2
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  اضافه کردن فیلد ها به یک درخواست5-4-2-1

  حذف فیلدها از یک درخواست5-4-2-2

  انتخاب کردن و مرتب کردن5-4-3

  انتخاب و مرتب کردن داده ها بر اساس شرایط داده شده5-4-3-1

 های منطقی معمول انتخاب و مرتب کردن داده ها بر اساس عملکرد5-4-3-2

  ایجاد گزارشها5-4-4

  ارایه داده های انتخاب شده در یک روال مشخص بر روی صفحه و در گزارشها5-4-4-1

  اصالح یک گزارش5-4-4-2

  ایجاد و سفارشی کردن سرصفحه ها و پاصفحه ها5-4-4-3

  داده های گروهی در گزارشات کلی، جزیی و غیره5-4-4-4

 بارایه مطال: هارت ششمم 

  شروع کار6-1

  قدمهای اولیه کار با نرم افزار ارایه مطالب6-1-1

  باز گردن یک نرم افزار ارایه مطالب6-1-1-1

  باز کردن یک سند موجود ارایه مطالب، انجام پاره ای از اصالحات و ذخیره کردن آن6-1-1-2

  باز کردن چند سند6-1-1-3

 د روی دیسکت یا دیسک سخت ذخیره کردن یک سند ارایه مطالب موجو6-1-1-4

  بستن یک سند ارایه مطالب6-1-1-5

 help استفاده از توابع کاربردی کمک 6-1-1-6

  بستن برنامه ارایه مطالب6-1-1-7

  تنظیمات پایه6-1-2

  تغییر نحوه رؤیت6-1-2-1

  استفاده از ابزار کوچک نمایی و بزرگ نمایی صفحه6-1-2-2
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 )toolbarجعبه ابزار یا ( متناظر دستورات  اصالح عالمتهای نمایشی6-1-2-3

  تبادل سند6-1-3

، فایل متن   txt ذخیره کردن یک سند ارایه مطالب موجود به شکلهای مختلف مانند فایل متن               6-1-3-1
  الگوی سند، انواع فرمتهای قابل استفاده در نرم افزار ها و نسخه های مختلف آن و غیره،rtfویژه 

 ک سند به فرمت مناسب برای استفاده در سایتهای وب ذخیره کردن ی6-1-3-2

  اعمال پایه6-2

  ایجاد یک سند ارایه مطالب6-2-1

  ایجاد یک سند جدید ارایه مطالب6-2-1-1

 انتخاب یک طرح مناسب از مجموعه طرحهای اتوماتیک موجود برای یک اسالید مستقل                 6-2-1-2
 متن و فهرستهای عالمت دارمانند عنوان ارایه، نمودار سازمانی، نمودار و 

  اصالح طرح اسالید6-2-1-3

  اضافه کردن متن6-2-1-4

  اضافه کردن یک تصویر از کتابخانه تصاویر6-2-1-5

 master استفاده از اسالید مسلط 6-2-1-6

  کپی، انتقال و حذف متن6-2-2

ک سند یا چند سند      استفاده از دستورات کپی و چسباندن برای ایجاد یک کپی از متن در ی                 6-2-2-1
 فعال

  استفاده از دستورات بریدن و چسباندن برای انتقال متن در یک سند یا چند سند فعال6-2-2-2

  حذف متن انتخاب شده6-2-2-3

  کپی، انتقال و حذف تصاویر6-2-3

 استفاده از دستورات کپی و چسباندن برای ایجاد یک کپی از یک تصویر در یک سند یا چند                    6-2-3-1
  فعالسند

  استفاده از دستورات بریدن و چسباندن برای انتقال یک تصویر در یک سند یا چند سند فعال6-2-3-2

  حذف یک تصویر6-2-3-3
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  کپی، انتقال و حذف اسالیدها6-2-4

 استفاده از دستورات کپی و چسباندن برای ایجاد یک کپی از یک اسالید در یک سند یا چند                    6-2-4-1
 سند فعال

 استفاده از دستورات بریدن و چسباندن برای انتقال یک اسالید در یک سند یا چند سند فعال 6-2-4-2

  عوض کردن ترتیب اسالید ها در یک سند ارایه مطالب6-2-4-3

  حذف یک یا چند اسالید از سند ارایه مطالب6-2-4-4

  شکل دادن6-3

  شکل دادن به متن6-3-1

  تغییر نوع فونت6-3-1-1

 لیک کردن، برجسته کردن، زیرخط دار کردن و تغییر حالت حروف در متن ایتا6-3-1-2

  سایه دار کردن حروف، باالتر یا پایین تر از خط کرسی بردن متن6-3-1-3

  به کار بردن یک رنگ متفاوت برای متن6-3-1-4

  تنظیم متن در راست، چپ، باال و پایین6-3-1-5

  تنظیم فاصله بین خطها6-3-1-6

 ییر اعداد و عالیم فهرست تغ6-3-1-7

  اصالح جعبه های متن6-3-2

  تغییر اندازه و انتقال جعبه متن در یک اسالید6-3-2-1

  میزان کردن خط، شیوه و رنگ جعبه متن6-3-2-2

  گرافها و نمودارها6-4

  رسم اشیا6-4-1

  اضافه کردن انواع مختلفی از خط در یک اسالید6-4-1-1

 ک اسالید انتقال خطها در ی6-4-1-2

  تغییر رنگ و اصالح پهنای خط6-4-1-3

  اضافه کردن انواع شکل، جعبه ها، دایره ها، خطها و غیره به یک اسالید6-4-1-4
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  چرخش و تغییر زاویه اشیای رسم شده در یک اسالید6-4-1-5

 رنگ شکلها و نوع خط آنها:  تغییر مشخصات شکلها6-4-1-6

  سایه دار کردن یک شکل6-4-1-7

  نمودارها6-4-2

  ایجاد یک نمودار سازمانی6-4-2-1

  اصالح ساختار یک نمودار سازمانی6-4-2-2

  ایجاد انواع مختلف نمودارها، نمودار دایره ای، استوانه ای و غیره6-4-2-3

  تصاویر و سایر اشیا6-4-3

  وارد کردن تصاویر از سایر فایلها6-4-3-1

 در یک اسالید تغییر اندازه و انتقال تصاویر 6-4-3-2

 متن، صفحه گسترده، جدول، نمودار یا فایلهای گرافیکی در یک اسالید:  وارد کردن سایر اشیا6-4-3-3

  کپی کردن یک شیء وارد شده به یک اسالید مسلط6-4-3-4

  اضافه کردن جلوه های ویژه کادر به یک شیء6-4-3-5

  چاپ کردن و ارایه مطالب6-5

  برپا کردن اسالید6-5-1

 انتخاب شکل خروجی مناسب برای نمایش اسالیدها مانند اور هد، ارسال به رسانه ها،                      6-5-1-1
  میلی متری و نمایش روی صفحه35اسالیدهای 

  تغییر جهت اسالید، عمودی یا افقی6-5-1-2

  آماده شدن برای ارایه6-5-2

  اضافه کردن یادداشت به اسالید ها برای کمک به ارایه دهنده6-5-2-1

  شماره گذاری اسالید ها6-5-2-2

  استفاده از برنامه بررسی امالیی و دستوری و انجام اصالحات الزم6-5-2-3

  چاپ کردن6-5-3
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متن اسالید، مرتب کننده اسالید، رؤیت یادداشتها و         :   پیش نمایش چاپ در حالتهای مختلف      6-5-3-1
 فرمت نهایی ارایه

 جی مختلف و حالتهای متنوع نمایش چاپ کردن اسالیدها در فرمتهای خرو6-5-3-2

  استفاده از برنامه بررسی امالیی و دستوری و انجام اصالحات الزم6-5-3-3

 جلوه های ویژه اسالید 6-6

  متحرک سازی ارایه6-6-1

  اضافه کردن جلوه های متحرک سازی به اسالیدها6-6-1-1

  تغییر تنظیمات اولیه جلوه های متحرک سازی6-6-1-2

 له عبور مرح6-6-2

  اضافه کردن جلوه های مربوط به عبور از اسالید6-6-2-1

  نمایش اسالیدها6-7

  ارایه مطالب6-7-1

  شروع نمایش اسالید ها از هر اسالید مورد نظر6-7-1-1

  استفاده از ابزار هدایت و ناوبری روی صحنه6-7-1-2

  مخفی کردن اسالیدها6-7-1-3

 اطّالعات و ارتباطات: مهارت هفتم 

  شروع کار با اینترنت7-1

  قدمهای اولیه کار با اینترنت7-1-1

  باز کردن یک نرم افزار کاربردی مشاهده وب7-1-1-1

  دانستن نحوه ایجاد و ساختار یک آدرس وب7-1-1-2

  نمایش یک صفحه وب مورد نظر7-1-1-3

 )صفحه شروع( تغییر صفحه خانگی نرم افزار مشاهده وب 7-1-1-4

  کردن یک صفحه وب در یک فایل ذخیره7-1-1-5
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 help استفاده از توابع کاربردی کمک 7-1-1-6

  بستن نرم افزار کاربردی مشاهده وب7-1-1-7

  تنظیمات پایه7-1-2

 مد نمایش/  تغییر نحوه رؤیت 7-1-2-1

 )toolbarجعبه ابزار یا ( اصالح عالمتهای نمایشی متناظر دستورات 7-1-2-2

 یر روی صفحه وب نشان دادن تصاو7-1-2-3

  نیاوردن فایلهای تصویر روی صفحه وب7-1-2-4

  ناوبری وب7-2

  دسترسی به یک آدرس وب7-2-1

 و مجموعه داده های مربوط به آن URL باز کردن یک آدرس یکتا 7-2-1-1

  باز کردن یک پیوند ابرمتن یا یک پیوند تصویر و بازگشت به صفحه اصلی7-2-1-2

 ت مشخص و مجموعه داده های مربوط به آن مشاهده یک سای7-2-1-3

  جستجو در وب7-3

  استفاده از جستجو7-3-1

  تعریف نیازها برای جستجو7-3-1-1

  استفاده از یک کلمه کلیدی در جستجو7-3-1-2

  استفاده در عمل گرهای منطقی معمول در جستجو7-3-1-3

  چاپ کردن7-3-2

  اصالح گزینه های اولیه صفحه7-3-2-1

  چاپ یک صفحه اولیه با استفاده از گزینه های پایه چاپ7-3-2-2

  ارایه یک گزارش جستجو به عنوان یک سند چاپ شده7-3-2-3

  نشان کردن و عالمت گذاری7-4

  ایجاد یک نشانه7-4-1

  باز کردن یک نشانه صفحه وب7-4-1-1
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  عالمت گذاری یک صفحه وب7-4-1-2

  نشانه ها اضافه کردن صفحات وب به فهرست7-4-1-3

  شروع کار با پست الکترونیک7-5

  قدمهای اولیه کار با پست الکترونیک7-5-1

  باز کردن یک نرم افزار کاربردی پست الکترونیک7-5-1-1

  باز کردن صندوق پستی برای یک کاربر مشخص7-5-1-2

  باز کردن یک نامه پستی7-5-1-3

  بستن نرم افزار کاربردی پست الکترونیک7-5-1-4

  استفاده از توابع کمک7-5-1-5

  تنظیمات پایه7-5-2

 مدهای نمایش/  تغییر نحوه رؤیت 7-5-2-1

 )toolbarجعبه ابزار یا ( اصالح عالمتهای نمایشی متناظر دستورات 7-5-2-2

  نامه نگاری7-6

 )پیام( فرستادن یک نامه 7-6-1

  ایجاد یک نامه جدید7-6-1-1

 ر فیلد مربوط به مقصد قرار دادن یک آدرس پستی د7-6-1-2

  قرار دادن عنوان نامه در فیلد مربوط به موضوع7-6-1-3

  اضافه کردن یک امضای خودکار به نامه7-6-1-4

 . استفاده از ابزار بررسی امالیی و دستوری در صورتی که موجود باشد7-6-1-5

  ضمیمه کردن یک فایل به نامه7-6-1-6

 پایین یا باال فرستادن یک نامه با اولویت 7-6-1-7

  کپی، انتقال و حذف7-6-2

  استفاده از دستورات کپی و چسباندن برای تکرار یک متن در یک نامه یا در نامه فعال دیگر7-6-2-1

  استفاده از دستورات بریدن و چسباندن برای انتقال یک متن در یک نامه یا در نامه فعال دیگر7-6-2-2
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 و چسباندن برای قرار دادن متنی از اسناد دیگر در یک نامه استفاده از دستورات بریدن 7-6-2-3

  حذف متن از یک نامه7-6-2-4

  حذف فایل ضمیمه شده به نامه7-6-2-5

  خواندن یک نامه7-6-3

  باز کردن یک نامه7-6-3-1

  عالمت گذاری یک نامه در فهرست نامه ها7-6-3-2

  استفاده از صندوق پستی7-6-3-3

  ذخیره کردن فایل ضمیمه نامه باز کردن و7-6-3-4

  پاسخ دادن به نامه7-6-4

  پاسخ دادن به فرستنده7-6-4-1

  پاسخ دادن به همه7-6-4-2

  پاسخ دادن به نامه با قرار دادن نامه اصلی7-6-4-3

  پاسخ دادن به نامه بدون قرار دادن نامه اصلی7-6-4-4

  فرستادن نامه به دیگری7-6-4-5

  آدرس دهی7-7

 ستفاده از کتاب راهنمای آدرس ا7-7-1

  اضافه کردن یک آدرس پستی به فهرست آدرسها7-7-1-1

  حذف یک آدرس پستی از فهرست آدرسها7-7-1-2

 )فهرست توزیع( ایجاد یک فهرست جدید برای آدرسها 7-7-1-3

  به هنگام کردن کتاب راهنمای آدرس از صندوق پستی7-7-1-4

  فرستادن نامه به چند آدرس7-7-2

  فرستادن یک پیام با استفاده از فهرست توزیع7-7-2-1

  کپی یک نامه به آدرسهای دیگر7-7-2-2

 blind استفاده از ابزار کپی ناپیدا 7-7-2-3
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  مدیریت نامه ها7-8

  سازماندهی نامه ها7-8-1

  جستجوی یک نامه7-8-1-1

  ایجاد یک کشوی پستی جدید7-8-1-2

  حذف یک نامه7-8-1-3

 تقال نامه ها به کشوی پستی جدید ان7-8-1-4

  مرتب کردن فایلها بر اساس اسم، موضوع، تاریخ و غیره7-8-1-5

 موضوع ضوابط مربوط به 7/5/1382 مورخ 85791/1903 شماره بخشنامه 
 تعیین صالحیت مؤسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی

زش فنّاوری اطّالعات    موضوع برنامه آمو    3/11/1381 مورخ   203222/1903پیرو بخشنامه شماره     
کارکنان دولت در قالب هفت مهارت، ضوابط مربوط به تعیین صالحیت مؤسسات و مراکز آموزشی                     

بخشنامه “  9”بخشنامه مذکور، جزئیات مربوط به اطّالعات الزم مندرج در بند           “  8”غیردولتی موضوع بند    
 .و سایر موارد ضروری به شرح زیر جهت اجرا ابالغ می شود

 مربوط به تعیین صالحیت شرکتها و مؤسسات آموزشی غیر دولتی در رابطه با آموزش                     ضوابط -1
بخشنامه فوق الذکر به شرح زیر اعالم         “  8”مهارتهای هفتگانه فنّاوری اطّالعات موضوع بند          

سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استان محل اجرای دوره ها مکلف اند بر اساس این                 .  می گردد
بازدید از امکانات شرکتها و مؤسسات متقاضی، در صورت دارا بودن شرایط نسبت              ضوابط و پس از    

 هفته از تاریخ دریافت     3به صدور تأییدیه مربوط برای این گونه شرکتها و مؤسسات، حداکثر ظرف             
 .کامل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند

 .تیک را داشته باشند شرکت یا مؤسسه، طبقه بندی و احراز صالحیت شورای عالی انفورما1-1 

 در موضوع فعالیت شرکت یا مؤسسه آموزشی بر مبنای اساسنامه ثبت شده در اداره امور ثبت                  1-2 
 .شرکتها و مؤسسات، موضوع آموزش به روشنی قید شده باشد
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 مقررات و رویه های آموزشی شرکت یا مؤسسه، مکتوب و قابل دسترس باشد و در اختیار                     1-3 
 .دفراگیران قرار گیر

 مدرسان می بایست حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم رایانه و نیز حداقل                  1-4 
 .یک سال سابقه تدریس در همان رشته را دارا باشند

 تعداد مدرسان و فضای آموزشی شرکت یا مؤسسه آموزشی با تعداد و حجم برنامه های                      1-5 
 نفر و به ازای      30ن هر کالس حداکثر      آموزشی متناسب باشد به نحوی که تعداد فراگیرا         
 .حداکثر هر دو فراگیر، یک دستگاه رایانه موجود باشد

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان، بانک اطّالعات رایانه ای از اطّالعات شرکتها و                   1-6 
شامل مشخصات مدرسان، فضا و امکانات آموزشی و سایر موارد               (مؤسسات تأیید شده     

 . و آن را به روز نگهداری نمایدتشکیل) ضروری

سازمان مدیریت صنعتی و واحدهای استانی آن و جهاد دانشگاهی به مجموعه دستگاههای اجرایی               -2
 .بخشنامه اضافه می شوند“ 8”مجاز به تعریف و برگزاری دوره ها مندرج در بند 

دولتی یا  (وزش دهنده   بخشنامه مذکور، شامل نام دستگاه آم       “  9”اطّالعات الزم مندرج در بند         -3
دوره می باشد و   )  فراگیران(، عنوان، زمان، محل اجرا و تعداد کارکنان شرکت کننده               )غیردولتی

 هفته قبل از شروع هر دوره       3دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلف اند این اطّالعات را حداقل          
و یا به ) ر در تهران در خصوص دستگاههای اجرایی ملی مستق     (حسب مورد به دفاتر بخشی ذی ربط       

در خصوص دستگاههای استانی و واحدهای ملی        (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذی ربط        
 .اعالم نمایند) مستقر در استان

دستگاههای اجرایی مکلف اند پس از شرکت هر گروه از کارکنان خود در دوره های آموزشی،                      -4
ت کنندگان و نمرات کسب شده توسط آنها را         گزارشی از چگونگی اجرای دوره ها، مشخصات شرک      

در قالب دیسکت یا لوح فشرده و یا از طریق اینترنت حسب مورد به دفاتر بخشی ذی ربط                          
و یا سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی        )  درخصوص دستگاههای اجرایی ملی مستقر در تهران        (

دفاتر .  ارسال کنند )  اندر خصوص دستگاههای استانی و واحدهای ملی مستقر در است             (استان  
بخشی و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف اند که اطّالعات دریافتی را به صورت                   
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 ماه یک بار اطّالعات مربوط به عملکرد دوره های برگزار          6بانک اطّالعاتی رایانه ای نگهداری و هر       
 .ال نمایندشده را به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی این سازمان ارس

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در صدد ایجاد سازوکاری برای برگزاری استاندارد آزمونهای                -5
تا .   می باشد 1383مربوط به این دروه ها به صورت رایانه ای و متمرکز حداکثر از نیمه دوم سال                   

ده شرکت یا مؤسسه    زمان تدوین و استقرار سازوکار مورد نظر، برگزاری آزمونهای مربوط به عه              
مراکز آموزش دهنده مذکور مکلف اند ترتیبی      .  یا دستگاه دولتی آموزش دهنده می باشد     )  غیر دولتی (

 .اتخاذ کنند که آزمون مهارتهای سه تا هفت بخشنامه مذکور به صورت عملی برگزار شود

اعم از  (ه اجرایی   صدور گواهینامه پایان دوره های موضوع این بخشنامه برای کارکنان هر دستگا              -6
) کارکنان آموزش دیده توسط خود دستگاه و یا مراکز، شرکتها و مؤسسات مجاز دولتی و غیر دولتی                

 .به عهده همان دستگاه اجرایی می باشد

دفاتر بخشی در خصوص دستگاههای اجرایی ملی مستقر در         (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور       -7
معاونتهای امور مدیریت و منابع انسانی در         (نامه ریزی استان   و سازمانهای مدیریت و بر     )  تهران

مسئول هماهنگی، کنترل و نظارت     )  خصوص دستگاههای استانی و واحدهای ملی مستقر در استان        
 .بر برگزاری این دوره ها و آزمونهای آن می باشند

 سازمان مدیریت و 25/3/1382 مورخ 50815/1903بخشنامه شماره  
در صورت ارایه گواهینامه های پایان  ر موضوع امتیازدهی به افرادبرنامه ریزی کشو

 دوره های مربوط به مهارتها

 سازمان مدیریت و     9/6/1381 مورخ    103669/1802بخشنامه شماره    “  الف/  5”در اجرای بند      
طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در              «برنامه ریزی کشور موضوع     

، الزم است با توجه به بخشنامه شماره           »اههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت        دستگ
آموزش فنّاوری اطّالعات   « سازمان مدیریت و برنامه ریزی موضوع         3/11/1381 مورخ   203222/1903
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اضی، ، در صورت ارایه گواهینامه های پایان دوره های مربوط به مهارتها از طرف افراد متق             »کارکنان دولت 
 :امتیاز دهی بر مبنای جدول ذیل انجام گیرد

 ردیف مهارت امتیاز
4 

6 

20 

20 

20 

20 

10 

 مفاهیم پایه فنّاوری اطّالعات

 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

 واژه پرداز ها

 صفحه گسترده ها

 بانکهای اطّالعاتی

 ارایه مطالب

 اطّالعات و ارتباطات

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
 سازمان مدیریت و     9/6/1381 مورخ   103669/1802بخشنامه شماره   “  ب”ه به بند     ضمناً با توج  

 امتیاز به افرادی که قابلیت استفاده از نرم افزارهای تخصصی مربوط 30برنامه ریزی کشور، اعطای حداکثر 
ابی و تأیید   ارزی.  به رشته شغلی خود را دارا می باشند با ارایه گواهینامه های دوره های مذکور، بالمانع است              

مهارتهای اظهار شده توسط کارکنان به عهده مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و                      
مدیریتهای تابع آن در سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها و سایر مراکز مورد تأیید این سازمان                    

 .می باشد

این بخشنامه نظارت خواهد داشت     بدیهی است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر نحوه اجرای            
 .و در صورت عدم رعایت ضوابط، طبق قوانین و مقررات اقدام خواهد کرد
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 477 آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان دولت/ بخشنامه های مرتبط با تحقق دولت الکترونیک ... / بخش دوم ـ 

 دوره های فنّاوری موضوع 27/3/1383مورخ  50961/1903 بخشنامه شماره  
 اطّالعات

 اطّالعات  فنّاوری موضوع آموزش      3/11/1381 مورخ    203222/1903های شماره      بخشنامه پیرو
 تعیین صالحیت    به موضوع ضوابط مربوط       7/5/1382 مورخ    85791/1903لت و شماره     کارکنان دو 

 امتیازبندی آموزشگاههای   ودولتی، جزئیات مربوط به احراز صالحیت         مؤسسات و شرکتهای آموزشی غیر    
 : کشور به شرح زیر جهت اجرا ابالغ می گرددای حرفهآزاد رایانه ای دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و 

های فنّاوری اطّالعات     توانند برای اجرای دوره      می بخشنامهـ دستگاههای اجرایی موضوع این        1
 با آموزشگاههای آزاد رایانه ای     3/11/1381 مورخ   203222/1903 شماره   بخشنامهکارکنان دولت موضوع    

 فنی   معیارهای ارزشیابی مندرج در جدول پیوست و توضیحات ذیل آن توسط سازمان آموزش             طبقکه بر   
 هستند،  قرارداد   بخشنامه این   )3(ز امتیازات الزم مندرج در ماده       یاند و حا   ای کشور امتیازبندی شده    و حرفه 

 .منعقد نمایند

ماه   5 است بدون دریافت هیچ گونه وجهی حداکثر تا         مکلفای کشور    ـ سازمان آموزش فنی و حرفه     2
با توجه به   ( ظرفیت آنها    تعیینشگاههای متقاضی و     به امتیازبندی آموز   نسبتاز تاریخ ابالغ این بخشنامه      

 به ازای حداکثر هر دو فراگیر یک دستگاه رایانه             و نفر   20که تعداد فراگیران هر کالس حداکثر           این
 سال به روز خواهد نمود، به دستگاههای        هر و امتیازات و ظرفیت آموزشگاهها را که          اقدام،  )موجود باشد 

سال فهرست استانی      بایست هر  الذکر می   فوق سازمانعالوه بر آن      .  اجرایی کشور اعالم نماید     
 . مدیریت و برنامه ریزی استانها ارسال نمایدسازمانهای بهآموزشگاههای امتیازبندی شده را 

 از امتیازات جدول ارزشیابی را کسب نمایند مجاز به               امتیاز  500ـ آموزشگاههایی که حداقل       3
 .ندمی باشهای مذکور  برگزاری دوره

 کمی و کیفی سطح آموزشهای      ی برای ارتقا  آموزشگاههابه منظور اعطای فرصت الزم به          -تبصره
های مذکور را     دوره ،1384توانند تا پایان سال       است می  400 حداقل   آنهاخود، آموزشگاههایی که امتیاز     

 .برگزار نمایند

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  478

شرط استفاده آنان از مربیان     ،  از خود با آموزشگاههای مج    قرارداد دستگاههای اجرایی مکلف اند در      -4
های علوم رایانه و یا مهندسی و      با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته         مدرساندار و یا     کارت

 . سال سابقه تدریس را قید نمایند1 حداقل با

مسئول نظارت بر   )  دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی       (کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی      -5
باشد و مکلف است موارد مغایر با این بخشنامه را شناسایی و به                   می مذکوریازبندی آموزشگاههای   امت

 .ای جهت بررسی و اقدام اعالم نماید  فنی و حرفهآموزشسازمان 

 ماه از تاریخ دریافت      1 موظف است ظرف مدت        کشورای   سازمان آموزش فنی و حرفه       -تبصره
 .اساس مقررات اصالح نماید  شده را بررسی و امتیازات را براعالمد گزارش مغایرت از این سازمان، موار

، کلیه موارد بخشنامه     7/5/1382 مورخ   85791/1903  شماره به استثنای ماده یک بخشنامه          -6
 دستگاههای اجرایی که از خدمات       برای  3/11/1381 مورخ   203222/1903 بخشنامه شماره     ومذکور  

 مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها جهت انجام   سازمانهایکنند و     می الذکر استفاده  آموزشگاههای فوق 
 .ست ااالجرا  نظارتی، الزمامورهماهنگی های ضروری و 

  ارزشیابی آموزشگاههای آزاد رایانه ایمعیارهای جدول

 امتیاز حداکثر
 قابل کسب

 ردیف ارزشیابی معیارهای امتیاز

 1 شخصی:  محل آموزشگاهمالکیت وضعیت 5 -

 2 مسکونی: ملک کاربری 10 -

 3 اداری: ملک کاربری 20 -

 4  آموزشی-تجاری : ملک کاربری 25 -

 5  متر مربع فضای باز جهت ساعات تنفس2 هر 1 50

 6 * متر مربع 30 حداقل - مربع فضای اداری متر هر 1 50

 7 *ع  متر مرب50 حداقل - مربع فضای مفید آموزش تئوری و عملی متر هر 1 100

 Video Projector 8 و Printer, Scanner تجهیزات جانبی یازا به 1 -

 9 )یا معادل (IV، PentiumIII هر کامپیوتر یازا به 2 -

 NT/2000  windows 10 و  Novellو Linux هر سرور یازا به 5 -
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 امتیاز حداکثر
 قابل کسب

 ردیف ارزشیابی معیارهای امتیاز

* 28kbpsنترنت با سرعت حداقل شبکه ای با online هر کامپیوتر متصل و یازا به 2 -

  دستگاه8 حداقل

11 

 12 لیسانس): مندرج در لیست بیمه( هر نفر کادر آموزشی ثابت یازا به 5 25

 13 فوق لیسانس و باالتر): مندرج در لیست بیمه( هر نفر کادر آموزشی ثابت یازا به 7 35

  دارا بودن مدرک لیسانس یا باالتر مرتبط با رشته رایانه برای صاحب امتیازصورت در 30 -
 ** آموزشگاه

14 

 15 های تأسیس دار مندرج در پروانه  هر مربی کارتتعداد به 5 35

 16 های مرتبط با رایانه  هر پروانه تأسیس برای رشتهتعداد به 10 -

 17 *** هر سال سابقه فعالیت آموزش رایانه ای یازا به 5 50

 18 ر سال گواهینامه بین المللی اعطا شده د20 میانگین هر یازا به 1 -

 19 ای کشور گونه تخلف در بازرسی سازمان فنی و حرفههر ثبت -5 -

 20  سرویس ایاب و ذهاب هر یک- بوفه - کتابخانه - نمازخانه 5 20

 21  هر موضوعی به ازا- ترجمه کتب آموزشی مرتبط و دارای شابک و تألیف 5 -

 
 11 و   7،  6 مربوط به هر یک از ردیفهای        امتیاز کسب حداقل    ،عاتهای مهارتهای هفتگانه فنّاوری اطّال      اجرای دوره  برای  *

 قابلل جانبی   ی یک رایانه یا وسا    ، مربع متر  3فضایی است که به ازای هر       ،  7 منظور از فضای مفید آموزشی بند        .الزامی است 
باشد و   جهیزات آموزشی در آن می     ت استقرار منوط به    ،این تعلق امتیاز به فضای آموزشی       بنابر.   در آن قرار داشته باشد     استفاده

 .گیرد به فضاهای خالی امتیازی تعلق نمی

 اطّالع رسانی، ریاضی با گرایش کاربرد در       اطّالعات،، فنّاوری   )افزار نرم افزار و سخت  ( علوم و مهندسی کامپیوتر      های رشته  **
 .های مرتبط شناخته می شوند  برق، رشتهمهندسیکامپیوتر و 

 . امتیاز الزامی است10 کسب حداقل دولتهای مهارتهای هفتگانه فنّاوری اطّالعات کارکنان  ره اجرای دوبرای ***
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 شورای عالی اطّالع رسانی
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 شورای عالی 418و  417آیین نامه شورای عالی اطّالع رسانی مصوب جلسات  
 8/2/13771 و 25/1/1377مورخ  انقالب فرهنگی

 1ماده  

به منظور سیاستگذاری در امر اطّالع رسانی و هدایت شبکه ها و مراکز اطّالعاتی و هماهنگی فعالیت                 
آنها و تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت در زمینۀ  تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی                        

 در قالب نظام اطّالع رسانی جمهوری اسالمی ایران، شورای عالی اطّالع رسانی تشکیل                  اطّالع رسانی
 .می شود

 2ماده  

سیاستگذاری در امر اطّالع رسانی در چارچوب سیاستهای کلی نظام در امر اطّالع رسانی و با توجه                   
 .کامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخالقی نظام انجام خواهد یافت

 3ماده  

یس جمهور ریاست شورای عالی اطّالع رسانی را به عهده دارد و در غیاب ایشان، معاون اول وی                    رئ
 .جلسات هر دو ماه یک بار تشکیل می شود. ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت

 4ماده  

 :2ترکیب اعضای شورای عالی اطّالع رسانی

                                                                                                                                       
 . ابالغ گردیده است29/2/1377د س مورخ / 873این مصوبه طی نامه شماره . 1

 شورای عالی   525 و   494،  466،  424با عنایت به تغییر نام بعضی از وزارتخانه ها و سازمانها و مصوبات جلسات شماره                 .  2
پشتیبانی و نیروهای مسلح    انقالب فرهنگی در خصوص اضافه شدن وزرای اطّالعات، صنایع و معادن، خارجه و دفاع و                     

 .موارد مذکور در این ماده به شرح متن اصالح و اعمال گردیده است. اضافه گردیده اند
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 )رئیس شورا(رئیس جمهور  -1 

 اوریوزیر علوم و تحقیقات و فنّ -2 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -3 

 وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّالعات -4 

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -5 

 وزیر آموزش و پرورش -6 

 وزیر بازرگانی -7 

 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران -8 

 رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور -9 

 ه ملی و اسناد جمهوری اسالمی ایرانرئیس کتابخان -10 

 رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -11 

 یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم -12 

حداکثر سه نفر از متخصصان اطّالع رسانی به انتخاب و حکم رئیس جمهور که یکی از آنان                   -13 
 .داز حوزه علمیه خواهد بو

 وزیر اطّالعات -14 

 وزیر صنایع و معادن -15 

 وزیر امور خارجه -16 

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -17 

 5ماده  

 :وظایف شورای عالی اطّالع رسانی

سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت در زمینۀ تولید، پاالیش و مبادلۀ اطّالعات و                  -1 
 .سراسر کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظامنظارت بر امر اطّالع رسانی 

 .تدوین و تصویب اصول نظام جامع اطّالع رسانی کشور -2 
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ایجاد شرایط الزم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و                 -3 
به کارگیری اطّالعات در بخشهای مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فنی،                  

 .در چارچوب ضوابط مصوب...  پژوهشی و آموزشی،

 .هماهنگ  کردن فعالیتهای بخش دولتی و غیر دولتی بر اساس نظام جامع اطّالع رسانی کشور -4 

تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین نامه ها، قواعد و معیارهای اطّالع رسانی                  -5 
 .موردنیاز نظام جامع اطّالع رسانی کشور

مقررات مربوط به چگونگی بهره گیری از شبکه های بین المللی اطّالع رسانی و تصویب           تنظیم   -6 
 .آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع مربوط

ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه ای و نیز سیاستهای بهره گیری از فنّاوری های                -7 
 .نوین اطّالعاتی

 .تفاده از روشهای علمی و پژوهشیبررسی وضعیت موجود و آینده نگری با اس -8 

 .ایجاد زمینه های الزم برای اعتالی دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطّالع رسانی -9 

ارزیابی فعالیتهای بخشهای اصلی اطّالع رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق               -10 
 .فعالیتها با نظام جامع اطّالع رسانی

اره فعالیتهای اصلی مراکز اطّالع رسانی جهت رفع اختالفهای احتمالی میان           داوری نهایی درب   -11 
 .مراکز در موارد غیر قضایی

 6ماده  

شورای عالی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که محل استقرار آن و نحوۀ تعیین دبیر توسط شورا                       
 .مشخص می شود
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 7ماده  

و کمیته های مختلفی خواهد بود که         شورای عالی، برای انجام وظایف خود دارای کمیسیونها              
تشکیالت، وظایف و اختیارات آن را آیین نامه های مصوب شورای عالی اطّالع رسانی با هماهنگی سازمان               

 .مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهند کرد

 8ماده  

عالی وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات موظف است در چارچوب برنامه ها و سیاستهای شورای                  
حدود .  اطّالع رسانی خدمات مخابراتی مورد نیاز را در اختیار مراکز مورد تأیید شورای عالی قرار دهد                    

نظارتهای فنی برای همخوانی نظامهای این مراکز با نظامهای مخابراتی کشور توسط شورای عالی                    
 .اطّالع رسانی تعیین می شود

 9ماده  

رای عالی اطّالع رسانی و دبیرخانۀ  آن در تمامی زمینه های           کلیه مراکز اطّالع رسانی موظف اند با شو      
مربوط به وظایف شورا همکاری کنند و اطّالعات الزم را به موقع در اختیار شورا و دبیرخانۀ آن قرار                        
دهند، مصوبات شورا نیز در چارچوب وظایف آن برای این مراکز و تمامی وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات        

 .لتی الزم االجرا استو شرکتهای دو

 شورای عالی انقالب    8/2/1377 و   25/1/1377 مورخ   418 و   417 ماده در جلسات     9این آیین نامه در    
 .فرهنگی به تصویب رسید
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 دفتر رئیس جمهور موضوع وظایف و 13/4/1379 مورخ 13510نامه شماره  
 سازمان کار دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی

  وظایف عمومی-الف 

 برنامه ریزی و هماهنگی الزم به منظور برگزاری جلسات شورا -1 

تهیه و تدوین رویه ها و روشهای مناسب برای طرح و بررسی موضوعات در شورا و                          -2 
 کمیسیونهای مربوطه

طراحی و استقرار یک نظام مناسب و کارآمد پشتیبانی برای تحقق وظایف و مأموریتهای                   -3 
 و دبیرخانهشورا، کمیسیونهای مربوطه 

 برنامه ریزی جهت اداره امور عمومی کمیسیونهای شورا -4 

تهیه و تنظیم دستور جلسات، مشروح مذاکرات و تنظیم و ابالغ صورتجلسه ها و مصوبات                   -5 
 شورا و پیگیری اجرای آنها

یس تهیه و تنظیم و ارایه گزارشهای ادواری از فعالیتهای شورا، کمیسیونها و دبیرخانه به رئ                  -6 
 شورا و سایر مراجع ذی ربط

 اطّالع رسانی عمومی و تخصصی از فعالیتهای شورا -7 
 دبیرخانه برای اجرای وظایف خود دارای ردیف مستقل بودجه عمومی خواهد بود و تهیه و                  -تبصره

 .تدوین برنامه و بودجه سالیانه دبیرخانه به عهده دبیر شورای عالی می باشد

  وظایف تخصصی-ب 

مه ریزی و فراهم آوردن تمهیدات الزم به منظور تحقق وظایف و مأموریتهای شورا در                  برنا -1 
زمینه سیاستگذاری امر اطّالع رسانی، هدایت و هماهنگی شبکه ها و پایگاههای اطّالعاتی و              

 تدوین برنامه های تحقیقاتی اطّالع رسانی
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اعم از دولتی و     (ادی  همکاری و هماهنگی با بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتص            -2 
و به منظور فراهم آوردن تسهیالت مناسب برای انجام تحقیقات بنیادی، توسعه ای          )  غیردولتی

 و کاربردی در زمینه اطّالع رسانی

ایجاد هماهنگی الزم به منظور تنظیم صحیح روابط و مناسبات شورا و کمیسیونهای مربوط                 -3 
ط و جلب مشارکت آنها در حسن اجرای تصمیمات         با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی رب      

 شورا

) دولتی و غیر دولتی   (دریافت طرحها و پیشنهادات دستگاههای اجرایی و مراکز اطّالع رسانی            -4 
و انجام بررسی های الزم تخصصی توسط کمیسیونهای شورا و طبقه بندی و اظهار نظر                   

 درخصوص آنها عندالزوم طرح در شورا

مه ریزی برای انجام مطالعات کارشناسی در زمینه وظایف شورا از طریق                 بررسی و برنا    -5 
 کمیسیونهای تخصصی، دستگاههای اجرایی و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی

 تعیین نمایندگان شورا جهت شرکت در جلسات تخصصی -6 

تهیه و تنظیم سیستمها، روشها و رویه های مناسب برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات                   -7 
 شورا

 دبیرخانه شورای عالی، طرحهای مورد نظر برای ارایه در شورای عالی را پس از انجام                   -1تبصره  
 .بررسی کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی و کسب نظر کمیسیون راهبردی اقدام می نماید

 .موارد خاص با هماهنگی و تأیید رئیس شورای عالی مجاز می باشد

نهاد با وظایف دیگر وزارتخانه ها مرتبط و یا قانوناً موکول به              درصورتی که موضوع پیش    -2تبصره  
موافقت آنها باشد و یا بار مالی داشته باشد، دبیرخانه شورا حسب مورد قبالً نظر وزارتخانه و یا                             

 .دستگاههای مربوط را کسب و در شورا یا کمیسیون مطرح می نماید

. مي شود بايد در مدت تعيين شده اعالم نظر نمايند        دستگاههايي كه به موجب اين بند از آنها استعالم          
چنان چه نظريه دستگاه ظرف مهلت مقرر ارسال نشود اين امر به منزله موافقت تلقي شده و پيشنهاد براي       

 .بررسي به كميسيون مربوط ارسال مي شود
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  سازمان کار دبیرخانه-ج 

و فنّاوری اطّالعات مستقر و دبیر شورا     دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی در وزارت ارتباطات         -1 
 .که معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن می باشد با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد

 فرهنگ و   -شورا دارای یک کمیسیون راهبردی مرکب از وزرای پست و تلگراف و تلفن                  -2 
یریت و   رئیس سازمان مد     - اطّالعات    - علوم، تحقیقات و فنّاوری         -ارشاد اسالمی    

 نفر از خبرگان و متخصصین و دبیر          2  -ا  .ا. سازمان صدا و سیمای ج      -برنامه ریزی کشور   
 .شورا، با مسئولیت وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود

تخصصی خواهد بود که بنا به پیشنهاد        )  های(شورای عالی، حسب موضوع دارای کمیسیون       -3 
 .گردندکمیسیون راهبردی و تصویب شورا ایجاد می 

هر کمیسیون دارای یک رئیس و نایب رئیس از بین اعضای منتخب خواهد بود و دبیر هر                      
 .کمیسیون از طرف دبیرخانه شورای عالی تعیین خواهد شد

 نفر از خبرگان و متخصصین به        2 در کلیه کمیسیونهای تخصصی و راهبردی، حداقل           -1تبصره  
تصویب اعضای کمیسیون برای مدت یک سال با حق          پیشنهاد مشترک رئیس کمیسیون و دبیرخانه و         

 .رأی، عضو خواهند بود و انتخاب مجدد ایشان بالمانع است

 در مواردی که دستور کار کمیسیون مرتبط با وظایف یک وزارتخانه یا سازمان باشد وزیر                -2تبصره  
 .یا رئیس دستگاه ذی ربط با حق رأی، در کمیسیون شرکت خواهد کرد

ی کمیسیونهای تخصصی شورا، حسب موضوع با حق رأی، در جلسات کمیسیون               رؤسا -3تبصره  
 .راهبردی شرکت خواهند نمود

سوابق کلیه مطالعات و بررسی های کمیسیونهای مختلف در دبیرخانه شورای عالی                      -4 
 .اطّالع رسانی حفظ و نگهداری می گردد

ی بررسی تخصصی به یکی از       کلیه مطالب مورد نظر برای طرح در شورای عالی ابتدا برا              -5 
نظرات .  کمیسیونهای تخصصی و یا تعدادی از آنها بنا به موضوع ارجاع می گردد                      

تخصصی با اکثریت آرای اعضا از طریق کمیسیون راهبردی به شورا یا                 )  های(کمیسیون
 .مراجع ذی ربط ارایه می گردد
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ور، شامل اهداف، راهبردها و     نظارت بر تدوین پیش نویس برنامه جامع فنّاوری اطّالعات کش          -6 
سیاستهای کالن جهت لحاظ نمودن در برنامه های توسعه کشور و فراهم نمودن زمینه و                  
هماهنگی فعالیتهای بخش غیر دولتی در تهیه برنامه جامع فنّاوری اطّالعات کشور و اجرای               

 .آن بر عهده کمیسیون راهبردی می باشد

سازمان امور  (نگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور       تشکیالت تفصیلی دبیرخانه با هماه     -7 
 .تعیین و ابالغ می گردد) اداری و استخدامی

با همکاری دبیرخانه   )  سازمان امور اداری و استخدامی    (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور       -8 
ده و  نسبت به بررسی وضعیت شوراها، مجامع و تشکیالت فعال در امر اطّالع رسانی اقدام نمو             

ضمن بازآرایی وظایف، پیشنهادات الزم را جهت حذف، ادغام و یا انتقال وظایف به شورای                 
 .عالی اداری ارایه خواهد نمود
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 صورتجلسات 

 شورای عالی اطّالع رسانی
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 16/10/13771 مورخ صورتجلسه اول شورای عالی اطّالع رسانی 

 جناب آقای بجنوردی

 کتابخانه ملیمشاور محترم رئیس جمهور و رئیس 

 با  16/10/1377همان گونه که مستحضرید، نخستین جلسه شورای عالی اطّالع رسانی در مورخ                
شرکت اعضا و در حضور ریاست محترم جمهوری برگزار شد که تصمیمات جلسه مزبور، حسب نظر                     

 :ریاست محترم جمهوری به شرح ذیل، جهت پیگیری و اجرا، ابالغ می گردد

لی به عنوان دبیر موقت شورا جهت تشکیل کمیته ای مرکب از اعضای شورا برای               انتخاب جناب عا   -1
 .تعیین اولویتها و خط مشی ها و نیز تنظیم دستور کار جلسه آینده شورای عالی

 تعیین تکلیف دبیر و محل استقرار دبیرخانه شورای عالی، حتی المقدور از بین دستگاهها و                        -2
ر اطّالع رسانی فعالیت دارند، محلی برای استقرار دبیرخانه انتخاب و           سازمانهایی که هم اکنون در ام    

 .جهت تصویب و تأیید نهایی به شورای عالی پیشنهاد گردد

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف گردید تشکیالت اداری و سازمانی دبیرخانه شورای                 -3
 .یشنهاد نمایدعالی را جهت تصویب و تأیید نهایی به جلسه آینده شورا پ

 .تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامۀ داخلی شورای عالی -4

مدت زمان ارایه گزارشهای مربوط به بندهای فوق حداکثر ظرف یک ماه آینده که جلسه آتی                      -5
 .شورای عالی می باشد تعیین گردید

                                                                                                                                       
 .گردیده است  دفتر رئیس جمهور ابالغ22/10/1377 مورخ 67774 این صورتجلسه طی نامه شماره -1
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 24/9/13781صورتجلسه دوم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ   

 با شرکت اعضا و به ریاست رئیس         24/9/1378لی اطّالع رسانی در مورخه      دومین جلسه شورای عا   
 :محترم جمهور تشکیل گردید که مصوبات جلسه مزبور به شرح ذیل می باشد

  در خصوص تعیین محل استقرار دبیرخانه و چگونگی انتخاب دبیر-الف 

رش حوزه ریاست    با توجه به نظر ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم تمایل ایشان به گست                   -
جمهوری و از طرف دیگر ارایه پیشنهادهایی در مورد تعیین محل دبیرخانه در حوزه ریاست جمهوری،                   
سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات، مقرر شد رأی گیری به عمل آید که                        

ی اطّالعات با اکثریت آرا، برای      محلهای مذکور به رأی گذاشته شد و در نتیجه وزارت ارتباطات و فنّاور             
 .استقرار محل دبیرخانه تعیین گردید

 دبیر شورای عالی اطّالع رسانی توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن معرفی و با حکم رئیس جمهور                   -
 .انتخاب مجدد وی بالمانع است.  سال انتخاب می شود2برای مدت 

 های مربوط به اطّالع رسانی تعیین و          سطح دبیر در حد معاونت وزیر و از متخصصین رشته                -
 .تشکیالت دبیرخانه توسط دبیر شورا با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشخص گردد

 در خصوص وظایف دبیرخانه و دبیر شورای عالی و آیین نامه داخلی و کمیسیونهای -ب 
 تخصصی

ابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، دفتر      با توجه به طرحهای ارایه شده از سوی سازمان اسناد و کت            
ریاست جمهوری و نظرات اعالم شده توسط اعضا  در جلسه، مقرر شد موضوع در کمیته ای متشکل از                     
وزیر پست و تلگراف و تلفن، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و                      

ا، .ا.وری اسالمی ایران، رئیس سازمان صدا و سیمای ج         بودجه، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمه       
                                                                                                                                       

 .گردیده است  ابالغ دفتر رئیس جمهور12/10/1378 مورخ 53116این صورتجلسه طی نامه شماره . 1
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بررسی و  )  و یا معاونان ایشان   (وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی               
 .طی یک ماه طرح نهایی برای مالحظه و تأیید رئیس محترم جمهور تقدیم گردد

 .عالی نیز دعوت به عمل خواهد آمددر جلسات این کمیته، حسب ضرورت از دیگر اعضای شورای 

متن پیشنهادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران در مورد آیین نامه داخلی شورا                 
 . زیر به تصویب رسیدمورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصالحاتی به شرح

 ر کشور میالدی د2000 اقدامات انجام شده پیرامون حل مشکل رایانه ها در سال -ج 

آقای دکتر سپهری راد مسئول و هماهنگ کننده فعالیتهای دستگاههای مختلف کشور برای حل                  
 .، گزارش کاملی ارایه نمودند2000مشکل رایانه ها در سال 

  در مورد سیاستهای کلی استفاده از اینترنت-د 

 را تهیه و در     پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد دبیرخانه با کسب نظر اعضای شورای عالی طرحی                
 .دستور کار جلسه آتی شورای عالی قرار دهد

 7/2/13791صورتجلسه سوم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ  

از برنامه های زیرساختی شبکه    )  شرکت مخابرات ایران  (گزارش وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات        -1
ریع درافزایش ظرفیت شبکه و امکان      اطّالع رسانی ارایه گردید و لزوم توجه بیشتر به این امر و تس            

 اقتصادی و تصمیم گیری به این امکانات تأکید           -دسترسی آحاد جامعه بخصوص مراکز علمی         
 .گردید

سیاستهای توسعه و تسهیل ارایه خدمات اطّالع رسانی و اینترنت در کشور مورد بحث و بررسی قرار                 -2
 ارایه خدمات اطّالع رسانی و اینترنت در         راهبردهای کالن «گرفت و نکات مورد تأیید با عنوان          

 .به پیوست می باشد» کشور

                                                                                                                                       
 .گردیده است  دفتر رئیس جمهور ابالغ11/2/1379 مورخ 11509این صورتجلسه طی نامه شماره . 1

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  498

برای تهیه آیین نامه نحوه ارایه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی، مقرر گردید موضوع در                    -3
 .دبیرخانه بررسی و پیشنهاد برای اعضای  محترم شورای عالی تقدیم شود

عالی، مقرر شد اعضای محترم نظرات مربوط را در         در مورد تشکیل کمیسیونهای تخصصی شورای        -4
موارد پیشنهادی و یا جدید به دبیرخانه اعالم نموده و دبیرخانه، حاصل مشورتها را برای کسب نظر                 

 .به رئیس شورای عالی اعالم نماید

 راهبردهای مصوب 

عات، به منظور   دسترسی آحاد جامعه به خدمات اطّالع رسانی و اینترنت، و به طور کلی به اطّال                  -1
مورد تأیید و تأکید    ...  ارتقای کارآمدی و پیشرفت علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و             

 .می باشد

به منظور توسعه دسترسی عمومی به اطّالعات مفید و گسترش شبکه های اطّالع رسانی محلی و                  -2
ی این امر توسط دستگاههای     ملی توأم با تولید و عرضه اطّالعات، الزم است تمهیدات مناسب برا            

 .مختلف اجرایی پیش بینی و به کار گرفته شود

از تولید و ارایه اطّالعات و بانکهای اطّالعاتی به زبان فارسی و بخصوص در ابعاد فرهنگی و                        -3
 .اسالمی حمایت جدّی به عمل آید

ی استفاده جوانان کشور    از تولید برنامه های آموزش و سرگرمی به زبان فارسی و یا چند زبانه برا                 -4
 .حمایت جدّی به عمل آید

از توسعه خدمات اطّالع رسانی در شبکه های اطّالع رسانی و اینترنت به زبان فارسی حمایت و                     -5
 فارسی و یا دوزبانه، امکان جستجو در بانکهای             Emailاز قبیل    (تشویق جدی صورت گیرد       

 ...).اطّالعاتی به زبان فارسی و 

 ضرورت جهانی، برای راه اندازی و ایجاد بستر الزم برای تجارت الکترونیکی و مراسالت              با توجه به   -6
الکترونیکی، دستگاههای مربوط در اسرع وقت طرحهای جامع الزم را تهیه و به کار گرفته که                     

 .منجر به خسارت اقتصادی نگردد
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ترنت تهیه و در آن همه ابعاد مجموعه های اطّالعات در سطح بسیار خوب برای معرفی قابلیتهای این -7
همچنین اطّالع رسانی کافی از ویژگی های جدید مرتباً       .   مثبت و بعضاً نگران کننده نیز ذکر شود         -

 .به مردم داده شود تا با آگاهی بیشتر به مسائل توجه کنند

ارت برای هدایت و استفاده صحیح، سیاستهای تشویقی و بعضاً سوبسیدی ارجح بوده و روشهای نظ               -8
 .و کنترل قانونمند باشد

به منظور احتراز عملی از آسیبهای احتمالی، اقدام همه جانبه برای تدوین ضوابط فیلترسازی و                     -9
 :کنترل همراه با تمهید ابزار الزم به عمل آید؛ کنترل در سه سطح باید سازماندهی شود

کز در مخابرات کشور خواهد      حاکمیتی، نقطه تماس بین المللی به صورت متمر       - در سطح ملی     9-1 
بود و کنترلهای کالن در اینجا صورت می گیرد، جزئیات این امر توسط کمیسیون نظارتی                  

 .منتخب در شورای عالی تهیه و با تصویب شورای عالی برای اجرا ابالغ می گردد

ضوابط ،  )ISPرسا،  ( در سطح شرکتها و مؤسسات ارایه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت              9-2 
 .فیلترسازی و رعایت نکات کنترلی تدوین، و برای به کارگیری ابالغ گردد

می توانند در صورت تمایل از نرم افزارهای کنترل و فیلتر که به طور            :  هاخانواده  در سطح کاربران و      9-3 
 .ها همراه با آموزش ارایه می گردد استفاده نمایند)ISPرسا، (رایگان توسط مخابرات و یا 

با توجه به لزوم و ضرورت بهره مندی از شبکه های اطّالع رسانی و اینترنت، و همچنین توجه نسبت                 -10
به ابعاد و زوایای مختلف آن، یک گروه کارشناسی زیر نظر دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی                   

مات بررسی های الزم را انجام و برای ارایه خدمات توسط شرکتهای و مؤسسات ارایه کننده خد                  
آیین نامه ضوابط تهیه و جهت تصویب در شورای عالی ارایه            )  ISPرسا،  (اطّالع رسانی و اینترنت    

 .شود
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 11/5/13791 چهارم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ صورتجلسه 

مصوبات جلسه چهارم شورای عالی که با شرکت اعضا و با حضور ریاست محترم جمهوری اسالمی                  
 : تشکیل گردید، به شرح زیر می باشد11/5/1379اطّالع رسانی در تاریخ ایران و رئیس شورای عالی 

دسترسی به اطّالعات، انحصاری نبوده و کلیه شهروندان حق دسترسی به خدمات اطّالع رسانی را                 -1
ضوابط فنی و حفاظتی برای ایجاد هر       .  دارند و تکثر نقاط تماس بین المللی نیز مورد تأیید می باشد          

ن المللی غیر از مخابرات کشور، توسط دبیرخانه و کمیته مربوط با عضویت دبیر                 نقطه تماس بی  
شورای عالی اطّالع رسانی، نماینده حوزه علمیه قم در شورای عالی اطّالع رسانی، نمایندگان                   
تام االختیار وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، اطّالعات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،              

 ارشاد اسالمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و به تصویب شورای عالی                     فرهنگ و 
 .می رسد

ضمناً نماینده حوزه علمیه قم در شورای عالی اطّالع رسانی که عضو کمیته مذکور می باشند در                     
 .صورت تمایل می توانند عضو روحانی دیگر شورای عالی را به نیابت از خویش معرفی کنند

ههای اجرایی دولتی برای سرمایه گذاری جهت ایجاد نقطه تماس بین المللی، به طور مستقل              دستگا -2
 اقتصادی مربوط   -از مخابرات، برای کاربرد در حوزه وظایف مربوط، الزم است گزارش توجیه فنی              

را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت ضوابط مذکور در بند یک                     
 .قدام نمایندا

با توجه به تصویب و ابالغ تشکیالت دبیرخانه و کمیسیون راهبردی، دیگر کمیسیونهای تخصصی                -3
 :شورا با عناوین زیر و با شرح وظایف و ترکیب پیوست مورد تصویب قرار گرفت

  کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات3-1 

 تحقیقات و منابع انسانی کمیسیون تخصصی فنّاوری اطّالعات و 3-2 

                                                                                                                                       
 وزارت پست و تلگراف و تلفن به رئیس جمهور جهت             14/6/1379 مورخ   2970/100این صورتجلسه طی نامه شماره       .  1

 .ارسال گردیده است ابالغ
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  کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی3-3 

 )اطّالع رسانی( کمیسیون تخصصی امور حقوقی فنّاوری اطّالعات و ارتباطات 3-4 

  کمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری کشور3-5 

کی برای عضویت در کمیسیون تخصصی        ضمناً پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش           
فنّاوری اطّالعات و تحقیقات و منابع انسانی و پیشنهاد وزارت بازرگانی برای عضویت در کمیسیون                     

 .راهبردی مورد تصویب قرار گرفت

اعضای محترم شورای عالی نظراتشان را در مورد ضوابط واحدهای ارایه کننده خدمات اطّالع رسانی              -4
طی یک هفته به دبیرخانه شورای عالی ارایه دهند و در صورتی که مفاد                  )  ISP  آوا،(و اینترنت   

پیشنهادهای واصله مورد تأیید دبیرخانه باشد، مصوب شورا تلقی و ضمن ضوابط مذکور لحاظ                   
می گردد و نتیجه به شورا گزارش می شود، در غیر این صورت موارد اختالفی برای اتخاذ تصمیم در                 

 . رسانی مطرح خواهد شدشورای عالی اطّالع

 کمیسیون راهبردی 

 وظایف

 بررسی کالن قلمرو فنّاوری اطّالعات و اطّالع رسانی در فعالیتهای مختلف کشور -1

 تنظیم اهداف کالن و راهبردی توسعه فنّاوری اطّالعات و اطّالع رسانی -2

 بررسی و پیشنهاد تشکیل یا حذف کمیسیونهای تخصصی جدید و موجود -3

 اع موضوعات به کمیسیونهای تخصصی و اعالم نظر روی طرحها و نتایج آنهاارج -4

 بررسی و تدوین اصول مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه فنّاوری اطّالعات و اطّالع رسانی -5

بررسی و پیشنهاد نظر در خصوص اتخاذ مواضع دولت ایران در مسایل جهانی فنّاوری                       -6
 اطّالعات و اطّالع رسانی
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 اعضا

  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-

  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری-

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-

 ا.ا. سازمان صدا و سیمای ج-

  وزارت اطّالعات-

  وزارت بازرگانی-

  دو نفر از خبرگان و متخصصین-

  دبیر شورای عالی-

 نّاوری اطّالعات، تحقیقات و منابع انسانیکمیسیون تخصصی ف 

 وظایف

 کاربردی و   - تدوین برنامه های بلندمدت و میان مدت و هماهنگی در زمینه تحقیقات بنیادی                  -
 )فنّاوری اطّالعات و ارتباطات(توسعه ای اطّالع رسانی 

  بررسی و تدوین اصول پشتیبانی از تحقیقات فنّاوری اطّالعات-

 اصول تأمین و حمایت از منابع انسانی متخصص مربوط بررسی و تدوین -

  تدوین اصول طرحهای ملی زیرساخت شبکه اطّالع رسانی-

فنّاوری اطّالعات  ( تدوین اهداف و اصول برنامه های توسعه و تقویت صنایع مربوط به اطّالع رسانی              -
 ه سوّمقانون برنام) 112(از جمله هماهنگی و حمایت از اجرای ماده ) و ارتباطات

 اعضا

  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری-
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 )دبیرخانه شورای الکترونیک( وزارت صنایع و معادن -

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-

  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-

  وزارت اطّالعات-

  وزارت آموزش و پرورش-

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

 )سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه( و برنامه ریزی کشور  سازمان مدیریت-

  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-

  دو نفر از خبرگان و متخصصین ترجیحاً از بخش غیر دولتی-

  نمایندگان شرکتهای کامپیوتری-

  دبیر کمیسیون-

 قانون برنامه سوم توسعه) 112(ماده 

تأمین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیر نظامی در داخل کشور، دولت                 به منظور   
موجود در  )  الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون، و اپتیک     (موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک         

بخشهای مختلف از طریق سیاستگذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهنگ، سازماندهی و تقویت               
 .کند

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و                   
 .تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
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 کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی 

 وظایف

 ی مالی و اقتصادی و بازرگانی در کشور بررسی و تدوین اصول نظام اطّالع رسان-

  تدوین اصول و قوانین تجارت الکترونیکی در کشور-

قانون برنامۀ  )  116( هماهنگی برای ایجاد شبکه جامع اطّالع رسانی بازرگانی کشور موضوع ماده              -
 سوم

 امۀ سوّمقانون برن) 94( هماهنگی برای ایجاد شبکه رایانه ای بازار سرمایه  ایران موضوع ماده -

 اقتصادی و بازرگانی کشور جهت       - تدوین ضوابط هماهنگی بین شبکه های اطّالع رسانی مالی           -
 ارایه خدمات گسترده تر به جامعه

 اعضا

 )مؤسسه پژوهشهای بازرگانی( وزارت بازرگانی -

  وزارت امور اقتصادی و دارایی-

 ا.ا. بانک مرکزی ج-

 ا.ا. گمرک ج-

 هادار کشور سازمان بورس و اوراق ب-

  دبیرخانه مناطق آزاد کشور-

  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری-

  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-

  وزارت صنایع و معادن-

  دو نفر از خبرگان و متخصصان-

  دبیر کمیسیون-
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 قانون برنامه سوم توسعه) 94(ماده 

ازار سرمایۀ ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و                   شبکه رایانه ای ب  
پوشش خدمات اطّالع رسانی در سطح ملی و بین المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام                   

 قانون برنامۀ   26اطّالع رسانی و مبادلۀ الکترونیکی و هماهنگ با فعالیتهای انجام شده در قالب تبصرۀ                 
 ایجاد  20/9/1373پنج سالۀ دوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب               

شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات الزم                 .  می شود
ابط ضو.  در زمینۀ نوع اطّالعات، نحوۀ انتشار آنها، هماهنگی های شبکه بانکی کشور را تصویب کند                   

اجرایی داد و ستد الکترونیکی و نحوۀ برخورد با متخلفین و ایمنی معامالت با پیشنهاد دولت به تصویب                    
 .مجلس شورای اسالمی خواهد رسید

 قانون برنامه سوم توسعه) 116(ماده 

 :به منظور تقویت توان رقابت محصوالت صادراتی کشور در بازارهای بین المللی

و سازمانهای تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلف اند تا پایان                کلیه وزارتخانه ها    :الف
اولین سال برنامۀ سوّم نسبت به راه اندازی مرکز اطّالع رسانی مربوط به خود، بر اساس طرح شبکه                 
جامع اطّالع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطّالع رسانی الزم را در اختیار متقاضیان                  

وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیالت الزم جهت               .  لی و خارجی قرار دهند     داخ
 .تقویت شبکه های مذکور را فراهم کند

داخلی و  (وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطّالع رسانی بازرگانی کشور               :ب
 .تا پایان سال دوّم برنامۀ  سوم اقدام کند) بین المللی
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 )اطّالع رسانی(میسیون تخصصی امور حقوقی فنّاوری اطّالعات و ارتباطات ک 

 وظایف

 هماهنگی تدوین قوانین و مقررات مربوط به گردش اطّالعات در محیط الکترونیکی و به طور                     -
 خاص

بررسی و تبیین اصول حقوق و مالکیت معنوی در محیط الکترونیکی، تهیه پیشنهاد و                       -الف 
 انین و ضوابط مربوطهماهنگی تدوین قو

 )دیجیتالی(بررسی و تبیین اصول و ضوابط شناسایی و تأیید امضای رقومی  -ب 

 بررسی و تبیین جرایم الکترونیکی و تهیه پیشنهاد موارد کیفری آن -ج 

  تدوین اصول ثبت تولیدات نرم افزاری و اطّالع رسانی-

قانون )  160(چند رسانه ای موضوع ماده       سیاستگذاری و هماهنگی برای انجام ثبت نرم افزارهای           -
 برنامه سوم

 اعضا

 )سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-

  نماینده قوه قضاییه-

  وزارت دادگستری-

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور-

  وزارت بازرگانی-

 رت صنایع و معادن وزا-

 ا.ا. سازمان صدا و سیمای ج-

  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری-

 ملی جمهوری اسالمی ایرانکتابخانه سازمان اسناد و  -
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  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-

  دو نفر از خبرگان و متخصصین-

  دبیر کمیسیون-

 قانون برنامه سوم توسعه) 160(ماده 

مشمول مفاد قانون   « پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان اثر             گزارشهای پژوهشی، 
ثبت نرم افزارهای  .   می گردد 11/10/1348حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب                

شورای عالی  .  چندرسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می شود             
 .ده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را اخذ کندیاد ش

نحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنری، سینمایی و نرم افزارهای رایانه ای برای استفاده از                  -تبصره
حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و                      

 .و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تصویب هیئت وزیران می رسدبودجه 

 کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات 

 وظایف

  تدوین اصول نظام اطّالع رسانی و تولید اطّالعات در کشور شامل سیاستها و برنامه ها-

  تدوین اصول نظارت بر تولید، پاالیش و مبادله اطّالعات-

 هدایت و حمایت، تشویق و تقویت تولید و توزیع اطّالعات تدوین اصول -

 تدوین اصول هماهنگی فعالیتهای بخشهای دولتی و غیر دولتی و نحوه ارایه خدمات اطّالع رسانی                -
 به جامعه

  تدوین مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین نامه ها، قواعد و معیارهای اطّالع رسانی در کشور-

  چگونگی بهره گیری از شبکه های اطّالع رسانی تنظیم مقررات مربوط به-
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 اعضا

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-

 )سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران-

 ا.ا. سازمان صدا و سیمای ج-

 انی وزارت بازرگ-

  وزارت اطّالعات-

  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-

  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری-

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

  دو نفر از خبرگان و متخصصین-

  دبیر کمیسیون-

 قانون برنامه سوم توسعه) 103(ماده 

عات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای      دولت موظف است امکانات الزم برای دستیابی آسان به اطّال         
اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فنّاوری های جدید را از طرق زیر                     

 :فراهم نماید

ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراههای اطّالعاتی الزم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق                   :الف
اطّالعات و ایجاد تسهیالت الزم برای استفاده دانشجویان و اعضای             وزارت ارتباطات و فنّاوری      

 .هیئت علمی

تأمین کننده  «و»  تأمین کننده خدمات  «،  »تأمین کننده اطّالعات  «تفکیک وظایف مجموعه های      :ب
 .»ارتباطات
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 کمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری کشور 

 وظایف

 شامل سیاستها و برنامه ها جهت نیل به تحقق           هماهنگی اصول خودکارسازی نظام اداری کشور،       -
 تحول اداری

 تدوین اصول به کارگیری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در ارایه خدمات دستگاههای دولتی و                    -
 عمومی کشور

 هماهنگی به کارگیری شماره هویت ملی و کد پستی مکان در کلیه سیستمهای خودکار ارایه                     -
 ردمخدمات اداری و اجتماعی به م

 هماهنگی در تدوین مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین نامه ها، قواعد و معیارهای خودکارسازی نظام                -
 اداری

 تهیه ضوابط هماهنگی و مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی در نحوه ارایه خدمات عمومی با اتکا                   -
 بر خودکارسازی نظام اداری

 قانون برنامه سوم توسعه“ ب”بند ) 59(ه و ماد) 1(از ماده “  ب– 6” هماهنگی اجرای بند -

 اعضا

 )سازمان برنامه و بودجه+ سازمان امور اداری و استخدامی ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -

  وزارت کشور-

  وزارت کار و امور اجتماعی-

  وزارت دادگستری-

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

 ی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاور-

  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-

  وزارت امور اقتصادی و دارایی-

 )یک نفر نماینده شرکتهای کامپیوتری( دو نفر خبرگان و متخصصین -
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  دبیر کمیسیون-

 قانون برنامه سوم توسعه“  ـ ب6”بند ) 1(ماده 

اجرایی کشور با   اصالح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای                
گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با                       

 .مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها

 قانون برنامه سوم توسعه“ ب”بند ) 59(ماده 

 است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و             وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف     
راه اندازی نظام جامع اطّالعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطّالعات مربوط به                     
فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خود اظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و 

 .ترویج دهد

 یسیون تخصصی اخالق در محیط الکترونیکی و اینترنتکم 

 وظایف 

 بررسی تعریف مفاهیم کاربردی اخالق در محیط اینترنت از دید فرهنگ اسالمی و همچنین با                    -
 توجه به مفاهیم نظیر در مجامع بین المللی

  بررسی گسترش تنوع فرهنگی در محیط الکترونیکی-

  در شبکه های اطّالع رسانیFair useاده جوانمردانه و استف» استفاده مجاز« بررسی مفهوم -

 چگونگی رعایت اخالق در حفظ        حمایت از شأن و منزلت انسان و حفظ حریم خصوصی افراد و               -
  و جامعۀ اطّالعاتیحقوق و اطّالعات افراد در شبکه های اطّالع رسانی

 اعضا 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-

 وری وزارت علوم، تحقیقات و فنّا-
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  وزارت دادگستری-

  خارجه وزارت-

  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-
 )کمیسیون اطّالع رسانی و رسانه ها( دفتر ملی یونسکو -
  عالی اطّالع رسانیشورای دبیرخانه -

  چهار نفر صاحبنظر به انتخاب کمیسیون-

  شورای عالی اطّالع رسانی30/3/1380 پنجم مورخ صورتجلسه 

ش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری از پیاده سازی شبکه علمی اختصاصی دانشگاهها و مراکز                گزار -1
 :پژوهشی و علمی کشور ارایه و نکات ذیل در این خصوص مطرح گردید

 ارزش و اهمیت شبکه مذکور و ضرورت حمایت از پیشبرد اهداف آتی طرح ملی شبکه علمی                     - 
 .تدانشگاههای کشور مورد تأکید قرار گرف

 سیاستهای حمایتی برای تأمین اعتبار، نگهداری و توسعه این شبکه و پرهیز از ایجاد شبکه های                 - 
 .موازی در کشور به عنوان شبکه علمی مورد تأکید قرار گرفت

گزارش وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات از اقدامات انجام شده به منظور ساماندهی وضعیت                   -2
ور ارایه گردید و ضرورت توسعه اینترنت و دسترسی آحاد مردم و همچنین              موجود اطّالع رسانی کش  

سیاستهای حمایتی جهت تولید و عرضه اطّالعات ملی در شبکه جهانی اینترنت مورد تأکید قرار                  
 .گرفت

گزارش دبیر شورای عالی اطّالع رسانی از عملکرد کمیسیونهای مختلف شورای عالی اطّالع رسانی              -3
 ).به طور کتبی نیز ارایه شده است(ارایه گردید 

 ذیل  به شرح   انجام و )  تکثر نقاط تماس بین المللی   ( راهبردهای مصوب    1-9-2بحث و بررسی بند      -4
 .تصویب گردید
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  حاکمیتی-  در سطح ملی1-9-2بند 

نقطه تماس بین المللی به صورت متکثر با هماهنگی وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات مطابق                   
 اقتصادی در   -این مصوبه خواهد بود و کنترلهای کالن و مدیریت کالن فنی             “  5” مندرج در بند     ضوابط

آنجا صورت می گیرد، جزئیات این امر توسط کمیسیون نظارتی منتخب شورای عالی تهیه و با تصویب                   
 .کمیسیون راهبردی و تأیید رئیس شورای عالی برای اجرا ابالغ می گردد

 .برای نقطه تماس بین المللی به شرح پیوست تصویب گردیدضوابط صدور مجوز  -5

بررسی و تصویب کمیته خط و زبان فارسی در محیط الکترونیکی و کمیته هماهنگی مراکز                        -6
 .اطّالع رسانی کشور بر عهده کمیسیون راهبردی شورای عالی اطّالع رسانی خواهد بود

ختلف شورای عالی اطّالع رسانی با تأکید بر        تصویب و ابالغ وظایف پیشنهادی به کمیسیونهای م         -7
تولی وظایف دستگاههای متناظر و اولویت بندی وظایف پیشنهادی به عهده کمیسیون راهبردی               

 .شورای عالی اطّالع رسانی قرار گرفت

ایجاد کمیسیون تخصصی اخالق در محیط اینترنت پیشنهاد گردید و مقرر شد تهیه پیش نویس                   -8
یسیون مذکور توسط دبیرخانه انجام و پس از مطالعه و بررسی از طرف                  وظایف و اعضای کم    

 .کمیسیون راهبردی به شورای عالی پیشنهاد گردد

عضویت وزارت صنایع و معادن و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در کمیسیون راهبردی شورای                -9
 .عالی اطّالع رسانی تصویب گردید

 کمیسیون راهبردی به طور ثابت از طرف وزرای دستگاههای            امکان معرفی معاونین وزرای عضو     -10
 .ذی ربط جهت سهولت تشکیل جلسات کمیسیون راهبردی تصویب گردید

در )  کافی نت( و دفاتر شهری اینترنت      ISPتنفیذ، بررسی و تصویب ضوابط شرکتها و مؤسسات آوا            -11
 .کمیسیون راهبردی

ترونیکی جمهوری اسالمی ایران در کمیسیون راهبردی       تنفیذ، بررسی و تصویب سیاست تجارت الک       -12
و در صورت بروز اختالفات احتمالی، موارد در شورای عالی اطّالع رسانی مورد بررسی و تصویب                   

 .قرار خواهد گرفت
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شورای عالی اطّالع رسانی تصویب نمود که کلیه دستگاههای کشور متولی فعالیتهای الکترونیکی               -13
 جزئیات امر و موارد جدید، در کمیسیون راهبردی بررسی گردیده و در شورای               خود نیز می باشند و   

 .عالی اطّالع رسانی مورد تصویب قرار خواهد گرفت

ماه امکان ایجاد     برنامه ریزی با مشارکت دبیرخانه ظرف مدت یک        تصویب گردید که سازمان مدیریت و      -14
اعالم نظر نماید تا      و  توسعه را بررسی    امه سوم برن  ارتباطات در اصالحیه    سرفصل فنّاوری اطّالعات و   

 و مورد    در این سرفصل تجمیع گردیده     ،ی ملی دستگاههای کشور در این قلمرو      دکاربر  کلیه برنامه های 
 .ظارت قرار گیرند ناجرا و

 1 شورای عالی اطّالع رسانی14/12/1382مورخ  ششم صورتجلسه 

ابق اقدامات در کمیسیونها و کمیته های مختلف          گزارش دبیر شورای عالی اطّالع رسانی از سو          -1
 )1پیوست  (شورای عالی اطّالع رسانی

گزارش دبیر شورای عالی اطّالع رسانی از معرفی کنفرانس سران در زمینه جامعه اطّالعات که در                  -2
 )2پیوست  (.آن نکات ذیل به تصویب رسید

 اجالس جهانی جامعه اطّالعات      منظور بررسی    تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی به        2-1 
WSIS    محتوی قطعنامه ها و روند تکمیل آنها و همچنین بررسی نظرات             2003 در دسامبر ،

 .یجمهوری اسالمی ایران در زمینه جامعه اطّالعات

 تأکید بر حضور فعال دستگاهها و نهادهای جمهوری اسالمی ایران در مجامع جهانی                      2-2 
 .یاتبخصوص در زمینه جامعه اطّالع

 تأکید بر بحثهای محتوایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در تدوین نظرات جمهوری                2-3 
 .یاسالمی ایران در زمینه جامعه اطّالعات

                                                                                                                                       
 . دفتر رئیس جمهور ابالغ گردیده است26/12/1381 مورخ 65928این صورتجلسه طی نامه شماره . 1
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 تا اوایل    ی تهیه پیش نویس نظرات جمهوری اسالمی ایران در زمینه جامعه اطّالعات                   2-4 
 .1382ماه سال  اردیبهشت

نظور تحقق مواضع رسمی اهداف جمهوری اسالمی ایران         م پلماتیک به  تأکید بر فعالیتهای دی    2-5 
 .یدر زمینه جامعه اطّالعات

 در محیط اینترنت و تأسیس نهاد داوری در         .irنام دامنه     بررسی گزارش ایجاد مدیریت کالن ثبت      -3
 )3پیوست  (.امور دیجیتال که در این زمینه نکات ذیل مورد تصویب قرار گرفت

منظور هدایت و      نام دامنه متشکل از دستگاههای مختلف به           میته مدیریت ثبت    ایجاد ک   3-1 
 .ساماندهی ثبت دامنه در ایران و تدوین راهبردهای اجرایی کالن در این زمینه

 . کمیته به شرح پیوست می باشدی وظایف و ترکیب اعضا3-2 

 .وقی الزممنظور تدوین راه کارهای حق  تأسیس نهاد داوری امور دیجیتال به3-3 

 .نام دامنه تا اواخر مرداد به شورای عالی اطّالع رسانی  ارایه گزارش کمیته ثبت3-4 

 در ایران که موارد پیوست به تصویب         ICTبررسی گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه و کاربری           -4
 )4پیوست  (.رسید

 در سال سوابق اقدامات دبیرخانه و کمیسیونهای تخصصی شورای عالی اطّالع رسانی 
 )1پیوست  (1381

 تعداد جلسات

 7: تعداد جلسات کمیسیون راهبردی

 24: تعداد جلسات سایر کمیسیونهای تخصصی

 59: تعداد جلسات کمیته های کاری

کمیته های فنی امنیت اطّالعات، آموزش، جرایم الکترونیک، تجارت الکترونیک، اتوماسیون اداری،             (
 )خط و زبان فارسی، امور بین الملل

 65: دولتی/ تعداد جلسات کاری با بخش خصوصی
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 ضمایم

 موضوعات مورد بررسی و تصویب در کمیسیون راهبردی :الف

 موضوعات مورد بررسی در سایر کمیسیونها :ب

 فهرست مستندات توزیع شده در کمیسیونها :ج

  حاضر در کمیسیونهایفهرست اعضا :د

 1381اهبردی در سال موضوعات مورد بررسی و تصویب در کمیسیون ر: الف 

  تصویب آیین نامه اجرایی صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی در زمینه شبکه های دیتا-

 تصویب فرایند تعریف پروژه ها در رده های استراتژیک، ساماندهی و توسعه منابع کاربردی و تهیه                     -
 رویه ها

  ایرانDomain Name بررسی و تصویب گزارش کمیته ملی -

 ب پیش نویس وظایف کمیسیون روابط بین الملل بررسی و تصوی-

 بررسی تفاهم نامه بین دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور                    -
 خصوص ضرایب مالیاتی و بیمه در قراردادهای فنّاوری اطّالعات اقتصادی و دارایی در

 MARC21مبنای   تصویب استاندارد ذخیره سازی اطّالعات بر-

 Unicode تصویب استاندارد ذخیره سازی و بازیابی اطّالعات فارسی -

 Web به عنوان استاندارد تبادل اطّالعات در محیط XML تصویب استاندارد -

منظور ایجاد کار      شورای عالی اطّالع رسانی به     WSIS تصویب ایجاد کمیته فنی جامعه اطّالعات           -
 ICTنی در مقوله کارشناسی و بررسی اهم موضوعات جها

 دستگاههای اجرایی به منظور تحکیم و تطبیق ساختار          ICT بررسی و تصویب ایجاد شورای راهبری         -
 ICTاجرایی کشور با مقوله 

 :بررسی و تصویب گزارش کمیسیون اتوماسیون اداری در موارد ذیل -

 رایی ابالغ راهکارهای فنّاوری اطّالعات و اتوماسیون اداری به دستگاههای اج- 

  سیستمهای مورد نیاز در نظام اداری کشوری شناسایی و احصا- 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  516

  شناسایی و استاندارد نمودن سیستمهای پایه و مشترک در نظام اداری کشور- 

  تصویب طرح مهارت کارکنان دولت و تدوین فرایند آموزشی الزم- 

 : کشوربررسی و تصویب فعالیتهای حقوقی و طرح ایمنی شبکه های اطّالع رسانی -

 ایجاد کمیسیون امنیت کشور در زمینه فنّاوری اطّالعات به منظور تدوین سیاستها و استراتژی ها                - 
 و هماهنگی دستگاههای ذی ربط

 در زمینه فنّاوری اطّالعات) جرایم الکترونیکی( ایجاد کمیته تخصصی قوه قضاییه - 

 شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بررسی اولیه گزارش طراحی کلیات نظام ملی اطّالعات تهیه        -
 )دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک(کشور، 

  بررسی و تبیین ارتباط طرح و نظام ملی اطّالعات با سازماندهی دولت-

  تصویب طرح پایلوت شهر الکترونیکی کیش با مسئولیت دبیرخانه مناطق آزاد-

  بررسی و تصویب گزارش طرح تکفا-

 ب لزوم میزبانی کلیه سایتهای دولتی در ایران بررسی و تصوی-

  بررسی شرح وظایف و ایجاد کمیسیون اخالق در محیط الکترونیکی-

 بین کشورهای   ICT تصویب دعوت از کشورهای اسالمی برای تشریک مساعی در مقوله های مختلف             -
 اسالمی

ی موضوعات مورد بررسی و تصویب در سایر کمیسیونهای تخصصی شورای عال: ب 
 1381اطّالع رسانی در سال 

 موضوعات مورد بررسی و تصویب در زمینه اطّالع رسانی و تولید اطّالعات

  تدوین نظام اطّالعات علمی و فنی کشور-

 تهیه و تعریف مشخصات نشر الکترونیکی بر روی وب شامل، استانداردها، روشها و فنون نشر                         -
 الکترونیک

 در دستگاههای دولتی) کپی غیر مجاز(ی فارسی غیر اصل  بررسی ممنوعیت خرید نرم افزارها-

  بررسی سابقه و ایجاد شبکه اطّالع رسانی رشد-
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 MARC21مبنای   بررسی و تصویب استاندارد ذخیره سازی اطّالعات بر-

 XMLبر مبنای  Web بررسی و تصویب استاندارد تبادل اطّالعات در محیط -

 Unicodeزی و بازیابی اطّالعات فارسی بر مبنای  بررسی و تصویب استاندارد ذخیره سا-

  در دستگاههای اجراییICT تدوین رویه ها و فرمهای جمع آوری اطّالعات از طرحهای -

 GIS به منظور سیاستگذاری و تدوین استاندارد در مورد طرحهای GIS تصویب ایجاد کمیته فرعی -

 انه با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  تصویب ایجاد کمیته فرهنگ و توسعه آن در محیط رای-

 در  Open Source تصویب ایجاد کمیته فرعی به منظور بحث و بررسی کارشناسی در مقوله                      -
Platform های کالن کشور 

 ها در مجامع و اتحادیه های بین المللی NGO مطالعه و بررسی جایگاه دولتها و -

 -هماهنگی و یکپارچه سازی مواضع ملی در زمینه جامعه             تصویب ایجاد کمیته جداگانه به منظور          -
 اطّالعاتی هوشمند

 اقیانوسیه  - کنفرانس منطقه ای آسیا      WSIS بررسی گزارش شرکت در اجالس جهانی اطّالعاتی             -
 اعالمیه توکیو

  بررسی و تعریف ویژگی های کتابخانه ملی دیجیتال ایران-

اقتصادی، بازرگانی و تجارت الع رسانی موضوعات مورد بررسی و تصویب در زمینه اطّ
 الکترونیکی

  تدوین پیش نویس قانون تجارت الکترونیک و انجام مشاوره با مجلس شورای اسالمی تهیه و-

  وزارت راه و ترابریICT بررسی و تصویب کلیات طرحهای -

  بیمه ایرانICT بررسی و تصویب کلیات طرحهای -

 رت امور اقتصادی و دارایی وزاICT مطالعه و بررسی طرحهای -

 )اَسیکودا( بررسی و تصویب طرح جامع نظام خدمات گمرکی -

 بررسی و تصویب ایجاد کمیته هماهنگی در تبادل اسناد الکترونیکی بین دستگاهها با مسئولیت گمرک                -
 جمهوری اسالمی ایران
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  راه و ترابری بررسی و تصویب طرح سیستم جامع فروش بلیط از طریق اینترنت توسط وزارت-

 موضوعات مورد بررسی در زمینه اتوماسیون اداری

 بررسی و تصویب اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی و عمومی نظام اداری -

 برای  .ir  بررسی و تصویب مجموعه های معادل نشانی های اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند                -
 روزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهو

 برای  .ir  بررسی و تصویب مجموعه های معادل نشانی های اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند                -
 استانداری ها و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها

 .ir تصویب الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از نشانی های اینترنتی با پسوند -

ایت ضوابط مربوط به محتوای جایگاههای اینترنتی و اعالم           تصویب الزام دستگاههای اجرایی به رع        -
 ضوابط پرداخت هزینه ایجاد آن

 تصویب چهار استان پیشرو در زمینه اتوماسیون اداری و استقرار دولت الکترونیکی -

تصویب و اعالم ضوابط و ویژگی های سیستمهای عمومی کشور همانند سیستم پرسنلی، مالی و                      -
 تشکیالت

  تصویب طرح آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان دولتبررسی و -

 فهرست مستندات توزیع شده در کمیسیونها: ج 

 ضوابط صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی در زمینه شبکه های دیتا -

 13مستندات اهداف، سیاستها، طرحها و روشهای کار در تبصره  -

  و تأثیر آن بر جهان فنّاوری اطّالعاتXMLمروری بر  -

 ICTرایند تعامالت اقتصادی جهان مبتنی بر ف -

 برنامه توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات ایران -

 یونسکو و اجالس جهانی جامعه اطّالعات -

 فهرست پروژه های دانشگاهها در قالب طرح تکفا -
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 مستندات پروژه طراحی کلیات نظام ملی اطّالعات کشور چکیده اقدامات و نتایج -

 )WSIS اقیانوسیه در مورد اجالس -دیدگاه آسیا (اعالمیه توکیو  -

 روی همکاری یا تک: جهانی شدن -

 فهرست طرحهای تکفا -

- Priority Policy Program-2002 E-Japan 

 تبحر در فنّاوری اطّالعات -

 21مقدمه ای بر مارک  -

 تهیه و تعریف نشر الکترونیکی بر روی وب -

 ر استفاده از اینترنتحفاظت از بچه ها د -

 خصوص علوم اطّالع رسانی و کتابداری مستندات کمیسیون ملی آمریکا در -

 مستندات طرح آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان دولت -

 خصوص انتخاب استانهای داوطلب و پیشرو در زمینه فنّاوری اطّالعات گزارش کمیته کاری در -

 های اینترنتی وب در دستگاههای دولتیاستانداردهای الزم در ایجاد جایگاه -

 مستندات طرح اتوماسیون اداری و استقرار سیستمهای لجستیکی وزارت بازرگانی -

 راهبردهای خودکارسازی عملیات در دستگاههای دولتی -

 اصول و خط مشی های اساسی خودکارسازی عملیات در دستگاههای دولتی -

 ام اداریبرنامه توسعه فنّاوری اطّالعات در نظ -

 گزارش توجیهی سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران -

 مستندات طرح شبکه داد و ستد الکترونیکی بازار سرمایه تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار -

  مستندات ضرورت فنّاوری اطّالعات و اصول کلی و ضوابط اطّالع رسانی اقتصادی و بازرگانی کشور-
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 )2پیوست (مانی کنفرانس سران در زمینه جامعه اطّالعات جدول ز 

World Summit on Information Society (WSIS) 

 عنوان زمان مکان

 ITUتصویب مقدماتی طرح اجالس جهانی جامعه اطّالعات توسط  1377 میناپولیز

  توسط سازمان مللITUبررسی پیشنهاد  1379 نیویورک

 اری کنفرانس سران در زمینه جامعه اطّالعاتقبول برگز 1380آذر  نیویورک

 WSISنشست منطقه ای آفریقا در زمینه  1381اردیبهشت  )باکوما(مالی 

 PrepCom1برگزاری جلسه مقدماتی اول  1381تیر  ژنو

 WSISنشست منطقه ای اروپا در زمینه  1381آبان  )بخارست(رومانی 

 WSIS اقیانوسیه در زمینه نشست منطقه ای آسیا و 1381دی  )توکیو(ژاپن 

 WSISنشست منطقه ای آمریکای التین در زمینه  1381دی  )باوارو(جمهوری دومنیکن 

 WSISنشست منطقه ای آسیای غربی در زمینه  1381بهمن  )بیروت(لبنان 

 PrepCom2برگزاری جلسه مقدماتی دوم  1381اسفند  ژنو

 Declaration متن اعالمیه برگزاری جلسه کمیته آماه سازی 1382تیر  ژنو

 PrepCom3برگزاری جلسه مقدماتی سوم  1382شهریور  ژنو

 )اول(کنفرانس عالی سران در زمینه جامعه اطّالعات  1382آذر  ژنو

 )دوم(کنفرانس عالی سران در زمینه جامعه اطّالعات  1384 تونس
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 WSISنقش سازمانهای بین المللی در  

 های بین المللیمروری بر وظایف کلی سازمان

WTO) سازمان تجارت جهانی ( 

 . تصویب موافقتنامه هایی در جهت توسعه اقتصاد و تجارت جهانی می باشدWTO فعالیتهای اصلی

ITU) اتحادیۀ جهانی مخابرات( 

این اتحادیه در زمینۀ تکنولوژی و استانداردهای مخابراتی فعالیت می کند و در توسعه جهانی مخابرات      
دسازی سرویسهای ارتباطی جهانی و سرویسهای اطّالعاتی و مخابراتی نقش مرکزی و                   و استاندار 

 .عمده ای را ایفا می کند

ECOSOC 

ECOSOC                    یک ارگان مهم و اساسی در سازمان ملل متحد است که هدف از تشکیل آن استحکام
های دیجیتالی  سیاسی در باالترین سطح برای ایجاد هماهنگی های الزم جهت بهره برداری از ظرفیت                

 .کشورهای مختلف به منظور توسعه و پیشرفت می باشد

UNCTAD 

 ی به عنوان یک سازمان با اعضا       1964کنفرانس سازمان ملل متحد روی تجارت و توسعه در سال            
در جهت توسعه و پیشرفت تجارت شروع       )  نشأت گرفته از مجمع عمومی ملتهای متحد      (دولتی و دائمی    

ای توسعه و پیشرفت حوزه های تجاری، مالی و سرمایه گذاری بر روی فنّاوری ها              کار نمود و در راست    ه  ب
 .نقش مهمی ایفا می نماید

ILO) سازمان جهانی کار( 

 دنبال توسعۀ عدالت     سازمان بین المللی کار یکی از نمایندگی های ویژۀ سازمان ملل است که به               
 استانداردهای بین المللی کار را به      ILOسازمان  .  اجتماعی و حقوق بشر بین المللی و قوانین کار می باشد         

اساس حداقل استانداردهای اصول و قوانین کار بنا نهاده شده را تهیه              شکل پیمان نامه و توصیه نامه که بر     
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دن، قانون سازماندهی کار، معامالت اشتراکی، لغو کار         ش آزادی از وابسته  :  این توصیه نامه ها شامل  .  می کند
اساس مسائل مرتبط با کار تنظیم          ی که بر  یی فرصتها و معامالت و سایر استانداردها        اجباری، تساو 

 .شده اند

WIPO) سازمان جهانی مالکیت معنوی( 

، انتشار گسترده و استفاده     ١سازمان مالکیت معنوی جهانی، سازمانی است که در جهت توسعه حفاظت          
ر جهت ارتقای اقتصاد، فرهنگ، مسائل       صحیح از قوانین و اصول مالکیت معنوی در تمام جهان و د               

 عضو در زمینه های     171این سازمان با     .  کشورهای جهان فعالیت می نماید      اجتماعی، علمی و فنّاوری    
 .مختلف حقوق مالکیت معنوی فعالیت دارد

UNESCO 

یونسکو یکی از نمایندگی های سازمان ملل است که اهداف اصلی آن ایجاد آرامش و امنیت در جهان                 
طور داوری میان کشورها     همراه توسعه ارتباطات، فرهنگ، علوم و آموزش در سطح بین المللی و همین             هب

های بنیادی انسانهای سراسر جهان       این سازمان قصد دارد ضوابطی قانونی برای حقوق و آزادی           .  است
رفتن نژاد،  گ  نظر  این ضوابط بدون در   .  طرح نماید که در تمامی کشورهای جهان نیز قابل قبول باشد             

ایجاد این ضوابط توسط     .  جنسیت، زبان یا مذهب توسط منشور سازمان ملل متحد تنظیم می گردد               
UNESCOاز طریق اشاعه های فرهنگی صورت می گیرد . 

OECD 

 .جهت توسعه و پیشرفت سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشورها گام بر می دارد این سازمان در

UNCITRAL 

 به وسیله مجمع عمومی       1966ت بین المللی سازمان ملل متحد در سال           کمیسیون قوانین تجار   
سازمان ملل و به منظور دستیابی به اهداف این سازمان در امر فعال سازی و کاهش یا حذف موانع حقوقی    

                                                                                                                                       
1. Protection 
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 از سوی مجمع عمومی اختیار داده شد        UNCITRALبه  .  بر سر راه جریان تجارت بین المللی تأسیس شد       
 و  »قانونی و مرکزی در درون نظام سازمان ملل در زمینه حقوق تجارت بین الملل                 رکن  «به عنوان   

 .منظور افزایش هماهنگی و یکپارچگی روزافزون تجارت بین الملل و حقوق آن فعالیت نماید به

UPU) اتحادیۀ جهانی پست( 

ناسب برای حل   ۀ راه کارهای م  یوظیفۀ این اتحادیه بررسی چالشهای موجود نظام پستی در جهان و ارا           
 .این چالشها از طریق به کارگیری فنّاوری های نوین می باشد

WCO) سازمان جهانی گمرک( 

 .ی گمرک و تسهیل امر تجارت می باشدی توسعه و باال بردن کاراWCOهدف از تشکیل 

 WSIS مروری بر اسناد ورودی سازمانها به اجالس

UNCTAD 

UNCTAD تحقیقاتی و تحلیلی در مورد نقش فنّاوری اطّالعات         سئول پیاده سازی یک برنامۀ کاری     م 
 .و ارتباطات و خصوصاً اینترنت در توسعۀ اقتصادی می باشد

WIPO 

 در زمینۀ مالکیت معنوی و ارزش گذاری برای آن در جامعۀ اطّالعاتی است و این                   WIPOفعالیت  
 .موضوع را به اجالس پیشنهاد داده است

OECD 

و .  ارایه داده است چارچوب سیاستها برای اقتصاد دیجیتالی می باشد         به اجالس    OECDموضوعی که   
هدف از طرح چنین موضوعی، درک مفهوم ضرورتهای سیاسی در مورد چالشها و فرصتهای دهۀ بعدی                  
توسعۀ جامعۀ اطّالعاتی، باال بردن رضایت عمومی از اصول استراتژی های سیاسی برای تشویق توسعۀ                 

ه اطّالعات جهانی، و جهت برخورداری از باالترین همکاری ها در جامعه اطّالعات اقتصاد دیجیتالی و جامع   
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و به حداکثر رساندن اشتراک گذاری مزایای اقتصاد دیجیتالی جهانی و نهایتاً روشن کردن و توضیح دادن                
 .نقش اعضای مختلف است

 WSISبررسی نقش سازمانها در اجالسهای مقدماتی و اجالس اصلی 

ITU) یۀ جهانی مخابراتاتحاد( 

ITU            خاطر تجربیات و     به.   دارای نقش حیاتی در ایجاد یک دیدگاه جهانی از جامعه اطّالعات می باشد
 تخصصهای بسیار این سازمان در توسعۀ مخابرات و تجربۀ این اتحادیه در نیازهای کشورهای درحال                  

فرد برای  ه   این فرصت منحصر ب     همکاری می کند و از    WSIS صورت فعاالنه در اجالس        به ITU توسعه،  
 .ایجاد جامعه اطّالعات جهانی برای تمام کاربران حوزۀ خود استفاده می کند

UNESCO) سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل( 

 »نگهداری، افزایش و انتشار علوم    « و   »مبادلۀ آزادانۀ ایده ها و علوم    «مأموریت اصلی یونسکو افزایش     
، افق فکری جدیدی را برای پیشرفت و مبادلۀ علم،           ICTواند انجام شود مگر اینکه      است و هرگز نمی ت   

همکاری های یونسکو  .  تحصیالت و آموزش و برای باالبردن خالقیتها و گفتگوی بین فرهنگها ارایه دهد            
 : هدف اصلی قرار دارد4با اجالس روی 

 موافقت روی اصول مشترک ایجاد جوامع علمی -1

  برای ایجاد ظرفیت، تواناسازی، حکومت کردن و مشارکت اجتماعیICTاده از افرایش استف -2

 تقویت ظرفیتها برای تحقیقات علمی، به اشتراک گذاری اطّالعات، ایجاد فرهنگ، اجراها و مبادالت -3

 باال بردن فرصتهای آموزش از طریق دسترسی به مضامین متنوع و سیستمهای انتقال -4

  زمینۀ جامعه اطّالعاتکنفرانس عالی سران در 

 تاریخچه

 ITU اتحادیه   73 نام اجالس جهانی جامعه اطّالعات از قطعنامۀ            ایدۀ اصلی برگزاری اجالسی به     
. مبتکر اصلی آن، کشور تونس بود     .  که در اجالس سران مختار تصویب شد، برمی خیزد       )  1998میناپولیز،  (
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دادن اجالس جهانی جامعۀ اطّالعاتی در برنامۀ         کل خواسته شد تا سؤال قرار            از دبیر  73در قطعنامه   
 . را مطرح کندACCکمیتۀ مدیریتی هماهنگی سازمان ملل 

 . مثبت بودACC مذاکره کرد و واکنش ACC با ITU 1999در سال 

 تصویب  ACC طراحی شد و توسط کمیته        ITUیک طرح کاری برای سازماندهی اجالس، توسط         
 .شد

ت پیشنهاد شده برای اجالس را که در مورد آنها با سایر                     لیستی از موضوعا     ITUدبیرخانه  
 و  2000،  2001نمایندگی های سازمان ملل مذاکره شده بود، تهیه کرد و به مجمع در نشستهای سال                  

 . ارایه داد1999

را یک گروه ضربتی دبیرخانه ای داخلی برای انجام مطالعاتی در مورد اجالس ایجاد شد و نتیجۀ آن                   
 . ارایه داد2000به مجمع سال 

کل خواسته شد تا برای انتخاب کشورهای  ، از دبیر2000اساس تصمیم گرفته  شده در مجمع سال  بر
 ارایه دهد که نتیجۀ آن،      2001میزبان اجالس مذاکره و تصمیم گیری کند و پیشنهادش را به مجمع سال             

 .تصویب شد 1179 بود که توسط مجمع در قطعنامه 2005 و تونس سال 2003ژنو سال 

 وضعیت تدارکات اجالس و مسائل انجام شده در          ECOSOCکل به     ، دبیر 2001در تابستان سال    
 .مورد جامعۀ اطّالعاتی را اطّالع داد

 در مجمع عمومی     2001 دسامبر سال     21 در مورد چارچوبهای اجالس در          ITUتصمیم مجمع    
 نقش  ITUوق پیشنهاد شد تا اتحادیۀ      در قطعنامۀ ف  .   تصویب شد  183/56سازمان ملل و توسط قطعنامۀ      

 دعوت شد تا نقش مدیر راهنما را در          ITUعهده بگیرد و همچنین از         راهنما را در تدارکات اجالس بر      
 .عهده بگیرد دبیرخانه اجرایی اجالس بر
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 هدف از اجالس

این اجالس محدودۀ وسیعی از مسائل مربوط به جامعۀ اطّالعاتی و پیشروی به سوی یک دید                      
 2 در مورد اصول و طرح کاری       1انتظار می رود که این اجالس یک اعالمیه       .  رک را پوشش می دهد   مشت

هدف، .   بردن فاصلۀ دیجیتالی را ارایه دهد       برای سهولت بخشیدن به رشد مؤثر جامعه اطّالعات و از بین           
س این اجال .  ا است  ه NGOگردآوری نمایندگان سطح باالی دولتها، بخش خصوصی، جوامع مدنی و             

 . دادن یک جامعۀ اطّالعاتی خواهد بود  برای بحث و شکل،فرد برای جوامع دنیاه فرصتی منحصر ب
 

 موضوعات اجالس

 زیرساختار اطّالعات و ارتباطات -1

 دسترسی به اطّالعات و علوم -2

  برای توسعهICTنقش دولتها، بخش بازرگانی، و جامعۀ مدنی در ترویج  -3

 )ار، نیروی انسانیزیرساخت(ایجاد ظرفیت  -4

 )شبکه، حریم خصوصی دولتها و افراد(امنیت  -5

 تواناسازی محیط -6

دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش           (ICTبرنامه های کاربردی    -7
 )الکترونیکی

 هویت فرهنگی و تنوع زبان، مضامین محلی و توسعۀ رسانه ها -8

 ICTابعاد اخالقی  -9

 همکاری های بین المللی -10

                                                                                                                                       
1. Declaration 

2. Action Plan 
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 رویۀ عملکردی 

 )1381 تیرماه 14 تا 10 (2002 ژوالی 5 تا 1ژنو، : 1جلسۀ مقدماتی 

PrepCom1 

 از  Adama Samassekou.   برگزار شد  2002 ژوالی   5تا    1  اولین نشست اجالس مقدماتی در ژنو، از      
 از هر کشور میزبان، سوئیس و        نایب رئیس و یک نایب رئیس      14عنوان ریاست اجالس همراه با        مالی به 

 نماینده شامل   909در این کنفرانس    .   را تشکیل خواهند داد    Prepcomتونس انتخاب شدند که اینها دفتر       
 نماینده از سازمانهای     223 نماینده از نهادهای بخش بازرگانی،         34 کشور عضو،     142 نماینده از     607

 .سازمان ملل و سازمانهای بین المللی شرکت کردند نماینده از 110ا و جامعۀ مدنی و  هNGOغیردولتی 

Prepcom1         در مورد قوانین،    1  کمیسیون فرعی :   دو کمیسیون فرعی را برای انجام کارها ایجاد کرد 
 . در مورد موضوعات و مضامین اجالس2کارها و فعالیتها و کمیسیون فرعی 

 . و تنظیم آنها را تصویب نمودPrepcom قوانین مربوط به فعالیتها و کارهای نشستهای ،این نشست

 Prepcom1خالصۀ اجالس 

صورت مقدماتی مجموعه ای     ، به Prepcom1 در زمان اجالس     2در اولین نشست کمیسیون فرعی       
 :ی کارهای مقدماتی و کارهای اجالس استفاده خواهد شد، ارایه شدیکلی از اصولی که برای راهنما

 بایستی هدفشان توسعۀ مزایای جامعۀ       WSISس  و اجال ها    PrepCom   کمیسیونهای مقدماتی  -
 .اطّالعاتی برای همه و غلبه بر فاصلۀ دیجیتالی باشد

 نیاز به پیدا کردن درک و آگاهی مشترک از جامعۀ اطّالعاتی و چگونگی درک و استنتاج چالشهای                   -
 . فاصلۀ دیجیتالی

 .رد توجه قرار دهد اجالس بایستی به صورت متعادل زیرساختار و مسائل مضامین را مو-

 . حفاظت از چندزبانگی و هویت فرهنگی بایستی در اولویت قرار داشته باشد-

 .صورت یک عنصر اساسی مورد توجه قرار گیرد  ارزشهای اخالقی بایستی به-

 . روحیۀ همکاری های بین المللی بایستی زیاد شود-
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-  ICT           که در اعالمیۀ هزاره      طوری ان وسیله ای برای کسب اهداف اقتصادی و اجتماعی است، هم
 . هدف نیستICTعنوان  شده و خود 

  اهمیت دسترسی جهانی و جامع به جامعۀ اطّالعاتی-

  نیاز به همکاری گسترده بین اعضا -

زنان، جوانان، کودکان، افراد ناتوان،      (   برای بهره بردن از جوامع حاشیه ای      ICT اهمیت استفاده از      -
 )جرین حاشیه ای و مهاگروههای

  اهمیت مسائل امنیت شبکه های اطّالعاتی-

 WSISموضوعات اجالس 

رسمی برگزار شده، موضوعات زیر را         اساس بحثها و نشستهای غیر       ، بر 2ریاست کمیسیون فرعی    
 :عنوان اصول اولیه برای کارهای آینده تعریف کرد به

 سرمایه گذاری، توسعه و قابلیت تداوم:  زیرساختارها-

 لبه بر موانع دستیابی به جامعۀ اطّالعاتی تعریف و غ-

  برای توسعهICTبردن استفاده از   نقش دولت، بخش بازرگانی و جامعۀ مدنی در باال-

  تحصیالت، توسعۀ منابع انسانی و آموزش-

  دسترسی به فنّاوری اطّالعات و ارتباطات -

  امنیت به شبکه های اطّالعاتی-

 یمی توسعه یک چارچوب سیاستی و تنظ-

 )تحصیالت، بهداشت، فرهنگ، ریشه کنی فقر، دولت، استخدام، بازرگانی (ICT کاربردهای -

 اجالس مقدماتی منطقه ای

 در تمام مناطق دنیا یک کنفرانس       PrepCom2 و   PrepCom1  اولدر فاصلۀ بین اجالس مقدماتی      
 :در زمینۀ جامعه اطّالعات برگزار شد که نشستهای آن به شرح زیر است

 .2002 می 30 تا28ست منطقه ای آفریقا، باماکو، مالی، نش -

 .2002 نوامبر 9 تا 7نشست منطقه ای اروپا، بخارست، رومانی،  -
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 .2003 ژانویه 15 تا 13نشست منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، توکیو، ژاپن،  -

 .2003نویه  ژا31 تا 29نشست منطقه ای آمریکای التین و کاراییب، باوارو، جمهوری دومینیکن،  -

 2003 فوریۀ 6 تا 4نشست منطقه ای آسیای غربی، بیروت، لبنان،  -

 )1381 اسفند 9 بهمن تا 28 (2003 فوریۀ 28 تا 17ژنو، : 2جلسۀ مقدماتی 

PrepCom 2 

 673 نفر از بخش بازرگانی و خصوصی و          52 نفر از دولتها،     714  مجموعاً  PrepCom 2  اجالسدر  
 :فعالیتهای انجام شده عبارت بودند از. شرکت کرده بودندا ه NGOنفر از جامعۀ مدنی و 

  و برنامۀ کاری      Declarationۀ اعالمیه    ی برای ارا   Working Group  تعیین گروه کاری        -
Action Plan 

  بررسی نتایج نشستهای منطقه ای-

  نتایج نشستهای منطقه ایCompilation گروه بندی و -

 ۀ پیش نویس اعالمیهی ارا-

 ۀ پیش نویس برنامۀ  کاریی ارا-

  هاPrepCom تعیین برنامۀ  کاری دوره ای نشستهای -

 PrepCom 3ۀ اعالمیه به ی و اراPrepCom 2 تعیین زمان کنفرانس بعدی جهت بندی نتایج -
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 جدول نهادهای بین المللی مؤثر در جامعه اطّالعات 

ICT International Organization 

دستگاه مرتبط 
 داخلی

تاریخ 
آخرین 
نشست 
قبل از 
WSIS 

تاریخ 
صدور 
 قطعنامه

 نوع فعالیت
عنوان نهاد 

بین المللی فعال 
 ICTدر 

ارتباطات و وزارت 
 فنّاوري اطّالعات

 مهر

 ۱۳۸۲ 

بهمن 
۱۳۸۱ 

ـ هماهنگی در ایجاد زیرساختهای مناسب مخابراتی 
 برای کشورهای عضو

 برای رسیدن به اهداف ICTـ تسهیل در گسترش 
 ن مللهزارۀ سازما

ـ استانداردسازی محرمانگی و باالبردن اعتماد در 
امنیت شبکه های اطّالعاتی و ( ICTاستفاده از 
 )ارتباطی

اتحادیه جهانی 
 ITUمخابرات 

كميسيون ملي 
وزارت (يونسكو 

علوم، تحقيقات و 
 )فنّاوري

 خرداد

 ۱۳۸۲ 

اسفند 
۱۳۸۱ 

ۀ توافق نامه روی اصول مشترک ایجاد جوامع یارا. 1
 علمی

 برای ایجاد ظرفیت، ICTافزایش استفاده از . 2
 تواناسازی، حکومت کردن و مشارکت اجتماعی

تقویت ظرفیتها برای تحقیقات علمی، به . 3
اشتراک گذاری اطّالعات، ایجاد فرهنگ، اجراها و 

 مبادالت

بردن فرصتهای آموزش از طریق دسترسی  باال. 4
 به مضامین متنوع و سیستمهای انتقال

ون علمی، کمیسی
آموزشی و فرهنگی 

سازمان ملل 
UNESCO 
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دستگاه مرتبط 
 داخلی

تاریخ 
آخرین 
نشست 
قبل از 
WSIS 

تاریخ 
صدور 
 قطعنامه

 نوع فعالیت
عنوان نهاد 

بین المللی فعال 
 ICTدر 

 تیر وزارت بازرگانی

 1382 

 دی

 1381 

 ـ نسخۀ سوم مدل قانونی تجارت الکترونیکی

:WSIS به UNCITRAL پیشنهادی موضوعات
ـ توانا کردن یک محیط ملی و بین المللی در مورد 

 سیاستها و چارچوبهای قانونی

 زرگانان و شرکتهای برای راهنمائی بایـ ایجاد کدها

 WSIS در زمینۀ UNCITRALفعالیتهای 

بسط تصویب چارچوبهای حقوقی و قوانین هماهنگ 
بین المللی برای تواناسازی و افزایش استفاده از 

الکترونیکی و متدهای تأیید هویت  ارتباطات
 های الکترونیکیالکترونیکی در تراکنش

کمیسیون قوانین 
تجارت بین المللی 

 متحد سازمان ملل
UNCITRAL 

 ـ چارچوب سیاستها برای اقتصاد دیجیتالی 1381دی  1381اسفند  

ـ درک مفهوم ضرورتهای سیاسی در مورد چالشها و 
 فرصتهای دهۀ بعدی توسعۀ جامعۀ اطّالعاتی

سازمان بین المللی 
همکاری و توسعه 

 اقتصادی

ـ باال بردن رضایت عمومی از اصول استراتژی های  1381دی   
اسی برای تشویق توسعۀ اقتصاد دیجیتالی و سی

 جامعۀ اطّالعاتی جهانی

 ـ ایجاد بهترین همکاری ها در جامعۀ اطّالعاتی

ـ به حداکثر رساندن اشتراک گذاری مزایای اقتصاد 
 دیجیتالی جهانی

 ـ روشن کردن نقش اعضای مختلف

)OECD( 
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دستگاه مرتبط 
 داخلی

تاریخ 
آخرین 
نشست 
قبل از 
WSIS 

تاریخ 
صدور 
 قطعنامه

 نوع فعالیت
عنوان نهاد 

بین المللی فعال 
 ICTدر 

 اسفند  وزارت بازرگانی

1381 

بهمن 
1381 

  توسعه برایE-Businessـ 

 ICTـ اشتغال و انتشار 

UNCTAD مسئول پیاده سازی یک برنامۀ کاری 
تحقیقاتی و تحلیلی در مورد نقش فنّاوری اطّالعات 

و ارتباطات و خصوصاً اینترنت در توسعۀ اقتصادی 
این کمیسیون سه برنامۀ همکاری فنی را . می باشد

 به عنوان ICTپیاده سازی می کند که از آنها 
 :جهت تسهیل توسعه استفاده می کندوسیله ای 

ـ برنامه اتوماسیون و اصالح گمرکات 
ASYCUDA١ 

ی یـ سیستم اطّالعاتی پیشرفتۀ محموله های دریا
ACIS)٢( 

 . برنامۀ نقطه تجاری-

کنفرانس سازمان 
ملل روی تجارت و 

توسعه 
UNCTAD 

 و سازمان ثبت
 اسناد کشور

اردیبهشت 
1382 

 دی

 1381 

زمینۀ مالکیت معنوی و   در WIPOبرنامۀ 
 ارزش گذاری برای آن در جامعۀ اطّالعاتی است

سازمان جهانی 
مالکیت معنوی 

WIPO 

شرکت پست 
 ایران

فروردین 
1382 

 دی

 1381 

 ـ سرویسهای جهانی پست

 ICTـ سرویسهای جهانی و 

اتحادیۀ جهانی 
 )UPU (پست

                                                                                                                                       
1. Automated Systema for Custom Data 
2. Advanced Cargo Information System 
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دستگاه مرتبط 
 داخلی

تاریخ 
آخرین 
نشست 
قبل از 
WSIS 

تاریخ 
صدور 
 قطعنامه

 نوع فعالیت
عنوان نهاد 

بین المللی فعال 
 ICTدر 

 :WCOفعالیتهای عمدۀ  ـ  سازمان گمرک

 درنیزه کردن آن ـ بازسازی گمرکات و م

ـ کمک های فنی و آموزش در مورد گمرک به 
 کشورهای عضو

 ـ ایجاد همکاری تجاری بین کشورهای عضو

 شده از طریق گمرک ـ بررسی مسائل و جرایم ایجاد

 ICTفعالیتهای سازمان جهانی گمرکات در رابطه با 

 حفاظت از مصرف کننده -

دلۀ  در مورد پذیرش مباWCOـ توسعۀ توصیه نامه 
الکترونیکی اظهارنامه های گمرکی در زمینه های 

 )شامل امضاهای دیجیتالی(قانونی 

موضوعات مالی، پرداخت الکترونیکی و انتقال  -
 اجناس

ـ بررسی مسائل مربوط به محموله ها، بخصوص 
موضوعات مربوط به توسعه روشهای مشخص و 

 .جدید برای خرید های اینترنتی

 به بازار  تسهیل تجاری و دسترسی 

ـ اصالح تصمیمات کنگره بین المللی روی 
ساده سازی و هماهنگ سازی روالهای گمرکی 

 )Kyotoکنگره (

 ـ راهنمای ترخیص کاال

ـ توسعه مجموعه ای مشترک از عناصر داده ای برای 
 تشریفات ترخیص کاالی گمرکی

 مالکیت معنوی -

ـ گسترش یک راهنمای فنی برای کمک به پرسنل 
  و تشریح کار گمرکات)IPR (ر کارگمرکات د

سازمان جهانی 
 )WCO(گمرک 
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دستگاه مرتبط 
 داخلی

تاریخ 
آخرین 
نشست 
قبل از 
WSIS 

تاریخ 
صدور 
 قطعنامه

 نوع فعالیت
عنوان نهاد 

بین المللی فعال 
 ICTدر 

 مؤسسۀ استاندارد
و تحقیقات 
 صنعتی ایران

 آذر 

 1381 

 :WSIS در زمینۀ ISOموضوعات سازمان 

نقش کلیدی : ـ تواناسازی دسترسی، حذف موانع
 .استانداردهای بین المللی

ـ روشن کردن نقش اساسی استانداردهای بین المللی 
وان وسیله ای برای حمایت از توسعۀ چارچوبی به عن

هماهنگ، محکم و جهانی از فنّاوری ها، بهترین 
تجربیات و آیین نامه ها و قوانین برای پشتیبانی از 

 . دسترسی به جامعۀ اطّالعاتی

 و یا ISO ،IEC ،ITUپرسنلـ فعالیت 
UNECE برای بررسی چگونگی مشارکت 

زایندۀ آن در جامعه استانداردهای بین المللی و نقش ف
 اطّالعات

ـ معرفی یک گزارش موفقیت محلی که برای 
 عنوان مسئله ای در   بهWSISشرکت کنندگان در 

 و ISO ،IECمقابل مسائل فنی اصولی که برای 
ممکن است مهم باشد، اما برای  ITU-T یا

 .محسوس باشد  غیرWSISدولتهای 

سازمان جهانی 
 )ISO(استاندارد 

  اموروزارت کار و
 اجتماعی

 آذر

1382 

 دی

 1381 

a ( شبیه سازی تقاضای سرویسهای اطّالعاتی و
 :وسیلۀه ب) محصوالت(تولیدات 

تقویت مهارتهای مدیریتی جهت استفادۀ مؤثرتر  -1
 .از داده های مناسب و قابل اعتماد

تضمین ایجاد شرایطی که شرکتهای محلی  -2
 .بتوانند در زنجیرۀ عرضه شرکت کنند

سعه و پیشرفت آمار عمومی و مجموعه های تو -3
اطّالعات و داده های اقتصادی برای توسعه و تنظیم 

 .سیاستها و توسعۀ کارهای بازاریابی

سازمان جهانی کار 
ILO 
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دستگاه مرتبط 
 داخلی

تاریخ 
آخرین 
نشست 
قبل از 
WSIS 

تاریخ 
صدور 
 قطعنامه

 نوع فعالیت
عنوان نهاد 

بین المللی فعال 
 ICTدر 

رشد و توسعۀ قابلیت دسترسی، کیفیت و قابلیت  -4
 .اعتماد و آزادی عمل سیستمهای اطّالعاتی بازار کار

توسعۀ سرویسهای توسعۀ تجاری که روی  -5
 مناسب از سیستمهای اطّالعاتی و ایجاد استفادۀ

 .کردن آن، تأکید دارد ی برای کنترلیسرویسها

باالبردن استفادۀ مشترک از زیرساختارها و  -6
سرویسها برای اینکه شرکتهای کوچک، کارمندان و 

سازمانهای آنها دستیابی راحت و کاملی به 
 .سرویسهای اطّالعاتی داشته باشند

ژی های دولت الکترونیکی استناد به استرات -7
شامل فرایند تهیه تجهیزات، مبادالت و مالیات، (

ی برای یانتشار خط مشی های عمومی و نشستها
 صورت محلی و  که به) مشارکت جوامع مدنی

براساس کدهای باز عمومی و در دسترس پایه گذاری 
 .شده است

b (وسیلۀه باالبردن و پیشبرد توسعۀ منابع انسانی ب: 

 .اری کردن تحصیالت سطح باال برای همه اجب-1

 ایجاد آموزشهای همیشگی و آموزش مجدد -2
 .. .کارمندان استخدام نشده و

 Open Sourceبردن استفاده از کدهای   باال-3
 .از طریق سیستمهای آموزشی

 ،وزارت بهداشت
 آموزشدرمان و 

 پزشکی

 آذر 

 1381 

سازمان جهانی  
 WHO بهداشت
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دستگاه مرتبط 
 داخلی

تاریخ 
آخرین 
نشست 
قبل از 
WSIS 

تاریخ 
صدور 
 قطعنامه

 نوع فعالیت
عنوان نهاد 

بین المللی فعال 
 ICTدر 

سازمان 
 هواشناسی

 تیر 

 1381 

 WSIS دربارۀ WMO نظر

جامعه اطّالعات باید به صاف کردن مسیر توسعۀ 
حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته  کشورهای در

کمک کند، مردم را توانا کند تا از مزایای حاصل از 
 جامع و مؤثر دربارۀ سرویسهای ملی ١اطّالعات

ای حمایت از امنیت هواشناسی و آب شناسی خود بر
. زندگی و دارایی ها و رفاه عمومی خود بهره ببرند

WMO از طریق چندین برنامه، تعهد داده است که 
 در جهت افزایش مبادله و انتشار ICT استفاده از

جهانی، منطقه ای و ملی اطّالعات و هشدارها با 
اختصاص اولویت باال به توسعه برای کشورهای در 

رهای توسعه نیافته دنیا هماهنگ حال توسعه و کشو
رود  با توجه به این امر، انتظار می. کرده و توسعه دهد

 فرصت بزرگی برای تبدیل WMOکه فعالیتهای 
فاصلۀ دیجیتالی به فرصتهای دیجیتالی را ارایه داده 

 .است

 سازمان جهانی کار
WMO 

 جهاد وزارت
 کشاورزی

 دی 

 1381 

سازمان جهانی  
تغذیه و کشاورزی 

FAO 

                                                                                                                                       
 هشدارها. 1
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 نظام مدیریت ثبت نام دامنه 14/12/1381مصوبه شورای عالی اطّالع رسانی جلسه مورخ  
ir . 3پیوست (در محیط دیجیتال( 

 .اهداف و وظایف کمیته ملی نامهای دامنه در محیط الکترونیکی به شرح پیوست به تصویب رسید -1

 .یدتأسیس مرکز ملی داوری نامهای دامنه دیجیتالی به تصویب رس -2

دبیرخانه موظف است موارد ذیل را تا وصول نتیجه مطلوب پیگیری نموده و گزارش اقدامات را به                   -3
 .رئیس شورای عالی اطّالع رسانی اعالم نمایند

با (پیگیری جهت تأسیس کمیته ملی نامهای دامنه در محیط الکترونیکی و نیز شورای مربوط               -الف 
 .)توجه به اهداف تعریف شده

اری و هماهنگی الزم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تعیین و تصویب                 همک -ب 
 .تشکیالت و امکانات فنی الزم برای کمیته فوق االشاره

نهاد ملی داوری نامهای دامنه دیجیتالی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی              تشکیل   :ج 
و سازمان تباطات و فنّاوری اطّالعات ، وزارت ارWIPOکشور، سازمان جهانی مالکیت معنوی 

 .ثبت اسناد و امالک و شرکتها

 .irاهداف و وظایف پیشنهادی برای کمیته و شورای سیاستگذاری دامنه سطح باالی کد کشوری 

خصوص ماهیت اینترنت، وضعیت جاری نامهای دامنه در ایران،          در راستای استداللهای انجام شده در     
 زمینه، و با توجه به بافت جامعۀ اینترنتی ایران اهداف شورای سیاستگذاری               نیازهای آتی کشور در این     

 : تعیین و پیشنهاد می گردد.ir وظایف ذیل برای کمیته متصدی مدیریت .ir تحتامور نام دامنه 

 و نیز برای رسیدن و دستیابی به        .ir. سطح مدیریت کالن    ی منظور کسب توافق ملی جهت ارتقا       به  -
 ذیل کمیته و شورایی با حضور رئیس یا نماینده وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای ذیل                  اهداف مشروحه 

های الزم و حسب مورد، سیاستها و تصمیمات مقتضی را              تشکیل می گردد تا پس از انجام کارشناسی        
 :اتخاذ و به مبادی ذی ربط اعالم یا ابالغ نماید

 دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی - 
 ان مدیریت و برنامه ریزی کشورسازم - 
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 وزارت بازرگانی - 
 امور ارتباطات دیتا - 
 وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات - 
 )سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی(، تحقیقات و فنّاوری وزارت علوم - 
 )سازمان ثبت اسناد و امالک و شرکتها( وزارت دادگستری - 

 )مرکز تحقیقات فیزیک نظری (پژوهشگاه دانشهای بنیادی ایران - 
 انجمن صنفی شرکتهای کامپیوتری - 

 وزارت اطّالعات - 

  و تحقیقات صنعتی ایرانمؤسسه استاندارد - 

انجام مطالعات و بررسی های الزم برای مشارکت فعال در فرایند فنی بین المللی نظام آدرس اینترنتی و                  -
 مخابراتی

 لف الگوریتم آدرس دهی به جامعه کاربران ایرانیبررسی فنی و معرفی قابلیتهای مخت -

 .ir تدوین ضوابط نحوۀ ثبت، حفاظت و استفاده کاربران دولتی و غیر دولتی در دامنۀ -

تدوین راهبردهای تعیین مشخصات فنی و حقوقی و نیز هماهنگی بین مؤسسات مختلف فعال در ارایه                  -
  آناننام دامنه، و نیز تعیین شرایط رقابت خدمات ثبت

 ایجاد اطمینان از ثبات عملیات و       .ir   تشویق و ترغیب متقاضیان به بهره برداری از نامهای دامنۀ تحت           -
 رشد تکامل سیستمهای اینترنتی با استفاده مناسب از نامهای دامنه

 پاسخگویی و توجه بیشتر به طرفهای عرضه و تقاضای جامعه اینترنتی -

و فراگیر جهت درخواستهای متقاضیان ثبت نامه دامنه، و نیز تهیه             ایجاد فرایندهای شفاف، مشورتی       -
 ابزار دفاعی الزم

تدوین ضوابط دسته بندی و مدیریت مناسب برای دامنه های سطح دوم با توجه به پیشرفتهای سریع                    -
 فنّاوری اطّالعات و ارتباطات
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ا همکاری و هماهنگی     پیگیری حل و فصل مسائل مالکیت معنوی و رفع مناقشات و اختالفات ب                   -
 و نهاد داوری ملی و      ICANN   و IETF , ENUM ITU و   WIPOسازمان جهانی مالکیت معنوی     

 دیگر نهادهای بین المللی و منطقه ای مربوط

سیاستگذاری جهت مسائل مختلف مالکیت معنوی و رفع مناقشات و اختالفات با توجه به مسائل                      -
 وت زبانهای مورد استفادهفرهنگی و اجتماعی ناشی از تشابه و تفا

 برنامه توسعه و 14/12/1381مصوبه جلسه ششم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ  
 )4پیوست (کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات ایران 

 با توجه به تصویب برنامه اجرایی و اعتبارات برنامه تکفا در هیئت محترم دولت،

داردهای فعالیتها و پروژه های مربوط به حوزه فعالیت خود را           شاخصها و استان  :  کمیسیونها موظف اند  -1
دبیرخانه موظف است پروژه هایی را مورد حمایت قرار دهد          .  تهیه و از طریق دبیرخانه اعالم نمایند      

 .که این شاخصها و استانداردها را رعایت کرده باشند

ر شامل مصوبات شورای راهبری     گزارشات منظم ماهانه از پیشرفت امو      :  کلیه دستگاهها موظف اند   -2
ICTو پروژه های کاربری فنّاوری اطّالعات دستگاه مربوط را تهیه و به دبیرخانه ارسال نمایند . 

گزارشات فصلی منظم از پیشرفت برنامه های اجرایی دستگاهها و پروژه های          :  دبیرخانه موظف است   -3
ای عالی اطّالع رسانی تهیه، تدوین     پیشتاز را جهت استحضار رئیس محترم جمهوری و اعضای شور         

 .و ارسال نماید

حداکثر تا پایان مرداد ماه سال آتی با همکاری دستگاههای ذی ربط مطالعات             :  کمیسیونها مکلف اند  -4
الزم جهت تهیه پیشنهاد برنامه توسعه و کاربری فنّاوری اطّالعات کشور جهت استفاده در برنامه                 

 . و فرهنگی کشور را به انجام رسانندتوسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی

 را طی گزارشی جهت بررسی نهایی به شورای عالی            4نتایج مطالعات بند    :  دبیرخانه موظف است   -5
 .اطّالع رسانی اعالم نماید

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  540

، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با        ICTدر راستای نظام مندی و توسعه پایدار فعالیتهای بازار              -6
ی عالی اطّالع رسانی و بهره جویی مؤثر از نظریات بخش خصوصی، حداکثر           همکاری دبیرخانه شورا  
 . کشور را تهیه نمایندICT نظام مهندسی 1382تا پایان نیمه اول سال 

 24/3/13821جلسه هفتم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ صورت 

 آن  یو اعضا  در حضور رئیس محترم جمهوری       1382اولین جلسه شورای عالی اطّالع رسانی در سال        
 .تشکیل گردید

 صورت  یخصوص اجالس جهانی درباره جامعه اطّالعات        در این جلسه بحث و بررسی کاملی در          :الف
 .گرفت

World Summit on Information Society 
 در ژنو با حضور رهبران کشورهای مختلف جهان، مسئولین           2003 دسامبر   10-12این اجالس در     

سازمان ملل، نهادهای مدنی و همچنین نمایندگان بخش خصوصی با           کلیه اتحادیه های جهانی و     
 :موضوعات ذیل تشکیل می گردد

 گسترش شبکه های دسترسی به اطّالعات و دانش -1 

 ICTتبیین نقش دولتها، بخشهای بازرگانی و نهادهای مدنی در توسعه استفاده از  -2 

 توسعه ظرفیتها و ایجاد محیط تواناساز -3 

 نکات ایمنی و ایجاد اعتمادرعایت  -4 

 ICT توسعه برنامه های کاربردی -5 

 حفظ هویت فرهنگی و تنوع زبانی و توسعه مضامین -6 

 رعایت ابعاد اخالقی جامعه اطّالعات -7 

 توسعه همکاری های بین المللی و منطقه ای -8 

                                                                                                                                       
 .گردیده است  دفتر رئیس جمهور ابالغ4/5/1382 مورخ 22175این صورتجلسه طی نامه شماره . 1
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 :قرار است در این اجالس موضوعات ذیل مورد تصویب قرار گیرد

 اصول جامعه اطّالعاتقطعنامه  -1 

 برنامه اجرایی توسعه زیرساختهای فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در سراسر جهان -2 

کشور ایران تاکنون در اغلب اجالس کارشناسی مقدماتی برای تهیه مطالب نهایی این اجالس                    
 :نکات محوری دیگر که از طرف ایران پیشنهاد گردیده است عبارتند از. شرکت داشته است

 محور  حرکت از جامعه اطّالعات به جامعه دانش-

 فظ تنوع فرهنگی و زبانهاح -

  رعایت اصول اخالقی در عصر اطّالعات-

  تأکید بر گفتگوی تمدنها در عصر اطّالعات-

  احترام به ارزشهای اخالقی ملل-

  عدم تبعیض در دسترسی به تکنولوژی اطّالعات-

  حفظ هویت ملی کشورها-

 در اثر شکاف دیجیتالی عدم سلطه -

  رعایت حق حاکمیت دولتها-

  جلوگیری از موارد منفی جهانی سازی-

 )1پیوست  (.تر ایران در این همایش تعمیق و گسترش یابد قرار شد فعالیتهای الزم برای حضور فعال

 1381  در سال )  تکفا(  گزارش عملکرد برنامه توسعه و کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات ایران             :ب
 .ارایه گردید

 مصروف حوزه توسعه منابع انسانی و گسترش        ، حدود نیمی از اعتبارات    1381به طور کلی در سال       
 .فرهنگ و منابع اطّالعات به خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای گردیده است

 :سایر حوزه های مربوط عبارتند از 

  اقتصادی الکترونیکی-خدمات تجاری  

 الکترونیکیخدمات اداری  

 توسعه زیرساخت قانون و امنیت 
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 حوزه صنعت و اشتغال و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط 

 )2پیوست  ( در استانهای نمونه کشورICTمصوبات توسعه  

 هیئت محترم   28496ت    /7381مصوبات اصالحات پیشنهادی در جدول پیوست مصوبه شماره            
 )3پیوست  (وزیران

 شورای عالی اطّالع رسانی به منظور حضور فعال ایران 24/3/1382اقدامات مصوب جلسه  
 )1پیوست  (WSISدر اجالس جهانی 

 .تهیه مستندات پشتیبانی نظرات ایران -1

 . کاری بین المللی ذی ربطگروههایمشارکت و فعالیت وسیع کارشناسی دستگاههای اجرایی در  -2

خصوص نظرات محوری ایران به طور مثال،         در دول دیگر    یفعالیت وزارت امور خارجه در جلب آرا       -3
 .، فرانکوفون، آمریکای التینOCTکشورهای 

تهیه گزارش ملی از توسعه و کاربردهای فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در ایران برای ارایه در سطح                  -4
 .بین المللی توسط دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی و با همکاری دستگاههای ذی ربط

 .)WSISتوسط کمیته پی گیری ( یه محورهای سخنرانی رئیس محترم جمهوریته -5

 در ICT در خصوص توسعه 18/3/1382مصوبه کمیسیون راهبردی جلسه مورخ  
 )2پیوست (استانهای نمونه کشور 

نظر به تعیین استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان و فارس از سوی شورای عالی اداری                    
ای نمونه در زمینه توسعه کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات و عطف به مذاکرات انجام               عنوان استانه  به

شده در کمیسیون تخصصی اتوماسیون اداری شورای عالی اطّالع رسانی موارد زیر در کمیسیون راهبردی              
 :مورد بررسی و تصویب قرار گرفت

ستان پروژه های کاربردی اصلی و ارسال       ا ICTاستانهای نمونه مکلف اند نسبت به تهیه طرح جامع          -1
 استان جهت تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی           ICTآن پس از تأیید شورای راهبری          

 )%50(همچنین استانهای فوق مکلف اند اعتبارات الزم جهت تأمین             .  اطّالع رسانی اقدام نمایند   
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 فت آیین نامه اجرایی شماره      ماده ه  “ح” و   “ز”هزینه های مورد نیاز طرح را وفق مفاد بندهای            

 هیئت محترم وزیران ضمن اعتبارات ساالنه استان پیش بینی         17/2/1382 مصوب   28496ت/7386
 .دننموده و جهت تصویب به شورای برنامه ریزی استان ارایه نمای

 محل اجرای    ، مکلف اند Flagship project  دستگاههای مسئول اجرای پروژه های شاخص        -2
 دستگاه ذی ربط با هماهنگی کمیسیون       ICT را پس از تصویب شورای راهبردی         پروژه های فوق 

 .ذی ربط شورا در یکی از استانهای نمونه تعیین نمایند

 اینترانت استانهای مذکور حداکثر تا         شرکت مخابرات مکلف است نسبت به ارایه طرح شبکه             -3
آن به شبکه ملی دیتا حداکثر تا         و پیاده سازی و تکمیل شبکه مذکور و اتصال            1382شهریورماه  

 . اقدام نماید1383پایان شهریور 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل اعتبار تخصیص یافته از سوی استان                    -4
 با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه تأمین اعتبار          13جهت انجام طرح جامع مذکور، از محل تبصره          

 .نماید

  مورخ 28496ت /7386 جدول پیوست مصوبه شماره اصالحات پیشنهادی در 

 )3پیوست ( هیئت وزیران 17/2/1382

  موارد زیر به استناد ماده یک آیین نامه شماره                ،اساس اقدامات کارشناسی صورت گرفته         بر

 شورای عالی اطّالع رسانی    24/3/1382 مصوب هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ           28496ت  /7386
 .ب قرار گرفتمطرح و مورد تصوی

یات به خدمات انتظامی      ئ از راهنمایی و رانندگی و اجرا          010401تغییر عنوان فعالیت اصلی        -1
 الکترونیکی

 با دستگاه مسئول    040901فعالیت اصلی تحت عنوان سیستم قضایی الکترونیکی به شماره شناسه            -2
 .شور اضافه می شودقوه قضاییه، وزارت دادگستری و با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی ک

 با مسئولیت نماینده ویژه     011001فعالیت اصلی مراکز روستایی خدمات رایانه ای با شماره شناسه            -3
 وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات، وزارت جهاد کشاورزی و                 -  رئیس جمهور 
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 منطقه در   5 تعداد    پایلوت به  1مرحله  (همکاری سایر دستگاههای اجرایی کشور اضافه  می شود          
 .)کشور

 23/2/13831 مورخ رسانی شورای عالی اطّالعصورتجلسه هشتم  

، وزارت  )مسئول کارگروه (یک کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور             -1
ب ارتباطات و فنّاوری اطّالعات، دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی و دبیرخانه شورای عالی انقال              

فرهنگی با توجه به شرح وظایف قانونی شورای عالی فنّاوری اطّالعات، وظایف شورای عالی                    
اطّالع رسانی و شورای عالی انفورماتیک و دیگر شوراها و نهادهای فعال مربوط را بررسی و مطابق                 

یا ضوابط و بر اساس آینده نگری فنّی و اجرایی، طرح تفکیک و تجمیع وظایف و نحوه ادامه کار                     
انحالل شوراهای یاد شده را طی مدت یک ماه تهیه و پس از تصویب رئیس جمهور به موقع اجرا                    

 .بگذارد

دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی با توجه به طرحها و فعالیتهای در دست اجرا، به کار خود ادامه                    -2
 .خواهد داد

                                                                                                                                       
 : به شرح ذیل26/3/1383 مورخ 10907دفتر رئیس جمهور طی نامه شماره . 1

 شورای عالی   23/2/1383 در خصوص تأیید مصوبات جلسه مورخ          23/3/1383 مورخ   770/190بازگشت به نامه شماره      
. آن جهت اقدام ابالغ می گردد    “  3”اطّالع رسانی به شرح پیوست، بدین وسیله مراتب تأیید ریاست محترم جمهوری بجز بند               

 ، موضوع سازماندهی و تهیه ساختار مناسب فنّاوری اطّالعات توسط          مصوبه فوق الذکر “  3”شایان ذکر است از آنجایی که بند        
 آن شورا مطرح نگردیده است، حسب دستور ریاست محترم          23/2/1383سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ         

 .زبور، پس از طرح در جلسه شورای عالی اطّالع رسانی و تصویب آن، مورد تأیید خواهد بودجمهوری، بند م

 دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی، به شرح ذیل مصوبه مذکور را           9/9/1383 مورخ   4195/90بر این اساس طی نامه شماره       
 :با لحاظ نامه باال ابالغ کرد

) 26/3/1383 مورخ   10907نامه ابالغ شماره    ( و رئیس شورای عالی اطّالع رسانی       با عنایت به موافقت و ابالغ رئیس جمهور       
 .موارد و مطالب مصوب هشتمین جلسه شورای عالی اطّالع رسانی جهت استحضار و اقدام مقتضی ابالغ می گردد
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، وزارت  )مسئول کارگروه (ع رسانی  کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی اطّال           -3
ارتباطات و فنّاوری اطّالعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و آقایان حجج االسالم والمسلمین                
حاج شیخ مرتضی مقتدایی، درایتی، نوراللهیان، اعرافی، ربانی و نماینده شورای فنّاوری اطّالعات                

وری اطّالعات در حوزه علمیه قم، طی مدت         استان قم برای بررسی و ارایه راهکارهای توسعه فنّا         
 .یک ماه تهیه و پس از تصویب رئیس جمهور به موقع اجرا بگذارد

 .دستورالعمل نحوه ارایه خدمات دولتی در محیط رایانه ای از طریق بخش خصوصی -4

در راستای بهبود کیفیت ارایه خدمات دولتی و کاهش تصدی های دولت، دستگاههای اجرایی و                   
های دولتی مجازند پیرو مصوبات شورای عالی اداری در خصوص مراکز خدمات رسانی                   شرکت

الکترونیکی و استفاده از فنّاوری اطّالعات در فعالیتهای اجرایی دولتی و بر اساس این مصوبه                     
 .بخش خصوصی ارایه نمایند» دفاتر رایانه ای خدمات عمومی«خدمات مورد نیاز مردم را از طریق 

 1ماده  

ر رایانه ای خدمات عمومی، واحدهایی هستند که در قالب شرکتهای خصوصی، توسط اشخاص                دفات
 .حقیقی یا حقوقی به منظور ارایه خدمات دولتی به مردم تأسیس می گردند

 2ماده  

ضوابط فنی مربوطه، اساسنامه تیپ شرکتهای متقاضی و دستورالعمل نحوه انتخاب متقاضیان ارایه                
وه اعمال ضوابط انضباطی و نظارتی بر دفاتر فوق به منظور حفظ شئونات مردم و              خدمات، دستورالعمل نح  

دولت و مسئولیت نظارت بر کیفیت رعایت ضوابط فوق و لغو احتمالی مجوز خاطیان از سوی کمیسیون                   
مستقر در سازمان مدیریت و       (شورای عالی اطّالع رسانی      »  اتوماسیون اداری و دولت الکترونیکی      «

 .تعیین و با تصویب شورای عالی اداری ابالغ می گردد)  کشوربرنامه ریزی

 3ماده  

کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند خدمات خود را از طریق عقد قرارداد الزم با این دفاتر که                   
ضوابط فعالیت آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می پذیرد در اختیار متقاضیان قرار                
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سیس دفاتر مشابه از سوی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی با هدف ارایه خدمات به مردم،           تأ.  دهند
 .جز در موارد خاص و با کسب مجوز الزم از شورای عالی اداری مجاز نیست

 4ماده  

مسئولیت تعیین شرایط اختصاصی فنی جهت واگذاری مسئولیت ارایه خدمات و کنترل سقف هزینه                
 کنندگان به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط بوده و دستگاه اجرایی مکلف است شرایط                دریافتی از مراجعه  

مسئولیت نظارت بر کیفیت و صحت ارایه        .  فوق را ضمن قرارداد مربوطه با دفاتر متقاضی اعمال نماید           
خدمات و انطباق آن با قوانین و مقررات موضوعه با رویکرد حفظ حقوق و تکریم شهروندان به عهده                      

 .اه اجرایی ذی ربط می باشددستگ

 5ماده  

به منظور اطمینان از خدمات رسانی صحیح به مردم، دستگاههای اجرایی که خدمات خود را از طریق                 
دفاتر فوق ارایه می نمایند، مکلف اند حداقل تا شش ماه پس از شروع ارایه خدمات از سوی دفاتر مربوطه،                  

تعلیق ارایه خدمات توسط دستگاه دولتی ذی ربط، وفق          .  دارایه خدمات خود را به روال قبل ادامه دهن          
قوانین و مقررات موضوعه، پس از اطمینان از کیفیت ارایه خدمات توسط دفاتر و با کسب موافقت سازمان 

 .مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است

 6ماده  

اشند در  شرکتهای خصوصی تشکیل شده توسط نیروهای دولت که متقاضی ارایه خدمات فوق ب                 
 .صورت خروج نیروهای مذکور از خدمت دولت، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود

 7ماده  

کلیه دستگاههای اجرایی کشور موظف اند به منظور تحول در خدمات رسانی به مردم و کاهش  -الف 
 در  1383هزینه های خدمات عمومی، جدول مکانی و زمانی خدماتی را که تا انتهای سال                 

محیط رایانه ای از طریق دفاتر فوق قابل ارایه هستند را همراه با تعیین مواردی که از هفته                   
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 به  1383دولت در سال جاری قابل بهره برداری هستند تهیه و تا پانزدهم مرداد ماه سال                   
 .همراه برنامه عملیاتی مربوط به کمیسیون اتوماسیون اداری و دولت الکترونیکی اعالم نمایند

اتوماسیون اداری و دولت    «دبیرخانه شورای عالی اداری مکلف است با هماهنگی کمیسیون            -ب 
شورای عالی اطّالع رسانی، نسبت به ارزیابی و جمع بندی برنامه های ارسالی              »  الکترونیکی

اقدام نموده و نتایج را با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، در هفته دولت برای آگاهی                    
 . عمومی نمایدمردم اعالم
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 عملکرد و تعاریف

 کمیسیونهای تخصصی
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 دستگاههای ،ارتباطات وزارتخانه هاو شورای راهبری دبیران فنّاوری اطّالعات  
 مستقل و استانها

 کشور با هدف هم افزایی ملی و در راستای         ICTشورای راهبری دبیران فنّاوری ارتباطات و اطّالعات        
نمایندگان وزارتخانه ها، . ظایف بخشی و یا فعالیتهای موازی تشکیل می گرددجلوگیری از هرگونه تداخل و   

دستگاههای مستقل و استانها اعضای این شورای راهبردی بوده و وظیفه خطیر هماهنگی فعالیتهای                  
بدین علت شورای راهبری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات              .  کالن فرابخشی را عهده دار می باشند       

دستگاههای مستقل و همچنین شورای راهبری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات استانها به               وزارتخانه ها و   
 .شرح زیر تشکیل می گردند

 شورای راهبری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات وزارتخانه ها و دستگاههای مستقل 

 بدون بهره جویی استقالل درآمد کشور از نفت       کشور با هدف     ستیابی به اهداف توسعه اقتصادی       د
 در سطوح مختلف اجرایی و در سایه هماهنگی و عزم ملی،            ICTمناسب از فنّاوری ارتباطات و اطّالعات       

 در ابعاد   این فنّاوری نقشی که    ساماندهی و ارتقای کارایی امور کشور و          در ICTجایگاه  .  میسر نخواهد بود  
به عنوان عامل اصلی       ICT از یک سو، و جایگاه         ایفا می نماید و تصمیم گیری     تصمیم سازیمختلف  

با اولویت ویژه   و دستگاههای مستقل      این امور در وزارتخانه ها   پرداختن به   توسعه ملی ایجاب می نماید تا      
 .، قرار گیرد کاریدر برنامه های

در   ICTفضای تحلیلی برنامه ریزی استراتژیک توسعه        از ابعاد       اجرایی -مدیریتی  بعد  همچنین  
، فرهنگ کاری و     ضوابط و مقررات اجرایی      مأموریت، با توجه به      مستقلوزارتخانه ها و دستگاههای     

برنامه ریزی جامع . ا می نمایدف نقشی اساسی و حیاتی را در تدوین برنامه ها ایسازمان،ویژگی های بومی هر 
ذیل    اساسی گرفتن مباحث   تنها با درنظر  در این زمینه حیاتی در سطح بخشهای اجرایی کشور          بلندمدت  و  

 :می گردد میسر

 . کاربری های خاص فنّاوری در هر سازمان-

 . دانش فنییهای فرهنگی و ارتقا بسترسازی -
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 . در مقابل تغییرسازمان مورد نظر ها و موانع موجود خاصمقاومتنحوۀ غلبه بر نوع و  -

 . رویه های کاری و پیچیدگی های درون سازمانی-

 . مربوطه در سازمانICTتأثیرات اقتصادی استفاده از  -

 .ICT نقش در ارتقای کارایی، بهره وری و تسهیالت تبعی کاربرد -

 . درنظر گرفتن خواستها و نیازهای کاربران و مراجعان آن سازمان-

 . عوامل مورد نیاز برای شفاف سازی در راستای کاهش بار تحمیلی بروکراسی موجود-

 ...).زاتی، زمانی و انسانی، مالی، تجهی(منابع گوناگون بهینه سازی مصرف  -

 در  مدیریت نوین سازمانهای پیشرو    رایج   دیدگاههایباید    ICTتوسعه    لذا در یک برنامه ریزی مناسب          
صورت امکان طراحی یک      این  غیر   حاکم شوند که در    هر سازمان اجتماعی ویژه     /کنار مباحث فرهنگی  

 .گشت  میسر نخواهدسازمانیبر نیازها و ویژگی های  برنامه منطبق

به همین سبب شورای راهبری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات وزارتخانه ها و دستگاههای مستقل                  
در دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی نیز واحدی         .  تعریف، و دستورالعملهای مربوط تدوین شده است        

ه ها و  وزارتخان  ICTدبیران شورای راهبری      متشکل از     »ICTشورای دبیران راهبری     «تحت عنوان   
 .، تعریف گشته است کشورICTاز صاحبنظران و متولیان دستگاههای مستقل و برخی 

در دستگاههای مربوطه در تعاملی نزدیک با دبیرخانه  ICT های توسعه  برنامهبرنامه ریزی و هماهنگی
ی شورای عالی اطّالع رسانی مطابق چارچوبهای ارایه شده بخشهای ذیل، مأموریت اصلی شورای راهبر              

 .دبیران می باشد

در .   مختلف است  سازمانهایدر یک رابطه تنگاتنگ و ارگانیک با           ICTطبیعی است که کاربرد     لذا  
 امکان فعالیت   فنّاوری ارتباطات و اطّالعات،    سطح بسیار باالیی از       از  بدون بهره جویی  سازمانهابرخی از   

 . استوجود نداشته

 فعالیت مؤثر  امکان   این فنّاوری ها با بهره جویی ابتدایی از       تن سازمانهاکه در برخی دیگر از        در صورتی 
 / در کنار ابعاد اقتصادی     ، خاص سازمانهایدر    ICTلذا طبیعی است که بعد کاربردی        .  میسر خواهد بود  

  در  سازمان و   بر   نیازها و شرایط حاکم    و مناسب منطبق بر    واقعی   برنامه ریزی، ایجاد یک    فنّاوری و   اجرایی
 که  ICT با توجه به نقش استراتژیک        . خواهد ساخت  امکانپذیر استراتژیک مؤثر را      رکتحراستای یک   

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 553 عملکرد و تعاریف کمیسیونهای تخصصی / ...بخش سوم ـ برنامه ساختاری و عملکردی 

کلیه شئون کاری و عملیاتی واحدهای یک وزارتخانه را به صورت بنیادین متحول خواهد نمود، لذا                      
برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای مربوطه تنها به واحدهای انفورماتیک دستگاهها محدود نشده و مشارکت              

 .و همکاری مدیران ارشد و استراتژیک الزامی است

 در سطح هر یک از وزارتخانه ها و یا دستگاههای مستقل           ICTلذا ضروری است که شورای راهبری       
با ریاست مستقیم شخص وزیر و یا ریاست دستگاه مستقل و با هدف برنامه ریزی کالن، هدایت و                        

رت نیاز با بهره جویی از خدمات کارشناسی مشاورین و          راهبری فعالیتها، همسو با طرحهای ملی و در صو         
 .متخصصین دبیرخانه شورای عالی، تشکیل یابد

کلیه هماهنگی های مربوطه در سطح ملی، توسط دبیران شوراهای راهبری در شورای راهبری دبیران              
ICT    ارتباط شوراهای راهبری     .   کشور انجام می یابدICT       و شورای راهبری دبیران ICT  ر شکل   را د

 در سازمانها ساختار و وظایف ذیل را عهده دار           ICTشورای راهبردی   .  شماتیک زیر مشاهده می نمایید    
 :می باشند
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 : در وزارتخانه و یا دستگاه اجرایی عبارتند ازICTاعضای ثابت شورای راهبری 

 . وزیر به عنوان رئیس شورا-

 ).در صورت وجود( معاونت فنّاوری اطّالعات -

 ).یا مشابه(ت طرح و برنامه  معاون-

 . معاونت مالی و اداری-

 . نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی-

 . مسئول واحد انفورماتیک یا واحد اطّالع رسانی دستگاه مربوط یا قسمت مشابه-

 . رؤسای سازمانهای مستقل تابعه که مرتبط با قلمرو فعالیت این شورا می باشند-

که با نظر ریاست شورا انتخاب گشته، وظیفه شرکت در جلسات شورای راهبری              دبیر این شورا     -نکته
همچنین افزودن سایر معاونان، مدیران و یا مشاوران به صالحدید رئیس شورا با              .  دبیران را بر عهده دارد    

ه با توجه به ماهیت متفاوت هر سازمان و بنا ب          .   خواهد بود  امکانپذیرتوجه به ماهیت متفاوت هر دستگاه       
 .تشخیص ریاست کمیته، افراد دیگر نیز در این کمیته حضور خواهند داشت

  وزارتخانه ها و دستگاههای مستقلICTشرح وظایف شورای راهبری 

 : به شرح زیر استICTرئوس کلی فعالیتهای شورای راهبری 

 .ان متبوع تدوین و تصویب اهداف، استراتژی ها و چارچوب فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در سازم-

 . در وزارتخانه متبوعICT ارایه تعریف دقیق، کاربردی و ملموس از نقش و جایگاه -

 .ICT تعریف خدمات، فعالیتها، توقعات مبتنی بر فنّاوری نوین -

 در وزارتخانه متبوع هماهنگ     ICT سیاستگذاری و تعیین و تبیین رویه ها و مقررات استقرار نظام              -
 . مبادی مرتبط در سطح ملیبا سایر وزارتخانه ها و

 . ایجاد تمهیدات و زمینه های الزم جهت توسعه اشتغال ارزش افزا-

 . هدایت برنامه های پژوهشی و کاربردی بلندمدت در سطح وزارتخانه-

 . شناسایی و تعریف پروژه های جلو برنده استراتژیک در سطح وزارتخانه-
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 انجام پروژه های کاربردی در سطوح مختلف         تخصصی کاری جهت   گروههای تعریف کمیته ها و      -
 .وزارتخانه متبوع

 . کاری تخصصی در سطح وزارتخانه متبوعگروههای هدایت فعالیت کمیته ها و -

 نظارت بر هماهنگی های الزم با سایر وزارتخانه ها و مبادی مرتبط کشور در راستای تحقق اهداف                 -
 .ICTعالیه توسعه ملی 

 .توسعه فنّاوری ارتباطات و اطّالعات بسترسازی فرهنگی و -

 . در ابعاد مختلف کاریICT آشنایی تصمیم سازان وزارت متبوع به نقش و جایگاه -

کلیه کارکنان و ) اینترنت( بررسی و تصویب برنامه آموزش مهارت کار با رایانه و شبکه اطّالع رسانی -
 .به طور خاص مدیران ارشد

رسانی از طریق حضور مؤثر و مستمر دبیر کمیته در شورای دبیران               تعامل با شورای عالی اطّالع       -
 .راهبری

 و تخصیص بودجه در سطح وزارتخانه با          ICT اولویت بندی و تصویب برنامه های اجرایی جامع          -
 . کشورICTهماهنگی کمیته راهبری 

 . نظارت بر اجرای برنامه های مصوب و پروژه های جامع کاربردی-

 .الیتها و بازنگری در سطح وزارتخانه متبوع بررسی نتایج فع-

 کشور از شورای عالی     ICT دریافت و بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه های کالن توسعه                -
 .اطّالع رسانی

 بررسی و تصویب فعالیتهای مختلف برای برنامه ارایه خدمات دستگاه متبوع در محیط دیجیتال و                  -
 . دستگاه، و غیرهE-Portal ایجاد پایگاه وب دستگاه، درگاه الکترونیکی از جمله) دولت الکترونیکی(رایانه 

 . بررسی برنامه های تحول اداری دستگاه مربوط، از منظر فنّاوری ارتباطات و اطّالعات-

 در  ICT عالوه بر وظایف معمول محوله در ارتباط با شورای راهبری              ICT دبیر شورای راهبری     -
یه هماهنگی های الزم با دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی را عهده دار خواهد            وزارتخانه وظیفه انجام کل   

 و کاربرد آن در وزارتخانه متبوع       ICTلذا شخص مذکور باید از شناخت کافی در زمینه های مختلف            .  بود
 .برخوردار باشد
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 و آموزشی به     دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی تمهیدات ویژه ای جهت ارایه مشاوره های فنی             -
دبیران در راستای یکسان سازی سطح دانایی و توانایی شورای دبیران راهبری با هدف ارتقای کارایی را                  

 .تدارک دیده است

 شورای راهبری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات استانها 

 وجود  آنچه به عنوان نمود انتقال جوامع کنونی به دوران حیات اطّالعاتی خود می توان ابراز نمود،                  
نهادها و سیستمهایی در بطن جامعه می باشد که از نظر ابزار کار، به دانش فنّاوری اطّالعاتی شدیداً                       

لذا در بحث   .  وابسته شده و بدون وجود آنها حیات یکپارچه آتی ایشان مورد تهدید قرار خواهد گرفت                  
 ساز و تسهیل کننده چه در     هدایت و راهبری هر کشوری به سمت جامعۀ اطّالعاتی، وجود بازوهای تصمیم           

بر این اساس به جهت رعایت محدودیتها و مسائل           .  بحث ملی و چه در زمینه بخشی ضروری است           
بخشی در مدیریت کالن و سوق دهی یکپارچه جامعۀ کنونی به سمت جامعۀ اطّالعاتی، پیشنهاد تشکیل                

 هدف از این امر ایجاد نقش پشتیبان و         .شورای راهبری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات استانها ارایه می شود        
 . می باشدICTتسهیل کننده در تمامی مراحل تصمیم سازی و اجرایی حرکتهای ملی 

 ذی نفعان چنین   دیدگاههایضرورت این مقوله از آن نظر است که در انجام این مهم، نظرات و                    
در زمینه فنّاوری ارتباطات و      حرکتهایی می باید مد نظر قرار گرفته، سعی شود انجام هرگونه فعالیتی                

 .اطّالعات در استانها بر اساس شرایط بومی و منطقه ای صورت پذیرد

 هدف

هدفی که از تشکیل شورای راهبری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات استانها مد نظر می باشد، حصول                  
 و  ICTر در امر     در سطح استانها منطبق بر جهت دهی های کالن کشو        ICTاطمینان از اجرای پروژه های     

 .همچنین مبتنی بر ویژگی های خاص هر منطقه می باشد

با تعمیم وظایف و به منظور حفظ این یکپارچگی با تصمیمات کالن کشوری در بعد باال به پایین                      
Top-Down                      نظرات و تجربیات راهگشای کسانی که خود مجریان و کاربران آتی این سیستمها ،

 .لحاظ خواهد شد Bottom - Upن به باال می باشند نیز، در نگرشی پایی
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بر این اساس وظایفی که برای این شورا دیده شده است در راستای رسیدن به هدف مهم فوق الذکر                   
اما روشن است که جهت انجام دقیق       .  بوده و بیشتر بعد نظارت، تصمیم سازی و هدایت مد نظر بوده است           

رتی در کنار این شورای راهبری، ضروری و             و شایسته چنین وظایفی، تشکیل کمیتۀ فنی مشاو            
 .اجتناب ناپذیر است

روی    در یک بخش بر     ICTثیرات متقابلی که به کارگیری      أ و ت  ICTبا توجه به ماهیت فرابخشی       
 هماهنگی و همراهی برنامه ها در بخشهای مختلف بسیار           نه تنها  بخشهای دیگر دارد، بدیهی است که      

 انجام یک برنامه جامع و کاربردی       توان به  کلیه بخشها به تنهایی نمی    حیاتی بوده و بدون حرکت همگون       
 امیدوار بود، بلکه حتی در یک بخش بخصوص که              و یا استانی     فراگیر در سطح ملی     فنّاوری به طور  

 در نظر گرفته شده نیز هیچ تضمینی برای بهره گیری           ICTفعالیتها و برنامه های گسترده و جامعی برای        
 .داشتنخواهد وجود فنّاوری مناسب از این 

کدام   هیچ   ... و ، آموزش  پیشبرد اهداف بخشهای خاصی نظیر بانکداری، بازرگانی، بهداشت        ،برای مثال 
پیشبرد این اهداف بدون    .   نیست امکانپذیر حداقل در برخی از بخشهای دیگر        ،بدون وجود ساختار مناسب   

لذا صرف  .   نیز اصوالً متصور نیست       ...ووجود زیرساختهای عمومی و جامع، دسترسی، امنیت شبکه            
 بدون هماهنگی میزان و نحوه صرف این منابع در بخشهای            ،انرژی، منابع انسانی و هزینه در هر بخش        

 غالب این منابع گردیده و در بهترین فرض، دستیابی به این اهداف را                عدم بازدهی مناسب   دیگر، موجب 
در راستای تحقق   ایجاد هم افزایی   .  فعالیتها همراه خواهد نمود   کردن     هزینه  با انجام کارهای موازی و پر     

 .است ملی و استانی حوترین سط  مستلزم هماهنگی مسئولین این بخشها در عالی، این منابعاهداف عالیه

 وظایف شورای راهبری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات استانها

فنّاوری ارتباطات و اطّالعات استانها     در راستای تحقق اهداف مذکور وظایف اصلی شورای راهبری            
 :به شرح ذیل اعالم می گردند

  هماهنگی و تبادل نظر درخصوص پروژه های اجرایی ملی در حیطه استانها-

  در کشور در خصوص استانهاICT ارایه نظرات و حضور مثمرثمر در فرایندهای سیاستگذاری -

  نظارت نزدیک بر چگونگی اجرای پروژه های استانی-
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  توسعه اشتغال ارزش افزا بخصوص برای متخصصین و نخبگان استانی-

  گسترش و تقویت فرهنگ استفاده از فنّاوری اطّالعات در ابعاد مختلف کاربردی استان-

 : راهبری و یا نظارت بر طرحهای بنیادین استانی ذیل که جنبه فرابخشی دارند-

 IR-NII پروژه زیرساخت ملی - 

 Incubatorsیجاد مراکز و پارکهای فنّاوری  راه اندازی، ا- 

 ارایه طرحهای عمرانی و بنیادین در خصوص فنّاوری ارتباطات و اطّالعات با توجه به مکانیزم طرح               -
 و تصویب پروژه ها

 برنامه ریزی برای تقویت توسعه مهارت و سواد دیجیتالی در سطح استان مربوط بخصوص برای                  -
 مدیران و تصمیم گیران

 استانها با سایر ارکان مستقر در شورای عالی             ICTامل از طریق شورای راهبری دبیران           تع -
 ...) وزارتخانه ها و ICTاعم از دبیرخانه، کمیسیون راهبردی، شورای راهبری دبیران (اطّالع رسانی 

 اعضای شورای راهبری

 : هر استان به قرار زیر می باشدICTاعضای شورای راهبری 

 )یس شورارئ( استاندار -

  معاون برنامه ریزی استانداری-

  معاون اداری مالی استانداری-

  تعدادی از اعضای شورای برنامه ریزی استان به انتخاب استاندار-

به جهت پشتیبانی فنی و ارایه نظرات کارشناسی در خصوص طرحها و پیشنهادهای مطرح شده،                    
که وظیفه آن ارایه    »  کمیته فنی استانها  «نوان  کمیته ای مرکب از اعضای شورا و دیگر خبرگان تحت ع          

 :اعضای پیشنهادی این کمیته به قرار زیر می باشند. نظرات مشورتی است، تشکیل می گردد

  معاون برنامه ریزی استانداری-

  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان-

  رئیس دانشگاه-
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  رئیس سازمان صنایع و معادن استان-

 ت مخابرات رئیس شرک-

  مدیر کل وزارت اطّالعات-

  مشاورین یا مدیران دیگر به صالحدید استاندار-

 نقش دبیرخانه

خصوص هماهنگی پروژه ها و       دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی در چارچوب وظایف محوله در           
مرکب از دبیران   با تعاملی نزدیک با شورایی      )  تکفا(طرحهای توسعه کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات        

 . استانها وظیفه یکپارچه سازی فعالیتهای استانهای مستقل را بر عهده داردICTشورای راهبری 

 های پروژه های برنامه    برنامه  کشور، بررسی و هماهنگی    ICTمأموریت اصلی شورای راهبری دبیران      
طابق چارچوبهای ارایه شده    تکفا در دستگاههای مربوط در تعاملی نزدیک با شورای عالی اطّالع رسانی م            

 .می باشد

 کارگروه راهبری فنی 

 به منزله قلب امور فنّاوری دبیرخانه وظیفه بررسی کارشناسی امور محوله            ICTکارگروه راهبری فنی    
. پژوهشی را عهده دار است   /  و انجام مطالعات ابعاد مختلف امور فنی و بررسی تأیید طرحهای کاربردی             

 : فنی زیر را عهده دار استگروههایهدایت کارکارگروه راهبری، وظیفه 

 کارگروه فنی امنیت -1

 کارگروه فنی حقوقی -2

 کارگروه فنی مطالعات اقتصادی -3

 کارگروه فنی زیرساخت دسترسی -4

 کارگروه فنی خط و زبان فارسی و نام دامنه -5

 کارگروه فنی اجتماعی و فرهنگی -6

  انسانیکارگروه فنی تحقیق و توسعه و منابع -7
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 کارگروه فنی تجارت الکترونیکی -8

 کارگروه فنی دولت الکترونیکی -9

 کارگروه فنی آموزش الکترونیکی -10

 کارگروه فنی اقتصاد الکترونیکی -11

 ICTشرح وظایف و اعضای کارگروه راهبری فنی  

 : به شرح زیر می باشدICTاهم وظایف کارگروه راهبری فنی 

  فنیگروههایحوزه های کار) جهان و ایران(هدایت مطالعات شناخت  -1

 ارایه گزارشهای مورد نیاز ارکان دبیرخانه و شورا -2

  فنیگروههایشناسایی تعریف طرحهای جلو برنده و بنیادین در سطح ملی در زمینه های کاری کار -3

  فنیگروههایهدایت برنامه های پژوهشی، مطالعاتی و کاربردی کار -4

  فنی بر حسب نیاز و اهداف و زمینه های فعالیت آنهاگروههایتصویب زیر کار -5

 بررسی طرحهای ارجاعی دبیرخانه و انجام ارزیابی های الزمه -6

 فنی در راستای استفاده بهینه منابع و جلوگیری از             گروههاینظارت بر هماهنگی های الزمه کار      -7
 دوباره کاری

ای تخصصی شورا، شورای دبیران راهبری و            پشتیبانی کمیسیونه   گروههایتعامل با شورای       -8
 کارگروه راهبری مشارکت بخش خصوصی

  فنی و طرحهای اجراییگروههایاولویت بندی و تصویب برنامه های اجرایی کار -9

 نظارت بر اجرای برنامه های مصوب و طرحهای اجرایی -10

 بررسی نتایج فعالیتها و بازنگری -11

 : به قرار زیر می باشدICTعضای کارگروه راهبری فنی شرح وظایف فوق الذکر ابه با توجه 

 دبیر شورای عالی اطّالع رسانی به عنوان رئیس کارگروه -1

  فنیگروههایمسئولین کار -2

 اندیشمندان، متخصصان و خبرگان بر اساس دعوت رئیس کارگروه -3
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  فنیگروههایکار 

رخانه با حیطه فعالیت مشخص       دبی)  پژوهشی، مطالعاتی ( فنی واحدهای کارشناسی       گروههایکار
 : فنی عبارتند ازگروههایاهم وظایف کار. هستند

 تبیین و تدوین اهداف، استراتژی ها و چارچوب حوزه کاری مرتبط با کارگروه فنی -1

 مطالعات شناخت وضعیت فنّاوری ها و پیشرفتهای حوزه مربوط در ایران و جهان -2

 ا و وضعیت مطلوب فنّاوری در ایران در حوزه مرتبطتبیین و تدوین رویکردها، استراتژی ه -3

 فنی دیگر به منظور تعیین میزان همپوشانی حوزه وظایف و فعالیتها،             گروههایتعامل مستمر با کار    -4
استراتژی های مرتبط، پروژه ها و طرحهای اجرایی در حال انجام در آنها و همچنین استفاده از نتایج                

 حاصل شده در آن کارگروه ها

شناسایی و تعریف طرحهای جلو برنده، برنامه های پژوهشی و پروژه های کاربردی مربوط و تهیه                  -5
 شرح خدمات آنها

  تحقیقاتی و اجرایی با صالحیت برای انجام پروژه ها و طرحهاگروههایشناسایی  -6

 ای کاربردیبررسی مجریان با صالحیت و پیشنهاد جهت عقد قرارداد پروژه های تحقیقاتی و طرحه -7

 نظارت مستمر بر حسن انجام کار و پیشرفت پروژه ها و طرحها -8

 ICTگزارش مراحل مختلف پیشرفت پروژه ها به کارگروه راهبری فنی  -9

 انتشار نتایج نهایی پروژه ها و تحقیقات از طریق چاپ مقاالت، ارایه سمینارها و کارگاههای آموزشی -10

 کارگروه فنی امنیت

کسی پوشیده نیست، چنان چه تأکید        و جایگاه حیاتی ایمنی شبکه های اطّالع رسانی بر        امروزه نقش 
مقام معظم رهبری در ابالغیه ایشان در ارتباط با سیاستهای کلی شبکه های اطّالع رسانی رایانه ای ذیل،                 

 :خود گواهی بر اهمیت این موضوع است

خصوص آثار تحوالت     و آینده نگری در  )  اتبه ویژه حفاظت از اطّالع     (توسعه فنّاوری اطّالعات     «
فنّاوری اطّالعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی                         

 .»هاین زمین متخصص در
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اجتماعی فضای تحلیلی برنامه ریزی استراتژیک ایجاد سطح مطلوب ایمنی شبکه های             /بعد اقتصادی 
رایط فنّاوری، فرهنگ کاری و ویژگی های بومی هر کشور نقشی اساسی            اطّالع رسانی با توجه به نقش ش     

 توسعه پایدار و بلندمدت، تنها با درنظر        .   کارایی ایفا می نماید    یتدوین برنامه های ارتقا    و حیاتی را در    
 دانش فنی،    یهای فرهنگی و ارتقا     اجتماعی در رابطه با نقش بسترسازی         /گرفتن مباحث اقتصادی   

دولتی در مقابل تغییرات فنّاوری، تأثیرات          و میزان مقاومت سازمانهای دولتی و غیر         سازی نوع     مدل
لذا در یک برنامه ریزی مناسب استقرار       .  اقتصادی استفاده از ابزارهای ایمنی و غیره میسر خواهد بود            

جهان  رایج مراکز دولتی و بنگاههای صنعتی         دیدگاههای باید   ،نظامهای ایمنی شبکه های اطّالع رسانی   
صورت امکان طراحی     این  غیر   که در  ،اجتماعی ویژه کشور حاکم شوند      /پیشرفته در کنار مباحث فرهنگی    

 .یک برنامه منطبق  بر نیازها و ویژگی های بومی میسر نخواهدگشت

 کارگروه فنی حقوقی

 یکی از مهم ترین مشخصه های فضای دیجیتال، بدون مرز بودن آن و سهولت ارتباطات و تبادالت                
لذا ضروری است که تمامی چارچوبها و خط مشی های         .  فرامرزی در جوامع توسعه یافته اطّالعاتی است       

رمز بقا و رشد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در کلیه جنبه های . متناسب با این شرایط، موجود و معین باشد  
دورنمایی قضایی، حقوقی و مورد     ، در گرو ارایه ساختار و        ...اجتماعی و فرهنگی، امور بین المللی فنی و         
بدیهی است بسیاری از جهت گیری ها در تبادالت       .   است ICTقبول سایر ملل در تمامی زمینه های قوانین        

الکترونیکی و تمایز در خط مشی های اتخاد شده از جانب کشورها بستگی مستقیم به نوع و نحوۀ وضع                    
 .ح بین المللی دارددر سط...) اعم از سهل یا سخت گیرانه یا (قوانین 

بنابراین تهیه و تدوین چارچوب قانونی که از طرفی الزامات بین المللی، نظیر قوانین سازمان مالکیت                 
 را دربر داشته باشد، و از طرف دیگر خط مشی ها و حد و مرزهای                 ٢ و یا سازمان بین المللی کار      ١معنوی

                                                                                                                                       
1. World Intellectual Property Organization 
2. International Labour Organization 
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 باشد، در گامهای نخستین راه اندازی جامع و         تبادالت و تعامالت را به طور روشن و شفاف متمایز کرده           
 . در کنار سایر ارکان اداری و دولتی کشور امری اجتناب ناپذیر استICTفراگیر 

طبیعی است که پرداختن به این امور باید در گامهای اولیه در کنار کارشناسی حقوقی مورد بررسی                    
 نیاز مبرم به هماهنگی فعالیتهای تلفیقی        کمیته فنی حقوقی با توجه به      .  تخصصی و فنی نیز قرار گیرد      

وزارتخانه ها و بخشهای دولتی و با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین اولیه این مباحث به صورت                     
 . ایجاد گشته استICTفراگیر در چارچوب طرح ملی 

مشخص است که بخشهای مختلف از جمله قوه قضاییه، به عنوان بخش اصلی اجرایی و نظارتی،                   
 و دارایی در مباحث     یاقتصادامور  زارت دادگستری در بخش هماهنگی اجرایی و بررسی قوانین، وزارت           و

حقوقی قوانین بانکی، وزارت بازرگانی به عنوان سیاستگذار تبادالت و فعالیتهای بین المللی، وزارت                    
از ...  یت و   ارتباطات و فنّاوری اطّالعات در جنبه  های زیرساختی نظیر حق دسترسی، حریم شخصی و امن              

بنابراین در ورطه عمل به جهت حصول اطمینان از             .  ارکان کلیدی در این زمینه محسوب می شوند         
فراگیری و شمول کامل مباحث حقوقی الزاماً باید در تعامل و هماهنگی یکپارچه به تمام جنبه های                      

 .رداخته شود ملی پICTکاربردی با حضور کارشناسان بخشهای فوق الذکر در مجموعه طرح جامع 

از طرف دیگر با توجه به پویایی و تکامل مداوم فنّاوری ارتباطات و اطّالعات و همچنین ملزومات                    
آن، پیش بینی می شود پس از تدوین طرح اولیه نهادی تحقیقی در حوزه های فنی و حقوقی بر فعالیت                     

 .ه باشدبه روزآوری، انطباق و اصالح قوانین موجود در سطحی فرابخشی نظارت داشت

 کارگروه فنی مطالعات اقتصادی

 بر روی متغیرهای اصلی اقتصاد کالن کشور و در نتیجه            ICTبررسی اثر بالقوه انقالب ارتباطات و        
استخراج مدلهای تعادلی   .  حجم و ترکیب درآمد حاصل از مالیات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است             

اختراع اینترنت به عنوان یک     .  نتایج چنین بررسی خواهد بود    برای محاسبه این اثرات و تعیین مالیات از          
ابزار کسب و کار، تغییرات عمیقی را هم در سازماندهی و تشکیالت هر مؤسسه و هم در تعامل بین آن و                     

بنابراین تحلیل تأثیرات اینترنت در متغیرهای اصلی        .  تأمین کنندگان و مشتریان خود باعث گردیده است       
از طرف دیگر انقالب    .  ه با این تغییرات بوده و یک مدل سازی پویا را ضروری می سازد           اقتصاد کالن همرا  
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ارتباطات، توان بالقوه ای برای رشد اقتصادی کشور داشته و می تواند الگوی توزیع فعالیتهای اقتصادی در                
یر مثبتی  زیربخشهای مختلف اقتصادی کشور را دچار تغییرات و تحوالت شگرفی نماید، به نحوی که تأث               

در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد        .  در درآمدها و در نتیجه محاسبات مالیات حاصل از آن داشته باشد           
که به دلیل ماهیت فرامرزی و غیر قابل کنترل اینترنت، حوزه اعمال قوانین و مقررات اقتصادی و مالیاتی                  

 قوانین چگونه مشروعیت و قابلیت      چگونه تعریف خواهند شد و در صورت وجود یک تعریف مدون، این            
گذشته از موارد فوق الذکر، اصوالً این سوال مطرح است که میزان مالیات بر                  .  اجرایی خواهند داشت  

در بسیاری از کشورها به دالیل گوناگون از جمله          .  مبادالت تجاری الکترونیکی به چه ترتیب باید باشد        
اینترنت در فرایندهای کاری و تجاری، عدم وجود          تشویق به گسترش استفاده از فضای دیجیتالی و            

برای مدتی مثالً دو تا     ...  سازوکارهای قوی و مطمئن برای قانونمند کردن و اجرای تعرفه های مالیاتی و              
 .پنج ساله، کلیه مبادالت تجاری الکترونیکی را از پرداخت مالیات معاف نموده اند

، که موارد فوق     ICTوناگون اقتصادی مرتبط با       بررسی، تحقیق و تصمیم سازی در زمینه های گ         
نمونه هایی از آن می باشند از وظایف کمیته فنی اقتصادی می باشد، این وظایف به دلیل ماهیت غیربخشی           
و زیربنایی آنها در حیطه وظایف هیچ دستگاه خاصی نگنجیده و به دلیل رابطه تنگاتنگ آنها با موضوعات       

 .فنی، در دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی قابل تعریف می باشند گروههایمطروحه در سایر کار

 دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی عبارتست از به کارگیری فنّاوری اطّالعات و طراحی مجدد فرایندهای کاری به                 
دولت الکترونیکی در   .  منظور ارایه خدمات دولتی به صورت بهینه و همچنین تسهیل تعامل مردم با دولت             

حوزه اول شامل ارایه خدمات الکترونیکی به نحوی است که موانع           .  دو حوزه مشخص قابل تفکیک است     
موجود در روشهای سنتی، که بهره گیری مناسب استفاده کنندگان را محدود می نمایند حذف کرده، این                  

 انجام  حوزه دوم شامل ساده سازی و بهبود در         .  موانع را با دسترسی سهل و راحت جایگزین نماید            
فرایندهای کاری و عملیاتی دولتی به نحوی است که نیازها و انتظارات عملیاتی دولت از کارکنان و                      

 .سازمانهای دولتی کاهش یابد
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اولین و مهم ترین بعد استفاده از این ابزار، سهولت فراهم آمده برای شهروندان برای انجام اموری                    
 همچنین می تواند به خودکارسازی     ICT.   مربوط می شوند  است که به نحوی با سازمانها و ادارات دولتی         

فرایندهای کاری منجر شده و از این طریق صرفه جویی های فوق العاده ای را در هزینه ها و زمان تخصیص    
از آنجایی که اطّالعات و آمار دقیق مربوط به         .  یافته برای انجام فعالیتهای هر بخش دولتی موجب گردد        

 طور لحظه ای در اختیار سازمانهای مربوطه است، لذا امکان بررسی و تحلیل این                 تعامالت گوناگون به  
اطّالعات به راحتی میسر بوده و برنامه ریزی برای فعالیتهای آتی و منابع مورد نیاز هر سازمان بسیار                      

اده تقویت  همچنین امکان کنترل و مدیریت فرایندها، فوق الع      .  واقع گرایانه و سریع تر انجام خواهد پذیرفت     
گشته و به دلیل در اختیار بودن اطّالعات شفاف و دقیق، از بسیاری تخلفات و سوء  استفاده های معمول                    

 .روکراتیک جلوگیری به عمل خواهد آمدسیستمهای ب

کارگروه فنی دولت الکترونیکی ارایه خدمات ذکر شده را با توجه به بخشهای زیر مورد بررسی قرار                   
 .خواهد داد

 دهای دولت الکترونیکی در دستگاههای مختلف کارکر-

  سیاستگذاری کالن-

  برنامه ریزی-

  بودجه بندی-

  حریم خصوصی شهروندان، ایمنی اطّالعات و سهولت دسترسی-

  زیرساخت اطّالعاتی، مدلهای معماری داده و اطّالعات-

  اصالح فرایندهای کاری-

ف دولتی صورت می پذیرد، بدیهی است که ماهیت        از آنجایی که ارایه خدمات توسط سازمانهای مختل       
بدین لحاظ ضرورت دارد که     .  وجود این کمیته کامالً فرابخشی بوده و در عین حال کامالً کاربردی است             

به منظور همخوانی و یکسان سازی نحوۀ ارایه این خدمات در دستگاههای دولتی مختلف، یک طرح                    
ات وجود داشته باشد که مهم ترین وظیفه و هدف این کارگروه جامع و دید کالن برای مدل ارایه این خدم       

 .فنی خواهد بود
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یکی از مهم ترین و بزرگترین پیش نیازهای عملیاتی شدن خدمات رسانی از مجرای دولت الکترونیکی،             
طراحی و اجرای ساختار معماری داده در سطح ملی به نحوی است که هویت فردفرد شهروندان به راحتی             

ق بانکهای اطّالعاتی گوناگونی که هر یک در جای خود از ساختار معماری داده ملی استفاده و                   و از طری  
گرچه برخی از دستگاههای دولتی نظیر      .  آن را اصالح و به روزآوری می نمایند، قابل بررسی و کنترل باشد          

عات و امثالهم نقش    وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمانهای ثبت و اسناد و امالک کشور، وزارت اطّال              
کلیدی را در طراحی و کاربرد این معماری خواهند داشت، ولی طراحی چنین معماری پیچیده و جامعی                    
مسلماً از حوزه وظایف یک دستگاه اجرایی خاص فراتر بوده و ابعادی کامالً فرابخشی و بین بخشی را                     

ن دستگاههای اجرایی مربوط، عالوه بر      لذا کارگروه فنی دولت الکترونیکی با دعوت از کارشناسا        .  داراست
سیاستگذاری در این ارتباط، وظیفه راهبردی و نظارتی خود را بر پروژه ها و طرحهایی که به منظور                       

 .عملیاتی شدن این ساختار معماری داده تعریف خواهد نمود، به انجام می رساند

 کارگروه تراکنشهای مالی الکترونیکی

ه خدمات مالی از طریق اینترنت، خصوصاً خدماتی نظیر مدیریت ریسک             این کارگروه به توسعه ارای    
اختصاص خواهد  ...  اعتبارات، بانکداری، بازار بورس اوراق بهادار و بیمه، عوارض، پرداخت الکترونیکی و              

پدیده تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات از طریق اینترنت باعث انقالبی در مبانی تراکنشهای                  .  داشت
این روند به تدریج فرایندهای انباشت، مدیریت       .  ل کاغذی و سیستم چرخش نقدینگی شده است       مالی، پو 

عملیات حسابداری و بانکداری در این روند تحول ابتدا از          .  و انتقال پول و نقدینگی را متحول نموده است        
ی از  سیستم کاغذی به سیستمهای کامپیوتری الکترونیکی تغییر یافت و سپس در محیط الکترونیک                  

در حقیقت تجارت الکترونیکی     .  شبکه های داخلی و سیستمهای جانبی به محیط اینترنت انتقال یافت            
» پول الکترونیکی «منجر به پدیده پرداخت مبتنی بر اینترنت و خَلق نوع جدیدی از پول که اصطالحاً                   

 نظیر  EDI١شهای   از رو  1980حتی بانکها و بازارهای بورس نیز که از دهه              .  نامیده می شود، گردید  
SWIFT           تریلیون دالر بین بانکهای مختلف در سطح جهانی         3 برای انتقال پول و سهام با ارزش روزانه 

                                                                                                                                       
1. Electronic Data Interchange 
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خود به شبکه ای     X.25 مبتنی بر پروتکلهای      SWIFTاستفاده می نموده اند، اخیراً اقدام به تغییر شبکه          
حرکت اخیر جهانی   .  Secure Internet Protocol Networkمبتنی بر پروتکل ایمنی اینترنتی نموده اند       

برای استفاده از اینترنت برای انجام انواع مبادالت مالی، به دنبال تأمین امنیت مناسب و هزینه های بسیار                 
 هزینه  ITUجالب اینکه بر اساس نتایج تحقیقاتی        .  پایین تر برای عملیات انتقال پول قابل توجیه است         

  معادل  ATM دالر آمریکا، مبادله پول از طریق         27/1به برابر با    انجام یک تراکنش بانکی در یک شع       

به همین ترتیب یک کارگزار     .   دالر برآورد شده است    01/0 دالر و از طریق اینترنت این هزینه تنها          27/0
 دالر آمریکا دریافت    150بورس در آمریکا بابت خدمات کامل یک معامله سهام به روش سنتی حدوداً                 

 دالر هزینه   10لی که مبادله همان سهام به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت تنها                می نماید در حا  
 .دربر خواهد داشت

 کارگروه فنی آموزش الکترونیکی

 کامالً جدیدی را     یگسترش استفاده از فنّاوری شبکه ها در ارایه آموزش به کارآموزان، بذر صنعت               
ستراتژی توسعه فنّاوری اطّالعات به عنوان محور توسعه        ا  . است ١پاشیده که نام آن یادگیری الکترونیکی     

انتخاب و به کارگیری هوشمندانه و اشاعه کاربردهای این فنّاوری مانند فراگیری                    ملی، متکی بر   
 متناسب با شرایط و      ،اما انتخاب کاربردهای مناسب    .  خواهد بود ...    و  ٢الکترونیکی، آموزش از راه دور     

بدیهی است در انتخاب استراتژیک از        .  یک انتخاب استراتژیک می باشد      ،کشور  استعدادهای بومی هر  
کاربردهای اطّالعات، از یک منظر موضوع ارزشهای اجتماعی و بهره وری سرمایه گذاری ملی از اهمیت                
خاص برخوردار است و از منظری دیگر کاربردهای انتخاب شده می توانند در تحقق برنامه ها و اهداف                    

 .کننده ای را ایفا نمایند جتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقش تعیینبخشهای مختلف ا

                                                                                                                                       
1. E-learning 
2. Tele Education 
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راه حلهای یادگیری که    .  الکترونیکی بر روی گسترده ترین نگرش از یادگیری تمرکز می کند          فراگیری
یادگیری الکترونیکی منحصر به انتقال آ موزش نمی شود، که        .  فراسوی غایت و آمال آموزش سنتی می رود      

 .موزش مبتنی بر کامپیوتر استمشخصه آن آ

 کارگروه فنی تحقیق و توسعه منابع انسانی

توسعه ملی بر مبنای فنّاوری اطّالعات و ارتباطات، مستلزم فراهم شدن زیرساختهای فراوانی است                 
 مسلماً منحصر به دراختیار     ICTجامعه اطّالعات مبتنی بر     .   است ICTکه مهم ترین آنها بسط مهارتهای      

 و یا متخصصین ویژه در شاخه های مختلف آن          ICTگروه خاص از شهروندان با مهارتهای        داشتن یک   
بلکه یک جامعه توسعه یافته اطّالعاتی زمانی محقق خواهد شد که توان دسترسی آسان و                 .  نخواهد بود 

زن و  ارزان به اطّالعات و مهارت استفاده از فنّاوری های مربوطه برای عموم مردم اعم از پیر و جوان،                     
یکی از طبیعی ترین مجاری ایجاد چنین       .  مرد، شاغل و غیر شاغل به میزان حداقل کفایت فراهم باشد            

سطحی از مهارت و توانایی عمومی، آموزش این قابلیتها در مدارس، اتصال کلیه مدارس به شبکه سریع                  
حث فنی مرتبط با    اینترنت، به روز آوری محتوای مطالب درسی به نحوی که عالوه بر شامل بودن مبا                

ICT                     از اینترنت برای ارایه و دسترسی به مطالب کلیه دروس استفاده شود، آموزش دبیران و معلمین 
بدین ترتیب فارغ التحصیالن مدارس کشور در مقاطع گوناگون،           .  است...  دروس مختلف تحصیلی و      

ان و مروجان فنّاوری      خواهند داشت که خود به صورت مربی          ICTمهارتهای مناسبی را در ارتباط با         
به عالوه می بایست مکانیزمهای الزم برای      .  اطّالعات و ارتباطات در خانواده های خود عمل خواهند نمود        

ارایه مهارتهای ضروری برای افرادی که تحصیالت رسمی شان در دوران قبل از عمومیت یافتن اینترنت                
وع این بحث، کارکنان دستگاههای اجرایی       بخش بزرگی از نیروی انسانی موض      .  واقع شده، تأمین گردد   

. مختلف می باشند که از فنّاوری های اطّالعات برای انجام فرایندهای کاری خود مجبور به استفاده هستند              
 فوق و    گروههای مختلف نیروی انسانی نظیر        گروههایبرنامه ریزی جامع و درازمدت برای توسعه          

ش نیازهای دستیابی منطقی و صحیح به جامعه اطّالعات فراگیر           اجراکردن این برنامه ها از مهم ترین پی      
 .است
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نظیر ( فنی   گروههایبدیهی است که برخی از زیرمجموعه های فعالیتهای این کارگروه با سایر کار              
ارتباط مستقیم داشته و به عالوه به دلیل عمومیت داشتن این فعالیتها،            )  کارگروه فنی آموزش الکترونیکی   

 .ستگاه اجرایی خاص نخواهند بودمنحصر به یک د

 کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات 

 محور مباحث 

  تأکید بر دسترسی ارزان عموم جامعه به اطّالعات و حمایت از تولید کنندگان اطّالعات در کشور-

  تقسیم وظایف کمیسیون بر مبنای سیاستهای تدوین شده-

  اطّالع رسانی بررسی تضعیف حاکمیت دولت در امر-

  بررسی سوء استفاده شرکتهای تجاری بین المللی اطّالع رسانی در کشور-

  تأکید بر ارتباطات به عنوان نقطه بحران ساز ملی در امنیت و اقتصاد-

  تأکید بر تدوین اصول و قوانین مربوط به استفاده از آنتن های ماهواره ای اطّالع رسانی-

سترده تر جهت پاسخگویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در            تأکید بر نیاز تجهیزاتی گ     -
 منطقه

  تأکید بر تدوین شاخصها به منظور رتبه بندی و استانداردسازی سایتهای دولتی-

  تأکید بر تدوین اصول مهندسی فرایند تولید اطّالعات-

  تأکید بر تعریف گزارشات دولتی و استاندارد نمودن آن-

و چارچوب تدوین آیین نامه ها و قوانین در زمینه اطّالع رسانی و تولید اطّالعات در                 ایجاد ساختار    -
 چارچوب اهداف نظام

 تأکید بر تعیین حدود دسترسی بخش خصوصی به اینترنت بر مبنای اصولی که ریشه در قوانین                    -
 .کشور دارد

  تأکید بر حاکمیت دولت بر گلوگاه ارتباط بین الملل-

 خشی از معضل اشتغال از طریق توسعه ارتباطات و اطّالعات تأکید بر حل ب-
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  تهیه و بررسی پیش نویس تعریف نظام ملی اطّالع رسانی-

  تأکید بر تدوین چارچوب و خطوط کلی نظام ملی اطّالع رسانی-

  تهیه اهداف نظام ملی اطّالع رسانی بر اساس چارچوب و خطوط کلی تدوین شده-

 ر رسمی سازمانهای تولید کننده اطّالعات بررسی وظایف رسمی و غی-

  ایجاد گروه کارشناسی به منظور تدوین اصول هدایت، حمایت، تشویق در تولید و توزیع اطّالعات-

 تدوین اصول مربوط به کتابخانه های الکترونیکی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری                 -
 اسالمی ایران 

  چگونگی بهره گیری از شبکه های اطّالع رسانی تدوین اصول و مقررات مربوط به-

  جهت تعامل بین دولتها و مخاطبینDigital Governance تشریح در موضوع -

  تأکید بر تدوین سیاست تولید اطّالعات دولتی و ایجاد مکانیزم مطمئن به روز رسانی-

 دولتی تأکید بر تدوین شاخصها به منظور رتبه بندی و استانداردسازی سایتهای -

  تأکید بر جبران فقدان اطّالعاتی مردم از دستگاههای دولتی-

  بحث و بررسی اهداف نظام اطّالع رسانی-

  تأکید بر اولویت در تمرکز بر دستگاههای دولتی در نظام اطّالع رسانی کشور-

 لتی تأکید بر اولویت در تمرکز بر فعالیتهای اطّالع رسانی مردمی در هر یک از دستگاههای دو-

  تأکید بر التزام عملی دستگاههای دولتی در مدون نمودن ارایه خدمات دولتی-

  تأکید بر تهیه ضوابط دسترسی مردم به اطّالعات در دستگاههای دولتی-

  تشریح طراحی نظام اطّالع رسانی و تولید اطّالعات-

اطّالعات، اهداف عرضه    تدوین اهداف نظام اطّالع رسانی بر مبنای اهداف حمایتی، اهداف تولید               -
 اطّالعات

  تأکید بر الزام دستگاههای دولتی جهت دراختیار گذاشتن اطّالعات ضروری در تعامل با مردم-

 ارایه سابقه فعالیتهای انجام شده در ارتباط با استاندارد خط زبان فارسی توسط سازمان پژوهشهای                 -
 علمی و صنعتی ایران و شورای عالی انفورماتیک
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د بر تعریف پروژه های مالی و برنامه ریزی آنها با پشتیبانی کمیته خط و زبان فارسی و                         تأکی -
 فرهنگستان خط و زبان فارسی

 تأکید بر تدوین اصول کتابخانه الکترونیکی شامل ضوابط و استانداردها، تعریف زیرساختها و                     -
 استراتژی های مربوط

  کتابخانه های دیجیتالی در کشور تأکید بر ایجاد وفاق ملی در تدوین استاندارد-

 در محاکم قضایی به منظور حمایت و         اسالمی ارشادفرهنگ و    تأکید بر سندیت ابالغیه های وزارت       -
 حفظ حقوق ناشرین

 تأکید بر ایجاد تسهیالت اجرایی و تصمیم گیری های سیاستی و حاکمیتی در زمینه تولید و ارایه                    -
 اطّالعات

 خط و زبان فارسی در محیط الکترونیک با فرهنگستان           پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک بین کمیته      -
 زبان و ادب فارسی

  بحث و بررسی نظام استاندارد مستندسازی در دستگاههای اجرایی کشور-

  تأکید بر تصویب استاندارد تولید اطّالعات در دستگاههای دولتی-

 د مستندسازی مصوب تأکید بر توسعه آتی و به روز رسانی اطّالعات بر اساس نظام استاندار-

 تأکید بر تدوین مراحل مختلف مکانیزاسیون کتابخانه ملی و مستند نمودن آن از سوی سازمان                    -
 اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 

  رفع مشکالت حقوقی مبادله الکترونیکی به منظور مکانیزه نمودن کتابخانه ملی تأکید بر-

 استاندارد تولید اطّالعات و تهیه گزارش از خصوصیات استاندارد            به عنوان  21 تصویب اولیه مارک     -
 مذکور جهت ارایه به کمیسیون راهبردی

 تأکید بر اخذ دیدگاه ها و نظرهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه خط و زبان فارسی در                     -
 محیط الکترونیک

 ندارد زبان فارسی در محیط الکترونیک به عنوان استاUnicode موافقت اولیه کمیسیون با استاندارد -

 تأکید بر حل معضل تولید اطّالعات در دستگاههای دولتی از طریق آموزش و نهادینه کردن تولید                  -
 اطّالعات
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 جهت تولید اطّالعات در دستگاههای       21 ارایه برنامه ریزی و فازبندی استفاده از استاندارد مارک            -
 ت در کشوردولتی به عنوان نظام تولید اطّالعا

  در دستگاههای دولتی21 تأکید بر سهولت و جلوگیری از قید و بندها در اجرای استاندارد مارک -

  تأکید بر فرهنگ سازی تولید اطّالعات در دستگاههای دولتی-

  تأکید بر معادل یابی واژه های فنی در عرصه تولید اطّالعات-

 ستگاههای دولتی در زمینه تولید اطّالعات تأکید بر حمایتهای قانونی و تشویق جامعه و د-

 تأکید بر شناسایی قطبهای تقاضای جامعه و ارایه خدمات اطّالع رسانی در این زمینه به منظور                     -
 فرهنگ سازی

 تأکید بر التزام دستگاههای دولتی به منظور ارایه بخشی از خدمات مردمی از طریق محیطهای                    -
 دیجیتال

 ی مناسب به منظور پیشگیری از نفوذ فرهنگ و واژه های بیگانه در کشور تأکید بر ایجاد راهکارها-

  ارایه گزارش از استاندارد نمودن فرایندهای اداری-

  بحث و بررسی جنبه های مختلف نشر الکترونیکی در سایر کشورها-

  بحث و بررسی جنبه های مختلف نشر الکترونیکی و تدوین آن-

 ضمانتهای الزم در نشر الکترونیکی پیشنهاد بحث و بررسی ایجاد -

  ارایه گزارش طرح پیشنهادی نظام اطّالع رسانی علمی و فنی-

  بحث و بررسی وظایف مدیریت ملی در تولید اطّالعات-

  تأکید بر وجود نظام ساخت یافته جمع آوری و مدیریت اطّالعات تولید شده در کشور-

 رسانی کشور تأکید بر تدوین پیش نویس نظام ملی اطّالع -

  مطالعه و بررسی گزارش نظام اطّالعات علمی و فنی کشور-

  مطالعه و بررسی گزارش نشر الکترونیک-

  بررسی مطالعه موانع موجود در جذب اعتبارات دستگاههای اجرایی-

  تأکید بر تدوین بخشنامه اجرایی به منظور ممنوعیت خرید نرم افزارهای فارسی غیر اصلی-
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 ی کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعاتکمیته های فرع 

  کمیته هماهنگی مراکز و مؤسسات اطّالع رسانی کشور با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-

 فنّاوری، تحقیقات و  کمیته خط و زبان فارسی در محیط الکترونیکی با مسئولیت وزارت علوم-

  کمیته نشر الکترونیکی-

های کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات شورای عالی گزارش کار کمیته  
 اطّالع رسانی

 :تشکیل سه کمیته تخصصی به شرح زیر -1

 : کمیته تولید و عرضه اطّالعات1-1

  طراحی مدل مفهومی نظام تولید اطّالعات در کشور1-1-1

 .)تگزارش آن بر روی وب دبیرخانه قابل دستیابی اس%) (100( پیشرفت کار -

قابل %)  (30( پیشرفت کار     - تدوین استاندارهای ذخیره و بازیابی اطّالعات ماشینی در کشور              1-1-2
 )دستیابی بر روی وب دبیرخانه

 استقرار آزمایشی ذخیره و بازیابی اطّالعات علمی ماشینی در سطح وزارت علوم، تحقیقات و                    1-1-3
 %)100( پیشرفت کار -فنّاوری 

www3.irandoc.ac.ir 
 طراحی و استقرار جمع آوری اطّالعات علمی دو زبانه انگلیسی و فارسی و دسترس پذیر کردن                   1-1-4

 %)100( پیشرفت کار -اطّالعات علمی و فنی بالفاصله پس از ورود اطّالعات 
www3.irandoc.ac.ir 

له پس از    طراحی اشاعه اطّالعات گزینشی علمی و فنی کشور جهت ارایه اطّالعات علمی بالفاص             1-1-5
 %)100( پیشرفت کار -ذخیره و سازماندهی اطّالعات به متخصصین کشور 

www3.irandoc.ac.ir 
 طراحی و تولید نرم افزار اولیه جهت جمع آوری، ساماندهی و اشاعه اطّالعات مورد نیاز مردم                    1-1-6

 %)100( پیشرفت کار -های جهانی دتوسط دستگاههای دولتی بر اساس استاندار
www3.irandoc.ac.ir 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  574

 پیشرفت  -)   استان 28( جمع آوری اطّالعات پژوهشی سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها           1-1-7
 %)100(کار 

www3.irandoc.ac.ir 
 %)80 (پیشرفت کار)  علوم پایه- کشاورزی - مهندسی -فنی ( و تولید اصطالح نامه های علمی طراحی 1-1-8

www3.irandoc.ac.ir 
عه طرحهای اشتراک منابع، عوامل موفقیت و موانع برای دسترسی به روشهای کار استاندارد               مطال 1-1-9

 %)100( پیشرفت کار -جهت پیاده سازی طرحهای اشتراک منابع 
www3.irandoc.ac.ir 

  بررسی طرحهای در دست اجرای ترجمه ماشینی در سطح دستگاههای دولتی خصوصی1-1-10

 %)30( پیشرفت کار - پایان نامه های کشور بر روی وب Full Image ارایه متن کامل 1-1-11
www3.irandoc.ac.ir 

  کمیته خط و زبان فارسی در محیط دیجیتالی2-1

های فرعی کمیسیون    کمیته، یکی از    )دیجیتال( محیط الکترونیک    در خط و زبان فارسی       کمیته  2-1-1
 هدف حمایت از    با می باشد که    ع رسانی  تولید اطّالعات شورای عالی اطّال     وی اطّالع رسانی    تخصص

 شرح وظایف و گردش کار       .ایجاد شده است  )  دیجیتال(ترویج زبان فارسی در محیط الکترونیک        
 :چهارده گانه زیر می باشدمحورهای  اساس  برکمیته

 ی کد الفبایی خط فارسی در محیط الکترونیکیاستانداردساز بر تأکید -1

 کد الفبایی خط فارسی در محیط الکترونیکی و ثبت در مجامع                 دیتسن بر پیگیری ایجاد      تأکید  -2
 یالملل بین

  خط و زبان فارسی و پشتیبانی آن در محیط الکترونیک چندزبانهبهی تبادل اطّالعات بررس -3

  و بازیابی اطّالعات به خط فارسی در محیط الکترونیکذخیرهی مکانیزمهای بررس -4

 ی نوری حروف فارسی و سیستمهای قرائتانداردهااست و حمایت از تهیه تأکید -5

های ترجمه همزمان ماشینی مطالب بین زبان فارسی و            و برنامه  استانداردها و حمایت از تهیه      تأکید  -6
  جهانیرایجدیگر زبانهای 

  زبان فارسی به محیط الکترونیکور خط یی انتقال ذخابررس -7
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  محیط الکترونیکی متون فارسی دربرا Corpus پیکره ایجاد -8

 های فارسی در محیط الکترونیک   منظور حفظ و نگهداری از واژهبه راهکارهای مناسب تدوین -9

  الکترونیکمحیطی معادل در فارسهای   منظور تولید واژهبه مکانیزم مناسب تدوین -10

 لکترونیکیوری از محیط ا ی و فرهنگستانها در خصوص بهرهزبانشناسی فنی با گروه های همکار -11

 ی در زمینه تعامل فرهنگ و زبان فارسی در محیط الکترونیکیکارشناس به گروه های مک ک-12

  مختلف اطّالعات به زبان فارسی و یا چندزبانه در محیط الکترونیکیمنابع از تهیه و ترویج حمایت -13

یا چندزبانه در محیط     های سرگرمی به زبان فارسی و           و برنامه  ها بازی از تهیه و ترویج       حمایت  -14
 الکترونیکی

 :است در نظر گرفته شده یی اصلی، وظایفمحورهای هر یک از برا 

 ی گروه تخصصی فرعی برای هر محورسازمانده سازمان داخلی و تشکیل -1

  کمیتهسایتسازی  ی و پیادهطراح -2

 مندان ی ارتباط و تبادل اطّالعات عالقهبرا mailing list ایجاد -3

  با هر یک از محورهای مذکورارتباط بنیادی در همطالع -4

 ارتباط که در    کشورداخل و خارج از     ...     مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و    سازمانها،ی کلیه افراد،    شناسای  -5
 .باشند به همکاری می مند کنند یا عالقه با محورهای مربوطه کار می

 و ایجاد امکان تبادل اطّالعات      “5”یی شده در بند      افراد و سازمانهای شناسا    کلیه ارتباط مابین    ایجاد  -6
  مرکزیت سایت کمیتهبا آنهابین 

 گذاری آنها از طریق سایت کمیته و به اشتراک...  وآوری تدریجی منابع  مع ج-7

 گذاری نتایج آنها از طریق سایت کمیته  با محورها و به اشتراکارتباط بنیادی در تحقیقات -8

 ی برای انجام آنهاعمومو اعالم ) RFPتهیه (زم های ال  پروژهتعریف -9

 گذاری آنها  و به اشتراکخریدها و کارهای انجام شده و اخذ یا  ی پروژهشناسای -10

 گذاری آنها های تعریف شده و به اشتراک  و مستندسازی خروجی پروژهدریافت -11

 از  حمایتی  اساسی  ها مهبرنا  تدوین  ،دیجیتال  محیط  دری  فارس  زبان  و  خط  کمیتهی  اصل  مأموریت
.  می باشد اینترنت  و  دیجیتال  محیط  دری  فارس  زبان  و  خط  تقویتی  نرم افزاری  ها برنامه  عرضه  ،رشد
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 و نیز   امر  اینی  برای  خصوص  وی  دولتی  بخشها  و  گروه ها  همه  بینی  هماهنگ   این کمیته ایجاد   همچنین
 .دارد عهده به  فارسی در محیط شبکه راهدایت گروه های مختلف جهت ایجاد و استاندارد نمودن کد زبان

سی، سازمان پژوهشهای   فار  ادب  و  زبان  فرهنگستان  با  مستمر  ارتباطاین کمیته در نظر دارد با برقراری         
 و کلیه مراکزی که در این       ایران  مخابرات  تحقیقات  مرکزعلمی و صنعتی ایران، دانشگاه صنعتی شریف،        

فعالیتهای انجام شده در زمینه خط و زبان فارسی توسط این گروه ها            زمینه فعالیت دارند، در جریان آخرین       
 بانزدیک و مناسبی نیز        ارتباطقرار گرفته، و ضمن ایجاد زمینه های همکاری و مشارکت بین آنها،                 

 .برقرار گردد یونی کدجهانی  کنسرسیوم

اط و اشتراک گذاری نتایج  ارتب،آوری سوابق و فعالیتهای انجام گرفته جمع ایجاد پایگاه و مرکزی جهت
فعالیتهای انجام شده توسط گروه های عالقمند و فعال در زمینه فارسی سازی برای عموم از جمله دیگر                  

 .فعالیتهای این کمیته محسوب می شود

پس از تشکیل کمیته و ایجاد سازمان مناسب برای آن جلسات متعددی تحت عنوان سیاستگذاری و                 
ازخبرگان و اهل فن به منظور کارشناسی تشکیل گردیده است که ماحصل              جلساتی محدودتر با دعوت     

در   کمیتهمربوط به     اطّالعات  سایر  و  صورتجلسات.  آنها در صورتجلسه های مربوطه قید گردیده است        
 .دسترسی به سایت کمیته از طریق آدرس زیر امکان پذیر می باشد. سایت آورده شده است

www.ITrc.ac.ir/fc/fc.htm 

ضمن به منظور ارزیابی نرم افزارهای پایه فارسی ارایه شده توسط گروه ها و سازمانهای داخلی و                 در  
 . این محصوالت انجام شده استBenchmarkingخارجی، اقدامات اولیه برای ایجاد گروهی جهت 

 فرهنگستان زبان و ادب   ( تشکیل جلسات و جمع بندی طرحهای انجام شده با سازمانهای مختلف            2-1-2
فارسی، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه صنعتی                

 )شریف

  کمیته نشر الکترونیکی3-1

 . تشکیل کمیته نشر الکترونیکی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی3-1-1
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 کمیسیون تخصصی فنّاوری اطّالعات، تحقیقات و منابع انسانی 

 محور مباحث 

  بررسی اولویتهای پیشنهاد شده در زمینه فعالیتهای کمیسیون-

  بررسی تشکیل گروه اولیه جهت تعریف امنیت شبکه های کامپیوتری-

 ICT ارایه پیشنهادات در زمینه حمایت از منابع انسانی، آموزشی و صنعت -

  تهیه مدل مهندسی جهت انجام وظایف کمیسیون-

  هاISPساها  تأکید بر ایجاد ارتباط با ر-

 )فنّاوری اطّالعات و ارتباطات (ICT تأکید بر ارتقای علمی مدیران در زمینه -

  تأکید بر بررسی مزایا و معایب اینترنت-

  ایجاد ارتباط میان کمیسیونها-

  تأکید بر جبران فقدان اطّالعاتی مردم از دستگاههای دولتی-

 و تجارت الکترونیکیکمیسیون تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی  

 محور مباحث 

  تعریف وظایف و نقش بخش دولتی در تجارت الکترونیکی-

  بحث و بررسی در زمینه تأمین فضای حقوقی در تجارت الکترونیک-

  تأکید بر حذف انحصار در زمینه اطّالع رسانی بازرگانی-

  تأکید بر تأمین زیرساختار مخابراتی در زمینه تجارت الکترونیکی-

 تفکیک وظایف کمیسیونها، سازمانها و وزارتخانه ها در ارتباط با تجارت الکترونیک -

  تأکید بر فرابخشی بودن تجارت الکترونیک-

  تأکید بر تدوین حق مالکیت فکری-

  تأکید بر تعریف دامنه نقش دولت در عرصه تجارت الکترونیک-
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 اط با،  بررسی بخشی از اقدامات بین المللی انجام شده در ارتب-
WTO E-Commerce. WCO. UPU. ITU 

  تأکید بر بحث و بررسی و تعامل بین دستگاهها در زمینه کاربری تجارت الکترونیک-

  تشکیل کمیته های کارشناسی و تعیین مسئولین هر کمیته-

  تأکید بر غیر متمرکز بودن معماری شبکه های جامع اطّالع رسانی بازرگانی، اقتصادی-

 بسترسازی شبکه های مختلف اطّالع رسانی بازرگانی، اقتصادی در حوزه تجارت الکترونیک تأکید بر -

  تأکید بر دعوت از کارشناسان سایر دستگاهها در کمیته های کمیسیون-

  تأکید بر شرکت فعال دستگاهها در همایش شهر الکترونیکی کیش-

 عنوان یک قانون فرا ملیتی تأکید بر ارزش و اهمیت طرح قانونی تجارت الکترونیکی به -

  بحث و بررسی طرح قانون تجارت الکترونیک-

  تأکید بر تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی ابعاد حقوقی قانون تجارت الکترونیک-

  بحث و بررسی شیوه ارایه طرح قانونی تجارت الکترونیکی به هیئت دولت و مجلس-

 ون پی گیری گزارش پیشرفت کار کمیته های کمیسی-

  بحث و بررسی طرح قانون تجارت الکترونیک-

  ارایه پیشنهادهای اصالحی طرح قانون تجارت الکترونیک-

  پیشنهاد تشکیل جلسه تلفیقی با کمیسیون امور حقوقی فنّاوری اطّالعات-

 تأکید بر اصالح مکانیزم ارایه برنامه های توسعه عالوه بر اصالح محتوایی برنامه ها خصوصاً در                   -
 نه فنّاوری اطّالعاتزمی

  پی گیری گزارش پیشرفت کار کمیته های کمیسیون-

  بحث و بررسی گزارش توجیهی و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران-

  تأکید بر تعیین برآوردهای زمانی و مالی جهت تحقق بسترسازی تجارت الکترونیکی-

 ت الکترونیکی تأکید بر تعیین الزامهای مختلف در تحقق تجار-

  تأکید بر کاهش تصدی دولت و عدم انحصار در تجارت الکترونیکی-

  تأکید بر رقابتی نمودن فعالیتها در حیطه های مختلف تجارت الکترونیکی-
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  تأکید بر نقش سیستم بانکی در تحقق تجارت الکترونیکی-

  بررسی آخرین اطّالعات و اخبار تجارت الکترونیک-

 اعتبارات الزم در طرح جامع تجارت الکترونیکی تأکید بر تأمین -

 WIPOهمکاری  بحث و بررسی برگزاری همایش بین المللی در زمینه تجارت الکترونیک با -

  بحث و بررسی آخرین تصمیمات شورای عالی اطّالع رسانی-

  تأکید بر اطّالع رسانی آخرین مصوبات کمیسیون در سطح مطبوعات-

 رات الزم جهت اجرای طرحهای تجارت الکترونیک تأکید بر تأمین اعتبا-

  ارایه گزارش شبکه جامع اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی-

  تأکید بر تأمین نیروی انسانی کارآمد در زمینه تجارت الکترونیکی-

  ارایه گزیده اخبار و تحوالت الکترونیکی-

 ار سرمایه ارایه گزارش چارچوب طراحی شبکه داد و ستد الکترونیکی باز-

  بررسی مصوبات جلسه شورای عالی اطّالع رسانی-

  ارایه گزارش گروه هماهنگی کدگذاری اقتصادی در کشور-

  ارایه گزیده اخبار و تحوالت تجارت الکترونیکی-

 بررسی پیشنهادات دبیرخانه در ارتباط با وظایف کمیسونها به ویژه کمیسیون تخصصی                        -
 نی و تجارت الکترونیکیاطّالع رسانی اقتصادی، بازرگا

  ارایه گزارش اولیه گروه هماهنگی کدگذاری اقتصادی در کشور-

  ارایه گزارش از جلسات کمیسیونهای مختلف شورای عالی اطّالع رسانی-

  ارایه گزیده اخبار و تحوالت تجارت الکترونیکی-

 ین دستگاهها ارایه پیشنهاد کمیته اطّالع رسانی اقتصادی و بازرگانی جهت هماهنگی ب-

  بررسی پیشنهادات دبیرخانه در ارتباط با وظایف کمیسیونها-

  ارایه گزارش گروه هماهنگی کدگذاری اقتصادی داخلی و بین المللی-

  ارایه گزیده اخبار و تحوالت تجارت الکترونیکی-

  سپتامبر در آمریکا و تأثیر آن در اقتصاد جهانی11 بحث و بررسی وقایع -

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  580

 ایع اخیر آمریکا در بازار بورس جهانی ارزیابی وق-

  ارایه گزارش کمیته کارشناسی تجارت الکترونیکی-

  ارایه گزارش جدول زمانبندی از طرحهای سازمان بورس-

  ارایه گزیده اخبار و تحوالت تجارت الکترونیکی-

  بررسی پیشنهادات دبیرخانه در ارتباط با وظایف کمیسیونها-

 هنگی کدگذاری اقتصادی داخلی و بین المللی ارایه گزارش گروه هما-

  بحث و بررسی کمیته خدمات گردشگری در محیط الکترونیکی-

  بررسی بندهایی از طرحهای گمرک جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با تجارت الکترونیکی-

موضوعات مورد بررسی و تصویب در زمینه اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت  
 یکیالکترون

  تهیه و تدوین پیش نویس قانون تجارت الکترونیک و انجام مشاوره با مجلس شورای اسالمی-

  وزارت راه و ترابریICT بررسی و تصویب کلیات طرحهای -

  بیمه ایرانICT بررسی و تصویب کلیات طرحهای -

  وزارت امور اقتصادی و داراییICT مطالعه و بررسی طرحهای -

 )اَسیکودا(ح جامع نظام خدمات گمرکی  بررسی و تصویب طر-

 بررسی و تصویب ایجاد کمیته هماهنگی در تبادل اسناد الکترونیکی بین دستگاهها با مسئولیت                  -
 گمرک جمهوری اسالمی ایران

 وزارت راه و ترابری بررسی و تصویب طرح سیستم جامع فروش بلیط از طریق اینترنت توسط -

 ه خودروهای ترانزیتی و شناور بررسی و تصویب طرحهای مکانیز-

  بررسی و تصویب طرح تردد شماری در سطح کشور-

  بررسی و تصویب سیستم اخذ عوارض الکترونیک-

 »امکان سنجی تجارت الکترونیکی« مطالعه و بررسی اسناد مناقصه طرح -

 CA مطالعه و بررسی برگزاری مناقصه پروژه مرجع صدور گواهی دیجیتال -
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سی طرحهای انجام  شده در گمرک، از قبیل راه اندازی گمرک سرخس و سیرجان                مطالعه و برر    -
 در  Time studyمانیفست الکترونیکی در بندر انزلی، استفاده از بار کد در صدور پروانه، استفاده از سیستم               

 کلیه گمرکات جهت ترخیص کاال

  مطالعه و بررسی موانع فرهنگی استقرار تجارت الکترونیک در ایران-

 مطالعه و بررسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی -

  مطالعه و بررسی طرح مکانیزاسیون خزانه داری کل کشور-

  مطالعه و بررسی طرح جامع سیستمهای اطّالعاتی صنعت بیمه-

 کمیته های فرعی کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیک 

  هماهنگی شبکه های اطّالع رسانی بازرگانی، تجاری و بانکیکمیته -1

 کمیته کارشناسی شبکه جامع اطّالع رسانی بازرگانی -2

 کمیته کارشناسی شبکه جامع اطّالع رسانی بازار سرمایه  ایران -3

 کمیته کارشناسی تجارت الکترونیکی -4

 کمیته راهبردی کمیسیون -5

ونیکی جمهوری اسالمی ایران مصوب کمیسیون سیاست تجارت الکتر) ویرایش ششم( 
 22/5/1381اطّالع رسانی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی مورخ 

  هدف-1

نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت                   
یی های ناشی از اجرای    الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جو              

تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسالمی ایران، عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت     
 .الکترونیکی در کشور را، بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعالم می نماید
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  اصول-2

های حقوقی و اجرایی    دولت جمهوری اسالمی ایران زیرساختهای اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینه              -1
 .مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی را تأمین خواهد نمود

به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت، دولت جمهوری اسالمی ایران از توسعه                   -2
 .فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد کرد

ونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الکترونیکی          دولت جمهوری اسالمی ایران از هرگ         -3
 .جلوگیری خواهد نمود

دولت جمهوری اسالمی ایران از گسترش استفاده از شبکه  اینترنت جهت انجام تجارت الکترونیکی               -4
در کشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر الزم و بهداشت محتوایی شبکه مزبور را تدارک                    

 .خواهد نمود

 سیاستهای اجرایی -3

شرکت مخابرات موظف است، ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی در این                    -1
 نسبت به تأمین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز           1381زمینه، حداکثر تا پایان سال      

الیت خود اقدام و    و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن به شبکه  اینترنت در محدوده فع               
 .هزینه استفاده از خطوط مزبور را مطابق جدول ذیل کاهش دهد

 1381ا و شورای عالی بانکها موظف اند تا پایان سال             .ا.مجمع عمومی بانکها، بانک مرکزی ج        -2
بسترهای سخت افزاری و عملیاتی الزم برای راه اندازی و به کارگیری وسیع سیستم انتقال                     

 به تصویب کمیسیون تخصصی      1380را بر اساس طرحی که تا پایان سال            الکترونیکی وجوه   
 .اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی خواهد رسید فراهم نماید

 1381ا و شورای عالی بانکها موظف اند تا پایان سال             .ا.مجمع عمومی بانکها، بانک مرکزی ج        -3
 . خدمات کارتهای اعتباری را در کشور فراهم نمایدامکان صدور، به کارگیری و فراهم نمودن

وزارت بازرگانی موظف است حداکثر یک سال پس از تخصیص بودجه مورد لزوم، بخشهای اساسی                -4
 :طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طی طرحهای زیر محقق سازد
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انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه  امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به 4-1 
 .ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید

 پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی، را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الکترونیکی، به منظور                   4-2 
ی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد        تأمین بستر ایمن الزم برای مبادالت الکترونیکی داخل       

 .نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند

 مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه در کشور را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی                 4-3 
 از خدمات و فنّاوری مقبول       با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزار الزم با استفاده           

پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور، این              .  جهانی ایجاد نماید  
 .مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت

 با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فنّاوری مربوط به گواهی دیجیتال،                    4-4 
 از ایجاد فنّاوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی             “3-4”همزمان با اجرای بند      

 .حمایت، و از نتایج آن استفاده نماید

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارت بازرگانی و وزارت                      -5
احدهای ارتباطات و فنّاوری اطّالعات نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه و                   

 .درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و                   -6
 .ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید

ستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت          وزارت بازرگانی موظف است به طور م          -7
تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام                

 .نماید

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی را به عنوان                  -8
 .قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نماید) 148(ماده هزینه قابل قبول مالیاتی ذیل 
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کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موظف اند، نسبت به راه اندازی سیستم                 -9
تجارت الکترونیکی در مبادالت خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه الاقل نیمی از مبادالت خود                 

 .را به این روش انجام دهند

وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیاتها و حقوق                  -10
 .گمرکی اخذ شده از کاالها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روشها نباشد

ی پروژه های  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است، تأمین مالی الزم برای راه انداز                -11
قانون )  116(و شبکه جامع اطّالع رسانی کشور موضوع ماده          )  4موضوع بند   (تجارت الکترونیکی   

برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و گسترش بعدی آن را از                
ه ساالنه   و لوایح بودج   1380طریق تخصیص اعتبارات موجود و پیش بینی در اصالحیه بودجه سال           

 .پیش بینی نماید

دولت جمهوری اسالمی ایران از نقش فعال بخش غیر دولتی در این زمینه استقبال و به لحاظ                      -12
اشتغال زایی تجارت الکترونیکی، حمایتهای الزم را در قالب اعطای تسهیالت بانکی موضوع                   

 کل کشور و    1380ل   قانون بودجه سا   22تبصره  “  ج” و بند    3تبصره  “  ط”و  “  هـ”،  “د”بندهای  
 .سایر قوانین ذی ربط معمول خواهد نمود

) 138(ماده  “  الف”شرکتهای غیر دولتی که در زمینه تجارت الکترونیکی فعالیت دارند مطابق با بند               -13
اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد منوط به آن که سود                 

 .دازی، توسعه و یا تکمیل تجارت الکترونیکی نمایندابرازی را صرف راه ان

وزارت بازرگانی موظف است نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در                 -14
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز موظف است             .  این زمینه اقدام نماید   

 .ردتسهیالت الزم را برای تسریع امر فراهم آو

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در                 -15
کلیه .   فراهم کند  1381 و در یک منطقه دیگر تا پایان سال          1380یکی از مناطق آزاد تا پایان سال        

ارایه خدمات و   دستگاههای اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می نمایند موظف اند، نسبت به              
 .راه اندازی فعالیتهای مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند
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دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه های بازرگانی، پست و                    -16
تلگراف و تلفن، اطّالعات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علوم، تحقیقات و فنّاوری، صنایع               

ا، اقدامات الزم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادالت                 .ا.و بانک مرکزی ج     و معادن    
الکترونیکی، محرمانه ماندن آمار و اطّالعات و رعایت سالمت محتوی متعلق به کاربران شبکه                  

و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد           )  در داخل کشور  (عمومی انتقال اطّالعات    
 کمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی اطّالع رسانی جهت اتخاذ تصمیم               و برای تصویب در   

 .اقدام نماید

وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت                        -17
الکترونیکی بین جمهوری اسالمی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسالمی، گروه                

 و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد            ECO همکاری های اقتصادی     ، سازمان 77
 .همکاری الزم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی به عمل آورد

وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارشهای فصلی به شورای عالی                          -18
»  بازرگانی و تجارت الکترونیکی     -ن تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی      کمیسیو«اطّالع رسانی، به   
 .محول می گردد

 کمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری 

 محور مباحث 

  بحث حقوقی جهت استفاده در محیطهای الکترونیکی از جمله امضای الکترونیکی-

  پشتیبانی فرهنگ و زبان فارسی در محیطهای الکترونیکی-

 سترسی مدارس و دانشگاهها از محیطهای الکترونیکی تأکید بر د-

  فنّاوری اطّالعات، محور اطّالعات و محور اصلی امنیت ملی اکثر کشورها-

 8 تصویب ضرورت یکپارچگی ارتباطات بین المللی در گروه -

  بحث و بررسی علت ناکامی انفورماتیک کشور همگام با پیشرفت جهانی-
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  به لحاظ جایگاه تشکیالتیICTد متولی  مشخص نبودن سازمان یا نها-

  ارجاع بخشی از وظایف شورای عالی انفورماتیک به دستگاههای ذی ربط-

  تنظیم اصول خودکارسازی نظام اداری توسط یک نهاد فرا دستگاهی و ابالغ به سایر دستگاهها-

ابالغ به کمیسیونها    پیشنهاد تدوین اولویت یک ساله فعالیتهای دبیرخانه و کمیسیونهای مرتبط و              -
  کشورICTجهت رفع ابهام در زمینه 

 تأکید بر استفاده از نرم افزارهای استاندارد شده توسط دستگاههای مسئول به ویژه در زمینه                      -
 سیستمهای پشتیبانی

 الزام دستگاههای اجرایی به رعایت ضوابط مربوط به محتوی جایگاههای اینترنتی و اعالم ضوابط                -
  ایجاد آنپرداخت هزینه

  بررسی و تصویب اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی و عمومی نظام اداری-

 برای  .ir بررسی و تصویب مجموعه های معادل نشانی های اینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند              -
 وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور

 برای  .irترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند        بررسی و تصویب مجموعه های معادل نشانی های این       -
 استانداری ها و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها

 .ir تصویب الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از نشانی های اینترنتی با پسوند -

 تصویب الزام دستگاههای اجرایی به رعایت ضوابط مربوط به محتوای جایگاههای اینترنتی و                   -
 عالم ضوابط پرداخت هزینه ایجاد آنا

  تصویب چهار استان پیشرو در زمینه اتوماسیون اداری و استقرار دولت الکترونیکی-

 تصویب و اعالم ضوابط و ویژگی های سیستمهای عمومی کشور همانند سیستم پرسنلی، مالی و                  -
 تشکیالت

  بررسی و تصویب طرح آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان دولت-

 )وب سایت( تصویب استاندارد ایجاد جایگاههای اینترنتی -

  تصویب استاندارد عقد قرارداد برای سیستمهای عمومی-

  تصویب ساختار الزم برای راهبری شبکه اطّالعات استانها-
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  تصویب و ساماندهی نهاد هماهنگی فنّاوری اطّالعات استانها-

 نیروها بررسی و تصویب نظام آموزش و جذب و نگهداری -

 موظف نمودن دستگاههای اجرایی کشور به تعریف حداقل یک فرایند از فرایندهایی که منجر به                  -
 .ارایه خدمات به مردم می گردد

 شورای عالی  اداری) 21( انتخاب دو استان نمونه بر اساس مدلهای ارایه شده طبق ماده -

 ه باالترین مقام مسئول دستگاهها عنوان فعالیتهای تخصصی دستگاهها و ابالغ آن ب15 تصویب -

 تصویب سیستم تشکیالت به عنوان یکی از سیستمهای عمومی، برای تمامی دستگاههای اجرایی               -
 کشور و تعریف استانداردهای مربوطه

 بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای دولت الکترونیک واصله از دستگاههای اجرایی به                  -
 دبیرخانه شورا

 تصمیم درمورد دستورالعمل حداقل استانداردهای الزم برای محتوی جایگاههای             بررسی و اتخاذ   -
 اینترنتی در دستگاههای دولتی

  تصویب و ابالغ بخشنامه مربوط به استانداردهای ایجاد وب سایت دستگاههای اجرایی-

ر استانهای   بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد دستورالعمل ایجاد مراکز اطّالع رسانی و ارایه خدمات د               -
 پیشرو

  فعالیت اختصاصی تکفا62 فعالیت ملی انتخاب شده از 10 بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد -

سیستمهای مالیاتی، گمرکی، درآمد،    ( بررسی سیستمهای اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی          -
 )رایانه بورس و مناقصه گذاری الکترونیک

 نوان اساس و زیربنا در بحث اتوماسیون فعالیت اداری تأکید بر ایجاد نظام شناسایی به ع-

  نقد و بررسی طرح کد پستی ده رقمی و تأکید بر اجرایی نمودن آن به عنوان یک طرح فرابخشی-

  بحث و بررسی اصول و خط مشی های خودکارسازی عملیات در دستگاههای دولتی-

 در رابطه با فنّاوری اطّالعات آموزش دانش انفورماتیک و یا تجهیز نیروی انسانی دولت -

  در نظام اداریIT تأکید بر بررسی ابعاد حقوقی به کارگیری -

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  588

 گانه اصول و خط مشی های خودکارسازی عملیات در دستگاههای            14 بحث و بررسی بندهای        -
 دولتی

  تأکید بر بهینه سازی روشهای انجام کار پیش از خودکارسازی عملیات اداری-

قوقی از نظر اعتبار اسناد دولتی در محیط الکترونیکی و اصالح قوانین و مقررات در                تأکید بر وجه ح    -
 چارچوب مکانیزاسیون عملیات اداری

  تأکید بر اجتناب از تکروی دستگاههای اداری در امر مکانیزاسیون عملیات اداری-

  تأکید بر تقویت تشکیالت انفورماتیک در دستگاههای دولتی-

ه از نرم افزارهای استاندارد شده توسط دستگاههای دولتی، به ویژه در زمینه                   تأکید بر استفاد    -
 سیستمهای پشتیبانی

  تأکید بر زیرساختهای ارتباطی و فرهنگی به منظور مکانیزاسیون عملیات اداری-

  تأکید بر اولویت گذاری درون دستگاهی در زمینه فعالیتهای انفورماتیکی-

  در دستگاههای دولتیITعه نظام  تأکید بر تهیه برنامه توس-

  تهیه عناوین ضروری از وظایف کمیسیون جهت ارایه در جلسه آتی شورای عالی اطّالع رسانی-

 بحث و بررسی سیاستها و راهبرد تحقق دولت الکترونیکی و استفاده بهینه از ظرفیتهای                         -
 سخت افزاری موجود دستگاههای دولتی

ساختار تشکیالتی دستگاههای دولتی جهت تحقق دولت            بررسی اصالح ساختار و انطباق           -
 الکترونیکی

  بررسی نحوه فعالیتهای آینده کمیسیون-

  در کشور به منظور رفع عدم هماهنگی دستگاههای دولتیIT تأکید بر مشخص نمودن متولی -

 :بررسی رویکردهای مختلف در تحول نظام اداری شامل 

  رویکرد معماری نظام اطّالعات اداری-

  رویکرد پیوندپذیری و همخوان سازی-

  رویکرد نمونه سازی-
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  رویکرد مهندسی درباره فرایندهای طراحی نرم افزارهای اداری-

 بررسی طرحهای مختلف برنامه های راهبردی توسعه فنّاوری اطّالعات در نظام اداری 

 فراگیرسازی به کارگیری فنّاوری اطّالعات در نظام اداری:  طرح اول-

 ایجاد و استقرار سیستمهای عمومی و هماهنگ نظام اداری: ح دوم طر-

 )انفورماتیکی(ایجاد الگوهای عملی سازمانهای هوشمند :  طرح سوم-

 طرح آزمایشی ایجاد دولت الکترونیک:  طرح چهارم-

 پیشنهاد تشکیل سه گروه کاری شامل

سیستم ذی حسابی،   بررسی سیستمهای عمومی و هماهنگ نظام اداری مانند                 کاری گروه    -
 حسابداری و غیره

  گروه کاری بررسی دستگاههای نمونه و الگو در زمینه به کارگیری فنّاوری اطّالعات-

 سیستمهای متمرکز مانند سیستم پیام دولت و سیستم دبیرخانه ریاست                 بررسی گروه کاری     -
 توانایی و کیفیت مناسب جمهوری و چگونگی تسری این سیستمها به سایر دستگاههای دولتی با توجه به      

 سیستمهای مذکور

 تأکید بر بررسی سیستمهای عمومی و هماهنگ نظام اداری و ترویج و اشاعه آنها در دستگاههای                  -
 دولتی

 بررسی و احصای سیستمهای عمومی در دستگاههای دولتی و تعیین دستگاههای مشمول             بر تأکید   -
 هر یک از سیستمها

 ارات هر یک از سیستمها تأکید بر تعیین حدود انتظ-

 وامکانات سیستمهای مورد عمل در دستگاههای دولتی و انتخاب آنها به            توانایی ها تأکید بر بررسی     -
 عنوان سیستمهای نمونه و الگو

 تأکید بر بررسی راهکارهای الزم جهت ترویج و اشاعه سیستمهای هماهنگ و استاندارد در                      -
 دستگاههای دولتی
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 استها و خط مشی های اتوماسیون فعالیتها در نظام اداری تدوین و تصویب سی-

  بحث و بررسی روند ابالغ کمیسیون خودکارسازی نظام اداری در دستگاههای اجرایی-

  و ارایه خدمات مطلوب دولت به مردمE-Government تأکید بر مقوله -

  در سایر کشورهاE-Government مطالعه و بررسی زمینه -

 E-Governmentعتبارات الزم جهت تحقق  بحث و بررسی ا-

اهداف طرح، تنظیم سیاستها، تنظیم برنامه های      ( و بررسی طرح اتوماسیون نظام اداری شامل         بحث  -
 )اجرایی تعیین اولویتها، پیش بینی منابع، تهیه مصوبات و الزامات قانونی و تعیین محدودیتها

  بحث و بررسی برنامه اتوماسیون دستگاههای دولتی-

 و بررسی تصویبنامه هیئت وزیران در زمینه اقداماتی که دستگاههای ستادی دولت در ارتباط               بحث  -
 .با سیستمهای عمومی و پشتیبانی باید انجام دهند

 تصویبنامه هیئت وزیران، تکالیف دستگاههای دولتی در زمینه طراحی و استقرار               پیش نویس در   -
م جهت تحقق اهداف مورد نظر، نظیر آموزش انسانی و             سیستمهای تخصصی و ایجاد زیربناهای الز       

 .تسهیالت ارتباطی مورد توجه قرار گرفت

 کمیته های فرعی کمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری 

  کمیته بررسی سیستمهای عمومی و هماهنگ نظام اداری-

 IT کمیته بررسی دستگاههای نمونه و الگو در زمینه -

 متمرکز مانند سیستم پیام دولت و دبیرخانه ریاست  جمهوری کمیته بررسی سیستمهای -

 کمیسیون تخصصی امور حقوقی فنّاوری اطّالعات و ارتباطات 

 محور مباحث 

 مسائل در زمینه امور حقوقی فنّاوری اطّالعات، اولویت بندی و تدوین              از تعریف صورت جامعی      -
 مربوطهبرنامه های اجرایی 
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 عه آن به موازات تدوین برنامه های اجرایی قانون در محیط الکترونیک تأکید بر فرهنگ سازی و اشا-

 بررسی ابعاد حقوقی فنّاوری اطّالعات در دانشگاهها و پیشنهاد عناوین مختلف امور حقوقی فنّاوری               -
 اطّالعات به عنوان کارشناسی ارشد و دکتری

  حقوقی در اینترنت و اخالق و مسائلPrivacy تأکید بر نظرخواهی از دولت در مورد -

 IT بررسی تنگناهای دسترسی به مراجع و منابع حقوقی در زمینه -

 IT تأکید بر تهیه و ترجمه منابع و مستندات قانونی امور حقوقی -

  تشکیل گروه کاری جداگانه جهت بررسی کارشناسی قانون تجارت-

  بررسی مشکالت حق کپی نرم افزار-

 وانین برای تمامی دستگاهها تأکید بر الزم االجرا بودن ق-

  تهیه پیش نویس عناوین مسائل حقوقی فنّاوری اطّالعات-

  تأکید بر حفظ امنیت در محیطهای کامپیوتری جهت پیشگیری از وقوع جرمهای الکترونیکی-

برای بررسی و   )  غیر دولتی ( کاری برای تهیه طرح و نهاد داوری مناقشات انفورماتیکی               ارجاع  -
 تصویب

  بر ارزش و اهمیت طرح قانونی تجارت الکترونیک به عنوان یک قانون فرا ملیتی تأکید-

  بحث و بررسی طرح قانون تجارت الکترونیک-

  تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی ابعاد حقوقی قانون تجارت الکترونیکی-

  بحث و بررسی شیوه ارایه طرح قانون تجارت الکترونیک به هیئت دولت و مجلس-

 ون راهبردیکمیسی 

 محور مباحث 

 بحث و بررسی آیین نامه ارایه خدمات دسترسی به شبکه های اطّالع رسانی و اینترنت حضوری در                 -
 دفاتر شهری
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 بررسی نظرات کمیسیون هیئت عالی نظارت نظام صنفی در خصوص فعالیت و نحوه اخذ مجوز                   -
 قانونی دفاتر خدمات اطّالع رسانی

 ISPه ضوابط واحدهای ارایه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت آوا  بررسی پیش نویس آیین نام-

  بررسی پیش نویس آیین نامه ارایه خدمات دسترسی به اطّالع رسانی و اینترنت حضوری-

 )کافی نت( ادامه بررسی پیش نویس آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت -

 ITگانی در زمینه  بحث و بررسی پیش نویس برنامه های وزارت بازر-

  ها و کافی نتهاISP بحث و بررسی پیش نویس -

  بررسی بندهای مختلف آیین نامه واحدهای ارایه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت-

  بحث و بررسی سیاست تجارت الکترونیکی ایران-

 ن معرفی طرح کوتاه مدت توسعه صنعت نرم افزار در کشور توسط وزارت صنایع و معاد-

  بررسی نهایی سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران-

  تشریح طرحهای فنّاوری اطّالعات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-

  پیشنهاد ایجاد پرتال ملی جهت دسترسی به دستگاههای اجرایی کشور-

تحت عنوان عدالت   )  ...مناقصه ها و   ( تأکید بر حفظ حقوق دسترسی یکسان به اطّالعات دولتی              -
 اطّالعاتی

 تأکید بر تدوین استاندارد و استراتژی، پیش از تعیین طرحهای فنّاوری اطّالعات در سازمان                      -
 مدیریت و برنامه ریزی کشور

 پیشنهاد ارایه یکی از خدمات پرمراجعه مردم از طریق شبکه های اطّالع رسانی در زمانبندی                      -
 مشخص توسط دستگاهها

 و  ITرنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت انتقال خدمات دستگاهها در بستر              تأکید بر ب   -
ICTدر یک زمانبندی خاص  

 تأکید بر تعیین استراتژی حوزه های مختلف در اصالحیه قانون برنامه سوم و تدوین طرحهای ملی                 -
 فنّاوری اطّالعات بر مبنای آن

 در دستگاههای اجرایی کشور تأکید بر تقویت فرهنگ نگاه استراتژیک -
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  تأکید بر تقویت بنیه علمی و فرهنگی دستگاههای دولتی جهت حفظ اقتدار و حاکمیت نظام-

 تأکید بر التزام دستگاههای اجرایی و ایجاد ضمانت اجرایی در طرحهای کالن سازمان مدیریت و                  -
 برنامه ریزی کشور

الحیه برنامه سوم متناسب با طرحهای کالن         تجدید ساختار دستگاههای اجرایی در اص       بر تأکید   -
 فنّاوری اطّالعات

  تأکید بر فرهنگ سازی به منظور استفاده از فنّاوری های جدید در دستگاههای اجرایی-

، ASP بر تطابق و هماهنگی با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با موضوعات                تأکید  -
ISPو کافی نت  

  فنّاوری اطّالعات مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بحث و بررسی طرحهای-

  تأکید بر ذکر تکالیف عمومی و فرابخشی در پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-

 تأکید بر عدم تداخل بین طرحهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برنامه های                 -
 اجراییپیشنهادی سایر دستگاههای 

 جهت ایجاد دانشگاههای اینترنتی در پیشنهادات سازمان مدیریت و             دانشگاهها تأکید بر التزام      -
 برنامه ریزی کشور

  تأکید بر تدوین پیش نویس ضمانت اجرایی طرحهای فنّاوری اطّالعات بخشی و فرابخشی-

 ستگاههای اجرایی تأکید بر اجتناب از پیچیدگی ضوابط و مقررات در ابالغ پیشنهادات به د-

  هاISP بحث و بررسی آخرین تصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با شرایط فعالیت -

 ISP ارایه پیشنهادات اصالحی بندهای مربوط به شرایط تأسیس مؤسسه های -

 در زمینه فنّاوری اطّالعات  بحث و بررسی طرحهای وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری-

  ارایه گزارش توسعه شبکه علمی کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری-

  تأکید بر تأمین اعتبار به منظور اجرای طرحهای آموزشی فنّاوری اطّالعات در اصالحیه برنامه سوم-

  مطالعه و بررسی طرحهای فنّاوری اطّالعات مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

 بررسی در زمینه برگزاری همایش کتابخانه های مجازی پزشکی با همکاری سازمان                 وبحث    -
 بهداشت جهانی
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  بحث و بررسی گنجاندن طرحهای فنّاوری اطّالعات در تبصره های اصالحی برنامه سوم اقتصادی-

  بحث و بررسی طرحهای فنّاوری اطّالعات در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-

 ید بر ایجاد بسترهای قانونی الزم به منظور اجرای طرحهای فنّاوری اطّالعات تأک-

  تأکید بر توسعه صنعت نرم افزار-

 IT اجتناب از عدم هماهنگی در هزینه کردن پروژه های -

  حمایت و ایجاد تسهیالت قانونی در زمینه طرحهای فنّاوری اطّالعات-

 ر آن در اشتغال و اقتصاد کشور تأکید بر تقویت صنعت نرم افزار و تأثی-

  گزارش مبسوط دبیر شورای عالی اطّالع رسانی از فعالیتهای دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی-

 انطباق وضع موجود جامعه با مصوبه اخیر شواری عالی انقالب فرهنگی با حداقل ضایعات               بر تأکید   -
 اجتماعی

 اطّالعات و جرم شبکه های اطّالع رسانی تأکید بر تفاوت بین دسترسی آزاد مردم به -

 بر اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در زمینه دسترسی به شبکه های                    تأکید  -
 اطّالع رسانی بدون در نظر گرفتن مالحظات جانبی

 بر تدوین راهکارهای اجرایی مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی با تشکیل کمیته اجرایی از   تأکید  -
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات ، وزارت اطّالعات و          (یندگان  نما

 )وزارت بازرگانی

  ها با آیین نامه مصوبISP تأکید بر تشریک مساعی با بخشهای دولتی در زمینه انطباق -

وی دبیر شورای    نقش عملکردی کمیسیونهای تخصصی شورای عالی اطّالع رسانی از س            تشریح  -
 عالی اطّالع رسانی

  تأکید بر راهبری فعالیتهای اصلی هر یک از کمیسیونها توسط دستگاه اجرایی متناظر-

 بر ارجاع وظایف کمیسیونها به دبیرخانه شورای عالی برای وظایفی که دستگاه اجرایی متناظر تأکید -
 .برای آنها وجود ندارد

عالی از طرحهای فنّاوری اطّالعات در سایر دستگاههای اجرایی،           آگاهی دبیرخانه شورای     بر تأکید   -
 به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرحها و همچنین اطّالع رسانی طرحهای ملی
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  بحث و بررسی آیین نامه اجرایی صدور پروانه کسب برای دفاتر خدمات حضوری اینترنت-

 برای دفاتر خدمات حضوری اینترنت لزوم تدوین دستورالعمل تشکیل کمیته نظارت استانی -

 برای دستگاههای دولتی و     ISP و   ASP بر تدوین فرایند اجرایی صدور مجوز برای مؤسسات          تأکید  -
 بخش خصوصی

 شورای عالی اطّالع رسانی موضوع 15/9/1382 مورخ 1795/190مصوبه شماره  
 و استاندارد ذخیره استانداردهای ذخیره و بازیابی اطّالعات، استاندارد تبادل اطّالعات

 )MARC21, UNICODE, XML(و بازیابی حروف فارسی در محیط رایانه ای 

 29/2/1377د ش مورخ    /  873آیین نامه شورای عالی اطّالع رسانی مصوب شماره       )  9(در اجرای ماده    
 شورای عالی انقالب فرهنگی و به موجب مصوبه جلسه ششم شورای عالی اطّالع رسانی و ابالغیه مورخ                

 ریاست محترم جمهوری استانداردهای ذخیره و بازیابی اطّالعات، استاندارد تبادل اطّالعات            26/12/1381
و استاندارد ذخیره و بازیابی حروف فارسی در محیط رایانه ای به شرح ذیل برای اطّالع و دستور اقدام                      

 .ارسال می گردد

1- MARC21ته عنوان استاندارد ذخیره و بازیابی اطّالعا ب 

2- UNICODEبه عنوان استاندارد ذخیره و بازیابی حروف فارسی  

3- XMLای  به عنوان استاندارد تبادل اطّالعات در محیط رایانه 

 موضوعات مورد بررسی و تصویب در کمیسیون راهبردی 

  تصویب آیین نامه اجرایی صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی در زمینه شبکه های دیتا-

 ریف پروژه ها در رده های استراتژیک، ساماندهی و توسعه منابع کاربردی و تهیه رویه ها تصویب فرایند تع-

  ایرانDomain Name تصویب گزارش کمیته ملی -

  تصویب پیش نویس وظایف کمیسیون روابط بین الملل-
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امور  بررسی تفاهم نامه بین دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت                 -
 اقتصادی و دارایی در خصوص ضرایب مالیاتی و بیمه در قراردادهای فنّاوری اطّالعات

 MARC21 تصویب استاندارد ذخیره سازی اطّالعات بر مبنای -

 Unicode تصویب استاندارد ذخیره سازی و بازیابی اطّالعات فارسی -

 Web محیط  به عنوان استاندارد تبادل اطّالعات درXML تصویب استاندارد -

 شورای عالی اطّالع رسانی به منظور ایجاد کار         WSIS تصویب ایجاد کمیته فنی جامعه اطّالعات         -
 ICTکارشناسی و بررسی اهم موضوعات جهانی در مقوله 

 دستگاههای اجرایی به منظور تحکیم و تطبیق ساختار اجرایی          ICT تصویب ایجاد شورای راهبری      -
 ICTکشور با مقوله 

های اصلی آیین نامه مصوب در امر دسترسی به شبکه های  لفهبررسی مؤ 
 اطّالع رسانی

 مقدمه 

مهم ترین اقدام اساسی در امر توسعه و گسترش کاربری اطّالع رسانی در کشور و در قلمروهای                     
مختلف برای مردم، صاحبان حِرَف و دیگر دست اندرکاران، ساماندهی مسئله ارتباطات و دسترسی به                   

 :این موضوع در سه بخش اساسی زیر باید مورد توجه قرار گیرد.  کشور می باشداطّالعات در

  ظرفیت، قیمت-شبکه ارتباطی : بخش اول

  اقتصادی-ضوابط فنی : بخش دوم

 ضوابط قانونی: بخش سوم

 ارزان تردر محور شبکه ارتباطی استراتژی مطلوب، وجود ظرفیت مناسب ارتباطی در بازار، قیمتهای                :الف
می باشد که توسط وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات            مردم و سهولت دسترسی به شبکه           برای

 .تاکنون دنبال شده و انتظار می رود این روند ادامه داشته باشد
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اقتصادی نیاز بوده است که نحوه گسترش دسترسی مردم از طریق بخش               -در محور ضوابط فنی      :ب
ارکت بخش خصوصی در توسعه این امر فراهم شود که          دولتی و خصوصی روشن، و زمینه های مش      

 از ابتدا به طور کامل خصوصی بوده است و           ISPدر کشور تأمین و ارایه خدمات در مؤسسات رسا           
 شده اند و   مؤسسات دولتی، بخصوص مخابرات، از مداخله در بازار و رقابت با بخش خصوصی منع               

است که آن نیز به طور       )  کافی نت(ع رسانی اینترنت   به شبکه اطّال  دیگر، تأسیس دفاتر حضوری دسترسی       
 . و در قالب اتحادیه صنفی دیده شده استخصوصی

در محور ضوابط قانونی الزم بوده است که مسئله ارتباط شهروندان با شبکه اینترنت از طرق مختلف  :ج
ین، آزادی  قاعده مند شده و تحت ضوابط مع      )  کافی نت ها(جمله مؤسسات رسا و دفاتر حضوری         از  

 .عمل در بازار سرمایه گذاری و فروش خدمات برقرار باشد

مصوبه اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص ضوابط دسترسی به شبکه اینترنت با رعایت                 
 .نکات یاد شده تدوین و تصویب شده است

 :در این مصوبه تعریف و تبیین مؤلفه های اصلی ذیل از چهار بعد

 دسترسی به شبکه -1

 دسترسی به اطّالعات -2

 تولید اطّالعات -3

 اقدام روی اطّالعات -4

 :مد نظر بوده است

  نقش و مسئولیت کاربر-

 )مؤسسات رسا یا دفاتر حضوری( نقش و مسئولیت ارایه دهندگان محیط ارتباطی -

  ضوابط پاالیش و کنترل-

  مرجع تعیین ضوابط پاالیش و کنترل-

 ام کنترل و اقد- مرجع نظارت -

  مسائل حقوقی-

 :توجه به مؤلفه های اصلی یاد شده با رعایت چارچوب نگرشی زیر ساماندهی گردیده اند
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 حق دسترسی آزاد مردم به اطّالعات و دانش -1

 مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیتهای خود -2

 رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو -3

 اد حداکثر سهولت در ارایه خدمات اطّالع رسانی و اینترنت به عموم مردمایج -4

 :علی هذا در این مصوبه

کاربران از نظر دسترسی به شبکه اینترنت و اطّالعات، هیچ گونه محدودیتی نداشته و فقط از جهت                  
 .اید پاسخگو باشندتولید اطّالعات باید ضوابط را رعایت کنند و در مورد اقدام علیه منافع دیگران نیز ب

مسئولین مؤسسات رسا و دفاتر حضوری، فقط مسئول برقراری محیط ارتباط بوده و مسئولیتی در                   
قبال رفتار کاربران نخواهند داشت و پاالیش محیط ارتباطی مطابق ضوابط مصوب بوده و به غیر از آن                    

 .طابق ضوابط مصوب خواهد بودتولید و عرضه موارد اطّالعات نیز م. مسئولیتی متوجه ایشان نمی گردد

 : روشن شده استضوابط پاالیش و کنترل به طور صریح در دو بخش

  اجتماعی- سیاسی -فرهنگی  -1

  اقتصادی-فنی  -2

 اجتماعی، موارد احتراز از تولید و عرضه روشن گردیده است و در             - سیاسی   -در زمینه های فرهنگی    
 .تصادی دیگران ممنوع و موجب ضمان گردیده است اق-بحث فنی اقتصادی تعرض به حقوق فنی 

در خصوص تعیین ضوابط، نظارت بر فعالیت و هرگونه اقدام، به منظور احتراز از اعمال سلیقه و یا                      
برخوردهای مستقیم و یا خالف قانون، کلیه امور به یک کمیسیون محول گردیده است که مرکب از                      

 .ندگان انجمنهای صنفی بخش می باشند دستگاه اجرایی به عالوه نمای9نمایندگان 

 .از نظر اقتصادی نیز کلیه فعالیتها تحت اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است

 ISPمؤسسات رسا  -1

 )کافی نت(مؤسسات دفاتر حضوری دسترسی به شبکه های اطّالع رسانی اینترنت  -2

 بهره برداری از ارتباط بین المللی -3

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 599 عملکرد و تعاریف کمیسیونهای تخصصی / ...بخش سوم ـ برنامه ساختاری و عملکردی 

 تماس بین الملل از جنبه های حفظ حقوق و صیانت از مرزهای فرهنگی            تأکید بر تسلط دولت در نقاط     
 اجتماعی و اقتصادی می باشد و نسبت به منفعت اقتصادی توسط بخش خصوصی هیچ گونه               - سیاسی   -

 .تحدیدی به عمل نیامده است

باطات برای ایجاد قابلیت پیگیری حقوقی در مواقع وقوع جرم و شکایت حقوقی، زمینه آدرس پذیری ارت               
فراهم گردیده است و هیچ گونه سیستم شنود پیش بینی و مقرر نگردیده است، فقط در صورت اقدام قضایی                   
و با هماهنگی کامل، پیگیری آدرسهای مورد نظر صورت می گیرد و نسبت به محتوای پیام، تعرضی صورت                  

 .نمی گیرد

ونی تأکید شده است و این        در مسائل حقوقی برای تثبیت مسئولیت حقوقی اقدامات، بر سن قان              
به معنی عدم جواز استفاده از خدمات اینترنت توسط افراد زیر سن قانونی نیست، همان طور که خرید و                     

 .اشتراک تلفن به طریق حقوقی صورت می گیرد ولی استفاده از آن محدودیت سنی ندارد

الع رسانی فراهم شده است    اکنون با تصویب این آیین نامه مقدمات ضابطه مندی توسعه شبکه های اطّ         
با ...  و برای تقویت و گسترش انواع کاربردها نیاز به تدوین و تصویب حداقل موارد زیر می باشد که انشاءا                  

مساعدت بخشهای اجرایی مربوط پیشنهادات تهیه و به تصویب مجلس محترم شورای اسالمی خواهد                
 :رسید

 محیط الکترونیکی قانون امضای  الکترونیکی و شناسایی هویت در -

  قانون جرایم در محیط الکترونیکی و نحوه برخورد با آن-

  قانون حریم خصوصی مردم در محیط الکترونیک و نحوه صیانت از آن-

  قانون حق دسترسی مردم به اطّالعات-

  قانون نحوه رعایت حقوق و مالکیت فکری در محیط الکترونیکی-

عدد دیگری نیز به مرور توسعه شبکه های اطّالع رسانی و گسترش          البته به غیر از نکات فوق، موارد مت       
 .کاربردها مورد نیاز خواهد شد که در جای خود به آن توجه خواهد گردید
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گزارش فعالیتهای پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی جهت طراحی و  
 تدوین برنامه تکفا

 مقدمه 

 پیش شرطهایی است که بدون پرداختن به آنها صحت و            انجام هر فعالیتی نیازمند تدارک و رعایت       
در این راستا جهت تهیه برنامه توسعه و کاربری . اعتبار انجام کار می تواند زیر سئوال رفته و یا کاسته شود

بدین ترتیب که  .  نیز از یک رویکرد نظام مند استفاده شده است        )  تکفا(فنّاوری اطّالعات و ارتباطات ایران      
 در سایر   ICT که بدون مطالعه فعالیتهای انجام گرفته مرتبط با فنّاوری ارتباطات و اطّالعات              مقرر گردید 

کشورها تهیه چنین برنامه ای نمی تواند منطبق با شرایط و نیازهای فعلی باشد و لذا سعی گردید در اثنای                   
از اینکه فعالیتهای این    همچنین برای اطمینان    .  چنین مطالعه ای از تجربیات سایر کشورها استفاده گردد        

دبیرخانه موازی با فعالیتهای در حال انجام یا انجام گرفته در سایر بخشهای داخل کشور نباشد، سعی                     
 .گردید تمام گزارشات و فعالیتهای انجام گرفته در سایر بخشهای کشور تهیه و مورد مطالعه قرار گیرد

جرای چنین برنامه ای سمینارهای متعددی در      مضافاً جهت بسترسازی و فراهم آوری مقدمات تهیه و ا        
 .بخشهای مختلف اجرایی کشور برگزار گردد

عالوه بر اینها این دبیرخانه نسبت به تهیه مقاالتی جهت ارایه در همایش استراتژیک توسعه ملی                    
ICT     مک  برگزار خواهد گردید، تمهیدات ویژه ای را اتخاذ نموده است که از لحاظ ک              1381، که در تیرماه

این همایش ملی بر اساس مدل       .   حائز اهمیت فراوان است    ICTبه توسعه فضای هم اندیشی در زمینه        
 و با هدف ارتباط و تعامل مؤثر سطوح LCPP1» فرایند برنامه ریزی همایش های راهبردی«معتبر و موفق 

فرایند تصمیم سازی در   ارشد راهبری کشور و سایر ارکانی که به نحوی از انحا در اجرا سهیم بوده، یا در                   
سطوح میانی دارای نقش تعیین کننده می باشند و یا شناخت دقیق آنها از مبانی در اجرای موفقیت آمیز                    

 .برنامه ها حایز اهمیت است طراحی گشته است

                                                                                                                                       
1. Leadership Conference planning Process 
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 هماهنگی با دستگاهها 

ی دولتی مهم   از جمله فعالیتهای انجام شده، تعامل و هماهنگی با وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانها             
به منظور اطّالع از مطالعات و پروژه های قبلی و یا در دست اقدام این دستگاهها، استفاده از نظرات آنها در                   
تدوین برنامه  تکفا، به مشارکت گذاشتن دیدگاه ها، بسترسازی برای اعالم برنامه های بخشی، و                       

فعالیتهای فوق الذکر در قالب    .  ش بوده است  بسترسازی برای ایجاد ساز وکار اجرایی برنامه تکفا در هر بخ          
 : عنوان زیر تفکیک و تقسیم بندی شده اند10

 رئیس /هماهنگی با وزیر -1

 دیدگاه کالن در اهداف مشترک -2

 راه اندازی مقدماتی شورای راهبری -3

 راه اندازی کمیته فنی دستگاه -4

 بررسی کارشناسی -5

 مطالعات تطبیقی بین المللی -6

  برنامه اجراییتهیه -7

 تعیین نماینده دستگاه و مسئول پیگیری -8

  کشورتوافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی -9

 تخصیص ردیف و برنامه تکفا -10

 )ملی و بین المللی(مطالعات و گزارشات تهیه شده  

ن در   کارشناسی دبیرخانه است که نتایج آ       گروههایفهرست  زیر دربر گیرنده بخشی از فعالیتهای          
قالب گزارشهای موردی جهت ارسال به دستگاهها و یا استنتاج موضوعی در بخشهای مختلف طراحی،                 

 .تدوین و توسعه برنامه تکفا قابل ارایه می باشد
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 ردیف عنوان محصول

 گزارش فارسی
 2001گزارش نهایی توسعه فرصتهای دیجیتال سال 

 . .. وAdventure و UNDPتهیه شده توسط مؤسسه 
1 

، Benchmarkگزارش، 
استفاده در تعیین 

رویه های حرکت فنّاوری 
 ... آمارها،

 ) 1995-2002(گزارشهای فنّاوری اطّالعات و ارتباطات اروپا 

 هفت مجلد
2 

 3 استراتژی های ملی جامعه اطّالعات ایرلند گزارش فارسی

 4 لل سازمان م2001گزارش توسعه و تجارت الکترونیکی سال  گزارش فارسی

 5 دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و استراتژی های ملی: کتاب گزارش فارسی

 6 )گزارش گروه آقای الگور(بازآفرینی دولت در عصر ارتباطات : کتاب در دست ترجمه

 7 طرح تجارت الکترونیکی کشور ایالت اوهایو گزارش فارسی

 گزارش فارسی
 دولت فدرال ایاالت (st Gov 1)کترونیکی طرح جامع استراتژی های دولت ال

 متحده امریکا و زیرمجموعه های تابعه
8 

ی قگزارش و بررسی تطبی
مخصوص در مکانیزم 

اجرایی پروژه ها و 
پروژه های تعریف شده، 

در ( تنها مورد اجرا شده
بررسی نقاط قوت : جهان

و ضعف و فرصت و 
 )تهدید

رجینیا، کنتاکی اوهایو، ماساچوست،  در ایالتهای ویICTبررسی طرحهای توسعه 
 ... ی،یکانزاس، واشنگتن، هاوا

9 

Benchmark و 
استفاده در تهیه دولت 

 الکترونیکی

 ICT 10فعالیتهای دولت استرالیا در ارتباط با 

 استفاده در تهیه برنامه 

 دولت الکترونیکی
 ICT 11فعالیتهای دولت دانمارک در ارتباط با توسعه 

هیه برنامه استفاده در ت
Benchmark 

 الکترونیکی
 12 طرح جامع فنّاوری اطّالعات کشور استونی
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 ردیف عنوان محصول
استفاده در تقسیم بندی 

 پروژه های برنامه
 Alvay 13 در انگلستان ITبرنامه توسعه 

استفاده در برنامه ملی 
 ICTتوسعه زیرساخت 

 14 (JCO)سیاستهای مخابراتی ژاپن 

 استفاده در تهیه 

 نیکیطرح دولت الکترو
 15 طرح جامع فنّاوری ارتباطات و اطّالعات کشور اردن

 تهیه گزارش آموزش 

 و بررسی موردی
 16 طرح تایلند الکترونیکی

استفاده در تهیه برنامه 
  ICTاستراتژیک توسعه 

 17  هندICTطرح جامع توسعه 

استفاده در تقسیم بندی 
 پروژه های برنامه

 D21 18 بیست و یکم  در آلمان در قرنICTبرنامه توسعه 

 MAMPU  19 مربوط به برنامه توسعه سوم کشور مالزی ICTبرنامه تجدید ساختار  استفاده در تهیه گزارش

 استفاده در تهیه گزارش
طرح جامع فنّاوری اطّالعات ) جزیره الکترونیک(شهر الکترونیکی کشور سنگاپور 

 کشور قرقیزستان سیاستهای اینترنتی کشور ازبکستان
20 

 21 تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی  صفحه145گزارش 

 22 امنیت در شبکه های کامپیوتری  صفحه157گزارش 

 23 سوئیفت و مبادالت الکترونیکی اطّالعات مالی  صفحه113گزارش 

 24 سیستمهای بانکداری الکترونیکی  صفحه260گزارش 

 25 اقتصاد الکترونیکی  صفحه75گزارش 

 26 مراکز تأیید هویت و امضای دیجیتالی  صفحه100رش گزا

 گزارش فارسی

  صفحه100
 27 )کشورهای مختلف(طرحهای آموزش الکترونیکی 

قوانین و مقررات امضای الکترونیک مدل مؤسسه حقوقی سازمان ملل  گزارش فارسی
UNCITRAL 

28 

 29 یگزارش فعالیتها و اقدامات مجامع بین الملل گزارش کامل فارسی

گزارش کامل فارسی و 
استفاده در تهیه برنامه 

ی اجالس جهانی سال یگزارش مصوبات و قطعنامه های سازمان ملل برای برپا
  Cyber Society با عنوان اجالس جهانی، جامعه هوشمند یا مجازی 2003

30 
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 ردیف عنوان محصول

  ICTاستراتژیک توسعه 

 ترجمه فارسی

  صفحه250

اجتماعی و سیاسی  در ابعاد اقتصادی، ICTار بررسی آث(کتاب از بین رفتن فاصله 
 هاروارد اهگچاپ دانش) جوامع

31 

  جلد3

  صفحه1000

دانشگاه تربیت مدرس +  مرکز تحقیقات مخابرات ایران ITگزارش مطالعات جامع 
  گروه آقای دکتر البدوی–

32 

استفاده در تهیه برنامه 
  ICTاستراتژیک توسعه 

ر مورد پیشرفت زیرساخت ارتباطات جهان و  دAPT و ITUبررسی گزارشهای 
 سیاستهای راهبردی

33 

استفاده در تهیه برنامه 
  ICTاستراتژیک توسعه 

 ITU 34گزارش هزاره جدید 

 68(ترجمه و تألیف 
 )صفحه

 35 بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در چند کشور

 ترجمه و تألیف

 ) صفحه60(
 ICT 36سازمانهای بین المللی فعال در زمینه 

 37 مروری بر فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در کشورهای در حال توسعه ) صفحه20(ترجمه 

 ترجمه و تألیف

 ) صفحه22(
 38 گزارشات موردی فعالیتهای فنّاوری ارتباطات و اطّالعات

 ترجمه و تألیف

 ) صفحه53(
 39 کارتهای هوشمند

 CA&PKI 40مراحل اجرای طرح ایجاد  )صفحه20(ترجمه 

 CA &PKI 41 )صفحه110(ترجمه 

 42 دولت الکترونیکی ) صفحه40(ترجمه  

 43 اقدامات انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک در ایران ) صفحه80( تألیف

 44 نیکیوراهبردهای اساسی در تجارت الکتر ) صفحه175(ترجمه 

 45 پیاده سازی یکی از سرویسهای آموزش از راه دور ) صفحه55(تألیف

 ترجمه و تألیف

 ) صفحه85(
 46 سرویسهای تکنولوژی اطّالعات مبتنی بر اینترنت

 47 آموزش از راه دور و معرفی نمونه نمایشی پیاده سازی شده ) صفحه70(تألیف 
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) 1381تیرماه  (ICTتهیه مقاالت جهت ارایه در همایش استراتژیک توسعه ملی  
(LCPP) 

 شی یا فرابخشیبخ: محور ییسوی اقتصاد داناه ب -1

 نقش فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در توسعه پایدار ملی -2

 پیش درآمدی بر استراتژی ملی فنّاوری اطّالعات و ارتباطات -3

  جاده ابریشم اطّالعات-  شاهراه اطّالعاتی منطقه ای،ایران -4

 مروری بر دستاوردهای جهان پیشتاز: دولت الکترونیک -5

 انتخاب یا الزام: ر عصر اطّالعاتبازآفرینی دولت د -6

 قوانین و مقررات در عصر اطّالعات -7

 فرهنگ و عصر اطّالعات -8

 استراتژی توسعه منابع انسانی: سواد دیجیتالی -9

 آموزش و عصر اطّالعات -10

 چالشها و فرصتها: ضرورت تغییر در ساختارهای مدیریتی و اجرایی -11

 نیازها امات و پیشالز: پول و تجارت الکترونیکی -12

13- SME1 :موتور محرک اقتصاد نوین 

 فنّاوری اطّالعات و فرایندهای نوین صنعتی -14

 در اطّالعات و اطّالعات در امنیت امنیت -15

 مبانی امنیت در شبکه و سیستمهای رایانه ای -16

 Firewallسپر امنیتی شبکه  -17

  کامپیوتریاطّالعات و پایگاههای روشهای مختلف حمله به شبکه ها -18

  چیست؟CAو مراکز تأیید هویت  PKI زیرساختار کلید عمومی -19

                                                                                                                                       
1. SME: Small & Medium Enterprises 
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  نظام کالن مدیریت صدور گواهی هویت در محیط دیجیتال وPKI و CAبررسی اجمالی فنی  -20

 سمینارهای ارایه شده در مجامع گوناگون 

 انجمن کامپیوتر ایران -1

 وزارت راه و ترابری -2

  و برنامه ریزیسازمان مدیریت -3

 جمع خبرنگاران و نشریات تخصصی -4

 سازمان تأمین اجتماعی -5

 ناشران کتاب کشور -6

 همایش فنّاوری اطّالعات و اشتغال -7

 پارک تکنولوژی اصفهان -8

 انجمن صنفی شرکتهای کامپیوتری -9

 وزارت آموزش و پرورش -10

 فعالیتهای کارشناسی اقدامهای داخلی و خارجی 

 :وابق، مطالعات، اقدامات و فعالیتها در قلمرو فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در ایرانبررسی، س

  در ایرانITبررسی سوابق  -

 بررسی کارشناسی زیرساخت ملی شبکه دیتا در راستای تحقق اهداف -

بررسی کارشناسی طرح تجارت الکترونیکی و برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان سازمانهای                  -
 ذی ربط

 نظر با دستگاههای اجرایی کشور و کمیسیونهای مجلس محترم شورای اسالمی همکاری و تبادل

 بررسی و مطالعه پارک تکنولوژی اصفهان، انکوباتور تهران -

 برگزاری جلسات متعدد کارشناسی کمیته های فنی -
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 ICTامه توسعه   نظر و بازدید در راستای بررسی های کارشناسی با مدیران ارشد برن             بحث و تبادل    -
  انگلستان در ایران و یا کشورهای مذکور وکشورهای هند، تایلند، ژاپن، سنگاپور، مالزی، ایرلند، آلمان

 WIPO  ،ITU،UNESCOوص  خصهمکاری فعال و حضور در کنفرانسهای و مجامع بین المللی ب            -
 APTو 

 ی مختلفبررسی الزامات اقتصاد الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در کشورها -

بررسی کلیه سوابق و فعالیتهای شورای عالی انفورماتیک از بدو تأسیس برای تالشهای قابل تقدیر                 -
 در استحکام بازار فنّاوری و کاربری آن در کشور

 مشارکت فعال با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در شورای هماهنگی حقوق مالکیت معنوی -

کار مشترک مرکز   (قه های مفقود، صنعت الکترونیکی ایران        جلدی گروه مطالعاتی حل     6گزارش    -
 )تحقیقات و مخابرات ایران و وزارت صنایع و معادن

موضوع ابالغ دستور بررسی     (گزارش بررسی نیازهای توسعه صنعت میکروالکترونیک در ایران              -
 )1380 و 1379جناب آقای خاتمی، ریاست جمهوری سال 

 ...) نشریات، انجمن، مکاتبات و( شرکتهای کامپیوتری نظرات و اقدامات انجمن صنفی -

 .نظرات و فعالیتهای متخصصین کامپیوتر کشور که به تدریج گسترش یافته است -

 .نظرات و اقدامات انجمن انفورماتیک ایران که شایسته تقدیر می باشند -

 سعه و گزارشهای مربوطهنتایج کمیسیون تلفیق فنّاوری اطّالعات در فرایند تدوین برنامه سوم تو -

 مواد قانونی برنامه سوم و راهکارهای اجرایی برنامه سوم توسعه مصوب هیئت دولت -

، آیین نامه قانون الزام تخصیص کد ملی مکان و         )14(اقدامات کمیسیون ماده      مجموعه مطالعات و    -
 هویت به ایرانیان

 )ص مالیات کشورنظام ماشینی تشخی(مجموعه مطالعات طرح ملی کد اقتصادی  -

 کشور برای   1375ر نظام سرشماری سال       د ITمجموعه مطالعات و اقدامات به کارگیری فرایند          -
 پیاده سازی تخصیص کد ملی هویت مکان

مجموعه مطالعات و فعالیتهای بخش کامپیوتر سازمان ثبت احوال در طراحی و پیاده سازی شماره                 -
 ملی هویت
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 کامپیوتری شرکت پست در پیاده سازی نظام کد ملی پستی اماکن            مجموعه مطالعات و فعالیتهای     -
 کشور

مجموعه مطالعات و فعالیتهای کامپیوتری بانکهای کشور در طراحی و پیاده سازی نظام خدمات                  -
 ...) بانک ملی، صادرات، توسعه، کار و(کامپیوتری بانکهای مختلف کشور 

 اده سازی شبکه علمی دانشگاههای کشورمجموعه مطالعات و فعالیتها برای طراحی و پی -

 و  1375 تا   1373مجموعه مطالعات و فعالیتهای شورای انفورماتیک آموزش عالی در سالهای                 -
  تاکنون1376شورای فنّاوری اطّالعات آموزش عالی از سال 

 )رشد(مجموعه مطالعات و فعالیتهای طراحی و پیاده سازی شبکه اطّالع رسانی مدارس کشور  -

جموعه مطالعات و فعالیتهای شایسته طراحی و پیاده سازی شبکه کامپیوتری آموزش و پرورش               م  -
 کشور

مجموعه مطالعات و فعالیتهای وسیع سازمان تأمین اجتماعی در طراحی و پیاده سازی نظام                      -
 کامپیوتری خدمات تأمین اجتماعی کشور

د انتخابات کشور با استفاده از امکانات        مجموعه مطالعات و فعالیتهای طراحی و پیاده سازی فراین          -
 کامپیوتری

 ها و خدمات مورد نیاز در شهر الکترونیکی کیش مجموعه مطالعات و تالشهای طراحی ویژگی -

مجموعه مطالعات و فعالیتهای شایسته کمرگ کشور در طراحی و پیاده سازی سیستم کامپیوتری                 -
 آسیکودا

کامپیوتری کشور اعم از ارایه تجهیزات مختلف کامپیوتری و         فعالیتهای وسیع و شایسته شرکتهای        -
تهیه و ارایه نرم افزارهای متنوع که در طی سالهای بعد از انقالب اسالمی در شرایط متفاوت و بعضاً بسیار                  

خوبی نسبت به تأمین نیازهای جدی دستگاههای مختلف کشور         ه  سخت بین المللی حاکم بر این بخش ب      
 .تالش داشته اند

 ها ISPفعالیتهای وسیع و پرشتاب شرکتهای کامپیوتری اطّالع رسان در زمینه  -

ارزش بخشهای انفورماتیکی حوزه دفاعی کشور که سهم مهمی در               فعالیتها و اقدامات بسیار با       -
 .پیشبرد صنعت الکترونیکی کشور داشته اند
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 و در حال     شده ای اخیر شروع  فعالیتها و اقدامات صندوق حمایت از صنعت الکترونیک که در ساله             -
 .تقویت می باشد

کمیسیون تخصصی  (مجموعه فعالیتها و اقدامات و حمایتهای شورای عالی پژوهش کشور                    -
ی این حوزه حمایت مالی     یکه در سالهای گذشته بسیاری از پروژه های زیربنا        )  اطّالع رسانی و انفورماتیک  

 .مناسبی داشته اند

که با  (ت کمیته ارتباطات و انفورماتیک کمیسیون ملی یونسکو در ایران            مجموعه فعالیتها و اقداما     -
 ).مشارکت در فعالیتهای وسیع بین المللی تاکنون تعدادی پروژه در داخل ایران نیز به انجام رسانیده اند

 مجموعه مطالعات و فعالیتها و طرحهای ملی توسعه زیرساخت شبکه مخابراتی کشور -

عالیتها و طرحهای ملی توسعه زیرساخت شبکه اطّالع رسانی و دیتای کشور از مجموعه مطالعات و ف     -
  تاکنون1366سال 

 مجموعه فعالیتهای وسیع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شبکه اطّالع رسانی مربوطه -

مجموعه فعالیتها و اقدامات دانشگاهی در تأسیس مراکز پژوهشی و کمیته اشتغال نخبگان در                    -
 انشگاههاد

 و اشتغال نخبگان و     IT  مجموعه فعالیتها و اقدامات جهاد دانشگاهی در تأسیس مراکز پژوهشی             -
 فارغ التحصیالن دانشگاهها

ی شبکه اطّالع رسانی   یمجموعه مطالعات، فعالیتهای و اقدامات وزارت بازرگانی در خصوص برپا              -
 بازرگانی و نظام انفورماتیکی تجارت الکترونیک کشور

مجموعه اصالحات و فعالیتهای وزارت کار در تجهیز و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای                   -
 ارایه آموزشهای الزم به منظور کسب مهارت در قلمرو فنّاوری اطّالعات و ارتباطات

 مجموعه فعالیتهای کامپیوتری شهرداری تهران -

ی شبکه اطّالع رسانی   یراه و ترابری در برپا    مجموعه مطالعات، فعالیتهای و اقدامات با ازرش وزارت           -
 ی همایحمل و نقل جاده ای کشور و شبکه کامپیوتری راه آهن و نیز شبکه با سابقه و پرارزش هواپیما

ارزش سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در ارتباط با سازمان مالکیت فکری               مجموعه فعالیتهای با    -
 WIPOجهانی 
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ی شبکه اطّالع رسانی    یتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برپا          مجموعه مطالعات و فعالی      -
ارزش سازمان میراث فرهنگی در ثبت و ارایه خدمات میراث فرهنگی در محیط                  فرهنگ و اقدامات با   

ی نظام کامپیوتری ارایه خدمات     یدیجیتال و مطالعات با ارزش سازمان ایرانگردی و جهانگردی برای برپا           
 e-Tourismرایانه ای جهانگردی در محیط 

 شبکه وسیع اطّالع رسانی خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران -

ی نظام  یمجموعه فعالیتهای مهم سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران در برپا                  -
 کتابخانه دیجیتال

 شبکه  ییمجموعه مطالعات و فعالیتهای شایسته تقدیر مرکز اسناد مدارک علمی ایران در برپا                  -
 اطّالع رسانی فنی

 ICTمجموعه فعالیتها و استانداردهای مصوب مؤسسه ملی استاندارد کشور در قلمرو  -

 :کسب اطّالع نسبی از فعالیتهای بخشهای مختلف

 مرکز شبکه با سابقه کامپیوتری دیسپچینگ نیرو در کشور -

 مرکز شبکه با سابقه کامپیوتری نفت کشور -

 کامپیوتری وزارت کشاورزی سابقمرکز شبکه با سابقه  -

 مرکز شبکه غنی و با ارزش اطّالع رسانی جهاد سازندگی سابق -

 مرکز کامپیوتر وزارت خارجه -

 وزارت اطّالعات کشور -

 مرکز کامپیوتری بورس کشور -

 ا.ا.انفورماتیک سازمان صدا و سیمای ج -

 مرکز کامپیوتری سازمان محیط زیست -

  و تحقیقات صنعتی ایرانه ملی استانداردمرکز کامپیوتری مؤسس -
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 موضوع حمایت مالی تعدادی 11/6/1383 مورخ 2506/190دستورالعمل شماره  
  مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات،از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترا

عدادی از پایان نامه های   نظر به اینکه دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی در نظر دارد حمایت مالی ت              
دوره کارشناسی ارشد و دکترای مرتبط با فنّاوری ارتباطات و اطّالعات را مطابق دستورالعمل پیوست                    

 30/6/1383به عهده بگیرد، لذا لطفاً دستور فرمایید نسبت به تکمیل و ارسال جدول ذیل حداکثر تا تاریخ                 
 دبیرخانه شورای   808 پالک   - نبش اندیشه یکم     -   نرسیده به چهارراه قصر    -به آدرس خیابان شریعتی     

 .عالی اطّالع رسانی اقدام فرمایند

 تعداد دانشجوی مشغول به تحصیل

 کارشناسی ارشد دکترا
 ردیف گرایش تحصیلی

    
 
 
 
 

 “دستورالعمل حمایت از پایان نامه های تحصیلی تکمیلی مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات”

اهمیت تحقیقات بنیادی در زمینه فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در دانشگاههای کشور،               با توجه به    
به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان نیروهای متخصص و جهت دهی مطالعات و تحقیقات به سوی                    
 فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در راستای تحقق اهداف برنامه تکفا این دستورالعمل تهیه و تنظیم شده                   

 .است

هدف از این دستورالعمل حمایت از تربیت نیروی انسانی روزآمد در راستای اهداف برنامه تکفا و نیز                   
با توجه به اتمام برنامه اول تکفا در سال         .  جهت دهی به تحقیقات دانشگاهی مربوط در این راستا می باشد        

انش محور کشور که از پشتیبانی  و توسعه اقتصادی د2 شایسته است به منظور تدوین برنامه تکفای    1383
 .مستقیم ریاست محترم جمهوری برخوردار می باشد، از توان نیروهای توانمند ایرانی بیشتر استفاده گردد

بدین منظور این دبیرخانه در نظر دارد حمایت مالی تعدادی از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و                 
 .ساس موافقتنامه پیوست به عهده بگیرددکترا را که مشمول ضوابط زیر باشند، بر ا
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 ضوابط حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات 

متقاضی، در یکی از دانشگاهها، پژوهشکده ها، پژوهشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و               -1
دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری       فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در            

 .مشغول تحصیل باشد

 .موضوع پایان نامه در یکی از زمینه های فنّاوری اطّالعات باشد -2

 .انجام پروژه در توسعه و کاربرد دانش فنّاوری اطّالعات مؤثر باشد -3

 .حتی االمکان مشابه این پروژه قبالً انجام نشده باشد -4

 . نفره می باشد3رد فوق به عهده کارگروه  تشخیص کلیه موا-تبصره

 .اولویت با پروژه هایی است که در جهت رفع نیازهای برنامه و توسعه بخش باشد -5

 :در ضمن جهت نظارت بر حسن انجام کار، کارگروه سیاستگذاری بدین منظور تشکیل می گردد

 اعضای کارگروه سیاستگذاری

  فنّاوری نماینده ای از وزارت علوم، تحقیقات و-

  نماینده ای از دفتر امور پژوهش و فنّاوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-

  نماینده ای از دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی و مسئول کارگروه-

 شرح وظایف

 تدوین چارچوب جهت پذیرش یا رد پایان نامه ها -1

 فرایند تعیین اعتبار هر پایان نامه -2

  سطح کیفیت و شاخصهای ارزیابیتعریف حداقل -3

 تعریف استانداردهای خروجی -4

 عقد قرارداد -5

 تعیین موضوعات و عناوین سفارشی به دانشگاهها -6

  برای هر دانشگاه6سهمیه بندی اعتبار بر اساس بند  -7
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 :تسهیالت و تعهدات

ر آن از محل بند     اعتبا%)  60( میلیارد تومان می باشد که شصت درصد         2سقف اختصاص این برنامه     
 .تأمین و توسط هر دانشگاه از مرکز ذی ربط اخذ می گردد) 102(ماده “ الف”

 .کلیه امور مربوط به نظارت به عهده معاونت فنی دبیرخانه می باشد: نظارت

 :گردش کار

 )1مطابق پیوست (اعالم فراخوان  -1

 دریافت ظرفیت از دانشگاهها -2

تعیین محورهای موضوعات مورد نظر برنامه توسعه کاربرد فنّاوری         تشکیل کارگروه سیاستگذاری و      -3
 اطّالعات و ارتباطات ایران

 )توسط کارگروه سیاستگذاری(تعیین ظرفیت برای هر دانشگاه  -4

 اعالم به دانشگاه و درخواست معرفی نماینده جهت عقد قرارداد -5

 عقد قرارداد -6

 مبلغ قرارداد%) 20(پرداخت بیست درصد  -7

 )102(ماده “ الف”از مبلغ قرارداد از محل بند %) 60(اقدام جهت دریافت شصت درصد  -8

جهت بررسی ارتباط موضوعات پایان نامه ها با فنّاوری اطّالعات و              ( نفره    3تشکیل کارگروه     -9
 )ارتباطات

 )تهیه پیشنهادیه برای پایان نامه(اعالم به دانشجویان  -10

 هبررسی عنوان پایان نام -11

  تأیید عنوان پایان نامه توسط دانشگاه -12

 اعضای کارگروه سه نفره

  نماینده ای از دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی-

  نماینده ای از دفتر امور پژوهش و فنّاوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-

  نماینده ای از دانشگاه-
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 نفره در چارچوب قلمرو موضوعات مورد توافق اولیه         3اعالم پذیرش یا رد پایان نامه توسط گروه کار         
 ماه از طریق دانشگاه به اطّالع دانشجو خواهد          1می باشد و نتیجه بررسی پایان نامه حداکثر ظرف مدت          

 .رسید

 عقد قرارداد و پرداخت مرحله اول -13

 انجام پایان نامه -14

 ارایه گزارش پیشرفت کار به کارگروه -15

  نهایی و الکترونیکیدریافت نسخه -16

 پرداخت نهایی -17

 در کلیه مراحل، اطّالع رسانی عالوه بر وب گاههای مراکز آموزش عالی، از طریق وب گاه                 -تبصره
 .دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی نیز به عمل خواهد آمد

 ضمیمه یک

 موافقتنامه

 که مجموعه ای غیر قابل تفکیک       آن،)  2(موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده             
در تهران بین دبیرخانه شورای     ..........................  نامیده می شود، در تاریخ     »  قرارداد«می باشد و از این پس      

عالی اطّالع رسانی به نمایندگی جناب آقای نصراهللا جهانگرد، که از این پس کارفرما نامیده می شود، از                   
متولد سال  ................  به شماره شناسنامه    ........................  فرزند  ............................  .........یک سو و آقای     

، که از این    ...................به نمایندگی از طرف دانشگاه       ...................  دارای مدرک تحصیلی    ....................  
طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج            پس مجری نامیده می شود از سوی دیگر        

 .شده منعقد می گردد

  موضوع قرارداد-1ماده  

 :موضوع قرارداد عبارت است از

 1 طبق پیوست شماره ICTواحد پایان نامه تحصیالت تکمیلی مرتبط با .......................... انجام 
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  اسناد مدارک-2ماده  

 : اسناد و مدارک زیر استاین قرارداد شامل

  موافقتنامه حاضر 2-1 

  شرایط عمومی 2-2 

 : پیوستها 2-3 

  شرح خدمات- 1پیوست 

  مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن- 2پیوست 

  زمانبندی- 3پیوست 

 . لیست اسناد، گزارشها و مواردی که در انتهای قرارداد به کارفرما تحویل می گردد- 4پیوست 

  مدت-3ماده  

 سال  2شرایط عمومی، برابر    )  2(مدت انجام خدمات موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده              
 .است

 .شرایط عمومی قرارداد خواهد بود) 18(مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 

  مبلغ قرارداد-4ماده  

از ..........  ن ریال که اعتبار مربوط به سال          میلیو.................  مبلغ قرارداد برای انجام خدمات برابر         
محل طرح گسترش فنّاوری ارتباطات و اطّالعات در دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی به شماره                     

قابل تأمین و پرداخت است و پرداخت مربوط به سال بعد موکول به تأمین اعتبار                    ..........  طبقه بندی  
 . در قبال خدمات انجام شده پرداخت می گردد2 مربوط در پیوست می باشد که بر اساس دستورالعملهای

رقم قرارداد بر اساس توافق طرفین، قابل کاهش و یا          %)  25( حداکثر بیست و پنج درصد       -1تبصره  
 .افزایش خواهد بود
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  تعهدات طرفین قرارداد-5ماده  

ای دریافت مبلغ قرارداد    مجری متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در از             5-1 
 .انجام دهد و اعالم نماید که دارای توان و تشکیالت الزم برای انجام این کار است

کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و        5-2 
د مربوط را طبق     نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قراردا               

 .اسناد و مدارک قرارداد به دانشگاه پرداخت کند

  نشانی-6ماده  

  808 پالک - نبش اندیشه یکم - نرسیده به چهارراه قصر - خیابان شریعتی -تهران : نشانی کارفرما

 -تهران : نشانی مجری

ریخ تغییر، نشانی جدید     روز قبل از تا    15هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید             
تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به              .  خود را به طرف دیگر اعالم کند      

 .نشانی قبلی ارسال خواهد شد و دریافت شده تلقی می گردد

  تعداد نسخه های قرارداد-7ماده  

سیده و یک نسخه از آن به مجری  نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد ر        6این قرارداد در    
 .ابالغ شده است و همه نسخه های آن اعتبار یکسان دارند

 هیئت  17/2/1382هـ مورخ   /28496ت  /7376توضیح اینکه این قرارداد بر اساس تصویبنامه شماره          
 .منعقد گردیده است)  موافقتنامه مبادله شده030301کد (محترم وزیران 

 
 هللا جهانگرد                                                               مجری                     نصرا

 دبیر شورای عالی اطّالع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 617 عملکرد و تعاریف کمیسیونهای تخصصی / ...بخش سوم ـ برنامه ساختاری و عملکردی 

  شرح خدمات و تعهدات مجری-1پیوست شماره 

 :شرح خدمات و تعهدات مجری در این قرارداد به شرح زیر است

احد پایان نامه تحصیالت تکمیلی در راستای موضوعات پیشنهادی کارفرما              و................  انجام   -1
 “2”به شرح مندرج در بند 

 هر پایان نامه کارشناسی ارشد در این قرارداد معادل یک واحد پایان نامه و هر پایان نامه                 -1تبصره  
 واحد پایان نامه   10بر این اساس به طور مثال هر           .   واحد پایان نامه شناخته می شود     3دکتری معادل   

 پایان نامه دکتری و یک پایان نامه کارشناسی ارشد        3 پایان نامه کارشناسی ارشد و یا       10می تواند در قالب    
 .به انجام رسد

این .  بر اساس ابالغ کتبی کارفرما مشخص می شود         )  1( موضوعات مندرج در ماده        -2تبصره  
 .اضافه یک موضوع قابل تغییر استموضوعات بر اساس ابالغ کارفرما مبنی بر حذف و یا 

پایان نامه هایی که دارای مصوبه دانشگاه باشد، در صورت ارتباط موضوع پایان نامه با یکی از                      -2
. موضوعات ابالغ شده می تواند متقاضی استفاده از مزایای حمایت مالی از این قرارداد باشد                     

 نفر نماینده   2 نفره مرکب از      3  درخواستهای واصله در قالب کاربرگ پیوست در یک کارگروه           
 نفر نماینده مجری بررسی می شود و در صورت انطباق موضوع با عناوین اعالم شده                 1کارفرما و   

 .مصوب تلقی شده و به عنوان پیوست جزء الینفک شرح خدمات خواهد بود

در )  ان نامه دکتری  مقاله برای هر پای    2 مقاله برای هر پایان نامه کارشناسی ارشد و          1(ارایه حداقل    -3
  پژوهشی با قید حمایت مالی کارفرما در بخش قدردانی مقاله-نشریات علمی 

 در صورت عدم وجود نامه پذیرش مقاله، نامه ارسال مقاالت به انضمام تأیید کیفی مقاله                   -تبصره
 .برای تأیید خاتمه شرح عملیات کافی است) 2(توسط کارگروه سه نفره موضوع ماده 

 سمینار برای پایان نامه های دکتری حسب      2 سمینار برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و         1ارایه   -4
 تقاضای کارفرما

قید حمایت مالی در بخش قدردانی پایان نامه و کلیه مستنداتی که بر اساس این مطالعه تولید                       -5
 .می شوند
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 کارفرماارایه یک نسخه الکترونیکی و یک نسخه چاپی از پایان نامه به  -6

 از اعتبار هر پایان نامه به عنوان باالسری دانشگاه%) 25(کسر حداکثر بیست و پنج درصد  -7

 اعتبار هر پایان نامه به دانشجو به عنوان دستیار پژوهشی%) 33(پرداخت حداقل سی و سه درصد  -8

 سایر حمایتهای مالی    پایان نامه هایی که از حمایت مالی موضوع این قرارداد استفاده می نمایند از              -9
 .استفاده ننمایند) از محل ردیف حمایت از پایان نامه ها(اعالم شده دولت 

پایان نامه های مورد حمایت با ذکر نام و مشخصات دانشجو، استاد راهنما و مشاور در وب گاه تکفا                   -10
 .قرار خواهد گرفت

  مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت-2پیوست شماره 

نحوه محاسبه هزینه پایان نامه ها به شرح      .  میلیون ریال است  ..............   مبلغ کل این پروژه معادل       -1
 :جدول زیر است

 عنوان هزینه کارشناسی ارشد دکتری
 حق الزحمه دانشجو 10,000,000 30,000,000

 زینه هاحق الزحمه استاد راهنما، هزینه کتب و مقاالت و سایر ه 12,500,000 37,500,000

 باالسری دانشگاه 7,500,000 22,500,000

 جمع 30,000,000 90,000,000

 
  نحوه پرداخت-2

 رقم قرارداد به عنوان پیش پرداخت%) 20( بیست درصد -

 رقم قرارداد بر اساس پیشرفت کار%) 60( شصت درصد -

ارها و نسخ مقاالت     پس از ارایه گزارش نهایی شامل پایان نامه ارایه سمین          %)  20( بیست درصد     -
 پذیرفته شده
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  زمان بندی-3پیوست شماره 

زمان بندی اجرای پایان نامه ها بر اساس زمان بندی مصوب دانشگاه بوده و بر همان اساس قابل تغییر                
 .است

  لیست گزارشها و مستندات-4پیوست شماره 

  نسخه الکترونیکی پایان نامه-

  نسخه چاپ شده پایان نامه-

 از کلیه مقاالت چاپ شده بر اساس پایان نامه یک نسخه -

  گزارش ارایه سمینارها-
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 ضمیمه دو
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 فنّاوری اطّالعات و ارتباطات
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 صنعتی و اجرایی کشور ، تولیدی، مهندسی وقانون حداکثر استفاده از توان فنی 
 22/12/1375 مصوب ، به منظور صدور خدمات،تسهیالت ایجاد و ها  پروژهدر اجرای

 مجلس شورای اسالمی

 1ماده  

 کلیه  ،چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور                  منظور استفاده هر   ه  ب
ن محاسبات  قانو)  4(موضوع ماده   [ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت            وزارتخانه
، ]قانون محاسبات عمومی  )  5(موضوع ماده   [دولتی     بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر        ]عمومی

المنفعه، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و             مؤسسات عمومی یا عام   
 از قبیل شرکت ملی نفت  ،استمؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام             

ا، .ا.ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای ج                   
 اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین             ،شرکت ملی فوالد و شرکت ملی صنایع مس ایران        

 موظف اند در ارجاع کارهای خدمات        ،به آنها  و شرکتهای تابع و وابسته         ،و مقررات عام تبعیت نمایند     
های خود اعم از اینکه از بودجه          مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه         

عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیالت ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده              
 .دام کننداساس این مصوبه اق  بر،کنند می

 2ماده  

به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی،                  
نامه   آیین ،های ذی ربط  سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانه               

 به  ، و برای تصویب   ،و ساخت را تهیه   الزم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی            
 .هیئت وزیران تسلیم نماید
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شود که مسئولیت انجام     ای اطالق می    به شرکت یا مؤسسه     ، پیمانکار طراحی و ساخت     -1تبصره  
خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تهیه و تأمین کاال و تجهیزات،                   

 .عهده دارد  بر،ندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه راا عملیات اجرایی و نصب و راه

به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تأمین نیازهای                      -2  تبصره
 ،موظف هستند )  1( کلیه دستگاههای موضوع ماده       ،تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور        

 لیست انواع تکنولوژی ها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود            ،زاری مناقصه حداقل شش ماه قبل از برگ     
این سازمان موظف است در کمتر از        .  را در اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار دهند            

 . لیست فوق را منتشر و به اطّالع کلیه محققین و مبتکرین کشور برساند،یک ماه

 3ماده  

 ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی،               ، این قانون   از تاریخ تصویب   
 مجاز است و در صورت عدم         ، صرفاً به مؤسسات و شرکتهای داخلی        ،تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی    

 از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی ـ          ، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد           ،امکان
 .خواهد بود%) 51( حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی . بودخارجی مجاز خواهد

طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و                   -1  تبصره
 ،از ارزش کار  %)  51(در هر حال حداقل     .   مورد استفاده قرار دهد    ،ه دارد ی یا قابلیت تولید و ارا     ،شود ارایه می 

 پس از تأیید    ، موارد استثنا  . امر نظارت نماید    این  ل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر        بایستی در داخ  
 .سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد

  خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخشهایی از کار         - پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی        -2تبصره  
صورت ه   ب ،تواند تمامی قرارداد را یکجا     ت دست دوم واگذار نماید و نمی      صوره  را به واحدهای تخصصی ب    

 .دست دوم واگذار نماید

 .باشد سازمان برنامه بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می
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 4ماده  

 به منظور حمایت از شرکتهای ایرانی و افزایش          ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است       
 : نسبت به موارد زیر اقدام نماید،دمات موضوع این قانونه خیتوان تولید و ارا

 توسط بانكهاي تجاري در چارچوب قوانين        ،گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار         -١ 
 حسب درخواست دستگاه ذي ربط     .هاي سنواتي و تسهيالت ارزي دستگاههاي اجرايي        بودجه

ارجي به صورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه          خ -را به نفع شركتهاي ايراني با مشاركت ايراني         
 .باشد طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي

ها و قراردادهاي موضوع      براي مناقصه  ،هاي مورد نياز شركتها و مؤسسات       صدور ضمانتنامه  -٢ 
 .اساس مصوبات هيئت وزيران اين قانون بر

فاده مستقيم از ارزي كه توسط مؤسسات و            افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه است            -٣ 
شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني تأسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي            

ريالي مربوط، اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش           -در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي         
 .رانشود با رعايت مصوبات هيئت وزيي دولتي حاصل م دولتي يا غير

 5ماده  

 :وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است

نامه مربوط به پوشش بيمه        آيين ،ظرف مدت دو ماه با مشاركت سازمان برنامه و بودجه              -١ 
ها را توسط     بخصوص در مورد تضمين پرداخت و ضمانتنامه        ،قراردادهاي موضوع اين قانون   

 . به تصويب هيئت وزيران برساندهاي ايراني تهيه و بيمه

 به صورت صادرات موقت     ،آالت و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از كشور           خروج ماشين  -٢ 
 و با تأييد وزير وزارتخانه ذي ربط و يا سازمان             ،ه سفته معادل ارزش صادراتي اقالم      يارا  با

 .برنامه و بودجه مجاز باشد

ج مصالح، لوازم و كاالهاي مصرفي مورد نياز اجراي               ايجاد تسهيالت الزم براي خرو        -٣ 
 قراردادهاي خارج از كشور

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  628

 6ماده  

 از پرداخت عوارض ،معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور  
 . به شرط داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است،خروج

 7ماده  

 كارنامه شغلي براي كليه      ،ور اجتماعي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است           وزارت كار و ام     :الف
 و مراتب را به سازمان       ،شوند صادر  كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي             

 .تأمين اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطّالع دهد

 با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تأمين اجتماعي، آنها            ،تسازمان تأمين اجتماعي مكلف اس     :ب
 .را بيمه نمايد

 8ماده  

 آن بخش از کاالهای صنعتی را که قادر به ساخت           ، در پایان هر سال    ،های صنعتی مکلف اند   وزارتخانه
رایی  به دستگاههای اج    ، از نظر نوع و مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت              ،باشند آنها در داخل می    

 .موضوع این قانون اعالم دارند

 در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند          ،قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره         
 به تأیید   ،22/12/1375ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ                   

 .شورای نگهبان رسیده است

                                                        علی اکبر ناطق نوری                         

 رئیس مجلس شورای اسالمی                                                                             

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 629 قوانین و تصویبنامه های مرتبط... / پیوست یک ـ سایر  قوانین و مقررات مرتبط با 

 1قانون محاسبات عمومیموادی از  

 79ماده  

خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و             معامالت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از          
، باید حسب مورد از طریق      )به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود       (اجرت کار و غیره     

 :مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد زیر

 .باشددر مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی  -1

در مورد معامالتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا   -2
 :استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر

سهام و یا   %)  50(مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از                   -الف 
 .سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد

شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی               -ب 
 .که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره می شوند

زیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره            شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و تو         -ج 
 .می گردند

 .که مقرون به صرفه و صالح دولت باشد 

در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه  -3
دارای انواع مشابه   اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و                   

 .نباشد

                                                                                                                                       
 1380طرحهای عمرانی در نظم نوین قانونی، تدوین و تنقیح سعید جاللی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . 1
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در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام                       -4
دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی                     

 .هد شددادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خوا

 در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسالمی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی -5

در مورد خرید کاالهای انحصاری دولتی و یا سایر کاالهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و                   -6
 .برای آنها از طرف دستگاههای ذی ربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعالم شده باشد

در مورد خرید کاالهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذی ربط دولتی و یا                    -7
 .شهرداری ها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد

در مورد کاالهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف                     -8
 .خ تعیین شده باشددستگاههای دولتی ذی ربط برای آنها نر

 هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ            - دریایی   -در مورد کرایه حمل و نقل هوایی          -9
 .ثابت و مقطوع

در مورد تعمیر ماشین آالت ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه                   -10
 .نهااجرایی در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آ

آالت ثابت و متحرک     در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین              -11
موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و                   

هد رشته مربوط    نفر کارشناس خبره و متع     1نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل به وسیله            
استان و یا مقامات مجاز از       که حسب مورد توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا                

 .طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف

 .در مورد معامالتی که به تشخیص هیئت وزیران به مالحظه صرفه و صالح دولت باید مستور بماند -12

در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسالمی و                      -13
 .تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، انجام خواهد شد

ارایه در مورد فروش کاالها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و                    -14
 .می شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می گردد
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 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده          2 و   1 انجام معامالت موضوع ردیفهای      -تبصره
مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته، تولید کننده یا انجام دهنده آن                     

 .د، یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشدباش

 83ماده  

مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص                  در
ن این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می توا        )  84( نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده          3یک هیئت   

معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت مزبور با رعایت صرفه و صالح دولت ترتیب                     
انجام این گونه معامالت را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کاال یا            

 .خدمت تعیین و اعالم خواهد نمود

 84ماده  

این قانون در مورد دستگاههای اجرایی در        )  83(ایده موضوع ماده    ترکیب هیئت ترک مناقصه و مز      
 :مرکز و استانها به شرح زیر خواهد بود

در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در                  :الف
مشابه وزارتخانه یا   مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام                   

مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به                   
 .انتخاب وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط

در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات                     :ب
 یا نماینده او و باالترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی حساب مربوطه در                دولتی، استاندار 

 .مرکز استان

در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسالمی ایران و صدا و سیمای جمهوری                   :ج
د اسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شون               

و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند، به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی                     
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قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و نماینده رئیس دیوان                 
رکت محاسبات کشور و نماینده باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط در هیئت موضوع این ماده ش              

 .خواهد نمود

در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار یا نماینده او و باالترین مقام دستگاه اجرایی                     :د
 .محلی ذی ربط و ذی حساب مربوط

در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا باالترین مقام اجرایی                  :هـ 
 . به انتخاب مجمع عمومیو ذی حساب مربوط و یک نفر

در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت                    :و
می دارند، در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند،                    

اقد شورا یا ارکان مشابه       نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتی که ف                2ذی حساب و   
 . نفر به انتخاب باالترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه2می باشند، ذی حساب و 

در مورد معامالت نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقالب               :ز
ک نفر به انتخاب رئیس ستاد اسالمی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذی حساب مربوط یا ی        

مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی                   
حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذی حساب در محل و                        

 پاسداران  نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه              
 ).12/2/1375اصالحی (انقالب اسالمی حسب مورد 

این ماده و   “  الف”در مورد معامالت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند                  :ح
در مورد معامالت مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران و ستاد مشترک سپاه                    

 نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش          2حساب مربوط و    پاسداران انقالب اسالمی ایران ذی      
جمهوری اسالمی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی حسب مورد                     

 ).12/2/1375اصالحی (
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 1آیین نامه قانون معامالت دولتی 

 44ماده  

 ماده “  5”د  بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بن                

قانون محاسبات عمومی جز در موردی که تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد در وزارتخانه ها و                      )  79(
سسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمراً نیاز به این گونه خدمات دارند و طبق تعرفه ای که بنا به ؤم

تصویب هیئت وزیران می رسد     پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به                 
بهای خدمات فوق در غیر موارد مذکور بنابر توافق قسمت تقاضا کننده یا طرف معامله                .  پرداخت می شود 

تعیین و پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او مجاز هستند قابل تأدیه        
 .خواهد بود

 2آن بعدی اصالحیه های و 1366 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون 

 147 ماده 

 قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون                 هزینه های
 به  مربوط متکی به مدارک بوده و منحصراً          متعارفی که درحدود    ی می گردد عبارتست از هزینه ها     مقرر

که هزینه ای در     مواردی  در.  باشدبهای مقرر   تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصا          

                                                                                                                                       
، الزم به   1380م نوین قانونی، تدوین و تنقیح سعید جاللی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور              طرحهای عمرانی در نظ   .  1

  مورخ  ق  ل/  42032/718  شماره)  اسالمی  (ملی  شورای  مجلس  خاص  کمیسیون  مصوبذکر است این آیین نامه        

 مجلس  تصویب  به  هنوز  میعمو  محاسبات  قانون)  88  (الی)  79  (مواد  موضوع  قانون  چون  ضمناً.   می باشد 27/12/1349
 آیین نامه  این  1366  مصوب  عمومی  محاسبات  قانون)  140  (ماده  ذیل  تبصره  به  توجه  با  لذا  است،  نرسیده  اسالمی  شورای
 .می باشد قانونی قدرت دارای

 1381صنعت و معدن در نظم نوین قانونی، تدوین و تنقیح سعید جاللی، وزارت صنایع و معادن . 2
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 قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و          ایناین قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در           
 . هیئت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بودمصوبهیا 

 : عبارت است ازمؤسسه ، لحاظ مقررات این فصلاز -تبصره

 .این قانون) 95( ماده “ب” و “الف” و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند حقوقی اشخاص کلیه

 148 ماده 

 قبول  قابل فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی            ده که حائز شرایط مذکور در ما       ییهزینه ها
 .است

 .خدمات فروخته شده کاال و  خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی درقیمت -1

 :زیر شرحاساس مقررات استخدامی مؤسسه به   استخدامی متناسب با خدمت کارکنان برهزینه های -2

نقدی به قیمت     مزایای غیر (نقدی     یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و یا غیر            حقوق -الف 
 ).تمام شده برای کارفرما

 پاداش، عیدی،   بهره وری،ربار،  نقدی از قبیل خوا      مستمر اعم از نقدی و غیر          غیر مزایای -ب 
 نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و         . فوق العاده مسافرت  واضافه کار، هزینه سفر    

ین نامه ای یج مؤسسه ذی ربط طبق آ    یمنظور رفع حوا  ه   به خارج از ایران ب     کارکنانبازرسان و   
 مدیریت و برنامه ریزی کشور     ی، و سازمان  ی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارا        بودخواهد  
 . خواهد شدتعیین ،می رسدتصویب هیئت وزیران   و بهتهیه

 پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث            وجوه بهداشتی و درمانی و        هزینه های -ج 
 .ناشی از کارکنان

 و  اخراجخسارت پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و         و  بازنشستگی، وظیفه  حقوق -د 
 . حساب ذخیره مربوطمانده بربازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد 

 درصد    و همچنین تا میزان سه     مربوطوجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات          -هـ 
پیشنهاد به  ین نامه ای که   ی آ اساس  برانداز کارکنان    حقوق پرداختی ساالنه بابت پس     %)  3(

 . می رسددارایییب وزیر امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی به تصو
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 حقوق سنوات قبل که     تعدیلمعادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت            -و 
 خسارت، اخراج و     خدمتبه منظور تأسیس حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان                

 در حساب   تاکنون این حکم نسبت به ذخایری که         ،کارکنان مؤسسه ذخیره می شود     بازخرید
 .بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود

 این   غیر   طبق سند رسمی و در     پرداختیصورتی که اجاری باشد، مال االجاره        کرایه محل مؤسسه در    -3
 .حدود متعارف صورت در

 . اجاری باشدصورتی که دراجاره بهای ماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسات  -4

 . مخابرات و ارتباطات،ی، آبی برق، روشنامخارج سوخت، -5

 . انواع سهمیه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسهبابتوجوه پرداختی  -6

سبب فعالیت مؤسسه به     ه   ب کهی  یحق االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتها            -7
 مالیات  ی استثنا  به(شود   پرداخت می   آنهاشهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به           

 از  کسر  بهموجب مقررات این قانون ملزم      ه   ب مؤسسهی که   یدرآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتها        بر
 ).می گردددیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت 

 لوحهای فشرده، هزینه های      و نشریاتهزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب،            -8
 که به پیشنهاد     آیین نامه ایاساس     بر مؤسسهبازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت           

 .دارایی می رسد  امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی وسازمان

 :که این ط بری مؤسسه مشرویدارا  وفعالیتهزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به  -9

 . خسارت محقق باشدوجود - اوالً

 . و میزان آن مشخص باشدموضوع - ثانیاً

 موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از             قراردادهای  یا مقررات قانون    طبق  -  ثالثاً
 . باشدنشدهطریق دیگر جبران 

تصویب   سازمان امور مالیاتی کشور به      شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد            احراز  آیین نامه
 . امور اقتصادی و دارایی می رسدوزیر
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 وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر         بههزینه های فرهنگی، ورزشی، و رفاهی کارگران پرداختی           -10
 . هر کارگریمعادل ده هزار ریال به ازا

 ، مربوط به فعالیت مؤسسه باشد اوالًکه این برذخایر مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط  -11
دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص        ثالثاً در  ، موجود باشد  آنثانیاً احتمال غالب برای الوصول ماندن       

آیین نامه مربوط  ،   گردد یا الوصول بودن آن محقق شود       وصولزمانی که طلب      منظور شده باشد تا   
 .دارایی می رسد ب وزیر امور اقتصادی و امور مالیاتی کشور به تصویسازمانبه این بند به پیشنهاد 

 احراز  ، آنها و با توجه به مقررات       دفاترزیان اشخاص حقیقی و یا حقوقی که از طریق رسیدگی به               -12
 . سالهای بعد استهالک پذیر استیا از درآمد سال ،گردد

 اجاری  صورتی که    مستأجر است در   به عهده هزینه های جزیی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً            -13
 .باشد

 . ملکی باشدصورتی که درهزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه  -14

 .مخارج حمل و نقل -15

 .هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری -16

 ، حق الوکاله ، داللی ، حق العمل قبیلق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از                ح -17
 ، هزینه نرم افزاری  ،بازرسی   مالی اداری و    خدمات و   ، هزینه حسابرسی  ،ضور حق ح  ،حق المشاوره

 مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت           نیازطراحی و استقرار سیستمهای مورد       
 .قانونیحق الزحمه بازرس  مؤسسه و

مچنین مؤسسات   تعاون و ه   صندوقسود و کارمزدی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها،               -18
 .باشدص یافته یبانکی مجاز پرداخت شده یا تخص اعتباری غیر

 . بین می رونداز سال 1بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموالً ظرف  -19

 قطعات یدکی که به عنوان تعمیر         تعویض کار و     مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آالت و لوازم         -20
 .اساسی تلقی نگردد

 .باشدبرداری نشده  به بهره اکتشاف معادن که منجرهزینه های  -21

 . به فعالیت مؤسسهمربوطاشتراک پرداختی  عضویت و حق  هزینه های مربوط به حق  -22
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 مانده حساب ذخیره مطالبات        بهمطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی بازار                   -23
 .الوصول مشکوک

اتخاذ یک روش یکنواخت       مشروط بر  ،حسابداریست متداول   اساس لی   زیان حاصل از تسعیر ارز بر      -24
 .طی سالهای مختلف از طرف مؤدی

 .ضایعات متعارف تولید -25

 . مورد رسیدگی ارتباط داردسالذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به  -26

سال مالیاتی مورد      یا تخصیص آن در     پرداختقبول مربوط به سالهای قبلی که          هزینه های قابل  -27
 .رسیدگی تحقق می یابد

 تا  ، هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها          -  هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی        -28
 .این قانون به ازای هر نفر) 84(معافیت مالیاتی موضوع ماده %) 5( درصد   پنجحداکثرمیزان 

رآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این         دیگری که مربوط به تحصیل د      هزینه های  -1  تبصره
 ، و دارایی  اقتصادیبه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور           .   نشده است  پیش بینیماده  

 .شد جزو هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد

 موظف در    شغلصورتی که دارای        و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در         مدیران  -2  تبصره
 غیر اشخاص   که کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی            و جز ، مذکور باشند  مؤسسات

 به استثنای هزینه    نامبرده  همسر حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اوالد تحت تکفل و              ،حقوقی باشند 
 و این ماده خواهد بود جز      “2” بند   زء ج مقرراتسفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول            

 . های قابل قبول منظور نخواهد شدهزینه

 “2” و “1” بندهای موضوعمالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی ذخایر میزان   محاسبه  در  -3  تبصره
 و اصالحیه های بعدی آن و در مورد شرکتها و            16/3/1350   تعاونی مصوب  شرکتهایقانون  )  15(ماده  

  اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب           وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی            کهاتحادیه هایی  

 ماده  “3” و حق تعاون و آموزش موضوع بند         “1” داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند        تطبیق  13/6/1370
 .قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب می شود) 25(
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 149 ماده 

 باایه ای  ی و هزینه های تأسیس و سرم      ی درآمد مشمول مالیات محاسبه استهالکات دارا       تشخیص  در
 :رعایت اصول زیر انجام می شود

 یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر         زمانی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت          یآن قسمت از دارا    -1
 .استقیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهالک 

 .مأخذ استهالک، قیمت تمام شده دارایی می باشد -2

اختیار    آماده برای بهره برداری، در    استهالکشود که دارایی قابل     استهالکات از تاریخی محاسبه می      -3
ی وارده از   ی فیلمهای سینما  یبه استثنا ( استهالک   قابلصورتی که دارایی      در.  مؤسسه قرار می گیرد  

اختیار مؤسسه    خالل ماه در     در ،).بود   استهالک خواهد  قابل  ،از تاریخ اولین نمایش   که    ،خارج کشور 
 دوره بهره برداری آزمایشی    ه ها،مورد کارخان   در.   نخواهد شد  منظورمحاسبه    زبور در قرار گیرد، ماه م   

 . نمی گرددمحسوب بهره برداری وجز

 درآمد   د بر ی آن و هزینه های زا    نظایر از قبیل مخارج ثبت مؤسسه حق مشاوره و          ،هزینه های تأسیس  -4
که ضمن جدول مقرر در       مواردی  ز در  ج ،»آزمایشیدوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری         «

طور ه   سال از تاریخ بهره برداری ب       10 مدت   حداکثر  ،این قانون تصریح خواهد شد     )  151(ماده  
 .مساوی قابل استهالک است

 زیانی متوجه   ، ماشین آالت شدناثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب المنفعه          صورتی که بر    در -5
صورت   در( حاصل فروش    منهای  ،ارزش مستهلک نشده دارایی   مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل      

 .حساب سود و زیان همان سال می باشد یکجا قابل احتساب در) فروش

 قیمت تمام ، ایرانی که در ایران تهیه می شود فیلمهای محاسبه مالیات تهیه کنندگان     مورد  در  -تبصره
محاسبه    در ، در سالهای بعد   ،لم تکافو نکند  صورتی که درآمد فی      در وشده فیلم در سال اول بهره برداری       

 . خواهد شدمنظوردرآمد مشمول مالیات 
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 150ماده  

 :طرز محاسبه استهالک به شرح زیر است

این قانون برای استهالک، نرخ تعیین شود نرخها        )  151(که طبق جدول مذکور در ماده         مواردی  در :الف
شده مال مورد استهالک و مبلغی که در سالهای          ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام           

 .عنوان استهالک منظور شده است اعمال می گردده قبل برای آن ب

طور ه  سال ب   این قانون مدت تعیین شده، در هر      )  151(که طبق جدول مذکور در ماده         مواردی  در :ب
 .مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر، استهالک منظور می گردد

 قیمت تمام شده دارایی     و هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهالک جز           -1بصره  ت
 .محسوب می شود

 . سال مستهلک کنند5 مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا -2تبصره 

که برای بازسازی،    مؤسسات می توانند آن مقدار از دارایی های ثابت استهالک پذیر را               -3تبصره  
برابر نرخ یا نصف مدت استهالک        2 خریداری گردیده است با      ،جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل      

 . حسب مورد مستهلک کنند،این قانون) 151(پیش بینی شده در جدول استهالکات موضوع ماده 

انعکاس هزینه استهالک   اجاره های سرمایه ای دارایی های ثابت استهالک پذیر، نحوه           در -4تبصره  
 .اساس استانداردهای حسابداری خواهد بود در دفاتر طرفین معامله بر

 151ماده 

اساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از                    جدول استهالکات بر  
 .تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود

 152ماده  

 عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص                 ن مالیاتی یقرا
 :کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشده طور علی الرأس به درآمد مشمول مالیات ب

 خرید ساالنه -1
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 فروش ساالنه -2

 درآمد ناویژه -3

 میزان تولید در کارخانجات -4

 ارزش حق واگذاری محل کسب -5

 عاید دفترخانه ،حق الزحمه وصول و عوارض و مصرف تمبر جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و       -6
 .اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها

 .سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب -7

 153ماده  

موارد تشخیص  تی درارقام مشخصه ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیا: ضرایب مالیاتی عبارتست از
 .علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد

دست ه  ب ب ی معدلی که از نتایج اعمال ضرا      ،صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود         در  -تبصره
 .می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود

 154ماده  

 :ی گرددب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابالغ میجدول ضرا

 کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی و بانک             ، برای تعیین ضرایب هر سال       -الف
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی                 

 در مورد سایر مشاغل     در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران              
 ضرایب  ،با توجه به جریان معامالت و اوضاع و احوال اقتصادی           در سازمان امور مالیاتی تشکیل می شود و      

این )  152(ماده    مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتهای تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در                  
را به سازمان امور   تعیین و فهرست آن،طور تفکیکه قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل ب

عنوان جدول ضرایب   ه  تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی ب         .  مالیاتی تسلیم می نماید  
 .اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابالغ خواهد شد
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ر مالیاتی شهرستانها    از طرف سازمان امور مالیاتی به ادارات امو           ،“الف” جدول مذکور در بند       -ب
 .ارسال می گردد

 کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک              ،محض وصول جدول مذکور   ه  ب
ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل                      

مورد سایر مشاغل تشکیل می شود،       دن ایران در  وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معا          
 جدول رسیده را مبنای مطالعه قرارداده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص                    ،کمیسیون مزبور 

ی محل در صورت اقتضا، تغییرات الزم را در اقالم آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد،                     یحوزه جغرافیا 
 و از طرف سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد           ،ارش شده  به مرکز گز   ،جه بررسی کمیسیون  ینت

 جدول ضرایب به اداره امور      ،نظر برسد ه  کننده ب   حدی که دالیل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع           و تا 
 .مالیاتی مربوط ابالغ خواهد شد

ادن ایران یا نظام    نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و مع               در  -1تبصره  
جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده ای         ه   حسب مورد ب    ، فرماندار محل  ،پزشکی تشکیل نشده است    

 .بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود

حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده                 -2تبصره  
 حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات           ،ا یا بانک ملی   .ا.انک مرکزی ج  ب

 . مناط اعتبار است، حاضرین در جلسهیکمیسیون با اکثریت آرا

که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الرأس            مواردی  ضریب مالیاتی در    -3تبصره  
 ،ین قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد            موجب ا ه  صورتی که ب     در ،تشخیص شود 

 .وسیله هیئت حل اختالف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد به

 نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در             ،کمیسیون تعیین ضرایب    -4تبصره  
 .جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  642

 1انون فروش خدمات کامپیوتری، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های خاصق 
  مجلس شورای اسالمی10/12/1365مصوب 

 ماده واحده 

کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظف اند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینه های                
ی و نشریات تخصصی و برگزاری        مربوطه جهت انجام خدمات کامپیوتری، فنی، کارشناسی، انتشارات          

 .دوره های تخصصی را از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند

 آیین نامه اجرایی این ماده واحده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط                  -1تبصره  
به تصویب هیئت وزیران     و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و            سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    

 .خواهد رسید

 . ارایه خدمات موضوع این قانون نبایستی در انجام وظایف اصلی دستگاه خللی وارد آورد-2تبصره 

 ایجاد واحد سازمانی و پست سازمان جدید به منظور ارایه خدمات مصرحه در این قانون                  -3تبصره  
 .ممنوع است

 . نبوده و تابع قوانین خاص مربوط به خود هستند شرکتهای دولتی مشمول این قانون-4تبصره 

 آموزش کارگران در کلیه سطوح از شمول این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و                      -5تبصره  
 .مقررات خاص خود می باشد

 کارهای ارجاعی از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مورد خدمات مذکور در                    -6تبصره  
 .اولویت قرار دارد

فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و                     قانون  
 به تأیید شورای نگهبان     21/12/1365سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ             

 .رسیده است
                                                                                                                                       

 15/1/1366-12259شماره روزنامه رسمی . 1
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 مجلس شورای 9/10/1382 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  
 اسالمی

 131ماده  

تغییر یا حذف اطّالعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که                   هرگونه  
به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی                 

ترسی به آن   از قبیل تسلیم اطّالعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صالحیت دس                  
 CDاطّالعات را ندارند، افشای غیر مجاز اطّالعات، سرقت اشیای دارای ارزش اطّالعاتی مانند سی دی                 

یا دیسکتهای حاوی اطّالعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه                   
مواد مربوط به این قانون      مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در                 

 .می باشند

 قانون 19 تبصره “ذ”بند ( ممنوعیت خرید سخت افزار و نرم افزار از خارج از کشور 
 ) کل کشور1383بودجه سال 

 صنعت، معدن و بازرگانی: 19تبصره  

ام تولید خارج از کشور که مشابه       به  منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کاالهای مصرفی بادو         :  ذ 
قانون تنظیم  ”)  30(و  )  2(آن در داخل تولید می شود، توسط دستگاههای اجرایی مذکور در مواد               

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس       “  27/11/1380بخشی از مقررات مالی دولت مصوب       
 . ممنوع می باشد1383شورای اسالمی در سال 

 این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن              فهرست کاالهای مشمول   
 .به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
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 11/10/1348 مصوب 1لفان و مصنفان و هنرمندانؤقانون حمایت حقوق م 
 مجلس شورای ملی سابق

  تعاریف-فصل یکم 

 1ماده  

و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار           “  دهپدید آورن”از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند            
آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته                          

 .اطالق می شود“ اثر”

 : اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است-2ماده  

 .دیگر علمی، فنی، ادبی و هنریکتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته  -1

 .شعر، ترانه، سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد -2

اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون                 -3
 .که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد

 .ثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشدا -4

نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزیینی و هرگونه                     -5
 .اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد

 )همجسم(هرگونه پیکره  -6

 اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان -7

 .اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد -8

 اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم -9

                                                                                                                                       
 21/11/1348-7288روزنامه رسمی شماره . 1

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 645 قوانین و تصویبنامه های مرتبط... / پیوست یک ـ سایر  قوانین و مقررات مرتبط با 

 .یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد) فولکلور(اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه  -10

 .اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد -11

 .هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد -12

  حقوق پدید  آورنده-فصل دوم 

 3ماده  

دی و حقوق پدید  آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری ما       
 .معنوی از نام و اثر او است

 4ماده  

 .حقوق معنوی پدید  آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است

 5ماده  

پدید  آورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از                   
 :جمله موارد زیر به  غیر واگذار نماید

 تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن -1

 نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر -2

 ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر -3

 پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر -4

 . گراور، کلیشه، قالب ریزی و مانند آنترجمه، نشر، تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ، نقاشی، عکاسی، -5

 استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی -6

دن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده            اثر در فراهم کردن یا پدید  آور       به کار بردن   -7
 .است
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 6ماده  

ود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد           اثری که با همکاری دو یا چند پدید  آورنده به وج          
 .اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است

 7ماده  

نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و                          
 .خذ در حدود متعارف مجاز استتربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأ

 ذکر مأخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها                  -تبصره
 .تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد

 8ماده  

ی که به صورت     کتابخانه های عمومی و مؤسسات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزش              
غیرانتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای                
مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود                    

 .نسخه برداری کنند

 9ماده  

ثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است                  وزارت اطّالعات می تواند آ   
 .پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد

 10ماده  

وزارت آموزش و پرورش می تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون                    
 .رد استفاده قرار دهدکتابهای درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مو
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 11ماده  

و ضبط برنامه های   )  2(از ماده   “  1”نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند              
 .رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است

 ی دیگر مدت حمایت از حق پدید  آورنده و حمایتهای قانون-فصل سوم 

 12ماده  

مدت استفاده از حقوق مادی پدید  آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل                    
می شود از تاریخ مرگ پدید  آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به                         

یار وزارت فرهنگ و ارشاد      کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اخت               
 .اسالمی قرار خواهد گرفت

این قانون سی سال بعد از فوت آخرین            )  6( مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده            -تبصره
 .پدید آورنده خواهد بود

 13ماده  

حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به                    
 . است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشدسفارش دهنده

 پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط                       -تبصره
 .مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید  آورنده خواهد بود

 14ماده  

گیرنده حق پدید  آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه                  انتقال 
 .برای مدت کمتر توافق شده باشد
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 15ماده  

پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت              )  14(و  )  13(در مورد مواد    
 .خواهد بود) 12(یر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده حیات پدید  آورنده متعلق به خود او و در غ

 16ماده  

در موارد زیر حقوق مادی پدید  آورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این                        
 :قانون خواهد بود

 اثرهای سینمایی یا عکاسی -1

 .حقوقی واگذار شده باشدهرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص  -2

 17ماده  

نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس                    
 .نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد

 18ماده  

که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را                 انتقال گیرنده و ناشر و کسانی         
به  منظور انتفاع دارند باید نام پدید  آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه                         
اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعالم و درج نمایند مگر اینکه                          

 .رنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشدپدید آو

 19ماده  

هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید  آورنده ممنوع                   
 .است
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 20ماده  

چاپخانه ها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا                         
شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا            مایت این قانون می پردازند باید    تکثیر اثرهای مورد ح   

تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش                      
 .می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط برحسب مورد درج نمایند

 21ماده  

آورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و                     پدید  
آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن      .  می با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند          الارشاد اس 

 .د رسیدتشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواه

 22ماده  

حقوق مادی پدید  آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در                  
ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبالً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده                        

 .باشد

  تخلفات و مجازاتها-فصل چهارم 

 23ماده  

ام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام                         هر کس تم  
 عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدید  آورنده نشر یا پخش یا                 ،پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً       

 . سال محکوم خواهد شدسهعرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 

 24ماده  

ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی هر کس بدون اجازه 
 .د شداز سه ماه تا یک سال محکوم خواه
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 25ماده  

این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم             )  20( و   )19(،  )18(،  )17(ن از مواد    الفختم
 .خواهند شد

 26ماده  

این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن          )  20( و   )19(،  )18(،  )17(نسبت به متخلفان از مواد      
وزارت فرهنگ و . مدت حق پدید  آورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است       

 .ارشاد اسالمی عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت

 27ماده  

د که مفاد حکم در یکی از       شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کن           
 .روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود

 28ماده  

هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد عالوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که                  
جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و                      

حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران                درصورتی که اموال شخص       
 .می شود

 29ماده  

مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و                    
 .پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور الزم به ضابطین دادگستری بدهند
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 30ماده  

 این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که               تصویبز  اثرهایی که پیش ا   
بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا                   

ائم مقام او با   یا پخش یا تکثیر یا ارایه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پدید  آورنده یا ق                        
متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر                   .  رعایت این قانون  

تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیفر مقرر در ماده                       
 تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح          دعاوی و شکایاتی که قبل از       .  محکوم خواهند شد  )  23(

 .گردیده به اعتبار خود باقی است

 31ماده  

 .تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود

 32ماده  

 .قانون مجازات عمومی ملغی است) 248(و ) 247(و ) 246(و ) 245(مواد 

 33ماده  

جرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت دادگستری و وزارت               آیین نامه های ا 
 .اطّالعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه سوم                     
یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به             در جلسه روز پنج شنبه یازدهم دی ماه           1348آذر ماه   

 .تصویب مجلس شورای ملی رسید
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مصوب  1قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) 21(نامه اجرایی ماده  آیین 
 14/12/1379 هیئت وزیران و اصالحیه 4/10/1350

 20/9/1350 مورخ   684/33/13055 بنا به پیشنهاد شماره      4/10/1350هیئت وزیران در جلسه مورخ      
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و         )  21(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آیین نامه اجرایی ماده           

 :هنرمندان را به شرح پیوست تصویب نمودند

  مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر-فصل اول 

 1ماده  

یه و در اختیار     ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ته                  
درخواست کننده ثبت اثر گذارده می شود به عمل می آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته و امضا                    

 :شده و حاوی نکات زیر باشد

نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه و شماره محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدید  آورنده و یا                     :الف
انون فوق الذکر قائم مقام پدید  آورنده اصلی اثر می باشد و هرگاه                  شخصی که به اعتبار ق        

 .درخواست کننده شخص حقوقی باشد نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی

داده “  الف”در صورتی که درخواست نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند                   :ب
 . نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیلشود عالوه بر مشخصات موکل، نام و

تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به  نحوی که اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا                           :پ
 .آماده شده باشد

در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدید آورندگان و           )  14/12/1379اصالحی  ( :ت
حب حقوق مادی و معنوی به ترتیب مذکور در بند            کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صا      

 .این ماده“ الف”

                                                                                                                                       
 26/11/1350-7855روزنامه رسمی شماره . 1
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در صورتی که ثبت نام یا عنوان یا عالمت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذکر                        :ث
کلمه یا عبارت تقاضا و در مورد اعالم یا نشانه ویژه توصیف کامل آن به  انضمام سه نسخه نمونه یا       

 .زه و رنگ اصلی و کلیشه آنعکس در اندا

 .قانون می باشد) 2(تعیین نوع اثر و اعالم آنکه اثر مشمول کدامیک از انواع آثار مذکور در ماده  :ج

  مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر-فصل دوم 

 2ماده  

 درخواست کننده ثبت اثر عالوه بر تنظیم درخواست نامه به شرح مندرج در فصل اول باید اطّالعات و              
 .مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین می شود همراه درخواست نامه تسلیم نماید

در مورد کتاب و رساله و گزارش پژوهشی و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و ادبی و                        :الف
وم ماده د “  2”و  “  1”هنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف موضوع بندهای                   

 .قانون، دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپی اثر

در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و                      :ب
ماده دوم قانون دو نسخه از اثر به هر ترتیبی که برای اجرا نوشته یا                   “  3”تلویزیون موضوع بند    

 .شده استضبط یا نشر 

ماده دوم قانون دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نت اثر              “  4”در مورد اثر موسیقی موضوع بند        :پ
 .در صورتی که نت داشته باشد به انضمام گفتار اگر باشد به عالوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار

ته و خطهای تزیینی و     در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوش                  :ت
 :ماده دوم قانون“ 5”هرگونه تزیینی و اثر تجسمی موضوع بند 

 سانتی متر تجاوز   18 در   24دو نسخه عکس رنگی از اصل اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از               -1 
 .نکند

 .ماده دوم قانون می باشد“ 5”تعیین آنکه اثر منطبق با کدامیک از آثار مذکور در بند  -2 

 رح و توصیف کافی برای شناسایی و تشخیص اثرش -3 
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 در  24ماده دوم قانون دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد           “  6”موضوع بند   )  مجسمه(در مورد پیکره     :ث
 سانتی متر با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره به کار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی                     18

 .و وزن آن

ماده دوم قانون دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه های             “  7”موضوع بند    در مورد اثر معماری        :ج
تفصیلی و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزیینات آن و جزییات اثر منحصراً در مواردی  که                     
ثبت آن مورد تقاضاست با شرح و توصیف کامل تا حدی که شناسایی اثر در کلیات و جزییات مورد                   

مکن باشد، در صورتی که درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا               نظر درخواست کننده م   
یا ساختمان یا تزیینات آن باشد باید روی نقشه های اصلی به  طور وضوح مشخص نشود و در مورد                   

 .تزیینات طرح آن باید رنگی باشد

حداکثر ابعاد آن از    ماده دوم قانون، دو نمونه کامل از اثر که           “  8”در مورد اثر عکاسی موضوع بند         :چ
 . سانتی متر تجاوز نکند18 در 24

ماده “  9”در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند                    :ح
 . سانتیمتر18 در 24دوم قانون، دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخه کپی از اثر به اندازه 

هنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و              در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فر         :خ
ماده دوم قانون،   “  11”و  “  10”همچنین اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد موضوع بندهای             

نظر به اینکه اثر پس از پدید آمدن به  صورت یکی از آثار مندرج در ماده دوم با ترکیبی از آنها                          
 ثبت با توجه نوع اثر و ارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در                     خواهد بود درخواست کننده   

 .ماده دوم قانون باید اطّالعات و مدارک خاص همان نوع یا انواع را تسلیم کند

 .در مورد آثار سینمایی یک نسخه اصل از اثر با ذکر نام و مشخصات :د

ورتی که متقاضی توضیحات خاصی را      در کلیه موارد مذکور در فصل اول و این فصل در ص             -تبصره
برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن الزم بداند در برگ جداگانه ای درجه و همراه اظهارنامه تسلیم                     

 .کند

در مورد نرم افزارهای چندرسانه ای دو نسخه کامل از نمونه نرم افزار           )  14/12/79الحاقی  ( :ذ
 .اثرتولید شده با ذکر نام و مشخصات و ویژگی های 
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  مرجع ثبت و اقدامات ثبتی-فصل سوم

 3ماده  

درخواست کننده اثر باید درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین نامه                      
تنظیم و در مرکز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی یا         

 .ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تسلیم و رسید اخذ کندنماینده تعیین شده از طرف وز

درخواست کننده ثبت آثار نرم افزارهای چندرسانه ای           )  14/12/79الحاقی   (  -تبصره
درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصلهای اول و دوم این آیین نامه به همراه دو                     

ثبت اثر از   .   ورزی تحویل می دهد  نسخه کامل از نمونه مورد نظر به دبیرخانه شورای عالی داده          
نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                    

دبیرخانه شورای مزبور موظف است قبل از ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد              .  انجام می شود 
 ماه از دریافت    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است ظرف سه        .  اسالمی را دریافت نماید   

 .استعالم دبیرخانه شورای عالی داده ورزی نظر خود را به آن دبیرخانه اعالم نماید

 4ماده  

مراجع دریافت درخواست نامه ثبت اثر کلیه درخواست نامه ها را به واحد امور مؤلفان و مصنفان و                     
 به درخواست نامه ها رسیده    واحد مزبور .  هنرمندان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال خواهند نمود          

ظرف مدت سه ماه رسیدگی و اگر درخواست نامه ها مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و                    
اثر، قبالً به ثبت نرسیده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهینامه ثبت اثر را با                        

 . کننده صادر و به وی تسلیم و رسید اخذ کندقید روز و ساعت تسلیم درخواست به  نام درخواست

در صورتی که درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم باال تنظیم نشده باشد موارد نقض یا                    
ایراد کتباً با پست سفارشی به درخواست کننده ابالغ و تا زمانی که درخواست کننده اقدام به رفع نقص یا                    

 . خواهد ماندایراد نکند درخواست ثبت بالاقدام
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 5ماده  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است در آخر هر ماه فهرستی از کلیه آثار ثبت شده در همان                     
ماه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر االنتشار روزانه تهران برای اطّالع عمومی آگهی         

 درخواست کننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و             فهرست مزبور در هر مورد به  طور اختصار شامل نام            .  کند
قبول درخواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از              .  معرفی موضوع آن خواهد بود    

 .ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود

 6ماده  

. یددرخواست کننده می تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصالح، تکمیل یا ابطال آن را بنما                  
 .در این صورت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به  نحو مذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد

 7ماده  

هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصالح، تکمیل و یا ابطال آن به عهده درخواست کننده و ذی نفع                   
 .خواهد بود
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 بخشنامه معاونت امور فنی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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 معاونت امور فنی 24/5/1379 مورخ 1670/105-2753/54بخشنامه شماره  
موضوع موافقتنامه و شرایط عمومی همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
 )3419نشریه شماره ( قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

و در   حهای عمرانی قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی طر         )  23(به استناد ماده     
 هیئت  4/4/1375، مورخ      هـ 14898ت  /24525مصوبه شماره   (چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور         

، این دستورالعمل از نوع گروه اول مذکور در ماده هفت آیین نامه یاد شده، در یک صفحه، صادر                    )وزیران
 . است1/10/1379ورالعمل تاریخ مندرج در ماده هشت آیین نامه مذکور در مورد این دست. می گردد

. به پیوست، موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی، ابالغ می گردد            
رعایت کامل مفاد این دستورالعمل از طرف دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و دیگر عوامل در                     

حل اعتبارات طرحهای عمرانی تأمین      طرحها و پروژه هایی که تمام یا بخشی از هزینه اجرای آنها از م               
 .می گردد، الزامی است

 شرایط عمومی 

  تعاریف و مفاهیم-1ماده  

  پژوهش1-1

 :فعالیتهای نظام یافته یا ویژگی های زیر را پژوهش گویند 

  ایجاد نظریه های جدید علمی و فنی- 

  ارتقای سطح دانش علمی و فنی- 

  گسترش و دانش علمی و فنی- 

 اربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود یافتن ک- 
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  قرارداد1-2 

موافقتنامه است که برای انجام خدمات      )  2(مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده            
 .موضوع قرارداد بین دو طرف مبادله می شود

  موافقتنامه1-3 

ف، موضوع، مدت، مبلغ    سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد مانند مشخصات دو طر               
 .قرارداد و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو برسد

  شرایط عمومی1-4 

 .مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می کند 

  شرایط خصوصی1-5 

 با توجه به وضعیت و       شرایط خصوصی شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی،             
موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچ گاه نمی تواند مواد          .  ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می شود    

 .شرایط عمومی را نقض کند یا اثر مالی جداگانه داشته یا تعهدات را افزایش دهد

  کارفرما1-6 

 قرارداد را به مشاور      شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می کند و انجام خدمات موضوع               
 .جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند. واگذار می نماید

  مشاور1-7 

جانشینان .  طرف دیگر، امضا کننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می کند                
 .قانونی و نمایندگان مجاز مشاور در حکم مشاور هستند

 دمات خ1-8 

عبارت از فعالیتهای پژوهشی یا اقداماتی است که در اجرای موضوع قرارداد از سوی مشاور تعهد                    
 .شده است

 فصل 1-9 

 . شرح خدمات است که به نتیجه مشخص و قابل ارایه منتهی شوداز قسمتی 
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 دارک و گزارشها م1-10 

چه های محاسبات فنی و نظایر آن       مشخصات فنی، کتاب   دستورالعملها، مستندات، نقشه ها،    گزارشها، 
 .حسب مورد از سوی مشاور تهیه می شود  موضوع قرارداد برپژوهشهستند که در انجام 

 مبلغ قرارداد 1-11 

مبالغی که بابت کارکرد افراد پژوهشی و باالسری آن پرداخت             ( است از مبلغ حق الزحمه       عبارت 
در (ایش و تأمین تجهیزات و خرید مصالح و مواد           بابت انجام آزم   که، به اضافه هزینه هایی     )می شود

 .می شودپرداخت ) صورت نیاز

 برنامه زمانی کلی 1-12 

 .حسب ماه نشان می دهد  مختلف پژوهش را برفصلهای است که زمان شروع و پایان برنامه ای 

 برنامه زمانی تفصیلی 1-13 

پژوهشی درج شده در شرح خدمات را        یک از فعالیتهای     هر است که زمان شروع و پایان        برنامه ای 
 . کلی نشان می دهدزمانیبه تفصیل و در چارچوب برنامه 

 روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها 1-14 

 . و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور استشمسیاساس تقویم   روز و ماه بر1-14-1  

ی جمع و کلمات جمع معنای       که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنا         جا  هر  1-14-2  
 .دارندمفرد 

 به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و                   عنوانهای  1-14-3  
 تفسیر تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در                  قرارداد،مدارک  

 .اسناد و مدارک قرارداد، از آنها استفاده کرد

 که در این ماده نیامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن                  اصطالحاتی  1-14-4  
 .می شودتعریف 

 قرارداد شروع و تنفیذ -2 ماده 

 .نافذ است) ابالغ از سوی کارفرما( از تاریخ مبادله آن قرارداداین  2-1 
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 .پرداخت است از سوی کارفرما و دریافت پیش قراردادشروع پژوهش پس از ابالغ  2-2 

  آنتغییرات حدود خدمات و -3 ماده 

 حد متعارف و در چارچوب موضوع         در کارفرما می تواند هنگام انجام کار، خدمات مشاور را             3-1 
 . دهدکاهش تغییر، افزایش یا “2-3”قرارداد با رعایت مفاد بند 

بررسی مدارک و    پژوهش و یا     دادن چنان چه به کار بستن نظر کارفرما هنگام انجام            3-1-1  
 شود، مشاور موظف است با       اضافیگزارشهای آن، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات             

 . خدمات اضافی را انجام دهد“2-3”رعایت مفاد بند 

 و یا حدود خدمات را در         وظایف تغییرات در شرح      ، مشاور می تواند در صورت لزوم       3-1-2  
 به کارفرما پیشنهاد    “2-3” مفاد بند    رعایتزئیات آن و با     فصلهای پایان یافته، با ذکر دالیل و ج        

 .کند

 قرارداد ضرورت یابد، در هر      موضوعهرگاه طبق بندهای یاد شده، تغییراتی در حدود خدمات             3-2 
کارفرما حداکثر ظرف مدت    .   گزارش می کند  کارفرما مدت و مبلغ انجام تغییرات را به          ،مورد مشاور 

 با مشاور مذاکره و توافق       ، مدت و مبلغ انجام تغییرات      موردشاور، در    روز با بررسی گزارش م      10
 . تغییرات را ابالغ می نمایدکارفرما ،می کند و پس از توافق

 که ناشی از نقص انجام خدمات       مشاورخدمات مربوط به اصالح نتایج پژوهش و گزارشهای            3-3 
 نیست و انجام آن به عهده       “2-3” و   “1-3”موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی بندهای        

 .مشاور است

  برنامه زمانی انجام خدمات-4 ماده 

 .است آمده 4 برنامه زمانی کلی انجام خدمات در پیوست 4-1 

 نشده باشد، برنامه زمانی      تعیین مدتی   4 پس از ابالغ قرارداد، در صورتی که در پیوست               4-2 
 ماه، هر کدام    1 مدت قرارداد یا      هشتما یک   تفصیلی هر فصل در چارچوب برنامه زمانی کلی، ت          

از دریافت     روز پس  15 می شود کارفرما تا     ارسالکمتر است، از سوی مشاور تهیه و برای کارفرما           
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هرگونه تغییر در   .   تصویب و یا اصالح آن اعالم می کند        دربارهبرنامه زمانی تفصیلی، نظر خود را        
 . خواهد بود دو طرف مجازتوافقبرنامه زمانی تفصیلی با 

  پیشرفت کار-5 ماده 

 زمانی تفصیلی، گزارش پیشرفت خدمات       برنامه در پایان هر ماه و یا زمانهای تعیین شده در              مشاور
در این گزارش، میزان کارهای انجام شده، تأخیر        .   می کند تسلیم نسخه به کارفرما     2موضوع قرارداد را در     

 روز نظر   15 و مشکالت کار پیشنهاد می گردد و کارفرما تا             برای رفع موانع   الزمو علل آنها، راه حلهای     
 .می گردد به گزارش یاد شده اعالم می کند، در غیر این صورت مفاد گزارش تأیید شده تلقی نسبتخود را 

  کارکنان مشاور-6 ماده 

هزینه   م یا موقت به   ی صورت دا  بههمه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد              6-1 
 شناخته می شوند و مسئولیت عملکرد       مشاورور و برای او خدماتی را انجام می دهند، کارکنان            مشا

 . استمشاورآنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده 

 فهرست همکاران پژوهشی خود که فاقد سوابق سوء          استقبل از شروع کار، مشاور موظف          6-2 
 به همراه وظایف، تخصص،     6 طبق پیوست    ،قرارداد موضوع   خدماتحرفه ای باشند را برای انجام      

 . هر یک، برای کارفرما ارسال کندفعالیتتجارب پژوهشی و میزان 

 . را تغییر دهدشدهمشاور تنها با نظر کارفرما می تواند افراد معرفی  6-3 

،  از خدمات اتباع خارجی باشد      استفادهدر صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم             6-4 
 ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت             مقرراتمشاور در استفاده از خدمات آنها قوانین و           

 . و کار آنها را به کارفرما تسلیم می نمایداقامتمی کند و اسناد مربوط به مجوز 

 و برنامه ریزی کشور را بدون کسب       مدیریتمشاور نمی تواند کارکنان شاغل کارفرما و سازمان          6-5 
 .کار گیرده  موضوع این قرارداد، بخدماتمجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام 

 بررسی خدمات موضوع این قرارداد،      برایکارگیری کارکنان شاغل مشاور از سوی کارفرما          به  6-6 
 .ممنوع است
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  نمایندگان-7 ماده 

 نمایندگان کارفرما 7-1 

 خود را با تعیین حدود اختیارات، به        نمایندگاننده یا    کارفرما پس از مبادله قرارداد، نمای      7-1-1  
 .مشاور معرفی خواهد کرد

 محدوده اختیارات تفویض شده به      در دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما،          7-1-2  
 است، بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما          کارفرماوی، به مشاور ابالغ می گردد، در حکم ابالغ           

 . شده به وسیله نمایندگان قبلی معتبر استامضای ابالغ شده و یا مدارک دستورها

  مشاورنماینده 7-2 

 با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی         را از مبادله قرارداد، مشاور نماینده یا نمایندگان خود           پس 
 .می کند

  دقت و کوشش-8 ماده 

 علمی و فنی و با استفاده از آخرین         اصول با   مشاور باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق         8-1 
 به وسیله کارکنانی که واجد صالحیت       ، و دقت  مهارتکارگیری حداکثر    دست آوردهای جهانی و با به    

 . وی باید از هر جهت جامع و کامل باشدپژوهشتخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و 

  استانداردها و دستورالعملهای فنی و پژوهشی-9 ماده 

 و پژوهشی، متریک خواهد بود، مگر        فنیسیستم اندازه گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک            9-1 
 تعیین شده باشد و یا هنگام پژوهش        5 پیوست   درآنکه بنا به ضرورت، سیستم اندازه گیری دیگری        

 .درباره آن توافق شود

سازمان مدیریت و      دستورالعملهایمشاور باید در انجام پژوهش و تنظیم گزارشها، از                  9-2 
در صورت موجود نبودن موارد یاد شده       .   کند استفاده معتبر   انداردهایبرنامه ریزی کشور و سایر است    

 . تعیین شده است یا بعداً توافق می شود، استفاده کند5 شماره پیوستاز دستورالعملهای معتبر که در 
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 . اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد-10 ماده 

 هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور                  مشاور  اههرگ
 تصمیمات راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما                     اخذ

ت را   تصمیما و روز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام می کند              15کارفرما تا   .  بفرستد
 در مهلت تعیین شده نسبت کارفرماچنان چه . در صورتجلسه ای تنظیم و بی درنگ به مشاور ابالغ می نماید

 تصمیم گیری نموده و نتیجه را به کارفرما          خودبه تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور            
 .اعالم می کند

  نحوه تسلیم و تأیید مدارک و گزارشها-11 ماده 

 مدت مربوط و یا در مقاطعی       پایان گزارش و نتایج پژوهش خود را برای هر فصل در            ،شاورم  11-1 
 در دو نسخه همراه با نسخه ای به صورت          ابتداکه در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده است،          

 پس از دریافت مدارک و گزارشهای یادشده، ظرف           کارفرما.  نرم افزاری به کارفرما تسلیم می کند     
 در برنامه زمانی تفصیلی، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن              شده ماه یا مدت پیش بینی      1مدت  

 . یک نوبت اعالم می کنددرخود را با ذکر موارد 

 و گزارشهای تأیید شده را در       مدارک  ،چنان چه کارفرما مدارک و گزارشها را تأیید کند، مشاور          11-2 
.  به کارفرما تسلیم می کند، نیز خالصه گزارشهاومای آن    نسخه به همراه نسخه نرم افزاری و راهن       2

 نسبت به مدارک و گزارشها، مشاور موظف است          کارفرمادر صورت اعالم نظر اصالحی از سوی         
اساس نظر   شده برای آن فصل، هر کدام که بیشتر باشد، برتعیین مدت   %)10( ماه یا    1ظرف مدت   

 در چهار نسخه تهیه و به همراه خالصه گزارشها به               و مدارک را    کردهکارفرما موارد را اصالح      
 مشمول کاهش   ،تجاوز از این مدت    .   تا کارفرما آنها را تأیید و ابالغ کند           نمایدکارفرما تسلیم   

 . قبالً موافقت کرده باشد، شده در قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدتدرجحق الزحمه 

 منطبق با نظر مشاور نباشد، مشاور       کارفرماعالم شده از سوی     در مواردی که نظر اصالحی ا       11-3 
چنان چه .   بررسی مجدد به کارفرما اعالم می کند        برایبا ارسال گزارش توجیهی، دالیل خود را          

 خود اصرار داشته باشد، مشاور موظف به اصالح مدارک و             شدهنظرات اعالم     کارفرما همچنان بر  
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عهده   ها بر  مسئولیت این نوع تصمیم گیری    .   خواهد بود  ماکارفراساس نظر     گزارشهای خود، بر  
 .مشاور نیست

 در مورد مدارک و گزارشهای       رادر صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود                11-4 
 روز از تاریخ دریافت     15 چنان چه تا    ومشاور اعالم نکند، مشاور نظر کارفرما را استعالم می نماید            

 تصویب شده   ، گزارشها و مدارک ارسالی     نشود، از سوی کارفرما اعالم       استعالم، همچنان نظری  
 .تلقی می گردد

 است و مشاور حق الزحمه     بعدیمدارک و گزارشهای تصویب شده هر فصل، مبنای کارهای            11-5 
 .اساس قرارداد دریافت می کند مربوط را بر

. را تهیه و به کارفرما تسلیم کند       آن   ازمشاور باید به پیوست هر یک از گزارشها، چکیده ای             11-6 
دست آمده  ه  تاریخچه، روش انجام و نتایج ب      مقدمه،همچنین در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل        

 .را تهیه و به کارفرما تسلیم کند

 نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع         یامشاور تعهد می نماید، با دستگاه اجرایی، سازمان            11-7 
 .داد، قرار نگیردقرارداد حاضر، طرف قرار

 عهده کارفرما  تسهیالت بر-12 ماده 

 ویژه و مساعدتهای الزم را برای تسهیل کار مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد به                تدابیر  کارفرما
 :اساس درخواست مشاور فراهم می کند در موارد زیر بر

 . و به صورت رایگان خصوصیشرایط طبق مندرجات ، اختیار قرار دادن اطّالعات مربوطر د12-1 

 . طرح پژوهشیبا مجوز ورود کارکنان مشاور به مناطق ممنوع در رابطه 12-2 

 کارکنان خارجی مورد نیاز و همچنین       کار روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز            12-3 
 .ایرانیاخذ گذرنامه و روادید برای کارشناسان 

 . سایر مؤسساتوخانه ها، سازمانها  ارتباط و تشریک مساعی با وزارت12-4 

 . توزیع آن در انحصار دولت باشدو ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه 12-5 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 667 ...بخشنامه معاونت امور فنی ... / پیوست یک ـ سایر قوانین و مقررات مرتبط با 

 کتب، نشریات، نرم افزارها و      وسایل، ترتیب امور مربوط به تهیه، ورود و ترخیص لوازم،               12-6 
 .اشد نبمقدوراقالمی از این قبیل که تهیه آن در داخل کشور 

 . کارفرما در اختیار مشاور قرار گیردتوسط قرارداد باید 5 تسهیالت ویژه ای که طبق پیوست 12-7 

 .عهده مشاور است  بر“6-12” تا “3-12” تمامی هزینه های اقدامهای موضوع بندهای 12-8 

  حسن انجام کارتضمین -13 ماده 

 پرداخت مشاور به عنوان تضمین       ره از   %)10( برای حصول اطمینان از حسن انجام کار،           13-1 
 .حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود

 کار به نفع کارفرما ضبط        انجام، تضمین حسن     )22(صورت فسخ قرارداد طبق ماده           در 13-2 
 .می شود

 خدمات و در زمان تسویه       موضوع تضمین یاد شده باید پس از تأیید مدارک و گزارشهای              13-3 
 .آزاد شود) 17(ایی طبق ماده حساب نه

  پرداخت مبلغ قرارداد-14 ماده 

اساس دستورالعملهای مربوط طبق پیوست         بابت انجام خدمات موضوع قرارداد که بر         قرارداد  مبلغ
 .می شود تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد به مشاور پرداخت 3 شماره

  نحوه پرداخت-15 ماده 

صورت    تسلیم نتایج و گزارش به      زمان مبلغ قرارداد در طول مدت انجام خدمات تا           %)85  (15-1 
 تعیین و توافق شده است،        3 پیوست   دراساس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که             اقساط بر 

 .پرداخت می شود

 پرداخت  )17( پژوهش طبق ماده      گزارش قسط آخر باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تأیید              15-2 
 . شودمی

، حسب مورد به تناسب       “2-3” زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند              15-3 
 .طرف تعیین می شود پیشرفت کار و با توافق دو
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 تهیه و تسلیم کارفرما می شود، مشاوریک از اقساط قرارداد طی صورت حسابی که توسط   هر15-4 
 . از سوی کارفرما پرداخت می گردد،پس از رسیدگی

 آن را مورد بررسی      صورتحساب، روز پس از دریافت       15 کارفرما موظف است ظرف مدت        15-5 
 یک نسخه از صورتحساب تأیید       ارسال ضمن   ،قرار داده و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی           
 . را پرداخت کندآنشده، همراه با مستندات مربوط برای مشاور، مبلغ 

 در مورد صورتحساب معترض     کارفرما اعمال شده از سوی       هرگاه مشاور نسبت به اصالحات     15-6 
 روز از تاریخ دریافت     15 ظرف مدت    حداکثرباشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارایه مستندات             

هرگاه کارفرما  .   تا مورد رسیدگی قرار گیرد       کند صورتحساب اصالح شده، به کارفرما اعالم می        
 داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول          راراصاعمال اصالحات اعالم شده،       همچنان بر 

  مشاور می تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خود از طریق ماده               حالت،در این   .  اوست اقدام کند  

 “7-15”صورت محق بودن، اصل مبلغ به عالوه خسارت تأخیر تأدیه طبق بند    و در  کنداقدام  )  23(
 . می کنددریافترا 

 یک از صورتحسابهای تأیید شده       هررتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از             در صو  15-7 
 ماه، اضافه بر اصل     1 جبران خسارت مازاد بر      برای ماه از تاریخ دریافت آن تأخیر کند،          1بیش از   

مورد (ساله    نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت پنج       حاصلضرب مبلغی معادل    ،مبلغ تأخیر شده  
.  مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، به مشاور پرداخت می کند                در)  نکهای کشور عمل در با  

در صورت افزایش مدت، مشاور می تواند       .   ماه است  3 پرداخت این خسارت      مشمولحداکثر زمان   
 . درخواست خاتمه قرارداد نماید“2-8-21”طبق بند 

  پیش پرداخت-16 ماده 

 را به عنوان پیش پرداخت، بدون       قرارداد از مبلغ اولیه      %)25( به درخواست مشاور، کارفرما       16-1 
این .   معتبر دیگر، به مشاور پرداخت می کند       تضمینکسر کسور قانونی در مقابل سفته یا هرگونه           

 . تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد می شودبهمبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد 
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 نهایی، مشاور بابت      حساب  رارداد، چنان چه در تسویه      در صورت خاتمه و یا فسخ ق            16-2 
 را پرداخت کند وگرنه کارفرما از       بدهکاریپیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ         

 محل سپرده ها، تضمینها و مطالبات مشاور، با اخذ          ازطریق قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود         
 .هزینه های مربوط اقدام می نماید

  صورتحساب نهایی و تسویه حساب-17 ماده 

 تهیه و به منظور تأیید به        مشاور صورتحساب نهایی پس از تأیید گزارش پژوهش از سوی            17-1 
اساس مواد قرارداد به       و مبالغی که بر    قرارداداین صورتحساب شامل مبلغ     .  کارفرما ارسال می شود  

اختهای قبلی یا علی الحساب، افزایش یا کاهش        پرد قانونی،آن اضافه یا از آن کسر می شود، کسور          
 خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر             تعلیق،خدمات، هزینه های تطویل و     

 روز از تاریخ دریافت     15 که به ترتیب یاد شده تنظیم می گردد، ظرف          نهاییصورتحساب  .  آن است 
 . رسیدگی و تأیید می شودکارفرماوسیله  به

نظر    باشد، کارفرما اصالحات مورد    داشته در صورتی که صورتحساب یاد شده نیاز به اصالح            17-2 
 تشکیل می دهد، مطرح نموده و با مشاور توافق         مشاورخود را در جلسه ای که طی مدت یاد شده با           

 .می کند

ست و   نسبت به آن وارد نی     اعتراضطرف قطعی بوده و       وسیله دو    صورتحساب توافق شده به    17-3 
حسب مورد به شرح بندهای زیر         بر حالتمبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می گیرد، در این           

 .می شود عمل “6-15”عمل خواهد شد، وگرنه طبق مفاد بند 

 شود، تضمین حسن انجام کار او       شناختهاساس صورتحساب نهایی بستانکار        هرگاه مشاور بر   17-4 
 روز پس از تأیید صورتحساب      15 ظرف مدت    حداکثرمطالبات وی   آزاد و   )  13(بی درنگ طبق ماده    

 .نهایی پرداخت می گردد

 روز از تاریخ تأیید     15 مدت   ظرفاساس صورتحساب نهایی بدهکار شود،          هرگاه مشاور بر   17-5 
 صورت بی درنگ تضمین حسن انجام کار       ایندر  .  صورتحساب، بدهی خود را به کارفرما می پردازد      

 کند، کارفرما حق دارد از محل سپرده ها،           خوددارید و چنان چه از این پرداخت          او آزاد می شو   
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 دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام           راتضمینها و مطالبات مشاور، طلب خود       
 مذکور برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور            مبالغکار او را آزاد نماید و اگر        

 . خود را از سایر دارایی های او وصول کندمطالباتداشت، حق خواهد 

  تغییرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد-18 ماده 

 تغییرطرف     در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می تواند با پیشنهاد هر یک از دو                قرارداد  مدت
 مدت و مبلغ قرارداد،      درم  در چنین مواردی مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط، تغییرات الز               .  یابد

 برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را          وبراساس مبانی قرارداد، و تأثیر آن بر روی خدمات انجام شده             
 روز پس از دریافت گزارش، نظر        15کارفرما حداکثر   .   کند اعالمتعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما         

 .ای تنظیم و مالک عمل قرار می گیردنتایج طی صورتجلسه . کردخود را اعالم خواهد 

 عنوان اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در صورتجلسه ای به               مدت پایان   در
 دو طرف در مورد     توافقدر صورت عدم    .  کاهش یا تمدید مدت در اسناد و مدارک قرارداد منظور می گردد          

 .رسیدگی می شود) 23( ماده طبقت هر یک از دو طرف میزان انواع تأخیرها، موضوع بنا به درخواس

  حدود خدماتتغییر 18-1 

  تأخیر به عللی خارج از قصور مشاوربروز 18-2 

  حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراریوقوع 18-3 

  کارها از طرف کارفرماتعلیق 18-4 

 مجاز از سوی مشاور  غیرتأخیر 18-5 

  خسارت تأخیر-19 ماده 

مجاز در     مدت تأخیر غیر   مجموعمجاز مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب          تأخیر غیر   بابت 19-1 
 . مبلغ قرارداد، از مشاور دریافت می شود%)20( تقسیم بر مدت قرارداد و حداکثر تا ،مبلغ قرارداد

های   ماهانه در مجموع ماه     حق الزحمه متوسط   %)50( مبلغی معادل    ، برای تأخیر های مجاز   19-2 
 برای پرداخت حق الزحمه تأخیر مجاز نصف       مدتحداکثر  .  ه به حق الزحمه اضافه می شود    اضافه شد 
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 مجاز بیشتر از این مدت، مشاور می تواند خاتمه           تأخیردر صورت پیش آمدن      .  مدت قرارداد است  
 .قرارداد را درخواست کند

  تعلیق-20 ماده 

 حین انجام خدمات، تمام یا فصلهایی از        در روزه به مشاور     10 کارفرما می تواند با اعالم قبلی       20-1 
 تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق           خاتمهخدمات را طی ابالغیه ای که تاریخ شروع و          

 .درآورد

مدت تعلیق حداکثر یک چهارم مدت . است تعلیق خدمات از سوی کارفرما برای یک بار مجاز        20-2 
 .د هر کدام کمتر است می باش، ماه4اولیه و یا 

 روز قبل از پایان      10 حداکثر تا    کارفرما در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد،            20-3 
 3 در صورت موافقت مشاور، حداکثر به مدت          و موضوع را به مشاور پیشنهاد می کند         ،مدت تعلیق 

 غیر این   در.   شده، قرارداد تمدید می شود     تمدیدماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت            
 . داده می شودخاتمهصورت، با درخواست مشاور به قرارداد 

 حق الزحمه متوسط   %)30( معادل   ماهانه پرداخت هزینه های مربوط به دوران تعلیق خدمات،         20-4 
 . ماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است4 حداکثرماهانه می باشد، پرداخت این مبلغ برای 

 متوقف کند و حداکثر ظرف مدت را خدمات مربوط ،ع تعلیق مشاور موظف است از تاریخ شرو20-5 
 با تعیین میزان هزینه های تعلیق، موضوع       و روز، گزارش پژوهش را تا هنگام اعالم تعلیق تهیه           15
 .، به کارفرما تسلیم نماید“4-20”بند 

ه چگونگی   نظر کارفرما را نسبت ب     تعلیق، روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید          20 مشاور   20-6 
 شروع کار به شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه             ابالغادامه قرارداد استعالم می کند، در صورت         

 . می تواند خاتمه قرارداد را درخواست کندمشاوراین صورت،  غیر خواهد یافت، در

غ  بگیرد، موضوع را به مشاور ابال        تعلیق چنان چه در دوران تعلیق کارفرما تصمیم به لغو             20-7 
 . کار ادامه می یابدابالغ، روز پس از 10در این صورت حداکثر . می کند
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  خاتمه دادن به قرارداد-21 ماده 

 .دهد کارفرما می تواند در هر زمان قرارداد را خاتمه 21-1 

 داشته باشد، موضوع را با تعیین        را در هر فصلی که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد               21-2 
 .ه مشاور اعالم می کندماهه ب 2مهلت 

 روز،  15 کار را متوقف کند و تا          باید مشاور پس از دریافت ابالغ خاتمه قرارداد، بی درنگ            21-3 
این .   یاد شده تهیه و تسلیم کند        ابالغگزارش وضعیت پیشرفت و گزارش پژوهش را تا هنگام             

 آنها به لحاظ     بخشهایی که تکمیل   همچنینگزارش باید حاوی وضعیت پژوهش، پیشرفت آن و           
 است، همراه با تعیین میزان         امکانپذیر  و ماهه یاد شده ضروری         2حفظ منافع کار در مدت         

 .حق الزحمه آنها باشد

 که الزم است تمام یا قسمتی       دهداساس گزارش مشاور تشخیص        هرگاه کارفرما رأساً یا بر     21-4 
در این صورت، مشاور موظف     .   کند  اعالم مشاوراز خدمات ناتمام تکمیل گردد، باید موضوع را به           

 . دهدانجام ماهه 2است خدمات تکمیلی را در مهلت 

 نسبت به تحویل اصل تمام اسناد       ماهه  2 در هر صورت، مشاور موظف است در پایان مهلت           21-5 
 انجام شده و صورت هزینه های     خدماتو مدارک و گزارش پژوهش و ارایه صورتحساب حق الزحمه          

 تعهدات مشاور در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات یاادن قرارداد مانند موافقتنامه ها     ناشی از پایان د   
 و خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به             خارجیدیگر و نیز هزینه مراجعت کارکنان       

 آنها  این هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت کهاین    کشورشان، مشروط بر  
 . نشده باشد، اقدام نمایدپرداختیبه مشاور 

 و صورت هزینه های    صورتحساب روز پس از دریافت       15 کارفرما متعهد است، ظرف مدت        21-6 
 و میزان خدمات انجام شده اقدام       قرارداداساس شرایط      نسبت به بررسی آن بر     “5-21”موضوع بند   

سپرده حسن انجام کار مشاور در این حالت با          .  کندبا مشاور تسویه حساب     )  17(و طبق مفاد ماده     
 .آزاد می گردد) 17(توجه به ماده 

 به قرارداد از سوی کارفرما      نشود، چنان چه منع قانونی رفع       “2-1-26” در مورد شمول بند       21-7 
 .خاتمه داده می شود و طبق مفاد این ماده عمل می گردد
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 : از موارد زیر درخواست کندیکرا در هر  مشاور می تواند خاتمه دادن به قرارداد 21-8 

 “7-15” خود مطابق بند مطالبات ماه در پرداخت 3 در صورت تأخیر مازاد بر 21-8-1  

 خسارت تأخیر مجاز،    پرداخت در صورت سپری شدن حداکثر مدت تعیین شده برای            21-8-2  
 “2-19”موضوع بند 

 “3-20” بندموضوع  ماه، 4 در صورت تمدید مدت تعلیق بیش از 21-8-3  

  ماه از تاریخ مورد3 بیش از کارفرما از سوی “1-12” در صورت انجام ندادن مفاد بند     21-8-4  
 نظر در برنامه زمانی

 اختالف در صورت عدم تبعیت کارفرما از رأی مرجع حل 21-8-5  

خاتمه قرارداد از    که منجر به درخواست      را ماه زمینه هایی    1صورتی که کارفرما حداکثر تا         در 21-9 
نظر می کند و خدمات خود را ادامه           صرف درخواستسوی مشاور شده است، رفع کند، مشاور از           

 یک ماهه، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر          مهلتاین صورت پس از انقضای        می دهد، در غیر  
 . می شودانجاماقدامها طبق مفاد این ماده 

  فسخ قرارداد-22 ماده 

 قبلی، قرارداد را فسخ و موضوع را به          اخطاررما می تواند در هر یک از موارد زیر بدون            کارف 22-1 
 .مشاور ابالغ کند

 در زمان عقد قرارداد یا طی       مشاور اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر           22-1-1  
 “2-1-26”مدت قرارداد به استثنای مورد بند 

 “2-1-26”ر مورد بند  عدم اطّالع به کارفرما د22-1-2  

 کارفرما انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز 22-1-3  

  ورشکستگی به تقصیر یا انحالل شرکت22-1-4  

 کارفرما دستمزد، پاداش یا     کارکنان اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن کار، به            22-1-5  
 . خود شریک کرده استنافعمهدایایی داده یا آنها یا واسطه های آنان را در 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  674

 مشاور اخطار می کند تا نسبت به رفع        به کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا            22-2 
.  ماه به صورت قابل قبول درآورد      یک مدت   ظرفنواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را             

 موضوع فسخ قرارداد    ،ن شده  در پایان مهلت تعیی    نواقصدرصورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع        
 نفر به انتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی           3  ازباید ابتدا به وسیله هیئتی متشکل       

 . پس از اخذ موافقت مقام یاد شده به مشاور ابالغ گرددمراتبو تأیید شده و 

  مربوطمدت %)30(موجه در انجام خدمات بیش از   تأخیر غیر22-2-1  

  رعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفه ای22-2-2  

 کار خودداری کند، بی درنگ      ادامه مشاور با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از               22-3 
 2حداقل  ( طرف کارفرما اعالم می شود       ازکارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که              

 . آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهدتام شده ، اصل مدارک و گزارشهای کار انجا)هفته

 تضمین حسن انجام کار به نفع       ضبط کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد بی درنگ نسبت به            22-4 
 طبق  ، شده قابل قبول تا تاریخ فسخ       انجامخود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ مربوط به کار              

 موضوع را بی درنگ به سازمان مدیریت و          کارفرمابدیهی است   .  شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد     
 . اعالم می کندالزمبرنامه ریزی کشور به منظور اقدام 

  حل اختالف-23 ماده 

 نظر پیش آید، دو طرف می توانند       اختالف  ، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف          23-1 
حسب مورد،    ، بر “3-23”ری طبق بند     داو برایبرای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع          

 . عمل نمایند“2-1-23” یا و “1-1-23”به روش تعیین شده در بندهای 

 بخشنامه هایی که به استناد     ازدر مورد مسائل ناشی از برداشتهای متفاوت دو طرف             23-1-1  
ده است،   و برنامه ریزی کشور ابالغ ش     مدیریتقانون برنامه و بودجه از سوی سازمان        )  23(ماده  

 کشور، چگونگی اجرای بخشنامه را        برنامه ریزیهر یک از دو طرف از سازمان مدیریت و              
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعالم       سوی طبق نظری که از      ،استعالم نماید و دو طرف    

 .می شود، عمل کنند
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گی و اعالم    است، رسید  “1-1-23” در مورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند           23-1-2  
 طرف واگذار شود و دو طرف، طبق        دونظر درباره آنها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب          

 قرارداد و قوانین و مقررات مربوط چارچوبنظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی در          
 .اعالم می گردد، عمل کنند

 به  “2-1-23” موضوع بند    اسیکارشن در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت            23-2 
، مورد قبول هر یک از دو       “2-1-23” و   “1-1-23”توافق نرسند یا نظر اعالم شده طبق بندهای          

 . اقدام می گردد“3-23”طرف نباشد، برای حل اختالف طبق بند 

 نظر پیش آید، که راجع به اموال        اختالف هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف             23-3 
 موضوع یا موضوعهای مورد اختالف به داوری را         ارجاعاشد، هر یک از طرفها می توانند درخواست        ب

 . ارایه کنندکشوربه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 شورای  ،اختالف رئیس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل               چنان چه  -1  تبصره
 .عالی فنی خواهد بود

 و مقررات مربوط    قوانین  ، و اعالم نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قرارداد          رسیدگی  -2  تبصره
 .کردپس از اعالم نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند . انجام شود

 در تعهدات قراردادی دو طرف      تغییری ارجاع موضوعهای مورد اختالف به شورای عالی فنی،          23-4 
 . قراردادی خویش عمل نکندتعهداتو طرف به نمی دهد و موجب نمی شود که یکی از د

  مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی-24 ماده 

 و سایر حقوق دولتی مربوط به        اجتماعیبیمه تأمین      پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق      24-1 
که در  نیاز مشاور      به لوازم و وسایل مورد     مربوطمشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض           

 در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر                یاتاریخ امضای این قرارداد برقرار است        
 بیمه و   ،عوارض،  مبالغی از این مالیاتها   .  عهده مشاور است     به “2-24” بند   مفادمی نماید، با رعایت    

 پرداختهایل شود، از    طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصو           حقوق دولتی که باید بر      سایر
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 و یا تأخیر در      نپرداختندر صورت   .  مشاور کسر و به حساب وی به مراجع مربوط حواله می گردد            
 . خواهد بودکارفرماعهده  واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیانهای آن بر

یی  و سایر حقوق دولتی، جز آنها       اجتماعی در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین           24-2 
 مبلغ قرارداد مشاور نیز توسط کارفرما به تناسب         کند،که در هنگام امضای قرارداد وجود دارد، تغییر         

 . و برنامه ریزی کشور تعدیل خواهد شدمدیریتاساس دستورالعملهای سازمان  بر

  مسئولیت مشاور-25 ماده 

 این  2  و  1ستهای شماره    در پیو  شده مشاور در قبال کارفرما و برای ارایه خدمات پیش بینی            25-1 
 .قرارداد مسئول است

 سوی کارفرما از مسئولیتهای مشاور      از تأیید خدمات و یا مدارک و گزارشهای پژوهش مشاور           25-2 
 مشاور مسئول و جوابگوی      حال  هر  در  ودر رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی کاهد             

 .گرددمی ده هایی است که به علت نقص کار او بعدها مشاه کاستی

 ثالث، اعم از حقیقی یا       اشخاص مسئولیت مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به              25-3 
 باشد، کماکان همان مسئولیتهای     گرفتهحسب ضرورت مورد تأیید کارفرما نیز قرار           حقوقی، که بر  

چ یک از   واگذاری قسمتی از خدمات رافع هی       بهموضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت          
 . نخواهد بودکارفرماتعهدات و مسئولیتهای مشاور در برابر 

  ممنوعیت قانونی-26 ماده 

قانون )  141( ممنوعیت اصل     مشمول مشاور اعالم می کند که در موقع عقد این قرارداد              26-1 
 .نیست 22/10/1337اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 

 کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام،            براین   در صورتی که خالف آ       26-1-1  
 که با مفاد قوانین یاد شده تعارض داشته باشد، قرارداد             شودمدیران یا بازرسان مشاور ایجاد       

 .فسخ می شود
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 در دستگاههای دولتی یا کارفرما ایجاد شود که مشمول             تغییراتی در شرایطی که      26-1-2  
 موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی که               رمشاوممنوعیت یاد شده باشد،     

چنان چه مشاور مراتب را به محض      .   قرارداد را خاتمه خواهد داد     کارفرمامنع قانونی رفع نشود،     
 . اعالم نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می نمایدکارفرمااطّالع به 

 .لت در امور سیاسی ایران را ندارند ایشان حق دخاهمراهان کارکنان خارجی مشاور و یا 26-2 

 که در جریان انجام پژوهش تحصیل یا تولید می کند،            را مشاور موظف است تمام نتایجی        26-3 
ه مجاز به آنها ب      را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیر       خودمحرمانه تلقی کند و حداکثر سعی       

 .کار بندد

  حوادث قهری-27 ماده 

 و و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها                  وقوع حوادث قهری    مورد  در
 های خشکسالیعادی و     اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر             

 کار مشاور نباشد، به     ازهای دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی           بی سابقه و همچنین آتش سوزی   
 :خواهد شدترتیب زیر عمل 

ممکن سازد،     قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر         انجام هرگاه بروز شرایط اضطراری      27-1 
 . به طرف دیگر اعالم کندرامی تواند پایان قرارداد 

 نباشد، طبق   امکانپذیر و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت         باشد هرگاه شرایط اضطراری گذرا      27-2 
 .دماده تعلیق عمل می شو

  انتقال به غیر-28 ماده 

 موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص           کارفرما مشاور حق ندارد بدون کسب مجوز         28-1 
 . کندواگذارحقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا 
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 از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص             قسمتی کارفرما می تواند تمام یا      28-2 
 انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده            صورت  ینادیگر تفویض کند در     

 . بودخواهدعهده آن اشخاص  بر

  رعایت مقررات ایمنی-29 ماده 

 ضوابط اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می دهند و                    باید  مشاور
 .دایمنی را در تمام مراحل انجام کار رعایت می کنن

  مالکیت مدارک و نتایج پژوهش-30 ماده 

 به و مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد توسط مشاور تهیه می شوند متعلق                 پژوهش  نتایج
 یاد شده را نزد     گزارشهایکارفرماست، مشاور می تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و              

 قید نشده باشد، مشاور حق دارد با         محدودیتیایط خصوصی قرارداد    خود نگاه دارد، در صورتی که در شر        
 علمی را با مجوز کارفرما در سمینارها، اجالسها،             مقاالتاستفاده از پژوهش انجام شده در قرارداد،           

 .نمایدنشریات علمی و فنی منتشر 

وط، به مجوز کارفرما     مرب اساتید مورد پایان نامه های دانشجویی برای ارایه به دانشگاه یا           در  -تبصره
 .نیاز نیست

  ابالغها-31 ماده 

 تنها به   مشابه،کار، اعالم نظر یا تعلیق، پایان دادن به قرارداد و موارد                مانند دستور  اطّالعیه  هرگونه
 .صورت کتبی معتبر خواهد بود

 .ستا هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، مالک تسلیم گزارشها، مدارک و مکاتبات دبیرخانه رسید
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  زبان قرارداد-32 ماده 

 نیز  دیگریدر صورتی که مدارک قرارداد عالوه بر زبان فارسی به زبانهای            .   فارسی است  ،قرارداد  زبان
 پیشرفت کار و نیز     ومشاور باید مدارک و گزارشهای پژوهش        .  تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است       

 .سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه کند

  قانون حاکم بر قرارداد-33 ماده 

 . از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران استقرارداد این
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 سازمان تأمین اجتماعی، موضوع حق بیمه 26/4/1378 مورخ 5562/52نامه شماره  
 قراردادهای حسابرسی و تحقیقاتی و پژوهشی

 4112/1100 موضوع مصوبه شماره     3/3/1378 تصمیمات هیئت محترم مدیره در جلسه         با توجه به  
 در مورد نحوۀ احتساب و وصول حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین                2/4/1378مورخ  

 :قراردادهای حسابرسی منعقده با مؤسسات حسابرسی به ترتیب زیر مقرر می دارد

 پژوهشیقراردادهای تحقیقاتی و  :الف

در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا مؤسسات                      -1 
وابسته به آنها به عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود، چنان چه دانشگاه یا مراکز مذکور                 

ه  به این ترتیب ک    ، درآمد عمل گردد   149 بخشنامه   “12  ” طبق بند  ،وابسته وزارتخانه ها باشد  
اگر دانشگاه یا مرکز علمی طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصالً                      

 بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق         ،کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشند       
 .بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوطه صادر شود

علمی انشگاهها یا سایر مراکز      در مواردی که مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به د             -2 
دولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در مورد مؤسسات تحقیقاتی و                  
پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی می باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار               

 محسوب شده و دفاتر       1/149 قراردادهای مشمول بخشنامه       وسازمان قرار می دهند، جز    
ترتیب   بدین.  نی آنان مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده قرار می گیرد            قانو

 صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بالمانع خواهد       ،چنان چه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند      
 .بود

...   در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه، نرم افزار و                    -3 
برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی                   

 منضم به بخشنامه     24/1/1370 تصویبنامه مورخ     )4(ماده  طبق  محسوب و حق بیمه آنها       
 . محاسبه و وصول می گردد%)7( درآمد به مأخذ 149
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 نفر یا چند نفر به صورت         1(در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی                -4 
ناپذیر  اجتنابو   با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش              ،منعقد شود )  دستجمعی

بدون توجه به   ( انجام کار     در عنوان مجری   بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به       
ون  قان )38( چون شرایط مربوط به ماده        ،)ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده  می شوند        

تأمین اجتماعی حاصل نمی گردد و از شمول بیمه معاف و الزم است از محاسبه و مطالبه حق                 
 .طور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود قراردادهای مذکور بهبیمه 

 های حسابرسیدقراردا :ب

با توجه به اینکه فعالیت مؤسسات حسابرسی به نوعی فنی تلقی و توسط کارکنان آنان عمدتاً در                      
بیمه کارکنان خود را در       بور لیست و حق   زلذا چنان چه مؤسسات م   ،  حل مؤسسات مذکور صورت می گیرد    م

 درآمد قرار گرفته    1/149 فعالیتهای موضوع بخشنامه     و جز ،مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند       
 .دهند  ازمان قرار ار س یحسابرسی در اخت  انجام  و در صورتی که دارای دفاتر قانونی باشند آن را جهت               

 حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان             ،براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها      
 .صادر گردد

. هایی که حق بیمه آنها قبالً مطالبه و قطعی شده است نمی گردد            دمفاد این دستورالعمل شامل قراردا    
اسان درآمد ادارات کل استانها و رؤسا و            مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل، کارشن           

 .دنمسئولین درآمد واحدها می باش

 سازمان تأمین اجتماعی، موضوع حق بیمه 26/4/1378 مورخ 5566/52نامه شماره  
 قراردادهای شرکتها و مؤسسات کامپیوتری

ت دولتی و   مؤسسا  در سالهای اخیر با ورود کامپیوتر و فراگیر شدن استفاده از آن توسط سازمانها و                 
 : انجام می دهند شرح ذیل عقد قرارداد خدماتی به  شرکتهای کامپیوتری به وجود آمده اند که با،دولتی غیر

 اجاره و خدمات ماشینهای کامپیوتری و تعمیر و نگهداری آنها -

 شامل شناخت وضع     MIS و سیستمهای اطّالعات مدیریتی        TPSتولید سیستمهای عملیاتی       -
  تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، پیاده سازی، آموزش و نصب و آزمایش طرح جامع مکانیزهموجود، تجزیه و
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 فروش سیستم و پیاده سازی سیستم حسابداری مالی -

 سازمانسیستم مشاوره و نظارت در امور کامپیوتری نمودن  -

 مشاوره خرید و نصب و راه اندازی و برنامه ریزی جهت آموزش نیروی انسانی -

 انی نرم افزاری و سیستمها و ارایه خدمات و تعمیر و نگهداری ماشینهای کامپیوتریپشتیب -

 فروش، نصب، راه اندازی و پشتیبانی بانک اطّالعاتی -

 فروش تجهیزات کامپیوتری -

 فروش و پشتیبانی نرم افزار -

اجرایی سازمان   نظر می رسد واحدهای       و بودجه به    از مکاتبات شرکتهای کامپیوتری و سازمان برنامه      
 درآمد متفاوت عمل    1/149 و   149اساس بخشنامه های     در مورد تعیین حق بیمه  قراردادهای مذکور بر        

 .می نمایند

با بررسی موضوع قراردادهای مذکور و نحوه اجرای آن توسط شرکتهای کامپیوتری در جلسات                    
 برنامه و بودجه، قراردادهای با      کارشناسی با حضور کارشناسان شورای عالی انفورماتیک کشور و سازمان          
 . درآمد شناخته شد1/149موضوعات و عملیات فوق الذکر از مصادیق قراردادهای مشمول بخشنامه 

با توجه به مراتب فوق و به منظور هماهنگی واحدهای اجرایی، خواهشمند است به کلیه واحدهای                   
شرکتهای کامپیوتری و سازمانها و مؤسسات      های منعقده فی مابین    دید حق بیمه قراردا   یتابعه دستور فرما  

دولتی که موضوع قرارداد آنها منطبق با فعالیتهای فوق الذکر می باشد و تاکنون حق بیمه آنها             دولتی و غیر  
 درآمد وصول و مفاصاحساب مربوطه صادر       1/149طبق مفاد بخشنامه    را  به مرحله قطعیت نرسیده است      

 .گردد
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 سازمان تاًمین اجتماعی 6/5/1380مورخ  14بخش سوم بخشنامه شماره  
نحوه ( موضوع دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور

 )محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب

 حاالت خاص قراردادهای غیر عمرانی: بخش سوم

 : پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می باشند-الف 

 شورای عالی تأمین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی          9/1373//7رخ  به موجب مصوبه مو   
که دارای کارگاه صنعتی، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می باشند و امور                  

ا در محل   ضمناً این گونه قرارداده  .  اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام می گردد، به شرح ذیل خواهد بود            
شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر                      

 .می گردد

 اشخاص حقوقی -1

در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تأیید                       
زارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب      سازمان باشد، در این صورت با وصول حق بیمه طبق گ           

قرارداد بالمانع می باشد، شعب مکلف اند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در                   
اولویت قرار داده، چنان چه پیمانکار قبل از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصاحساب                 

 . زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بالمانع خواهد بودقرارداد داشته باشد با رعایت موارد

 پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی                 1-1 
قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهدنامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارایه آن به                      

ی را که به امضای مجاز و مهر شخص حقوقی           سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانون       
 .ممهور گردیده به سازمان ارایه نمایند

 در مواردی که پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی     1-2 
نداشته باشند چنان چه معادل حق بیمه قرارداد       )  نقداً(بوده و تمکن پرداخت را به صورت یکجا         
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 نیز ارایه و همچنین مانده       “1” را پرداخت و تعهدنامه بند         24/1/1370به مورخ   طبق مصو 
 .بدهی را تقسیط نماید، در این صورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بالمانع خواهد بود

 در مواردی که پیمانکاران فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارایه شده مورد تأیید                        1-3 
د و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهند، در این صورت می بایست                سازمان قرار نگیر  

 محاسبه  24/1/1370قانون تأمین اجتماعی طبق تصویبنامه مورخ       )  102(ضمن رعایت ماده    
گردد که در این حالت چنان چه پیمانکاران بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی، فنی و                   

داد، حق بیمه پرداخت نموده باشند، بایستی از حق بیمه             صنعتی خود در دوره اجرای قرار       
 .محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه وصول گردد

 اشخاص حقیقی -2

 در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در                  2-1  
ان شاغل در کارگاه را ارسال و یا         شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگر          

توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد، در این صورت چنان چه طبق محتویات                 
پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده یا آن را پرداخت نماید صدور                       

 .مفاصاحساب قرارداد آنها بالمانع می باشد

ن تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته            در مواردی که پیمانکارا    2-2  
 را پرداخت و همچنین     24/1/1370باشد چنان چه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ          

 .مانده بدهی را تقسیط نماید، در این صورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بالمانع است

باتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال  در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطال       2-3  
 لیست در دوره اجرای قرارداد باشد، می بایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ                 

 . محاسبه و وصول گردد24/1/1370

  قراردادهای خرید و فروش-ب 

 نباشد و موضوع    قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی                -1
قرارداد منحصرأ خرید یا فروش باشد، مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون                   
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همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آالت و اتومبیل . وصول حق بیمه بالمانع خواهد بود 
 .در صورتی که بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد

قرارداد )  اعم از حقیقی یا حقوقی     ( صنعتی و فنی      -که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی       در مواردی    -2
همراه با حمل و نصب اجرا نماید، در مورد          )  ساخت در کارگاه وی انجام می شود     (ساخت یا فروش    

و در مورد فروش، حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص             “  الف”قسمت ساخت، طبق بند     
ضمناً چنان چه واگذارندگان کار،    .   عمل خواهد شد   24/1/1370 مصوبه مورخ    حمل و نصب، طبق   

میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند، حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا                     
 .فروش و حمل و نصب کالً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد

  قراردادهای گاز رسانی-ج 

ابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می گردد، لوله و               در قراردادهای گازرسانی که فیم     
مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف              ،  اتصاالت نوار زرد اخطار   

لذا حق بیمه قراردادهای     .  واگذارنده کار به پیمانکار تحویل می گردد، جزو مصالح انحصاری می باشد             
 .ع عملیات به شرح زیر محاسبه می گرددمذکور با توجه به نو

 حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گاز رسانی به طور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ                       -1

 .محاسبه می گردد%) 7( به مأخذ 24/1/1370

به طور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از               ):  نصب علمک (قراردادهای نصب انشعابات      -2
دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم            ماشین آالت و   
عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه      %)  70(به این ترتیب که     .   می باشد 24/1/1370مصوبه مورخ   
محاسبه %)  15(عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به مأخذ              %)  30(و  %)  7(آن به مأخذ    

 .می گردد

چنان چه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب علمک              :   نصب رگالتور  قراردادهای -3
منعقد شده باشد در این صورت با توجه به نوع کار کالً خدماتی و غیر مکانیکی و حق بیمه آن                        
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چنان چه نصب رگالتور   .  محاسبه می گردد %)  15( به مأخذ    24/1/1370طبق ماده اول مصوبه مورخ      
 .فوق عمل شود“ 2”أماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند و نصب انشعاب تو

  قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز-د 

از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق          %)  70(در این گونه قراردادها نیز معادل      
غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد %) 30(و معادل %) 7(بیمه آن به مأخذ 

 .محاسبه و وصول می گردد%) 15(آن به مأخذ 

  قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارایه خدمات رایانه ای-هـ 

طراحی و ساخت نرم افزار و       ،  )رایانه(دادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار              رقرا
ی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها          سیستمهای مختلف عملیاتی و اطّالعاتی و پشتیبان       

این بخش عمل   “  الف”در صورتی که پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند              ،  می باشد
 .می گردد

  قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی-و 

 حق بیمه    هیئت مدیره سازمان احتساب     2/4/1378 مورخ   4112/1100با توجه به مصوبه شماره        
 .قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود

 : قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی-

در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا مؤسسات وابسته به                    -1
یا مراکز مذکور وابسته به       آنها به عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود، چنان چه دانشگاه                 

وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصالً کارکنان آن مشمول       
بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب            ،  قانون تأمین اجتماعی نباشد   

 .مربوط صادر می شود

، پژوهشی وابسته به دانشگاهها و یا سایر مراکز علمی دولتی          در مواردی که مؤسسات تحقیقاتی و        -2
دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش                     
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خصوصی که دارای دفاتر قانونی می باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند،                   
ردادهای منعقده می باشد، به این ترتیب چنان چه       دفاتر قانونی، مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قرا        

 .طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند، صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بالمانع خواهد بود

برای ...  نرم افزار و   ،  در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه                 -3
وهشی، قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق            انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژ    

 .محاسبه و وصول می گردد%) 7( به مأخذ 24/1/1370بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 

یک  نفر یا چند نفر به صورت          (در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی                  -4
ار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن        منعقد شود، با توجه به ابعاد تخصصی ک         )  دستجمعی

بدون توجه به ماهیت    (مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام امور کار               
قانون تأمین اجتماعی   )  38(، چون شرایط مربوط به ماده       )نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند      

محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای       از شمول بیمه معاف و الزم است از            ،  حاصل نمی گردد 
 .مذکور به طور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود

  قراردادهای حسابرسی-

با توجه به نوع فعالیت مؤسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهایی که مؤسسات مذکور به                  
گیرد، چنان چه مؤسسات مزبور    توسط کارکنان آنها انجام می      .  عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نمایند      

لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی                    
باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها                      

 .قراردادهای آنان صادر می گرددحق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب 

 کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به -ز 
 سازمان

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول                     
کارکرد و یا صورتحساب    طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت              

. پیمانکار مهندس مشاور به مأخذ تعیین شده کسر، و همزمان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 691 ن تأمین اجتماعیبخشنامه های سازما... / پیوست یک ـ سایر قوانین و مقررات مرتبط با 

پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکار فرعی را که طبق                   
قانون تأمین اجتماعی و قانون      )  39(ر ماده   مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر د             

 مجلس شورای اسالمی به سازمان تأمین اجتماعی        9/5/1373دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ       
 .ارسال نماید

در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به این که حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی                     
 شود، در صورتی که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب              کسر و به سازمان پرداخت می       

پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر این که حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای                     
 .پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بالمانع خواهد بود

 حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ        )  درصد(ع عملیات قرارداد مأخذ        چنان چه با توجه به نو       

 به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس                   24/1/1370
%) 7(،  %)15(مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به مأخذ                       

مواردی که مأخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به         پرداخت شده باشد، همچنین در      
لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس مأخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد، در این صورت                 
باید در پایان کار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه، و از پیمانکار                      

 .و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شودمطالبه 

 سازمان تأمین اجتماعی درخصوص 4/3/1381 مورخ 18771/5204نامه شماره  
 فعالیتهای قراردادی

 و پیرو مذاکرات حضوری در جلسه مورخ         11/12/1380 مورخ   2235/8012بازگشت به نامه شماره      
فعالیتهای قراردادی اعالم شده در نامه          با نمایندگان آن انجمن به آگاهی می رساند،              25/2/1381

 :فوق الذکر آن انجمن به شرح ذیل

 اجاره و خدمات ماشینهای کامپیوتری و تعمیر و نگهداری آنها -1

طراحی و پیاده سازی و راه اندازی شبکه ها و سایتهای اطّالع رسانی اینترنت و به هنگام سازی                     -2
 اطّالعات موجود در سایتها
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شامل ( و سیستمهای اطّالعاتی و بسته های مختلف نرم افزاری            TPSهای عملیاتی   تولید سیستم  -3
فروش، پیاده سازی، نصب، آزمایش،    )  شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل طراحی، برنامه نویسی        

 پشتیبانی و آموزش آنها

 مشاوره و نظارت در امور کامپیوتری نمودن سیستم سازمان -4

 ست، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری کامپیوترتولید، مونتاژ، فروش، ت -5

 مشاوره خرید، نصب، راه اندازی و برنامه ریزی جهت آموزش نیروی انسانی -6

 اجاره و فروش باند ماهواره ای برای سایت اطّالع رسانی -7

 )ورود، اصالح، پردازش، بازسازی، ویرایش و داده آمایی(خدمات مرتبط با اطّالعات  -8

 فروش و پشتیبانی نرم افزار -9

 طراحی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی و آموزش سیستمهای شبکه های کامپیوتری -10

در صورتی که پیمانکار شرکت انفورماتیکی و دارای شخصیت حقوقی و دفتر قانونی باشد، مشمول                  
دفاتر قانونی محاسبه و     جدید درآمد بوده و حق بیمه آنها بر مبنای            14از بخش سوم بخشنامه     “  هـ”بند  

 و  9،  7،  5،  3،  2،  1در غیر این صورت در مورد ردیفهای        .  وصول و مفاصا حساب مربوط صادر خواهد شد      
 در صورتی که تجهیزات و امکانات مورد  نیاز و          8 و   6،  4و در مورد ردیفهای     %)  7(، حق بیمه به مأخذ     10

و در صورتی که به عهده پیمانکار باشد به مأخذ          %)  15(ابزار کار توسط واگذارنده کار تأمین گردد به مأخذ          
 .خواهد بود%) 7(

 سازمان تأمین اجتماعی موضوع نحوه 31/5/1383 مورخ 55441/52بخشنامه شماره  
 شناسایی و محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی

ماتیکی  حق بیمه قراردادهای انفور      محاسبهخصوص چگونگی       جدید درآمد در    14 بخشنامه    پیرو
 گسترش فعالیتهای فنّاوری     بهو با توجه     )   بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور        از  “هـ”موضوع بند   (

 پیمانکاری در این زمینه، نحوه شناسایی و         قراردادهایاطّالعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد           
 : به شرح زیر تعیین و مقرر می گرددمذکورمحاسبه حق بیمه قراردادهای 
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  و ارتباطاتاطّالعات نحوه شناسایی قراردادهای فنّاوری -لفا

 قرارداد با یکی از موضوعات زیر        شرح با مطابقت    ارتباطات  و اطّالعات   فنّاوری قراردادهای   شناخت
 :انجام می شود

 پشتیبانی و خدمات پس از فروش            نگهداری، مونتاژ، اجاره، فروش، آزمایش، تعمیر،            تولید، -1
 ... افزارها و  نرم،تجهیزات شبکه ها، وب گاههاافزارها و  سخت

رسانی  پایگاههای اطّالع   ها و   شبکه آموزشاندازی و پشتیبانی       سازی، راه   نصب، پیاده   طراحی، -2
 اطّالعات موجود در      سازی هنگام  و به   Siteو فضاهای رایانه ای      ...    و  LAN  ،WAN اینترنت  
 وب گاهها

 فضاهای رایانه ای، خرید، تحویل گیری و      ها،  طراحی و اجرای شبکه     مشاوره و انجام نظارت بر     ارایه -3
 افزارها نگهداری سخت

کسب و کار، شناخت،    )   اقتصادی -فنی  (   جامع فنّاوری اطّالعات، طرحهای توجیهی     طرحهای  تهیه -4
 سازی و اصالح روشها، سیستمها و ساختارهای سازمانی  تدوین، بهینهطراحی،

ی، ساخت و مستندسازی سیستمهای نرم افزاری کاربرد تجاری و کاربرد               طراح تحلیل،  شناخت، -5
سازی و پشتیبانی سیستمها و روشهای دستی و              اندازی، آموزش و پیاده       و نصب، راه     خاص

  نرم افزاریسیستمهای

 راهبری و عملیاتی سیستمها، سایتها،        ،های مختلف نرم افزاری     و ارایه پشتیبانی در زمینه       تولید -6
شامل شناخت وضع موجود، تجزیه و       ( پایه   نرم افزارهایی اطّالعاتی، سیستمهای عامل و       بانکها

 )سازی، نصب، آزمایش، پشتیبانی و آموزش آنها  فروش، پیادهنویسی،تحلیل، طراحی، برنامه 

 انتخاب  ،افزار، نرم افزاری   خرید و اجرای طرحهای سخت      طراحی، مشاوره و انجام نظارت بر        ارایه -7
 و همچنین ارایه    محصوالتگیری   ار، انتخاب محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری و تحویل       پیمانک

 RFPخدمات 

 فضاهای رایانه ای، تولید محتوای         افزار، افزار، نرم    خدمات رایانه ای شامل اجاره سخت          ارایه -8
 الکترونیکی
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و ارایه خدمات فنی در     ی  اندازی و برنامه ریزی جهت آموزش نیروی انسان         خرید، نصب، راه   مشاوره -9
 این زمینه

 اطّالعاتهای مختلف فنّاوری   آموزش در زمینهو ISP ،Internet و ارایه خدمات تأمین -10

ورود، (  Data Entry با اطّالعات     مرتبطآوری، پاالیش و تغذیه اطّالعات و ارایه خدمات              جمع -11
 )آمایی  ، بازسازی، ویرایش و داده پردازشاصالح،

 ارتباطات  اطّالعات وفنّاوری محاسبه حق بیمه قراردادهای  نحوه-ب

  حقوقیاشخاص

 باید از محاسبه و     باشد، در این صورت می     قانونی مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد          در -1
 جدید درآمد خودداری و با       14 مأخذ مندرج در بخشنامه       اساسمطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر         

 مفاصاحساب قرارداد   ، آنان بر اساس گزارش بازرسی از دفاتر آنها         کارکنانبیمه ماهیانه   وصول حق   
طور ماهیانه ارسال و پرداخت نموده       ه   لیست و حق بیمه کارکنان خود را ب          چنان چه.  صادر گردد 

  قانونی اسناد جدید در آمد مبنی بر ارایه دفاتر و           2/14 صورت ارایه تعهدنامه به بخشنامه       در.  باشد
 .باید مفاصاحساب قرارداد صادر گردد جهت حسابرسی می

 در اسرع وقت از دفاتر آنان       باید  ،اند در مورد پیمانکارانی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را نداده            -2
 . صادر گرددحساب و سپس مفاصا،حسابرسی و بر مبنای آن حق بیمه وصول

 ضرورتی  ، دفاتر خودداری نماید   ارایهنونی بوده و یا از       در مواردی که پیمانکار مذکور فاقد دفاتر قا         -3
 واگذارنده کار نبوده و قراردادهای مربوطه از         ازبه استعالم درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کارکرد          

 24/10/1370 مصوبه مورخ    )2( آنها باید طبق ماده       بیمهنظر سازمان، مکانیکی محسوب و حق        
 وصول و سپس    ، به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه      %)7(  مأخذشورای عالی تأمین اجتماعی به      

 وجهی بابت حق بیمه پرداخت        ،بدیهی است چنان چه پیمانکار    .   صادر گردد  قراردادمفاصاحساب  
 . باید از بدهی که به ترتیب فوق محاسبه می گردد، کسر شود،باشدنموده 
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  حقیقیاشخاص

 از نیروی   کلیطور  ه  ساً و به تنهایی انجام دهد و ب       أ را ر   پیمانکار، کار موضوع قرارداد    که  مواردی  در -1
  بود و واگذارنده کار    نخواهد قانون تأمین اجتماعی     )38(انسانی دیگر استفاده ننماید، مشمول ماده        

 . تسویه حساب کندویباید بدون اخذ مفاصاحساب این سازمان با  می) کارفرما(

باید حق بیمه     نیز استفاده نماید، می    دیگراز نیروی انسانی    که پیمانکار برای انجام کار،         مواردی در -2
اضافه بیمه بیکاری مربوطه وصول و       ه  محاسبه و ب   کارکرد ناخالص   %)7(مأخذ  ه  کارکنان قرارداد ب  

 .گرددسپس مفاصاحساب قرارداد صادر 

 درآمدشد ای، رئیس و کارشناسان ار  مدیران کل، معاونین بیمه، اجرای این دستور اداریحسن مسئول
 . و مسئولین درآمد شعب می باشندای بیمهاستان و رئیس، معاون 
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 مقررات بانکی،

 بازرگانی و صادرات و واردات
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 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مورخ بخشنامه اداره نظامهای پرداخت  

 دهندگان خدمات پرداخت مقررات ناظر بر ارایه موضوع 1/6/1383

 ات تعاریف و کلی-فصل اول 

 1ماده  

 :واژه ها و عبارات به کار رفته در این مقررات به اختصار به شرح زیر خواهند بود

 اشخاص و نهاده ها :الف

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: بانک مرکزی -1 

 »بانک مرکزی«اداره نظامهای پرداخت : اداره نظام پرداخت -2 

 »شتاب«کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری عضو : بانک -3 

شخصیت حقوقی است که در جمهوری اسالمی ایران به ثبت رسیده و بر طبق این                :  مؤسسه -4 
 .را بر عهده دارد» پذیرندگان«و همچنین » بانکها«مقررات و ضوابط مربوط، ارایه خدمات به 

را طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی         »  کارت بانکی «است که   »  بانکی«:  1صادر کننده  -5 
 .یان خود صادر می کندبرای مشتر

ابزار «و با استفاده از     »  کارت بانکی «شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش          :  2پذیرنده -6 
 .اقدام می نماید» دارندگان کارت«نسبت به فروش کاال و یا ارایه خدمات به » پذیرش

ط به  به منظور واریز وجوه مربو      »  پذیرنده«است که حساب      »  بانکی«:  3بانک پذیرنده  -7 
 .نزد آن مفتوح است» کارتهای بانکی«دادوستدهای 

                                                                                                                                       
1. Issuer Bank 
2. Acceptor 
3. Acquirer Bank 
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به نام وی صادر شده     »  بانک«توسط  »  کارت بانکی «شخص حقیقی است که     :  1دارنده کارت  -8 
 .باشد

 مفاهیم :ب

عبارتند از فراهم ساختن سخت افزار، نرم افزار و تجهیزات مورد لزوم و ایجاد            :  خدمات پرداخت  -1 
 .را میسر سازد» پذیرنده«به » دارنده کارت«زش تراکنش پرداخت شبکه به نحوی که  پردا

به هرگونه وسیله ای اطالق می گردد که دارنده آن می تواند نسبت به انتقال              :  2ابزار پرداخت  -2 
 .وجوه از طریق آن اقدام نماید

 بانک بر اساس مقررات برای مشتریان خود       :  است که »  ابزار پرداخت «نوعی  :  کارت بانکی  -3 
 .صادر می کند

عبارت است از سخت افزار و نرم افزاری که امکان تراکنش را منحصراً به صورت             :  ابزار پذیرش  -4 
 .فراهم می سازد» دارنده کارت«غیر نقدی برای 

 است مشتمل بر مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و پایگاه داده که                 واسطهای:  سوییچ -5 
 . بین ابزارهای پذیرش و مقصد پردازش تبادل می کندپیامهای مربوط به تراکنشها را

به سوییچ ملی اطالق می گردد که امکان تبادل اطّالعات مربوط به تراکنشهای                  :  شتاب -6 
 .بین بانکی را فراهم می نماید

ارزش ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که در قبال پرداخت وجه               :  پول الکترونیک  -7 
 .خت در اختیار اشخاص قرار می گیردبرای انجام پردا

                                                                                                                                       
1. Card Holder 
2. Payment Instrument 
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 2ماده 

به منظور  »  بانک پذیرنده «و  »  پذیرنده«محدود به انعقاد قرارداد با         »  مؤسسه«موضوع فعالیت    
بانک «و اتصال آنها به سوییچ        »  ابزارهای پذیرش «بازاریابی،  نصب،  راه اندازی، نگهداری و آموزش          

 .می گردد» پذیرنده

منعقد »  بانک پذیرنده «را به نمایندگی از سوی        »  پذیرنده«ود با    قرارداد خ »  مؤسسه  «-تبصره
 .می نماید

 شرایط فعالیت: فصل دوم

  ساختار حقوقی-الف 

 3ماده  

شخص حقوقی است که در جمهوری اسالمی ایران به ثبت رسیده و مطابق با اساسنامه                 »  مؤسسه«
 .فعالیت می نماید» خدمات پرداخت«خود منحصراً در زمینه 

 4ماده  

 . استامکانپذیربا اخذ مجوز از اداره نظام پرداخت » مؤسسه«فعالیت 

 .فاقد مجوز نیست» مؤسسه«، مجاز به عقد قرارداد با »بانک «-تبصره

 5ماده  

و یا  »  مؤسسات«که طرف قرارداد      »  پذیرندگانی«مجاز به عقد قرارداد با         »  مؤسسه«فعالیت  
 .دیگر محسوب می شوند، نیست» بانکهای«

دارای حساب بانکی فعال    »  بانک پذیرنده «باید نزد   »  مؤسسه«طرف قرارداد   »  پذیرنده  «-1تبصره  
 .باشد
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و یا  »  مؤسسات«که طرف قرارداد     »  پذیرندگانی«مجاز به عقد قرارداد با       »  مؤسسه  «-2تبصره  
 .دیگر محسوب می شوند، نیست» بانکهای«

 . تأیید اداره نظامهای پرداخت برسدباید به» بانکها«با » مؤسسه« تمامی قراردادهای -3تبصره 

 6ماده  

 :موارد ذیل را تصریح نماید» بانک پذیرنده«موظف است در قرارداد منعقد شده با » مؤسسه«

 شماره،  تاریخ و مدت اعتبار مجوز اخذ شده از اداره نظام پرداخت -1 

 »پذیرندگان«مبلغ یا درصد کارمزد دریافتی از  -2 

 »بانک پذیرنده« فوق با نحوه تسهیم کارمزد -3 

ناشی »  بانک پذیرنده «و یا   »  پذیرندگان«پیش بینی نحوه جبران خسارات وارده به مشتریان،         -4 
 یا بروز حوادث غیر مترقبه» مؤسسه«از سوء عملکرد 

 »مؤسسه«حداقل کیفیت خدمات ارایه شده توسط  -5 

 »مؤسسه«بر فعالیتهای اعطای اختیار تام به بانک مرکزی در خصوص اعمال نظارت  -6 

 7ماده  

 :، موارد ذیل را تصریح نماید»پذیرنده«موظف است در قرارداد منعقد شده با » مؤسسه«

 شماره،  تاریخ و مدت اعتبار مجوز اخذ شده از اداره نظام پرداخت -1 

 »پذیرنده«مبلغ یا درصدهای کارمزد دریافتی از  -2 

 .دریافت می گردد» یرندهپذ«هزینه های احتمالی دیگری که از  -3 

مطابق با مفاد فصل چهار این        »  مؤسسه«جزئیات مربوط به کیفیت ارایه خدمات توسط            -4 
 مقررات

 موارد فسخ قرارداد مطابق با مفاد فصل پنجم این مقررات باید در متن قرارداد فوق تصریح                  -تبصره
 .گردد
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  الزامات مقرراتی-ب 

 8ماده  

ابزار «ات و استانداردهای اداره نظام پرداخت را در خصوص               موظف است کلیه مقرر    »  مؤسسه«
ناظران این اداره بر حسن اجرای این مقررات و رعایت استانداردها               .  و سوییچ رعایت نماید    »  پذیرش

 .نظارت خواهند نمود

 9ماده  

ات مصادیق عملی .  به هیچ عنوان حق مبادرت به انجام فعالیتهای بانکی و اعتباری را ندارد            »  مؤسسه«
 .بانکی و اعتباری مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می گردد

 10ماده  

 .صدور هرگونه ابزار پرداخت و انتشار پول الکترونیک توسط مؤسسه ممنوع می باشد

 11ماده  

و آموزش و   »  ابزار پذیرش «صرفاً مجاز به نصب، راه اندازی، راهبری و نگهداری سوییچ و           »  مؤسسه«
 .است و هرگونه فعالیت دیگر خارج از حیطه اختیارات آن می باشد» پذیرنده«راهنمایی 

 12ماده  

و پردازش و انتقال تراکنشهای آنها       »  بانک«پذیرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غیر            
 .ممنوع است» مؤسسه«توسط سوییچ 

 13ماده  

صورت »  بانک پذیرنده «سطه توسط   مستقیماً و بدون وا   »  پذیرنده«انتقال وجه و تسویه تراکنشهای      
 .می پذیرد

 .در قبال کلیه پیامهای ارسالی از سوییچ خود مسئولیت دارد» مؤسسه «-تبصره
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 14ماده  

 .کلیه تراکنشهای بین بانکی ابزارهای پذیرش باید از طریق شتاب صورت پذیرد

 15ماده  

ره نظام پرداخت بتوانند در     موظف است شرایطی را فراهم سازد تا مسئوالن و ناظران ادا           »  مؤسسه«
 .آن مطلع گردند» ابزار پذیرش«هر زمان از آخرین تراکنشهای انجام شده توسط سوییچ و 

موظف است شرایطی را فراهم سازد تا بانک مرکزی بتواند به صورت بر خط به                »  مؤسسه  «-تبصره
 .اشته باشدنسخه اصلی، یا مطابق با اصل پایگاه داده سوییچ وی دسترسی فقط خواندنی د

 16ماده  

و سوییچ خود را    »  ابزارهای پذیرش «موظف است ریز تراکنشهای انجام گرفته از طریق          »  مؤسسه«
 سال به صورت برخط در پایگاههای داده خود نگهداری            1جهت دسترسی مقامات ذی صالح تا مدت         

 . سال در ابزارهای ذخیره سازی الکترونیک بایگانی نماید5نموده و سپس تا مدت 

 17ماده  

محرمانه بوده و مسئولیت تأمین ایمنی و        »  پذیرندگان«و  »  دارندگان کارت «اطّالعات تراکنشهای   
،  خطوط اتصالی آنها و سوییچ، جهت جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز             »ابزارهای پذیرش «حفاظت از   

 .است» مؤسسه«و یا هرگونه سوء استفاده احتمالی دیگر به عهده 

 18ماده  

به رعایت کلیه بخشنامه های صادره و قبول اصالحات و تغییرات احتمالی این مقررات که              »  سهمؤس«
توسط اداره نظام پرداخت اعالم می گردد موظف بوده و مکلف است عملیات خود را با دستورالعملهای                    

 .صادره تطبیق دهد
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 19ماده  

 معتبر و خدمات پشتیبانی      موظف است از نرم افزارها و تجهیزات اصل، دارای لیسانس           »  مؤسسه«
 .کامل بخصوص در مورد اصالحیه های ایمنی استفاده نماید

 20ماده  

، مرکز راهنمای خود را       »پذیرندگان«مکلف است جهت ارایه خدمات پشتیبانی به             »  مؤسسه«
 .به صورت شبانه روزی ایجاد و راهبری نماید

  اختیارات-فصل سوم 

 21ماده  

 .اقدام نماید» پذیرنده«و » بانک پذیرنده«د نسبت به عقد قرارداد با دارای مجوز می توان» مؤسسه«

 22ماده  

خود توسط  »  ابزارهای پذیرش «بانکهای طرف قرارداد و       »  ابزارهای پرداخت «بازاریابی و تبلیغ     
 .بالمانع است» مؤسسه«

 23ماده  

کارمزد »  پذیرندگان«ز  می تواند بر اساس قرارداد به یکی از طرق ذیل یا ترکیبی از آنها ا              »  مؤسسه«
 :دریافت نماید

 دریافت مبلغ ثابت به ازای هر تراکنش -1 

 دریافت درصد ثابت از مبلغ هر تراکنش -2 

کسر و در فواصل    »  پذیرنده«طرف قرارداد از حساب     »  بانک پذیرنده « مبلغ کارمزد توسط     -تبصره
 .واریز می گردد» مؤسسه«زمانی تعیین شده در قرارداد به حساب 
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 24اده م 

» مؤسسه«انجام اصالحات، بهینه سازی و یا تغییرات فنی تجهیزات، سخت افزارها یا نرم افزارها توسط             
 .در چارچوب استانداردهای اداره نظام پرداخت بالمانع است

 25ماده  

و ایجاد و راه اندازی سوییچ های منطقه ای در         »  ابزارهای پذیرش «گسترش شبکه از طریق نصب       
 .رستانها در چارچوب ضوابط و استانداردهای اداره نظام پرداخت بالمانع استاستانها و شه

  صدور مجوز-فصل چهارم 

 26ماده  

 .آغاز می گردد» مؤسسه«روند صعود مجوز با درخواست متقاضی جهت تشکیل 

 27ماده  

 :متقاضی موظف است همراه با ارایه درخواست، اطّالعات و مدارک ذیل را نیز تحویل دهد

 :در صورت عدم ثبت مؤسسه :الف

 پیش نویس اساسنامه -1 

 سرمایه شرکت در شرف تأسیس -2 

 برنامه عملیاتی -3 

 مشخصات و تجربیات مؤسسان -4 

 در صورت ثبت مؤسسه :ب

 اساسنامه ثبت شده -1 

 میزان سرمایه ثبت شده -2 

 برنامه عملیاتی -3 

 مشخصات و تجربیات مدیران -4 
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 لی حسابرسی شدهآخرین صورتهای ما -5 

 28ماده  

 روز پس از وصول درخواست متقاضی و دریافت کارمزد              20اداره نظامهای پرداخت ظرف مدت        
 .بررسی از وی نسبت به ارزیابی، اقدام و اعالم نظر می نماید

 . کارمزد دریافتی از متقاضی قابل استرداد نمی باشد-تبصره

 29ماده  

 درخواست متقاضی نسبت به صدور موافقت اصولی برای وی          اداره نظام پرداخت در صورت موافقت با      
 .اقدام می کند

 30ماده  

 ماه از تاریخ صدور موافقتنامه، مدارک و        6متقاضی پس از دریافت موافقت اصولی موظف است ظرف          
 .اطّالعات زیر را فراهم و به اداره نظامهای پرداخت تحویل دهد

 اساسنامه قطعی ثبت شده -1 

 ی سوییچمشخصات فن -2 

 POSنمونه پایانه فروش  -3 

 Help Deskمشخصات مرکز امداد  -4 

 وضعیت شبکه ارتباطاتی -5 

وضعیت دو سایت عملیاتی اصلی و پشتیبان سوییچ و اقدامات انجام شده جهت ایجاد ایمنی                 -6 
 برای این دو سایت

 31ماده  

 .ر زمینه ارایه خدمات پرداخت باشداساسنامه شرکت متقاضی باید نشان دهنده فعالیت آن، منحصراً د

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  708

 32ماده  

 .مدیریت شرکت متقاضی باید دارای تخصص مرتبط با فعالیتهای مندرج در اساسنامه باشد

 33ماده  

اداره نظام پرداخت پس از بررسی مدارک و اطّالعات دریافتی و انجام آزمایشهای فنی الزم در                      
انطباق آنها با استانداردها و معیارهای تعیین شده         سیستمهای کامپیوتری متقاضی و حصول اطمینان از         
اداره نظامهای پرداخت برای انجام این بررسی        .  نسبت به صدور مجوز فعالیت برای وی اقدام می نماید          

 .کارمزد مزبور قابل استرداد نخواهد بود. کارمزدی از متقاضی دریافت می  نماید

 34ماده  

مذاکره نموده و با انعقاد      »  بانکهای پذیرنده « می تواند با     متقاضی پس از اخذ مجوز انجام فعالیت،        
و عقد قرارداد و نصب و راه اندازی پایانه های فروش و آموزش » پذیرندگان«قرارداد با آنها نسبت به جذب    

 .و پشتیبانی جهت انجام معامالت اقدام نماید

 35ماده  

اخت، با انجام بررسی های الزم و مطالعه         سال تمام می باشد و اداره نظام پرد        3اعتبار مجوز صادره    
 .عملکرد، نسبت به تمدید آن تصمیم گیری خواهد نمود

 36ماده  

اداره نظام پرداخت، اطّالعات الزم درباره مؤسسات مجاز را از طرق مناسب در اختیار شبکه بانکی                    
 .کشور قرار داده و همچنین به اطّالع عموم مردم می رساند

 37ماده  

 . این مقررات باشد2باید حداقل دارای قابلیتهای مندرج در ضمیمه » همؤسس«سوییچ 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 709 رگانی و صادرات و وارداتمقررات بانکی، باز... / پیوست یک ـ سایر قوانین و مقررات مرتبط با 

 38ماده  

 .باشد%) 99(ضریب سرویس دهی سیستم سوییچ مؤسسه نباید کمتر از 

 39ماده  

عالوه بر سوییچ اصلی باید دارای سیستم پشتیبانی در مکانی غیر از مرکز اصلی باشد تا                  »  مؤسسه«
 .صلی بالفاصله سیستم پشتیبان قادر به ادامه عملیات باشددر صورت بروز اشکال در سیستم ا

 40ماده  

،  نصب و راه اندازی می گردند باید دارای شرایط و ویژگی های           »مؤسسه«پایانه های فروش که توسط     
 . این مقررات باشند3مندرج در ضمیمه 

 41ماده  

دند باید دارای شرایط و      ،  نصب و راه اندازی می گر     »مؤسسه«پایانه های فروش مجازی که توسط        
 . این مقررات باشند4ویژگی های مندرج در ضمیمه 

بدون اسناد و مدارک کافی تحویل کاال و        »  پذیرندگان« جبران هزینه عملیات اینترنتی که       -تبصره
 .خواهد بود» مؤسسه«خدمات را انجام داده و مورد ادعای دارندگان کارت قرار گیرد، بر عهده 

 42ماده  

. باید دارای کادر متخصص و با تجربه در امر پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزار کارت باشد               »  مؤسسه«
 : کاری مورد نیاز مؤسسه عبارتند ازگروههای

  گروه بازاریابی-

  گروه نصب و نگهداری-

  روز هفته7 ساعته و 24 گروه امداد پذیرندگان به صورت -

  گروه تعمیرات-
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 مات انضباطی نظارت و اقدا-فصل پنجم 

  نظارت-الف

 43ماده  

» مؤسسه«اداره نظام پرداخت به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور و عملکرد صحیح                    
 .عهده دار نظارت بر  آنها است

 44ماده  

 بار نسبت به انجام بازرسی و اظهار نظر نسبت به           1 ماه   6اداره نظام پرداخت مکلف است حداقل هر        
 .م نمایداقدا» مؤسسه«عملکرد 

 45ماده  

 هفته موارد را با     1، اداره نظام پرداخت ظرف      »مؤسسه«در صورت احراز هرگونه اشکال در عملکرد         
 .می رساند» مؤسسه«ذکر دالیل و مستندات مربوط جهت اتخاذ اقدامات اصالحی به اطّالع 

 46ماده  

نه ایراد در عملکرد     مکلف است پس از اعالم اداره نظام پرداخت مبنی بر احراز هرگو               »  مؤسسه«
،  در مهلتی که توسط آن اداره اعالم می گردد، نسبت به تأمین نظر اداره مزبور اقدام به عمل                    »مؤسسه«

 .آورده و نتیجه را بالفاصله به اطّالع برساند

 47ماده  

 :موارد ذیل را مورد بررسی قرار می دهد» مؤسسه«اداره نظام پرداخت پیش از تمدید مجوز 

 یرندگان و میزان تراکنشها و میانگین روزانه آنها تعداد پذ-

 »مؤسسه« میزان رضایت پذیرندگان از نحوه ارایه خدمات -

 »مؤسسه« انطباق عملیات انجام شده با برنامه ارایه شده توسط -
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  مقررات انضباطی-ب

 48ماده  

ر صورت تخلف   مؤسسات موضوع این مقررات، متعهد به رعایت کامل ضوابط تعیین شده می باشند، د            
از این مقررات و ضوابط، اداره نظام پرداخت حسب مورد اقدامات انضباطی زیر را به عمل                    »  مؤسسه«

 :می آورد

 با ذکر مهلت جهت رفع ایراد» مؤسسه«اخطار کتبی به  -1 

 تا رفع ایراد» مؤسسه«تعلیق مجوز  -2 

 عدم تمدید مجوز موضوع فصل چهارم -3 

 »مؤسسه«لغو دایم مجوز  -4 

 . تخلفات و اقدامات انضباطی متناظر با آنها به این مقررات پیوست می گردد-تبصره

 49ماده  

از پذیرش ناظران، عدم ارایه اطّالعات مورد نیاز و یا ارایه اطّالعات و             »  مؤسسه«در صورت استنکاف    
 .نمایدداده های مخدوش و ناقص، اداره نظام پرداخت مجاز است نسبت به تعلیق مجوز آن اقدام 

 رفع تعلیق، منوط به حصول نظر اداره نظام پرداخت در خصوص کفایت اطّالعات و                       -تبصره
 .است» هیئت انتظامی«داده های مورد نیاز و تصمیم 

 50ماده  

،  اداره نظام پرداخت مکلف است بالفاصله مراتب        »مؤسسه«در صورت تعلیق، لغو یا رفع تعلیق مجوز         
 روز  2همچنین اداره مذکور مکلف است ظرف مدت         .  ای مرکز شتاب برساند   را کتباً به اطّالع کلیه اعض      

 .اقدام نماید» مؤسسه«کاری نسبت به اعالن عمومی تعلیق، فسخ یا رفع تعلیق مجوز 
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 51ماده  

و اعالم آن توسط اداره نظام پرداخت، بانک یا بانکهای            »  مؤسسه«در صورت تعلیق یا لغو مجوز         
 .قطع نمایند» مؤسسه«بالفاصله ارتباط سوییچ خود را با سوییچ باید » مؤسسه«طرف قرارداد 

 در صورت عدم قطع ارتباط توسط بانک یا بانکهای طرف قرارداد، اداره نظامهای پرداخت                 -تبصره
، از پذیرش   »مؤسسه«مجاز است تاحصول اطمینان از عدم صدور تراکنش از سوی تجهیزات و سوییچ                

 . قرارداد در مرکز شتاب جلوگیری به عمل آوردتراکنشهای بانک یا بانکهای طرف

 52ماده  

اداره نظام پرداخت می تواند حسب تشخیص ناظران خود مبنی بر بروز خطر فوری ناشی از قصور و یا                  
در این حالت اداره    .  ،  بالفاصله و بدون اخطار قبلی نسبت به تعلیق مجوز وی اقدام نماید            »مؤسسه«تخلف  

 .اعالم نماید» مؤسسه« روز کاری دلیل تعلیق مجوز را به 2 مذکور مکلف است ظرف مدت

 در صورت عدم بروز خطر فوری، تعلیق بر اساس گزارش اداره نظام پرداخت و به موجب                  -1تبصره  
 .صورت می پذیرد» هیئت انتظامی«تصمیم 

» مؤسسه« رفع تعلیق، منوط به تأمین نظر اداره نظام پرداخت و اعالم کتبی آن به                      -2تبصره  
 .می باشد

 53ماده  

مکلف است نسبت به ارسال کلیه تراکنشهای انجام شده به          »  مؤسسه«در صورت تعلیق یا لغو مجوز،       
 .سریعاً  اقدام به عمل آورد» بانک پذیرنده«

  هیئت انتظامی-پ

 54ماده  

با ترکیب  »  مؤسسه«و همچنین   »  شتاب«جهت بررسی مسائل و مشکالت اعضای       »  هیئت انتظامی «
 : بانک مرکزی تشکیل می گرددزیر در
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 رئیس هیئت: عضو هیئت عامل بانک مرکزی ناظر بر نظام پرداخت -1 

 مدیر کل نظارت و امور بانکها -2 

 مدیر کل حقوقی -3 

 مدیر اداره نظام پرداخت -4 

  عضو هیئت مدیره ناظر بر امور انفورماتیک بانکهای عضو به انتخاب آن بانکها2 -5 

 55ماده  

 :تظامی در حوزه های زیر اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نمایدهیئت ان

 »شتاب«رسیدگی به اختالفات میان اعضای  -1 

 »بانک پذیرنده«و » مؤسسه«رسیدگی به اختالفات میان  -2 

 بنا به اعالم اداره نظام پرداخت» مؤسسه«رسیدگی به تخلفات  -3 

 »مؤسسه«تعلیق مجوز  -4 

 »همؤسس«عدم تمدید مجوز  -5 

 »مؤسسه«لغو دایم مجوز  -6 

 . موارد فوق به عنوان اختیارات هیئت انتظامی، در شرایط مجوز عقد قرارداد، قید می گردد-تبصره

 56ماده  

. هیئت انتظامی به درخواست اداره نظام پرداخت و یا تشخیص رئیس هیئت تشکیل جلسه می دهد                 
 .ی یابد نفر از اعضا رسمیت م3جلسات با حضور رئیس و حداقل 

 57ماده  

این رأی قطعی و    .  تصمیم هیئت انتظامی به موجب رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است             
 .الزم االجرا می باشد
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 تبصره  17 ماده،   57 فصل،   5مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت به عالوه الحاقات آن در             
به تصویب کمیته اجرایی    )  1/6/1383(تاد و سه     ضمیمه در تاریخ اول شهریور هزار و سیصد و هش            4و  

 .نظام پرداخت رسید

 جمهور موضوع موافقت رئیس دفتر رئیس6/4/1383 مورخ 16313نامه شماره  
   پیوست مصوبه شماره5 کد “3”تصمیمات جلسه در اجرای بند  جمهور با

  هیئت وزیران17/2/1382 مورخ 28496ت/7386

 هیئت وزیران و به منظور     17/2/1382 مورخ   28496ت/  7386اره   پیوست شم  5کد  “  3”در اجرای بند    
تحقق خدمات نوین بانکداری و پول الکترونیکی در کشور که یکی از مهم ترین ضرورتهای زیرساختی                  
ارایه انواع خدمات در اقتصاد شبکه ای است و تمهید تسهیالت بهتر برای خدمت رسانی به مردم و                       

عنایت به برنامه توسعه و به کارگیری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در کلیه             مشتریان بانکها و همچنین با      
قلمروهای اداری، اجرایی و تولیدی کشور، الزم است برای تغییر رویکرد اساسی به سوی نظام بانکداری                 

 :الکترونیکی، نکات و اقدامات زیر به اجرا درآیند

 : از طریق مراجع ذی ربط به انجام برسانند ماه اقدامات زیر را3بانک مرکزی موظف است طی  -1

  تهیه طرح جامع پول الکترونیک با رویکرد ارایه خدمات نوین به مشتریان1-1 

  تدوین ضوابط، مقررات و استانداردهای الزم با رویکرد گسترش در سطح بین المللی1-2 

  در کشور نحوه نظارت بر اجرای تحوالت و پیگیری تحقق خدمات پول الکترونیکی1-3 

منظور تفکیک و اعمال هماهنگی و پشتیبانی در ابعاد فنی مسائل اجرایی به ویژه تفکیک خدمات                   -2
شبکه ای دیتا، خدمات کاربری فنّاوری اطّالعات، خدمات فرایندهای بانکی و مالی کمیته ای با                  

 : وظایف محوله زیر را به انجام می رساند1383ترکیب زیر تشکیل و تا پایان سال 

 برای گسترش اقتصاد شبکه ای و به کارگیری خدمات پول الکترونیک در چرخه ای اداری              - الف -2 
 . ماه آینده تدوین و به تصویب هیئت دولت برساند3 اجرایی و تدارکاتی کشور برنامه الزم را طی -

  هماهنگی کالن اجرایی و بین بخشی مورد نیاز برای تحقق خدمات پول الکترونیکی- ب-2 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 715 رگانی و صادرات و وارداتمقررات بانکی، باز... / پیوست یک ـ سایر قوانین و مقررات مرتبط با 

  تفکیک قلمرو های مختلف هر یک از حوزه های اجرایی و هماهنگی بین بخشی-  

  نظارت و پیگیری کالن انجام مأموریتهای فوق-  

 استعالم نیازهای مقررات و ضوابط پولی و مالی از مجریان ذی ربط و هماهنگی برای تحقق                 -  
 آنها

 صل مسائل شبکه  دیتای بانکی تسهیل و پی گیری تمهید زیرساختهای ارتباطی و حل و ف-  

  تهیه گزارشهای ماهیانه منظم از پیشرفت کار-  

 این کارگروه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور                 -  
 :در فنّاوری اطّالعات و ارتباطات و سازمانهای زیر تشکیل می گردد

 ا.ا. بانک مرکزی ج-  

 یت و برنامه ریزی کشور سازمان مدیر-  

  وزارت بازرگانی-  

  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات-  

  بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانکهای دولتی-  

  یک نماینده از طرف بانکهای خصوصی-  

مصوبات این کارگروه برای دستگاههای عضو، الزم ا الجرا بوده و برای سایر دستگاهها به                     
ادامه کار این کارگروه با تصویب      .  ا تصویب مراجع ذی ربط و یا هیئت دولت اقدام می شود          تناسب ب 

 . می باشدامکانپذیرمجدد رئیس جمهور  

 گزارش پیشرفت   1هر یک از دستگاههای یاد شده مشمول در این مصوبه الزم است هر ماه                     -3
ی اطّالعات برای استحضار رئیس     اقدامات تهیه و با هماهنگی نماینده ویژه رئیس جمهور در فنّاور           

 .جمهور و اعضا ارسال نمایند

 تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی بخصوص با فنّاوری           1383بانکها موظف اند تا پایان سال        -4
 .در کشور افزایش دهند%) 100( را به میزان Hybridچندگانه 

کترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله  خدمات پول ال1383بانکهای کشور موظف اند تا پایان سال  -5
بانک مرکزی موظف است     .  کاال و خدمات کشور را با مشارکت بخش خصوصی فراهم نمایند              
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ضوابط الزم برای پیوستن شرکتهای بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارایه خدمات پول                   
همچنین به منظور . ید اعالم نما1383را تهیه و تا اول شهریور ) جمع آوری گردش مالی  (الکترونیکی  

تشویق و کمک به تحقق این امر، شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی برای بانکهای                     
 .پیشتاز در این وظیفه امتیازات مناسب را اتخاذ و اعمال نماید

در خصوص بانکهایی که آمادگی فنی اجرا در این فاصله زمانی را ندارند بانک مرکزی بررسی الزم                  -6
 .نجام داده و با تعیین زمانبندی جدید مراتب را به اطّالع عموم می رساندرا ا

خدمات  بخشنامه وزارت  بازرگانی در مورد نحوه فعالیت عرضه کنندگان کاال و 
 خارجی در ایران

 را به وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمی،          9/2/1382 مورخ   1914/1وزارت بازرگانی بخشنامه شماره      
ی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی               گمرگ جمهوری اسالم  

 :ایران به شرح زیر اعالم نموده است

 کل کشور موضوع     1382 قانون بودجه سال       19تبصره  “  ر” بند    9احتراماً در اجرای مفاد جزء        
ه پیوست  ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کاال و خدمات خارجی در کشور ب                  

دستورالعمل مربوطه جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ                   
 ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعالم        3فرمایند تا ضمن رعایت کامل دستورالعمل ابالغی، نتایج اقدام هر           

 .گردد

  خدمات خارجی در کشوردستورالعمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کاال و

 کل کشور موضوع ساماندهی      1382 قانون بودجه سال      19تبصره  “  ر” بند   9در اجرای مفاد جزء      
فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کاال و خدمات خارجی در کشور دستورالعمل مربوطه                    

 :به شرح ذیل ابالغ می گردد
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 ضوابط اجرایی

 1ماده  

خارجی و نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی که قصد عرضه           کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی       
کاال و خدمات در کشور را دارند اعم از این که فعالیت آنها در قالب شرکت و یا واحد صنفی انجام شود،                        
مکلف اند نسبت به ثبت شعب یا نمایندگی عرضه محصوالت خود، با قید مشخصات محصول و قرارداد                  

 . کلیه قوانین جاری در وزارت بازرگانی اقدام نمایندنمایندگی مربوطه با رعایت

 محل ثبت شرکتها و نمایندگی های موضوع ماده یک، اداره کل امور اصناف و بازرگانان                -1تبصره  
می باشد و شرکتهای خارجی و نمایندگی های مجاز ثبت   نام شده ملزم به رعایت قانون نظام صنفی                      

 .خواهند بود

وط به ثبت شرکتهای خارجی و نمایندگی های رسمی شرکت خارجی، توسط            فرمتهای مرب  -2تبصره  
 .دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و توسط سازمان بازرگانی استانها توزیع می گردد

 نسبت به   15/3/1382که تا تاریخ    )  1( آن دسته از شرکتها و نمایندگی های موضوع ماده          -3تبصره  
های عرضه شده توسط آنها مشمول مجازاتهای قانون تعزیرات حکومتی          انجام تأییدیه اقدام ننمایند، کاال    

سازمان تعزیرات  (و قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده و متخلفین به مراجع صالحه                         
 .معرفی می شوند) حکومتی

 2ماده  

لعمل، این دستورا )  1(کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی موضوع ماده                
مکلف اند متناسب با میزان و گستره توزیع کاالهای خود، مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز                      

 .سرویس تعیین نموده و فهرست آن را در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند

 3ماده  

شرایط تأسیس و اعطای مجوز برای مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس، تابع قانون                  
 .م صنفی می باشدنظا
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 4ماده  

این دستورالعمل  )  1(کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی موضوع ماده             
مکلف اند برای کاالهای بادوام عرضه شده خود دفترچه راهنما به زبان فارسی، کارت ضمانت، کارت ارایه                

 .ارایه نمایندخدمات پس از فروش صادر نموده و همراه با کاال به خریداران 

 5ماده  

کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی موظف اند کاالهای خود را با                    
بسته بندی مشخص، شماره ثبت شرکت، برچسب مشخصات کاال، شماره گذاری کاالیی و هالوگرام                  

 .به همراه فاکتور فروش عرضه نمایند

 6ماده  

ی آنها موظف اند جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان کاال و           کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی رسم     
در .  خدمات، در چارچوب ضوابط و مقررات دستورالعمل نسبت به عرضه محصوالت خود اقدام نمایند                 

صورت عدم رعایت قوانین و مقررات وزارت بازرگانی، طبق قوانین و مقررات تجاری کشور و قوانین                     
 .و ارز با متخلفین رفتار خواهد شدتعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کاال 

 نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی عرضه کننده کاال و نیز مراکز خدمات پس از فروش آنها -تبصره
 بار محکومیت در محاکم تعزیراتی، در نوبت سوم، واحد صنفی یا واحد عرضه کننده خدمات                 3در صورت   

 .د شدعالوه بر ضبط کاال و تعیین مجازات مقرر، تعطیل خواه

 7ماده  

کلیه رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی و شرکتهای تبلیغاتی مکلف اند فقط نسبت به تبلیغات                
آن دسته از کاالهای خارجی که فعالیت شرکتهای خارجی و نمایندگی رسمی آنها توسط وزارت بازرگانی                 

 .مجاز اعالم شده است، اقدام نمایند
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 IT در خصوص 1383 مقررات صادرات و واردات سال 

 : شامل موارد زیر نمی شود8422شماره 

 )8452شماره (ماشینهای دوزندگی برای بستن کیسه یا محفظه های همانند  :الف

 8472ماشین آالت دفتری مشمول شماره  :ب

 : شامل موارد زیر نمی شود8424شماره  

 ).8471 یا 8443ه  شمارInk - jet printing machinesماشینهای چاپ به طریق جوهرافشان  

 از یک 8456ماشین ابزارها برای کار کردن روی هر ماده که با یکی از توصیفهای مندرج در شماره  -1
، 8460،  8459،  8458،  8457طرف، و از طرف دیگر با یکی از توصیفهای مندرج در شماره های                

 . طبقه بندی می شوند8456 متناسب باشند، در شماره 8465 یا 8464، 8461

 فقط شامل ماشین ابزارهایی می شود که برای کار کردن روی فلزات می باشند، غیر از               8457شماره   -2
 ،Turning centres، از جمله دستگاههای متمرکز  تراش کاری دورانی          Lathesماشینهای تراش   

 :که قادر به انجام انواع مختلف عملیات ماشین کاری باشند خواه

 یا همانند طبق یک برنامه ماشین کاری       ،Magazine ابزار، از یک مخزن      به وسیله تعویض خودکار    :الف
 .Machining center) دستگاه متمرکز ماشین کاری(

به وسیله به کارگیری خودکار، همزمان یا متوالی، سَرهای مختلف دستگاه که روی قطعه کار ثابت                  :ب
 .Single station) ماشینهای ساخت تک واحدی یک مرحله ای(شده، کار می کنند 

 )ماشینهای انتقالی چند مرحله ای(به وسیله انتقال خودکار قطعه کار به سَرهای مختلف دستگاه  :ج
 Multi - station transfer machines 

 »ماشینهای خودکار داده پردازی«، اصطالح 8471 به مفهوم شماره - الف-3

 Automatic data Processing machinesعبارت است از : 

 برنامه یا برنامه های مورد پردازش و         -1:   که قادرند  Digital machinesماشینهای دیجیتال     - 
 مطابق نیازهای کاربر،     -2حداقل داده های مورد نیاز فوری برای اجرای برنامه را ذخیره کننده،                

و  عملیات محاسبه ریاضی مشخص شده توسط کاربر را انجام دهند            -3به دلخواه برنامه ریزی شوند،    
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 تغییر مورد لزوم در یک برنامه مورد پردازش را، با تصمیم گیری منطقی در جریان پیشرفت                     -4
 .پردازش، بدون دخالت انسان انجام دهند

 که قادرند مشابه مدلهای ریاضی را بسازند و حداقل           Analogue machines ماشینهای آنالوگ    - 
 .یسی باشندعناصرآنالوگ، کنترل کننده و عناصر برنامه نو: دارای

 با  Digital machines که از یک ماشین دیجیتال          Hybrid machines ماشینهای مختلط     - 
 .عناصر آنالوگ، یا از یک ماشین آنالوگ با عناصر دیجیتال تشکیل شده باشند

 ماشینهای خودکار داده پردازی ممکن است به شکل سیستمهایی باشند که از تعداد متغیری                   - ب -3
با رعایت مقررات پاراگراف هـ زیر، هر دستگاه          .  گاههای جداگانه تشکیل شده اند    دست)  واحدهای(
به عنوان قطعه ای از کل سیستم در نظر گرفته می شود، مشروط بر این که همزمان شرایط                 )  واحد(

 :زیر را احراز کند

 . می شود از نوعی باشد که منحصراً یا اساساً در یک سیستم خودکار داده پردازی به کار برده- 

 . ، خواه از طریق یک یا چند واحد دیگر، به واحد پردازش مرکزی، قابل اتصال باشد خواه مستقیماً- 

 . قادر به دریافت یا ارایه اطّالعات به شکل کد یا عالیم قابل استفاده توسط سیستم باشد- 

 8471، در شماره     واحدهای یک ماشین خودکار داده پردازی که به صورت جداگانه عرضه شوند             - ج -3
 .طبقه بندی می شوند

  Y و      x، ادوات ورودی هماهنگ کردن               Keyboards چاپگرها، صفحه کلید            - د  -3

X- Yco- ordinate input device        و واحدهای حافظه دارای دیسک Disk storage unit  که 
ر همه موارد به واجد شرایط مذکور در بند دوم پاراگراف ب و بند سوم پاراگراف ب فوق باشند باید د               

 . طبقه بندی گردند8471عنوان واحدهای مشمول شماره 

 ماشینهایی که کار مخصوصی غیر از پردازش داده ها انجام می دهند و یک ماشین خودکار                     - هـ -3
داده پردازی را در خود جای داده اند یا این که در ارتباط و اتصال با چنین ماشین  داده پردازی کار                      

آن ماشین می شود طبقه بندی گردند و در غیر        )  وظیفه(ر شماره ای که مربوط به کار       می کنند باید د  
 . طبقه بندی خواهد شدResidual headingsاین صورت در شماره های باقی مانده 
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گلوله های فوالدی کالیبر شده یعنی گلوله های صیقلی شده که قطر حداکثر یا حداقل آنها از قطر                   -4
بیش )  اغماض(تفاوت نداشته باشد، مشروط بر این که در هر حال این تفاوت             %)  1(اسمی، بیش از    

 . می شود8482 میلیمتر نباشد مشمول شماره 05/0از 

 . طبقه بندی می شوند7326گلوله های فوالدی که با تعریف فوق مطابقت نکند در شماره  

لی آنها طبقه بندی   صد استعمال ا  ماشینهایی که چندین مورد استعمال دارند، در شماره مربوط به مور           -5
 .می شوند

 قسمت شانزدهم، ماشینهایی که مورد استعمال       3 این فصل و یادداشت      2با حفظ مقررات یادداشت      
اصلی آنها در هیچ یک از شماره ها توصیف نگردیده یا وقتی که تعیین مورد استعمال اصلی آن میسر            

در هر صورت   .   طبقه بندی می شوند  8479ر شماره   نباشد جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد، د        
از مفتول فلزی ) مثالً ماشینهای ریسمان تابی، طناب تابی و کابل تابی(ماشینهای طناب یا کابل سازی 

 . می شوند8479نخ نسجی یا از سایر مواد یا از ترکیب این چنین مواد مشمول شماره 

فقط به ماشینهایی اطالق می گردد که      »  Pocket-sizeاندازه جیبی   «، عبارت   8470به مفهوم شماره     -6
 . میلیمتر تجاوز نکند170میلیمتر و 100 میلیمتر، 45ابعاد آن از 

 یادداشتهای شماره فرعی

به معنی ماشینهای خودکار      »  سیستمها« منظور از واژه        847149 به مفهوم شماره فرعی         -1
 بوده و حداقل دارای 84فصل )  ب- 5(ر یادداشت داده پردازی است که واحدهای آنها واجد شرایط مقرر د

 و  Scanner یا اسکنر    keyboardمثالً، یک صفحه کلید     (یک واحد مرکزی پردازش، یک واحد ورودی         
 .باشد) مثالً، یک واحد نمایشگر بصری یا یک چاپگر(یک واحد خروجی 

غلتکهای استوانه ای به    فقط شامل، رولر   بیرینگ هایی می شود که دارای          848240 شماره فرعی  -2
سرهای غلتکها ممکن است گرد     .   برابر قطر می باشند   3 میلیمتر و طول حداقل      5قطر یکنواخت حداکثر    

 .شود
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 84مندرجات ذیل یادداشت فصل  

 ورود هرگونه ماشین آالت چاپ، لیتوگرافی، گراورساز، حروف چینی و صحافی، موکول به اجازه                 -1
 .استوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 ورود توربین آبی و گازی، سایر محرکهای مولد برق، ماشینهای بخار آب و آب شیرین کن، موکول                -2
 .به موافقت وزارت نیرو نیز می باشد

 .، کسب موافقت سازمان انرژی اتمی ایران ضرورت دارد8401 برای ورود اقالم ردیف تعرفه -3

، آب سردکن، چیلر، کولر  گازی خودرو و          از جمله یخچال و فریزر      ( ورود کاالهای سرماساز       -4
 مشمول این فصل ممنوع     CFC و کمپرسورهای سرماساز دارای      CFC-11 و   CFC-12دارای  )  غیرخودرو
 .می باشد

 ورود ماشین آالت و دستگاهها برای ساختن شراب و شراب سیب، مشمول ردیف تعرفه                        -5
 . ممنوع می باشد84351010

 و قطعات مجزای    8470900شه های مربوطه، مشمول ردیف تعرفه       ورود ماشین نقش تمبر و کلی      -6
 حسب نیاز و کاربرد آنها در        84732900ماشین نقش تمبر و کلیشه های مربوطه، مشمول ردیف تعرفه            
و )  شرکت پست جمهوری اسالمی ایران    (امور پستی، موکول به تأیید وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات           

 .ه تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشددر بقیه موارد، موکول ب

 .ارزش است%) 40( حقوق ورودی انواع برد مونتاژ شده -7
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ترجیحات 
 تعرفه ای

 حقوق ورودي

 الف ب ج

 مالحظات
سود 
 بازرگاني

حقوق 
 پايه

 شماره تعرفه نوع کاال

   

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ماشینهای خودکار داده پردازی و واحدهای آنها؛ 
شینهای قرائت مغناطیسی یا اپتیکی، ما

ماشینهای انتقال داده ها به روی حامل داده ها 
به صورت کد و ماشینهای بررسی این داده ها، 

که در جای دیگر گفته نشده و مشمول 
 .شماره های دیگر نباشد

71  84 

 
 
 
 
 
 

   
  ماشینهای خودکار داده پردازی قیاسی- ٤ - 

(Analogue)مختلط ا ی (Hybrid) 

00  10  8471 

   

 ماشینهای خودکار داده پردازی عددی -   
(Digital) 10 قابل حمل، به وزن حداکثر 

کیلوگرم، که حداقل دارای یک واحد مرکزی 
 و (Keyboard)پردازش، یک صفحه کلید 

 . باشد(Display)یک صفحه نمایش 

30  8471 

   
 ماشینهای خودکار داده پردازی شخصی --- ٤ ٥٦ 

(PC)به صورت کامل  

10  30  8471 

   
 ماشینهای خودکار داده پردازی شخصی --- ٤ - 

(PC) کیفی (Note Book) 

20  30  8471 

   
 ماشین خودکار داده پردازی بریل گویا --- ٤ ٥٦ 

 ویژه نابینایان

30  30  8471 

   

  سایر---   

 سایر ماشینهای خودکار داده پردازی عددی -
(Digital): 

90  30  8471 

   

 مشتمل بر حداقل یک واحد مرکزی --   
پردازش و یک واحد ورود و یک واحد خروج، 
 حتی توأم شده، قرار داده شده در یک محفظه

41  8471 

   
 ماشینهای  خودکار داده پردازی شخصی --- ٤ ٥٦ 

(PC)به صورت کامل  

10  41  8471 
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ترجیحات 
 تعرفه ای

 حقوق ورودي

 الف ب ج

 مالحظات
سود 
 بازرگاني

حقوق 
 پايه

 شماره تعرفه نوع کاال

   
ی بریل گویا  ماشینهای خودکار داده پرداز--- ٤ ٥٦ 

 ویژه نابینایان

20  41  8471 

 8471  41  90  سایر--- ٤ -    

 8471  49  سایر، عرضه شده به شکل سیستم--      

   
 ماشین خودکار داده پردازی شخصی --- ٤ ٥٦ 

(PC)به صورت کامل  

10  49  8471 

   
 ماشین خودکار داده پردازی بریل گویا --- ٤ ٥٦ 

 ویژه نابینایان

20  49  8471 

 8471  49  90  سایر--- ٤ -    

   

 غیر از (Digital) واحدهای پردازش عددی -   
 یا 8471  41شماره فرعی ”آنهایی که مشمول 

می باشند حتی دارای یک یا دو “ 8471  49
واحد از انواع ذیل در همان محفظه، واحد 

 حافظه، واحد ورودی، واحد خروجی

٨٤٧١  ٥٠

   

 شامل (PC) جعبه   کامپیوتر  شخصی --- ٤ ٢١ 
کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله 

 ...درایوها، بردها، حافظه و هارد و 

٨٤٧١  ٥٠  ١٠

   

 شامل SERVER جعبه کامل کامپیوتر --- ٤ - 
کلیه واحدها و متفرعات داخلی ازجمله درایوها، 

 ...بردها، حافظه، هارد و کارت شبکه و

٨٤٧١  ٥٠  ٢٠

٨٤٧١  ٥٠  ٩٠  سایر--- ٤ -    

   
 واحدهای ورودی یا خروجی، حتی محتوی -   

 واحد حافظه در همان محفظه

٨٤٧١  ٦٠

٨٤٧١  ٦٠  ١٠ (Keyboard) صفحه کلید --- ٤ ٥٦    

٨٤٧١  ٦٠  ٢٠ (Mouse) موشواره --- ٤ ١١    

   
 14 مانیتور با صفحه تخت و غیر تخت --- ٤ ٥٦ 

 اینچ 19لغایت 

٨٤٧١  ٦٠  ٣٠
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ترجیحات 
 تعرفه ای

 حقوق ورودي

 الف ب ج

 مالحظات
سود 
 بازرگاني

حقوق 
 پايه

 شماره تعرفه نوع کاال

   
 17 لغایت L.C.D 14 مانیتور با صفحه --- ٤ ٥٦ 

 اینچ

٨٤٧١  ٦٠  ٤٠

٨٤٧١  ٦٠  ٥٠  نمایشگر لمسی بریل ویژه نابینایان--- ٤ ٣٦    

   
 ستونی و 136 و 132 چاپگر سوزنی --- ٤ ٥٦ 

 چاپگر بانکی

٨٤٧١  ٦٠  ٦٠

٨٤٧١  ٦٠  ٧٠  چاپگر بریل ویژه نابینایان--- ٤ ٣٦    

٨٤٧١  ٦٠  ٩٠  سایر--- ٤ -    

٨٤٧١  ٧٠  ٠٠  واحدهای حافظه--- ٤ -    

   
 سایر واحدهای مربوط به ماشینهای خودکار -   

 داده پردازی

٨٤٧١  ٨٠

   

 انواع بردها شامل برد اصلی --- ٤ - 
(Mainboard) ،کارت گرافیک، کارت صدا ،

 و (RAM)کارت شبکه، کارت ویدئو و رم 
 غیره

٨٤٧١  ٨٠  ١٠

٨٤٧١  ٨٠  ٩٠  سایر--- ٤ -    

٨٤٧١  ٩٠  ٠٠  سایر- ٤ -    

   

مثالً، (سایر ماشینها و دستگاههای دفتری    
ماشین تکثیر با سیستم هکتوگرافی یا با 

استنسیل، ماشین چاپ آدرس، توزیع 
کننده های خودکار اسکناس، ماشین جور 

ردن مسکوکات، کردن، شمردن یا بسته بندی ک
ماشین مداد تراش، ماشین سوراخ کردن یا 

 ).ماشین دوخت

٨٤  ٧٢

٨٤٧٢  ١٠  ٠٠  ماشینهای تکثیر- ٤ ٦    

   
 ماشینهای چاپ آدرس و ماشینهای چاپ - ٤ ٦ 

 برجسته پالک آدرس

٨٤٧٢  ٢٠  ٠٠
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ترجیحات 
 تعرفه ای

 حقوق ورودي

 الف ب ج

 مالحظات
سود 
 بازرگاني

حقوق 
 پايه

 شماره تعرفه نوع کاال

   

 ماشینهای جور کردن یا تا کردن یا گذاشتن - ٤ ٦ 
تن نوار دور آنها، نامه در پاکت پستی یا بس

ماشینهای باز کردن، بستن یا مهر و موم کردن 
مراسالت و ماشینهای الصاق یا باطل کردن 

 تمبر پست

٨٤٧٢  ٣٠  ٠٠

٨٤٧٢  ٩٠  سایر-      

٨٤٧٢  ٩٠  ١٠  ماشین اسکناس شمار--- ٤ ٣٦    

٨٤٧٢  ٩٠  ٢٠  ماشین بانداژ اسکناس--- ٤ ٣٦    

٨٤٧٢  ٩٠  ٣٠ رفراژ ماشین پ--- ٤ ٣٦    

٨٤٧٢  ٩٠  ٤٠  ماشین خردکن کاغذ و اسناد و مدارک--- ٤ ٣٦    

٨٤٧٢  ٩٠  ٥٠ (ATM) ماشین خودپرداز بانکی --- ٤ ٢٦    

٨٤٧٢  ٩٠  ٩٠  سایر--- ٤ ٦    

   

غیر از جلد، جعبه (اجزا و قطعات و متفرعاتی    
که معلوم باشند منحصراً یا ) حمل و همانند

ساً با ماشینها یا دستگاههای مشمول اسا
 به کار 84  72 لغایت 84  69شماره های 

 .می روند

٨٤  ٧٣

   
 اجزا و قطعات و متفرعات ماشینهای مشمول - ٤ - 

 84  69شماره 

٨٤٧٣  ١٠  ٠٠

   
 اجزا و قطعات و متفرعات ماشینهای شماره -   

70  84 

   
یکی  برای ماشینهای محاسب الکترون-- ٤ ٦ 

 8470  10مشمول شماره فرعی 

٨٤٧٣  ٢١  ٠٠

٨٤٧٣  ٢٩  ٠٠  سایر-- ٤ ٦    

   
 اجزا و قطعات و متفرعات ماشینهای مشمول -   

 84  71شماره 

٨٤٧٣  ٣٠

   
 با و یا بدون (Case) جعبه کامپیوتر --- ٤ ٥٦ 

 منبع تغذیه

٨٤٧٣  ٣٠  ١٠
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ترجیحات 
 تعرفه ای

 حقوق ورودي

 الف ب ج

 مالحظات
سود 
 بازرگاني

حقوق 
 پايه

 شماره تعرفه نوع کاال

   

 اجزا و قطعات غیر الکتریکی و --- ٤ ٤٦ 
غیرالکترونیکی مورد مصرف در تجهیزات رایانه 

صفحه نمایش، صفحه کلید، چاپگر، جعبه (
 )رایانه، موشواره و غیره

٨٤٧٣  ٣٠  ٢٠

   

 برد کامل مونتاژ شده جهت واحدهای --- ٤ ٣٦ 
صفحه نمایش، (ورودی و خروجی رایانه 

 )صفحه کلید، چاپگر، موشواره

٨٤٧٣  ٣٠  ٣٠

٨٤٧٣  ٣٠  ٩٠  سایر--- ٤ -    

   
 اجزا و قطعات و متفرعات ماشینهای --- ٤ - 

 84 72شماره 

٨٤٧٣  ٤٠  ٠٠

   

 اجزا و قطعات و متفرعاتی که به طور - ٤ - 
مساوی برای استفاده در ماشینهای دو یا چند 

  لغایت 84  69شماره از شماره های 

 . مناسب باشند84  72

٨٤٧٣  ٥٠  ٠٠

   

اههای جور کردن، غربال ماشین آالت و دستگ   
کردن، جدا کردن، شستن، خرد کردن، 

ساییدن، مخلوط کردن، ورز دادن خاک، سنگ، 
از (کلوخه ها یا سایر مواد معدنی به شکل جامد 

؛ ماشین آالت به هم )جمله پودر یا خمیر
فشردن، شکل دادن یا قالب گیری کردن 

سوختهای معدنی جامد، خمیرهای سرامیکی، 
ت نشده، مواد گچ کاری، یا سایر سیمانهای سف

محصوالت معدنی به شکل پودر یا خمیر؛ 
ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری از 

 .ماسه

74  84 

   
 ماشینها و دستگاههای جور کردن، غربال - ٤ ٦ 

 کردن، جدا کردن یا شستن

00  10  8474 
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 موضوع ،دنمعا  وزارت صنایع و29/8/1380مورخ  4017دستورالعمل شماره  
 افزار برداری تولید نرم صدور پروانه بهره

سازماندهی، تولید، رشد و توسعه واحدهای تولید کننده نرم افزار در جهت بهره برداری از                   :  هدف
 .توانمندی های آنها در صنعت، معدن و بخشهای خدماتی و نظارت بر آنها

  تعاریف-1ماده  

 :واحد تولید نرم افزار :الف

ه در زمینه انجام یک یا چند با کلیه مراحل الزم در چرخه یک نظام رایانه ای،                     واحدی است ک   
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه های رایانه ای، اطّالع رسانی، ارایه خدمات مهندسی و نظارت              

 .بر کارهای مرتبط با فنّاوری اطّالعات، فعالیت می نماید

 :پروانه بهره برداری تولید نرم افزار :ب

مجوزی است که پس از بررسی های کارشناسی در صورت احراز شرایط الزم بر اساس مفاد این                    
 .دستورالعمل جهت متقاضیان از سوی حوزه معاونت امور تولید صادر می گردد

  شرح وظایف واحدهای تولید نرم افزار-2ماده  

 .دواحدهای تولید نرم افزار در زمینه های ذیل فعالیت می نمای

 یه سیستمهای مکانیزه، شبکه های رایانه ای و اطّالع رسانیته :الف

 ارایه خدمات مهندسی در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی :ب

ارایه خدمات بر آزمایش نرم افزارها و سخت افزارها و تهیه گزارش تطبیقی محصوالت سفارش و                  :ج
 تحویل شده

 ه های رایانه ای و اطّالع رسانیطراحی و راه اندازی شبک :د
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  ضوابط تشخیص شرکت نرم افزاری-3ماده  

 تولید کننده نرم افزار باید یک شخصیت حقوقی بوده و درج عنوان تولید نرم افزار در اساسنامه                      -
 .شرکت الزامی است

  شرکت متقاضی باید توسط شورای عالی انفورماتیک کشور و یا مرجعی که در این امر جایگزین                   -
 . امتیاز را کسب نموده باشد250شورا می گردد، احراز صالحیت و طبقه بندی شده و حداقل 

 شرکت متقاضی باید نرم افزارهای تولیدی خود را در دفتر شورا یا مرجعی که در این امر جایگزین                    -
 .شورا می گردد، ثبت و سپس نسبت به فروش آن اقدام نماید

 سال آخر شرکت متقاضی بر اساس اظهارنامه و برگهای          2م افزار   میانگین درآمد حاصل از فروش نر      -
از کل درآمد شرکت بوده و       %)  51(تشخیص قطعی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی باید حداقل              

 .ریال نباشد) 500,000,000(سهم فروش نرم افزار سالیانه کمتر از پانصد میلیون 

برگ قطعی تشخیص مالیاتی دریافت ننموده اند،         در شرکتهای جدیدالتأسیس که بیش از یک            -
 .آخرین اظهارنامه و برگ تشخیص مالیاتی مالک محاسبه قرار می گیرد

 حداقل امتیاز و سقف تعیین شده در این دستورالعمل برای فروش نرم افزار حسب شرایط                -1تبصره  
 .مالک عمل قرار گیردزمانی توسط معاونت امور تولید می تواند تغییر یابد و از تاریخ ابالغ 

  مدت اعتبار پروانه-4ماده  

برای )  5( سال از تاریخ صدور بوده و حسب ماده          2مدت اعتبار پروانه بهره برداری واحد تولید نرم افزار        
تعیین صالحیت مجدد مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت احراز شرایط، تمدید، و در غیر این صورت                   

 .ابطال می گردد

  شرایط تمدید-5ماده  

 )3(تداوم احراز شرایط مندرج در ماده 
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  گزارش عملکرد-6ماده  

دارندگان پروانه باید اطّالعات و آمار مورد نیاز وزارت صنایع و معادن را برابر مندرجات پرسشنامه                    
 . ماه یک بار تکمیل و ارایه دهند6پیوست، هر 

  هزینه صدور پروانه-7ماده  

 3/2/1363 مورخ   18154رداری با تمدید آن بر اساس تصویبنامه شماره           هزینه صدور پروانه بهره ب    
 . خزانه داری کل واریز می گردد310هیئت وزیران از متقاضی اخذ و به حساب 

  حسن نظارت بر اجرا-8ماده  

معاونت امور تولید پس از یک دوره آزمایشی می تواند موضوع صدور مجوز را به سازمانهای صنایع و                  
در این  .  نها تفویض نموده و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را به عهده داشته باشد                معادن استا 

صورت واحدهای متبوع استانی پس از تفویض اختیار موظف هستند روگرفت پروانه های صادره و خالصه               
 .گزارش عملکرد واحدهای تولید نرم افزار را به معاونت مذکور ارسال نمایند

  اصالحات-9ماده  

هرگونه اصالح و تغییر این دستورالعمل با پیشنهاد معاونت امور تولید و تصویب وزیر صنایع و معادن                  
 .انجام می گیرد

 10ماده  

 . تبصره تنظیم و از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد1 ماده و 10این دستورالعمل در 
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ایی  وزارت امور اقتصادی و دار15/4/1381 مورخ 19695/103نامه شماره  
 درخصوص وجوه پرداختی به محققین

 . اشعار می دارد4/4/1381م مورخ /74ـ21ـ771عطف به نامه شماره 

وجوه پرداختی به محققین و پژوهشگران بابت قراردادهای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی از امور                  
 ، مصوب   و آخرین اصالحات آن     1366قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه       )  104(مطرح در ماده    

%) 5( نبوده، لذا پرداخت کننده در این مورد خاص تکلیفی برای کسر و پرداخت پنج درصد                  27/11/1380
در همین ارتباط الزم است فرم مربوط به تنظیم             .  مالیات علی الحساب موضوع ماده یاد شده ندارد         

ره اطّالعات و خدمات مالیات     قراردادها را تکمیل و همراه یک نسخه از قرارداد را در پایان هر ماه به ادا                 
 .تحویل نمایند

البته چنان چه دریافت کنندگان وجه در خدمت پرداخت کننده بوده و دارای رابطه استخدامی اعم از                  
تمام وقت یا نیمه وقت باشند و دریافتی بابت تحقیق و پژوهش مورد نظر در قبال ارایه خدمت صورت                     

صادیق فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد و وفق مقررات            می گیرد، در این صورت این دریافتی از م        
 .فصل مالیات بر درآمد حقوق مشمول مالیات خواهد بود
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 735 سیپیوست دو ـ واژگان معادل فرهنگستان زبان و ادب فار

 

 هیئت دولت موضوع برنامه ملی 29/9/1383 مورخ 55306/31951نامه شماره  
 )زبان و رایانه(رسی در محیطهای رایانه ای بررسی و تحقیق مسایل زبانی و ادبی فا

با احترام، پیشنهادهای مربوط به برنامه ملی مطالعه و تحقیق و تدوین تاریخ فعالیتهای علمی، صنعتی             
و خدماتی در ایران و برنامه ملی بررسی و تحقیق مسایل زبانی و ادبی فارسی در محیطهای رایانه ای                      

 : هیئت وزیران مطرح و مقرر شد22/9/1383در جلسه مورخ ) زبان و رایانه(

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به تصمیمات قبلی دولت، اعتبار الزم برای تکمیل                  -1
 1384ساختمان کتابخانه ملی و ساختمان فرهنگستانهای علوم پزشکی و علوم را در الیحه بودجه سال                  

 .کل کشور پیش بینی و منظور نماید

تگاهها مکلف اند در مکاتبات، نسبت به به کارگیری واژه های مصوب فرهنگستان زبان و              کلیه دس  -2
 .ادب فارسی اقدام نمایند

 برنامه ملی مطالعه، تحقیق و تدوین تاریخ فعالیتهای علمی، صنعتی و خدماتی در ایران و برنامه                   -3
ر جلسه ای به مسئولیت رئیس     ملی بررسی و تحقیق مسایل زبان و ادب فارسی در محیطهای رایانه ای د             

بنیاد ایران شناسی و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاون ذی ربط سازمان مدیریت و                          
 .برنامه ریزی کشور بررسی و نتیجه ظرف دو هفته به هیئت وزیران اعالم شود

 در خصوص مهوریج دفتر ریاست محترم 7/1/1381 مورخ 58285نامه شماره  
 ی تخصصی رایانه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسیواژه ها ابالغ

 به تصویب شورای فرهنگستان زبان و        12/9/1380 واژه است که در مورخ        109این پیوست شامل    
این واژه ها به تأیید ریاست محترم جمهوری و ریاست عالیه فرهنگستانها، رسیده . ادب فارسی رسیده است

 دفتر ریاست محترم    7/1/1381 مورخ   58265تی طی نامه شماره     و به کلیه سازمانها و دستگاههای دول       
 .جمهوری جهت اجرا ابالغ گردیده است
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واژه ها به ترتیب الفبای التین، واژه مصوب 
 فرهنگستان معادل بیگانه

 acceptance test..................آزمون پذیرش

 accumulator.............................انباشتگر

 acyclic....................................ناچرخه ای

 adder.........................................جمع زن

 address........................................نشانی

 addressability......................رینشانی پذی

 addressing.............................نشانی دهی

 alpha test...............................آزمون الف

 alt(key)...............................دگرساز )کلید(

 واحد حساب و منطق

..........arithmetic- logic unit (ALU) 
 array..............................................آرایه

 array processor.......................پردازآرایه 

 authorization...............................اجازه

 authorized user.....................کاربر مجاز

 backbone......................................مازه

 backspace(key)...................بر پس) کلید(

 benchmar....................................محک

 benchmarking........................محک زنی

 beta test...................................آزمون ب

 binary.........................................دوگانی

 biochip.................................زیست تراشه

 bit..................................................بیت

 blinking 1..............................چشمک زن

 blinking 2.............................چشمک زنی

 bounce......................................واگشت

 bus..............................................گذرگاه

 byte..............................................بایت

 caps lock (key).............قفل تبدیل) کلید(

 case.....................................محفظه، کازه

 واحد پردازش مرکزی

.......central processing unit (CPU) 
 chip.............................................تراشه

 board (circuit)......................)مدار(تخته 

 computer......................................رایانه

 computer literacy.................سواد رایانه

 network (computer).......)رایانه ای(شبکه 

 برنامه سازی رایانه ای، برنامه نویسی رایانه ای

..................computer programming 
 control (key)........................مهار) کلید(

 coprocessor..............................هم پرداز

 cursor........................................مکان نما

 delete(Key).........................حذف) کلید(

 desktop computer..............رایانه رومیزی

 dot matrix printer..............چاپگر سوزنی

 down arrow (key(.............پایین بر) کلید(

 end (key)............................پایان بر )کلید(

 enter(key).............................ورود) کلید(

 escape (key).........................گریز )کلید(

 function (key)........................کار) کلید(

 hardware................................افزار سخت

 home (key)..........................زهآغا) کلید (
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 home page...................................آغازه

 ink- jet printer..............چاپگر جوهرافشان

 input...........................................درونداد

  input(device)............................ورودی

 insert(key).............................درج) کلید(

 keyboard..............................صفحه کلید

 laptop computer...................رایانه کیفی

 laser printer.........................چاپگر لیزری

 left arrow(key)...................بر چپ) کلید(

 line printer.........................چاپگر سطری

 local area network.............یشبکه داخل

 lower case..................................پایینی

 mainframe computer...........رایانه بزرگ

 memory unit........................واحد حافظه

 microchip...............................ریز تراشه

 microcomputer.......................ریز رایانه

 microprocessor.......................ریز پرداز

 minicomputer........................خرد رایانه

 monitor1...................................نمایشگر

 monitor2....................................پایشگر

 monitoring..............................پایشگری

 mouse.........................................موشی

 mouse pad...............................یزیرموش

 network computer............رایانه شبکه  ای

 node...............................................گره

 notebook computer.............رایانه کتابی

 num lock (key)...............قفل اعداد) کلید(

 output.........................................برونداد

 output (device)........................خروجی

 page printer.....................چاپگر صفحه ای

 pause (key)...........................مکث) کلید(

 personal computer.............رایانه شخصی

 pocket computer..................رایانه جیبی

 printer screen(key)......چاپ صفحه) کلید(

 printed circuit........................مدار چاپی

 printed circuit board.......تخته مدار چاپی

 printer.........................................چاپگر

 processing................................پردازش

 processor..................................پردازنده

 right arrow (key)..............بر راست) کلید(

 shift (key)............................تبدیل) کلید(

 software....................................افزار نرم

 space (key)..........................فاصله) کلید(

 supercomputer.........................ابر رایانه

 supermini computer.......... رایانهدابر خُر

 tab (key)..............................جهش) کلید(

 text processing......................متن پردازی

 text processor..........................متن پرداز

 up arrow (key).....................باالبر) کلید(

 upper case..................................باالیی

 word processing...................پردازی واژه

 word processor......................واژه پرداز

 workstation..........................ایستگاه کار
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واژه ها به ترتیب الفبای فارسی واژه مصوب 
 فرهنگستان معادل بیگانه

 array..............................................آرایه

 array processor......................ه پردازیراآ

 alpha test...............................آزمون الف

 beta test...................................آزمون ب

 acceptance test..................آزمون پذیرش

 home page...................................آغازه

 supermini computer.......... رایانهدر خُراب

 supercomputer.........................انهر رایاب

 authorization...............................اجازه

 accumulator.............................انباشتگر

 workstation..........................ایستگاه کار

 internet......................................اینترنت

 upper case..................................ییباال

 byte...............................................بایت

 computer programmingبرنامه سازی رایانه ای

 output.........................................برونداد

 mainframe computer............بزرگ رایانه

 bit..................................................بیت

 monitor2..................................پاالیشگر

 monitoring.............................پایشگری

 lower case..................................ینییپا

 processing................................پردازش

 processor..................................پردازنده

 board (circuit)......................)مدار(تخته 

 printed circuit board.......تخته مدار چاپی

 chip.............................................تراشه

 adder.........................................جمع زن

 printer.........................................چاپگر

 ink- jet printer..............افشان چاپگر جوهر

 line printer..........................چاپگر سطری

 dot – matrix printer...........چاپگر سوزنی

 page printer.....................اپگر صفحه ایچ

 laser printer.........................چاپگر لیزری

 blinking 1..............................چشمک زن

 blinking 2.............................چشمک زنی

 minicomputer.........................خرد رایانه

 output (device)........................خروجی

 input...........................................درونداد

 access........................................دستیابی

 binary.........................................دوگانی

 computer......................................رایانه

 رایانه جیبی

..............................pocket computer 
 home computer...................رایانه خانگی

 desktop computer..............نه رومیزیرایا

 personal computer............رایانه شخصی

 notebook computer.............رایانه کتابی

 laptop computer...................رایانه کیفی

 microprocessor.......................ریز پرداز

 microchip...............................ریز تراشه

 mouse pad..............................زیر موشی

 biochip.................................زیست تراشه
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 hardware................................سخت افزار

 computer literacy.................سواد رایانه

 network (computer).......)یانه ایرا(شبکه 

 local area network.............شبکه داخلی

 wide area network.............شبکه گسترده

 keyboard..............................صفحه کلید

 authorized user.....................کاربر مجاز

 home (key)...........................آغازه) کلید(

 up arrow (key).....................باالبر) کلید(

 end (key)............................پایان بر) کلید(

 down arrow (key).............پایین بر) کلید(

 backspace (key)................. بَرپَس) کلید(

 shift (key)............................تبدیل) کلید(

 tab (key)..............................جهش) کلید(

 print screen(key).........چاپ صفحه) کلید(

 left arrow(key)...................چپ بر) کلید(

 delete (key)..........................حذف) کلید(

 insert (key)............................درج) کلید(

 alt (key)..............................دگرساز) کلید(

 right arrow (key)..............بر راست) کلید(

 space (key)..........................فاصله) کلید(

 num lock(key)................قفل اعداد) کلید(

 caps lock........................قفل تبدیل) کلید(

 escape (key).........................گریز) کلید (

 pause (key)..........................مکث) کلید(

 control (key).........................مهار) کلید(

 enter (key).............................ورود) کلید(

 bus..............................................گذرگاه

 node...............................................گره

 backbone......................................مازه

 tex processor...........................پرداز متن

 text processing......................پردازی متن

 case............................................محفظه

 benchmark..................................محک

 benchmarking........................زنی محک

 printed circuit........................مدار چاپی

 cursor........................................مکان نما

 mouse..........................................موشی

 acyclic....................................ناچرخه ای

 software....................................نرم افزار

 address........................................نشانی

 addressability......................نشانی پذیری

 addressing.............................نشانی دهی

 desktop publishing.............نشر رومیزی

 monitor 1..................................نمایشگر

 پردازش مرکزی واحد

........central processing unit (CPU) 
 memory unit.........................واحد حافظه

 واحد حساب و منطق

..........arithmetic- logic unit (ALU) 
 word processor.......................واژه پرداز

 bounce.......................................واگشت

 input (device)............................ورودی

 coprocessor..............................همپرداز
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 واژه نامه توصیفی به ترتیب الفبای فارسی 

 array آرایه

  یک نوع داده همنام با آرایش مشخصای از ساختاری شامل مجموعه

 array processor پرداز هآرای

 ها هآرایرایانه خاصی با چند پردازنده برای پردازش موازی تعداد زیادی از 

 alpha test آزمون الف

به وسیله    افزاری جدید که معموالً درون شرکت تولید کننده و          اولین مرحله از آزمایش محصول نرم      
 .گیرد ت انجام میکارشناسان آن شرک

 beta test آزمون ب

آزمایش محصول نرم افزاری یا سخت افزاری جدیدکه با استفاده از کاربران برگزیده            از  دومین مرحله   
 .کارخانه و قبل از عرضه تجاری محصول صورت می گیرد در خارج از

 acceptance test آزمون پذیرش

های واقعی، برابر مشخصات مندرج در       ای با داده   آزمونی که با آن درستی کارکرد یک سیستم رایانه         
 .کاربر، وارسی می شود قرارداد، و زمان مورد نظر

 home page آغازه

 اینترنت نخستین صفحه اطّالعات یک فرد یا سازمان بر روی شبکه

 supermini computer رد رایانهر خُبَاَ

 معمولی های رایانه خردخرد رایانه ای با قدرت پردازش باالتر از 

 computer super  رایانهاَبَر

  گران ترین و قدرتمند ترین رده رایانه ها، سریع ترین،ترین بزرگ

 authorization اجازه

 ها یا استفاده از سیستم شمردن کاربر در دستیابی به داده مجاز
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 accumulator انباشتگر

 .دارد د نگه میثباتی که نتایج عملیات انجام شده در واحد حساب و منطق را در خو

 workstation ایستگاه کار

 یک رایانه مرکزی ای شخصی برای ارتباط با رایانه -1

 .سازی پیشرفته است ای اختصاصی که معموالً دارای پردازنده قوی و امکانات نگاره  رایانه-2

 internet اینترنت

م پیوسته و گسترده در سطح      ای به ه   های رایانه   متشکل از تعداد زیادی شبکه     ،ها شبکه جهانی رایانه  
 جهان

 upper case باالیی

  ای در قسمت باالی هر دکمه در صفحه کلیده نشان

 byte بایت

 .ای از ارقام دوگانی همجوار که معموالً برای نمایش یک نویسه به کار می رود دنباله

 computer programming ای سازی رایانه برنامه

 ای ایانههای ر  علم و فن تهیه برنامه،هنر

 output برونداد

 ای اطّالعات تولید شده به وسیله برنامه رایانه

 computer mainframe رایانه بزرگ

 رایانه ای سریع و بزرگ با قابلیت پردازش زیاد

 bit بیت

 رقم دوگانی، صفر یا یک

 monitor2 پایشگر

  تحلیلهای بعدییک سیستم پردازشی به منظور تها دریدستگاهی برای پاییدن و مشاهده فعال
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 monitoring پایشگری

 یک سیستم پردازشی به منظور تحلیلهای بعدی عمل پاییدن و مشاهده فعالیتها در

 lower case پایینی

 ای در قسمت پایین هر دکمه در صفحه کلید شانه

 processing پردازش

 ها انجام عملیات بر روی داده

 processor پردازنده

 .عهده دارد ر و اجرای دستورالعملها را برواحدی در رایانه که تفسی

 board (circuit) )مدار(تخته 

دادن و متصل ساختن       ای از جنس پالستیک یا فایبر گالس غیر هادی که برای قرار                  صفحه
 .رود ها و دستگاههای دیگر، در رایانه به کار می ای از تراشه مجموعه

 printed circuit board چاپی) مدار(تخته 

 تر برای تخته مدار قدیمیاصطالح 

 chip تراشه

 .رود می ها به کار قطعه کوچکی از سیلیس با مدارهای الکتریکی مجتمع که در ساخت رایانه

 adder زنع جم

 مدار الکترونیکی رقمی برای انجام عمل جمع

 printer چاپگر

 .اد دیگر چاپ می کندای را بر سطح کاغذ یا مو دستگاه خروجی رایانه که اطّالعات نوشتاری یا نگاره

 ink- jet printer چاپگر جوهر افشان

 . کاغذ نقش ایجاد می کند برچاپگری که با پرتاب ذرات جوهر

 line printer چاپگر سطری

 .چاپگری که در آن اطّالعات یک سطر یکجا چاپ می شود
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 dot matrix printer چاپگر سوزنی

ط است و بر این نقاط مرکب افشانده یا ضربه همراه           چاپگری که در آن حرف یا نماد، ماتریسی از نقا         
 .با مرکب وارد می شود

 page printer چاپگر صفحه ای

 .چاپگری که متن یک صفحه را یکجا چاپ می کند

 laser printer چاپگر لیزری

 .چاپگری که در آن از پرتو لیزر برای نشاندن جوهر بر کاغذ استفاده می شود

 blinking 1 زن چشمک

 .تواند متناوباً روشن و خاموش شود  تصویری که میعنصر

 blinking 2 زنی چشمک

  به منظور جلب توجه کاربر،خاموش و روشن شدن عنصری تصویری بر روی نمایشگر

 minicomputer رایانه ردخُ

 های رده متوسط رایانه

 output (device) خروجی

 .ها طراحی می شود لید خروجیبخشی سخت افزاری از سیستم رایانه که برای نمایش یا تو

 input درونداد

 انتقال داده ها به حافظه سیستم رایانه ای به منظور پردازش یا دستیابی بعدی

 access دستیابی

 رایانه و   ههای رایانه ای، دستگا   پرونده  ، ) خواندن و نوشتن  (های حافظه    فرایند دست یافتن به خانه     
 تجهیزات جانبی آن

 binary دوگانی

و یک استفاده      که در آن از ارقام صفر      ،2ل از دو جزء مربوط به دستگاه عدد نویسی در مبنای             متشک
 .رود  نیز به کار می همه ابزارهایی که با دو حالت کار می  کنند در مورد. می شود
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 computer رایانه

 ها دستگاهی برای پردازش خودکار داده

 hand- held computer , pocket computer, Palmtop computer رایانه جیبی

دست دیگر از     توان آن را با یک دست نگه داشت و با          رایانه ای کوچک و قابل حمل به ابعادی که می        
 .آن استفاده کرد یا در جیب گذاشت

 home computer رایانه خانگی

 در زانآموریز رایانه ای که در منزل برای کاربردهایی نظیر بازی، کنترل لوازم خانگی، کمک به دانش      
 .رود به کار می...  انجام تکالیف و

 desktop computer رایانه رومیزی

های شخصی و هم به       هم به رایانه   ، این اصطالح  .گیرد سطح میز کار جای می    روی  رایانه ای که بر   
 .ستگاه کاری اطالق می شودیا

 network computer ای رایانه شبکه

های رایانه ای و      به منظور اتصال به شبکه         که صرفاً   ،نبیجا  رایانه ای معموالً بدون دستگاههای    
 .رود گیری از امکانات آنها به کار می بهره

 personal computer رایانه شخصی

 .رایانه ای که برای استفاده شخصی طراحی شده است

 notebook computer رایانه کتابی

 .ک کتاب است سبک و قابل حمل که معموالً به اندازه ی،رایانه شخصی کوچک

 laptop computer رایانه کیفی

 .نوعی رایانه سبک و کوچک که به منظور حمل آسان و قرار دادن روی زانو طراحی شده است

 microprocessor ریزپرداز

 . طراحی و ساخته شده است،صورت تراشهه ای کوچک که ب پردازنده
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 microchip ریزتراشه

 ای در مقیاس میکروسکوپی تراشه

 microcomputer ایانهر ریز

 .رایانه ای که پردازنده آن معموالً از یک تراشه تشکیل می شود

 mouse pad زیر موشی

 . که موشی رایانه روی آن حرکت داده می شود ایصفحه

 biochip زیست تراشه

در مدارهای   .   به کار رود   لیسیهای سی   نوعی تراشه که قرار است به جای تراشه         )در حوزه رایانه    (-1
ها  که هنوز مراحل آزمایشگاهی خود را  می گذرانند، از مولکولهای زنده یا پروتئین                 ،ها اصلی این تراشه  

 . انرژی مصرفی آنها نزدیک به صفر خواهد بود،استفاده می شود و در نتیجه

تواند از   نوعی تراشه که در بدن موجود زنده کار گذاشته می شود و می               )  در مهندسی پزشکی  (  -2
 .ها به تبادل اطّالعات با اندامهای زنده بپردازدلیتتروطریق الک

 Hardware افزار سخت

 از قبیل بخشهای الکترونیکی و الکترومکانیکی مانند تخته         ،کلیه اجزای فیزیکی یک سیستم رایانه ای     
 مدار، دستگاههای جانبی و ورودی و خروجی

 computer literacy سواد رایانه

 ی استفاده از آنهای تواناها در حد ی با رایانهیآشنا

 )(network Computer )رایانه ای( شبکه

 به  ،جانبی که به وسیله کابل یا خط تلفن یا سایر پیوندهای ارتباطی                دستگاههای  تعدادی رایانه و  
 .یکدیگر متصل شده باشند

 local area network (LAN) شبکه داخلی

 . متر تجاوز نمی کند100از چند های آن معموالً   که فاصله گره،شبکه ای رایانه ای

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  746

 

 wide area netwok (WAN) شبکه گسترده

 ها فاقد محدودیت فاصله بین گره شبکه ای با گستردگی زیاد و

 keyboard صفحه کلید

اند  وی یک صفحه قرار گرفته     ر  که بر  رهای دیگ   نمایشگر حروف الفبا و نشانه     هایمجموعه ای از کلید  
 . از این دستگاه برای ورود اطّالعات به رایانه استفاده می شود.شوند و به رایانه متصل می

 authorized user کاربر مجاز

 .کاربری که اجازه دستیابی به سیستم برای انجام کارهای معینی را داشته باشد

 home (key) آغازه) کلید(

 .برد ای متن میابتدیا به ابتدای سطر جاری  نما را یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که مکان

 up arrow (key) رباالبَ) کلید(

نما معموالً به اندازه یک      یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که فشار دادن آن باعث حرکت مکان              
 .سطر به سمت باال می شود

 end (key) ربَ پایان )کلید(

 .برد ن متن مینما را به پایان سطر جاری یا پایا یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که مکان

 down arrow (key) ربَ پایین) کلید(

 معموالً به اندازه یک     ،نما یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که فشار دادن آن باعث حرکت مکان              
 .سطر به سمت پایین می شود

 ce (key) ربَ سپَ) کلید(

 .برد قب مینما را به اندازه یک نویسه به ع که مکانیکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه 

 shift (key) تبدیل) کلید(

 . کلیدها را انتخاب می کندییکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که معموالً نشانه باالی

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 747 پیوست دو ـ واژگان معادل فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

 tab (key) جهش) کلید(

 ،نما به بخش خاصی از متن      یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که فشار دادن آن باعث انتقال مکان            
 .یک جدول می شود ا خانه بعدی دری) پاراگراف(مانند آغازه بند 

 print screen (key) چاپ صفحه) کلید(

یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که معموالً فشار دادن آن باعث انتقال محتویات صفحه نمایش                  
 .به چاپگر می شود

 left arrow (key) ربَ چب) کلید(

 نویسه   یک نما به اندازه   مکانکت  یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که فشار دادن آن باعث حر              
 .سمت چپ می شود به

 delete(key) حذف) کلید(

 .رود ها از صفحه نمایش به کار می یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که برای حذف نویسه

 insert (key) درج) کلید(

های  ویسههایی را بین ن     توان نویسه  یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که با فشار دادن آن می               
 .موجود وارد کرد

 alt (key) دگرساز) کلید(

 به طور همزمان فشار داده       ،دو کلید دیگر  یا  یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که معموالً با یک             
 .کلیدهای ترکیب شونده گردداز یک  می شود تا سبب کارکردی غیر از کارکرد اصلی هر

 right arrow (key) ربَ راست) کلید(

ن باعث حرکت مکان نما معموالً به اندازه یک         آکلیدهای صفحه کلید رایانه که فشار دادن         یکی از   
 .نویسه به سمت راست می شود

 space (key) فاصله) کلید(

 .ها به کار می رود  که برای ایجاد فاصله بین نویسه،ت پایین صفحه کلیدسمق کلید بزرگی در

 num lock (key) قفل اعداد) کلید(
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 دادن آن بخش عددی صفحه کلید را فعال یا غیر فعال            فشارلیدهای صفحه کلید رایانه که      یکی از ک  
 .می کند

 caps lock (key) قفل تبدیل )کلید(

های باالیی کلیدهای الفبا فعال       یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که با فشار دادن آن نشانه                
 .می شود

 function (key) کار) کلید(

 .افزار مورد استفاده قادر به اجرای چند وظیفه مختلف است ر که با توجه به نرمپذی کلید برنامه

 escape (key) گریز) کلید(

 . که برای لغو یک عمل یا خارج شدن از برنامه به کار می رود رایانهیکی از کلیدهای صفحه کلید

 pause (key) مکث) کلید(

 .ن باعث ایست موقت فرایند جاری می شودیکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که فشار دادن آ

 control (key) مهار) کلید(

دهند تا    دیگری فشار می   )های(یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که آن را معموالً همزمان با کلید              
 .به کارکرد مشخصی دست یابند

 enter (key) ورود) کلید(

انی از سیستم عامل درخواست یا پایان سطر        یکی از کلیدهای صفحه کلید رایانه که با آن اجرای فرم          
 .پرداز اعالم می شود یا پاراگراف به برنامه واژه

 bus گذرگاه
 .مسیر سخت افزاری که بخشی از رایانه را به بخش دیگر مرتبط می کند

 node گره
 محل برخورد دو یا چند مجرای ارتباطی در یک شبکه رایانه ای
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 749 پیوست دو ـ واژگان معادل فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

 backbone (net work) مازه
تواند به عنوان ستون فقرات یک شبکه بزرگ،           ای با ظرفیت مجراهای ارتباطی زیاد که می         شبکه 

 .های کوچکتر را به یکدیگر مرتبط سازد شبکه

 text processor پرداز متن
 افزار مخصوص پردازش متون نرم

 text processing متن پردازی

  رایانه ای مخصوصافزار نرم  ویرایش و چاپ حروف و متون با،تغییر دادن، نوشتن

 case محفظه، کازه

 .ن جای داده می شودآجعبه ای که اجزای اصلی سخت افزاری رایانه بر اساس طرحی خاص در 

 benchmark محک

 های سیستم معیار سنجش ویژگی

 bench marking زنی محک

ارد سنجش دقت،   های استاند  با برنامه )  افزار افزار یا نرم   سخت(آزمون توان پردازش سیستم رایانه ای       
 ی، قابلیت اطمینان و هزینهی کارا،سرعت

 printed circuit مدار چاپی

 . نقش بسته استیا صفحه مداری که سیمهای ارتباط دهنده اجزای آن بر

 cursor مکان نما

 .روی صفحه نمایش مشخص می کند نشانگری که محل نویسه جاری را بر

 mouse موشی

توان مکان نما را     رایانه متصل می شود و با حرکت دادن آن می           دستگاه الکترونیکی کوچکی که به     
 .های آن به سیستم فرمانهایی داد و با دکمهکرد جا ه روی صفحه نمایش جاب

 acyclic ای ناچرخه

 .مربوط به نگاره ای که دارای چرخه نباشد
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 مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  750

 

 software افزار نرم

 پردازی  مربوط به عملیات یک سیستم دادهها و مستندات ها، قواعد، رویه مجموعه ای متشکل از برنامه

 address نشانی

 توان به محتوای آن    با ارجاع به آن می      عدد یا نمادی که مکان معینی از حافظه را مشخص می کند و           
 .مکان دست یافت

 addressability پذیری نشانی

 ای از حافظه و مانند آن قابلیت مشخص کردن نقطه) از لحاظ امکان (-1

 پذیر در حافظه و مانند آن شمار نقاط نشانی) اظ میزاناز لح (-2

 addressing دهی نشانی

 فرایند تعیین مکان یک خانه معین از حافظه) افزار در زمینه نرم (-1

 .به آنجا برودپیامی فرایند تعیین محلی در یک شبکه ارتباطی که باید ) در زمینه کاربرد (-2

 desktop publishing نشر رومیزی

های رومیزی و     د گزارش، دفترک، کتابچه راهنما یا هرگونه متن چاپی با استفاده از رایانه                   تولی
 دستگاههای جانبی دفتری

 monitor (1) نمایشگر

 صفحه نمایش رایانه

 central processing unit (CPU) واحد پردازش مرکزی

عهده    واحدهای رایانه را بر    واحدی در رایانه که تفسیر و اجرای دستورالعملها و همچنین کنترل سایر            
 .دارد

 memory unit واحد حافظه

 .عهده دارد ها را بر یکی از بخشهای اصلی رایانه که وظیفه نگهداری داده

 Arithmetic- logic unit (ALU) واحد حساب و منطق

 .بخشی از پردازنده مرکزی رایانه که عملیات ریاضی و منطقی در آن انجام می شود
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 751 پیوست دو ـ واژگان معادل فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

 word processor واژه پرداز

 پردازی نرم افزاری مخصوص واژه

 word processing واژه پردازی

 افزار رایانه ای مخصوص ها با نرم  ویرایش و چاپ حروف و واژه، تغییر دادن،نوشتن

 bounce واگشت

های رایانه ای در صورتی که به هر علتی به دست             برگشت یک پیام یا پست الکترونیک در شبکه         
 .گیرنده نرسد

 input (device) ورودی

 . می شودیها به سیستم طراح بخشی سخت افزاری از سیستم رایانه که برای ورود داده

 Coprocessor همپرداز

پردازنده اصلی به منظور افزایش توان پردازشی آن به کار               ای که برای کمک به ریز       پردازنده  ریز
 .درو می
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 دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی: ناشر

 1383بهمن ماه : چاپ اول: نوبت چاپ

  نسخه3000: شمارگان

 964-95582-3-3 شابک
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 808 شماره – نبش اندیشه یکم – نرسیده به چهارراه شهید قدوسی – خیابان دکتر شریعتی –تهران 

 
 .استفاده از مطالب کتاب با ذکر نام منبع بالمانع است

 )به همراه نسخه الکترونیکی(مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّالعات و ارتباطات ایران 

 .1383ی عالی اطّالع رسانی، دبیرخانه شورا:  تهران- خسرو سلجوقی -نصراهللا جهانگرد 

 .جدول:  ص800

ISBN  964 - 95582-3-3 
 .فهرست نویسی بر اساس اطّالعات فیپا

 .واژه نامه

 . سیاست دولت- ایران -تکنولوژی اطّالعات . 1
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 61........موضوع فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  کل کشور1383قانون بودجه سال  13تبصره  -
 63..........................................17/10/1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب  -

 87 فصل چهارم ـ  تصویب نامه های هیئت وزیران

 89...............................های اجرایی امور فرابخشی قانون برنامه سوم توسعهراهکار -
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان ”) 17(و ) 2(تصویبنامه موضوع آیین نامه اجرایی مواد  -

 96.....................................................................“ای نرم افزارهای رایانه
آیین نامه نحوه اجرای « موضوع 12/4/1381 هـ مورخ 26696ت /16426تصویبنامه شماره  -

 122.........»به منظور گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات کشورفعالیتهای مشخص 
 اجرای هآیین نامه نحو” موضوع 17/2/1382 هـ مورخ 28496ت /7386تصویبنامه شماره  -

 129.........“ارتباطات کشورو فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنّاوری اطّالعات 
 149..................وری اسالمی ایرانسیاست تجارت الکترونیکی جمه موضوع تصویبنامه -
 154............................................15/6/1380 مصوب بخشنامه خرید نرم افزار -
 154....1/12/1378تصویبنامه معافیت صادرات نرم افزار و سخت افزار از پیمان سپاری مصوب  -
  موضوع20/12/1382هـ مورخ 30232ت/م/82-12687تصویبنامه شماره  -

 155.........................................شورای عالی امنیت فضای تبادل اطّالعات کشور
جایگاه راه اندازی   موضوعمعاون اول رئیس جمهور 25/6/1383 مورخ 34181 شماره خشنامهب -

 158..........................................................»مردم«به نام ) پورتال(اینترنتی 
 160............ موضوع توصیه های نرم افزاری19/7/1383 مورخ 39360تصویب نامه شماره  -

 163 فصل پنجم ـ مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

، 485، 484، 483، 428 مصوب جلسات  ای ای اطّالع رسانی رایانهضوابط شبکه ه مقررات و -
 165.......15/8/1380  و17/7/1380، 6/6/1380، 23/5/1380، 9/5/1380 مورخ 488 و 486
 165.............................المللی  آیین نامه نحوه اخذ و ضوابط فنی نقطه تماس بین-الف
 ISP...............168  آیین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطّالع رسانی و اینترنت رسا-ب
 Coffeenet..........................................174 آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت -ج
 509مجاز مصوب جلسه   تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اطّالع رسانی رایانه ای غیر-

 178......................................................................10/10/1381مورخ 

 - دو -
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 179 فصل ششم ـ مصوبات شورای عالی اداری

 اختصاصی و عمومی نظام  اتوماسیون فعالیتهای22/4/1381ط مورخ . 722/13مصوبه شماره  -
 181...................................................................................اداری

 188..طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری 6/3/1382مورخ  37943/1901مصوبه شماره  -
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 201...... طرح ساماندهی واحدهای آماری12/9/1382  مورخ172792/1901مصوبه شماره  -

 205 فصل هفتم ـ بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 207....................................)نماتن(بخشنامه ابالغ نظام مهندسی تولید نرم افزار  -
وصی و تعاونی کوچک و متوسط فعال در زمینه  دستورالعمل پرداخت وام به شرکتهای خص-

ICT....................................................................................208 
دستورالعمل نحوه ارجاع کار و برگزاری مسابقه پروژه های مربوط به فنّاوری اطّالعات و ”-

 217...............................................................................“ارتباطات
 221..... در بخش خصوصی و تعاونیICT شیوه نامه حمایت از تحقیقات و توسعه محصوالت -
قانون “ توسعه و کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات”امه  دستورالعمل نحوه هزینه اعتبارات برن-

 230.......................................................................1382بودجه سال 
 231.............................1381بخشنامه هزینه یک درصد از اعتبارات هزینه ای سال  -
 232...........چارچوب کلی سیاست و ضوابط فعالیت شرکتهای کامپیوتری خارجی در ایران -
 به منظور اجتناب از بروز های تکفا توسط بخش خصوصی و بخشنامه الزام اجرای پروژه -

 238............................................ها مشکالت اجرایی در زمان عقد قرارداد پروژه
 رئیس سازمان مدیریت و 10/5/1380 مورخ 60610/105 - 10796/57 نامه شماره -

 239.........................................برنامه ریزی کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی
آیین نامه معامالت بخشنامه رفع هرگونه مغایرت احتمالی میان قانون محاسبات عمومی و  -

 241...................................................................................دولتی
تشخیص ) انفورماتیکی(ورزی  بخشنامه ابالغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکتهای داده -

 242...........................................................................صالحیت شده

 - دو -
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 در سال دولتی در بخش منابع مشارکت روش ICT های  پروژهاعتبار تأمین نحوه نامه شیوه -
1383...................................................................................244 

 253 الی انفورماتیکفصل هشتم ـ دستورالعملها و کاربرگهای شورای ع

 255...... دستورالعمل تکمیل فرمهای ثبت و صدور تأییدیه فنی محصول نرم افزاری رایانه ای-
 263...... خالصه جداول و ضوابط آیین نامه احراز صالحیت و طبقه بندی شرکتهای داده ورزی-
 کاربرگ معرفی شرکتهای خصوصی متقاضی استفاده از طرح حمایت از تحقیقات بخش -

 270......................................................................صی طرح تکفاخصو

 275 فصل نهم ـ دستورالعملها و آیین نامه های وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات

 277..........................................اساسنامه شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران -
 290........................................................شرکت ارتباطات سیاراساسنامه  -
 300...................................................اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت -
 311...................................................... ارتباطات داده هااساسنامه شرکت -
 قانون) 124( ماده “ب” موضوع بند )ثابتتلفن  (مخابراتی ضوابط واگذاری فعالیتهای آیین نامه -

 322....................مصوب مجمع و هیئت مدیره شرکت مخابرات ایرانبرنامه سوم توسعه 
 قانون) 124( ماده “ب” بند موضوع )تلفن ثابت (العمل واگذاری فعالیتهای مخابراتیدستور -

 330.......................................................................توسعهبرنامه سوم 

 گاه ها و اقدامها در راستای بهینه  سازی نظام اداری و اجراییدید: بخش دوم

 335  بخشنامه های مرتبط با تحقق دولت الکترونیک–فصل دهم 

 337  سازماندهی وب گاه-
های  های معادل نشانی  موضوع مجموعه12/3/1381ط مورخ / 40677بخشنامه شماره  -

 339...............................ها رتخانه برای وزاirاینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند 
های  های معادل نشانی موضوع مجموعه 22/4/1381ط مورخ /69429بخشنامه شماره  -

 345.. برای سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهورirاینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند 
های  های معادل نشانی موضوع مجموعه 22/4/1381ط مورخ /69433بخشنامه شماره  -

 346...............................ها  برای استانداریir و هماهنگ با پسوند اینترنتی یکنواخت

 - سه - - چهار - - چهار -
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های اینترنتی  های معادل نشانی  موضوع مجموعه1/5/1381ط مورخ /76955بخشنامه شماره  -
 348........... برای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانهاirیکنواخت و هماهنگ با پسوند 

های اجرایی به  کلیه دستگاه موضوع الزام 20/8/1381 مورخ 152353/1903بخشنامه شماره  -
 ir.................................................350های اینترنتی با پسوند  استفاده از نشانی

های اجرایی به رعایت   الزام دستگاهموضوع 27/9/1381 مورخ 177146/1903بخشنامه شماره  -
 354....های اینترنتی و اعالم ضوابط پرداخت هزینه ایجاد آنها ضوابط مربوط به محتوای جایگاه

 359 ای سیستمهای عمومی ضوابط و ویژگی ه-
های مورد انتظار   موضوع ضوابط و ویژگی18/10/1381 مورخ 191675/1903بخشنامه شماره  -

 361..........................................................سیستمهای پرسنلی و تشکیالت
های   موضوع اعالم ضوابط و ویژگی18/10/1381 مورخ 191679/1903بخشنامه شماره  -

 369.............................................................................سیستم مالی
 موضوع اعالم ضوابط و ویژگی های مورد 1/5/1382 مورخ 81862/1903 بخشنامه شماره -

 374....................................................................انتظار سیستم عمرانی
های سیستم   موضوع شاخصها و ویژگی21/8/1382 مورخ 159536/1903بخشنامه شماره  -

 378.................................................................................دبیرخانه
 موضوع ضوابط و ویژگی های مورد انتظار 16/3/1383 مورخ 41929/1903 بخشنامه شماره -

 387.........................................................ابتسیستم اموال و دارایی های ث
 موضوع ضوابط و ویژگی های مورد انتظار 25/5/1383 مورخ 93854/1903 بخشنامه شماره -

 395.............................................................................سیستم انبار
 ضوابط و ویژگی های سیستم اعالم موضوع 7/9/1383 مورخ 162704/1903 شماره بخشنامه -

 403....................................................................................نقلیه
ی های سیستم  ضوابط و ویژگاعالم موضوع 7/9/1383 مورخ 162645/1903 شماره بخشنامه -

 411......................................تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت
 423 و استانهای پیشرو) درگاه( پورتال -

 موضوع انتخاب چهار استان پیشرو در 16/10/1381 مورخ 189869/1903بخشنامه شماره  -
 425.......................................زمینه اتوماسیون اداری و استقرار دولت الکترونیکی

 426................ موضوع پورتال استانی8/7/1383 مورخ 121905/1903 بخشنامه شماره -
 438................................... حداقل ضوابط و ویژگی های نرم افزاری پورتال استانی-

 - پنج -
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 443  آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان دولت-
 موضوع آموزش فنّاوری اطّالعات کارکنان 2/11/1381 مورخ 203222/1903بخشنامه شماره  -

 445....................................................................................دولت
، موضوع ضوابط مربوط به تعیین صالحیت 7/5/1382خ  مور85791/1903بخشنامه شماره  -

 473.........................................................مؤسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی
ه ی موضوع امتیاز دهی به افراد در صورت ارا25/3/1382 مورخ 50815/1903بخشنامه شماره  -

 475..........................................های مربوط به مهارتها های پایان دوره گواهینامه
 477...موضوع دوره های فنّاوری اطّالعات 27/3/1383 مورخ 50961/1903 بخشنامه شماره -

 برنامه ساختاری و عملکردی شورای عالی اطّالع رسانی: بخش سوم

 483 فصل یازدهم ـ وظایف و سازمان کار دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی

  و 25/1/1377 مورخ 418 و 417آیین نامه شورای عالی اطّالع رسانی مصوب جلسات  -
 485.................................................ی انقالب فرهنگی شورای عال8/2/1377
 دفتر رئیس جمهور موضوع وظایف و سازمان کار 13/4/1379 مورخ 13510 نامه شماره -

 489.......................................................دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی

 493 فصل دوازدهم ـ صورتجلسات شورای عالی اطّالع رسانی

 495..........................16/10/1377صورتجلسه اول شورای عالی اطّالع رسانی مورخ  -
 496...........................24/9/1378وم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ صورتجلسه د -
 497............................7/2/1379 سوم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ  صورتجلسه-
 500.........................11/5/1379چهارم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ  صورتجلسه -
 501.................................................................... کمیسیون راهبردی-
 502.........................کمیسیون تخصصی فنّاوری اطّالعات، تحقیقات و منابع انسانی -
 504...............تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکیکمیسیون  -
 506............)اطّالع رسانی (کمیسیون تخصصی امور حقوقی فنّاوری اطّالعات و ارتباطات -
 507......................................کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات -
 509.................................... کشورکمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری -
 510.............................محیط الکترونیکی و اینترنت کمیسیون تخصصی اخالق در -
 511.........................30/3/1380 صورتجلسه پنجم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -

 - شش -
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 513........................14/12/1382 صورتجلسه ششم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -
 520.................................. جدول زمانی کنفرانس سران در زمینه جامعه اطّالعات-
 WSIS.................................................521 نقش سازمانهای بین المللی در -
 524......................................... سران در زمینۀ جامعه اطّالعاتکنفرانس عالی -
 527........................................................................رویۀ عملکردی -

 جدول نهادهای بین المللی مؤثر در جامعه اطّالعات 

 
در . ir نظام مدیریت ثبت نام دامنه 14/12/1381 مصوبه شورای عالی اطّالع رسانی جلسه مورخ -

 555..........................................................................محیط دیجیتال
 موضوع برنامه توسعه و 14/12/1381 مصوبه جلسه ششم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -

 558...............................................کاربری فنّاوری اطّالعات و ارتباطات ایران
 559..........................24/3/1382 صورتجلسه هفتم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -
 شورای عالی اطّالع رسانی به منظور حضور فعال ایران در 24/3/1382 اقدامات مصوب جلسه -

 WSIS...................................................................562اجالس جهانی 
 در استانهای ICT در خصوص توسعه 18/3/1382 جلسه مورخ  مصوبه کمیسیون راهبردی-

 563.............................................................................نمونه کشور
 17/2/1382 مورخ 28496ت /7386 اصالحات پیشنهادی در جدول پیوست مصوبه شماره -

 564............................................................................هیئت وزیران
 565.........................23/2/1383 صورتجلسه هشتم شورای عالی اطّالع رسانی مورخ -

 569 خصصیفصل سیزدهم ـ عملکرد و تعاریف کمیسیونهای ت

 های مستقل و استانها  دستگاه،ها ارتباطات وزارتخانهو شورای راهبری دبیران فنّاوری اطّالعات  -
.........................................................................................571 

 571.........های مستقل ها و دستگاه ارتباطات وزارتخانهو شورای راهبری فنّاوری اطّالعات  -
 576.................................... ارتباطات استانها وشورای راهبری فنّاوری اطّالعات -
 580..................................................................فنیکارگروه راهبری  -
 ICT......................................580 شرح وظایف و اعضای کارگروه راهبری فنی -
 581...................................................................... کارگروه های فنی-

 - هفت - - هشت -
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 590...................................... کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات-
 593.................... کمیته های فرعی کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعات-
ت شورای عالی  گزارش کار کمیته های کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی و تولید اطّالعا-

 594.............................................................................اطّالع رسانی
 599......................... کمیسیون تخصصی فنّاوری اطّالعات، تحقیقات و منابع انسانی-
 600............... کمیسیون تخصصی اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی-
 موضوعات مورد بررسی و تصویب در زمینه اطّالع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت -

 602..............................................................................الکترونیکی
 604....................سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران) ویرایش ششم (-
 608.......................................... کمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری-
 611....................................... بررسی رویکردهای مختلف در تحول نظام اداری-
 613......................... کمیته های فرعی کمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری-
 614...........................طات کمیسیون تخصصی امور حقوقی فنّاوری اطّالعات و ارتبا-
 615.................................................................... کمیسیون راهبردی-
 موضوع استانداردهای ذخیره و بازیابی اطّالعات، 15/9/1382 مورخ 1795/190 مصوبه شماره -

 استاندارد تبادل اطّالعات و استاندارد ذخیره و بازیابی حروف فارسی در محیط رایانه ای 
)MARC21, UNICODE, XML(.....................................................619 
 196...............................کمیسیون راهبردی موضوعات مورد بررسی و تصویب در -
 621..... بررسی مؤلفه های اصلی آیین نامه مصوب در امر دسترسی به شبکه های اطّالع رسانی-
گزارش فعالیتهای پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی جهت طراحی و تدوین برنامه  -

 625.....................................................................................تکفا
 626................................................................. هماهنگی با دستگاه ها-
 627.......................................)و بین المللیملی ( مطالعات و گزارشات تهیه شده -
 LCPP.630) 1381تیرماه  (ICT تهیه مقاالت جهت ارایه در همایش استراتژیک توسعه ملی -
 631............................................... سمینارهای ارایه شده در مجامع گوناگون-
 631........................................ فعالیتهای کارشناسی فعالیتهای داخلی و خارجی-
 از  موضوع حمایت مالی تعدادی11/6/1383 مورخ 2506/190 دستورالعمل شماره -

 636.........پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترا، مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات

 - هشت -
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 637 ضوابط حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات-

  ـ سایر قوانین و مقررات مرتبط با فنّاوری اطّالعات و ارتباطات1پیوست شماره 

 649 ین و تصویبنامه های مرتبط قوان-
 651................................ تولیدی و ، مهندسی وقانون حداکثر استفاده از توان فنی -
 655...................................................... موادی از قانون محاسبات عمومی-
 659........................................................ آیین نامه قانون معامالت دولتی-
 659........................آن بعدی اصالحیه های و 1366 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون -

  انتشاراتی و برگزاری دوره های خاصقانون فروش خدمات کامپیوتری، فنی و
 658............................................ مجلس شورای اسالمی10/12/1365مصوب 

 659....... مجلس شورای اسالمی9/10/1382قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  -
 قانون بودجه سال 19بند ذ تبصره (ممنوعیت خرید سخت افزار و نرم افزار از خارج از کشور  -

 659........................... مجلس شورای اسالمی24/12/1382مصوب ) کل کشور 1383
 مجلس شورای ملی 11/10/1348لفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ؤقانون حمایت حقوق م -

 660....................................................................................سابق
 668.................قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) 21(نامه اجرایی ماده  آیین -

 669  بخشنامه معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-
موضوع موافقتنامه و شرایط عمومی  24/5/1379 مورخ 1670/105-2753/54بخشنامه شماره  -

 671........................)3419نشریه شماره ( همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
 693  بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی-

 سازمان تأمین اجتماعی، موضوع حق بیمه 26/4/1378 مورخ 5562/52 نامه شماره -
 695.............................................حقیقاتی و پژوهشیقراردادهای حسابرسی و ت

 سازمان تأمین اجتماعی، موضوع حق بیمه 26/4/1378 مورخ 5566/52 نامه شماره -
 697...............................................قراردادهای شرکتها و مؤسسات کامپیوتری

 سازمان تأمین اجتماعی موضوع دستورالعمل 6/5/1380 مورخ 14 بخش سوم بخشنامه شماره -
نحوه محاسبه و وصول و صدور (ور حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشا

 699............................................................................)مفاصاحساب

 - نه -
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 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص فعالیتهای 4/3/1381 مورخ 18771/5204 نامه شماره -
 705................................................................................قراردادی

 سازمان تأمین اجتماعی موضوع نحوه شناسایی 31/5/1383 مورخ 55441/52 بخشنامه شماره -
 707..............................................و محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی

 711  مقررات مرتبط-
 713..... بخشنامه وزارت  بازرگانی موضوع نحوه فعالیت عرضه کنندگان کاال و خدمات خارجی-
 IT..................................716 در خصوص 1383 مقررات صادرات و واردات سال -
 وزارت صنایع و معادن، موضوع صدور پروانه 29/8/1380 مورخ 4017 دستورالعمل شماره -

 724................................................................بهره برداری تولید نرم افزار
 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص وجوه 15/4/1381 مورخ 19695/103 نامه شماره -

 727.....................................................................پرداختی به محققین
 729  مقررات بانکی-

 731.............................................................. مصوبات کمیته بانکداری-
 1/6/1383 بخشنامه اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مورخ -

 734....................................دهندگان خدمات پرداختموضوع مقررات ناظر بر ارایه 
دفتر رئیس جمهور موضوع موافقت رئیس جمهور با 6/4/1383 مورخ 16313 نامه شماره -

  مورخ 28496ت/7386 پیوست مصوبه شماره 5کد “ 3”تصمیمات جلسه در اجرای بند 
 750............................................................... هیئت وزیران17/2/1382

اوری اطّالعات و ـ واژگان معادل فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فن2ّپیوست شماره 
 753 ارتباطات

 هیئت دولت موضوع برنامه ملی بررسی و 29/9/1383 مورخ 55306/31951نامه شماره  -
 751..................)زبان و رایانه(تحقیق مسایل زبانی و ادبی فارسی در محیطهای رایانه ای 

ابالغ   دفتر ریاست محترم ریاست جمهوری در خصوص7/1/81 مورخ 58285نامه شماره  -
 755..........................های تخصصی رایانه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه

 755....................ها به ترتیب الفبای التین واژه مصوب فرهنگستان معادل بیگانه واژه -
 760....................واژه مصوب فرهنگستان معادل بیگانه ها به ترتیب الفبای فارسی واژه -
 765...............................................نامه توصیفی به ترتیب الفبای فارسی واژه -

 - ده -
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 پیشگفتار

اطّالعاتی یکپارچه، تبلوری مجدد از کلیه فرایندهای متعارف و سنتی اجتماعی نظیر کسب و                  جامعه
و حتی فعالیتهای شخصی، نظیر تفریحات و مانند آن در قالبی نوین با استفاده از فنّاوری ... کار، آموزش و 

رکتهای توسعه  بررسی دیگر تجارب، بیانگر این واقعیت است که ح          .  است)  ICT(ارتباطات و اطّالعات    
ICT                    که منشأ بخشی و یا نهادی داشته و فاقد یک برنامه جامع فرابخشی ملی بوده اند به سطح مطلوب 

همچنین در برخی موارد، نتایج این گونه حرکتها به عنوان عوامل بازدارنده و محدود             .  کارایی نیانجامیده اند 
ه اطّالعاتی یکپارچه در کشور، مستلزم یک        لذا تحقق جامع  .  کننده حرکتهای ملی هم افزا مطرح شده اند      

برنامه ریزی استراتژیک و اجرای آن در سطح ملی و در بخشهای مربوطه است که باید با هماهنگی،                      
. هم اندیشی ملی و در سطح مدیران ارشد کشور و با توجه به تجارب کشورهای پیشتاز صورت پذیرد                     

مل با اقتصاد جهانی که از ارکان برنامه چهارم توسعه            دستیابی به رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعا         
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران می باشد، نیازمند هم سویی تمامی بخشها و                    

 .زیرمجموعه های کشور در به کارگیری فنّاوری ارتباطات و اطّالعات است

 
 جهانگرد...    نصرا                                                      

                                                         دبير شوراي عالي اطّالع رساني و

                                                 نماينده ويژه رئيس جمهوري در فنّاوري اطّالعات و ارتباطات

 
 

 

 -  يازده-
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 مقدمه

 
 
 

یکی از مباحث اصلی جمهوری اسالمی ایران تبدیل گشته و با سایه              امروزه فنّاوری و ارتباطات، به       
. افکندن این فنّاوری بر تمامی شئون زندگی مردم، مسائل و چالشهای مختلف حقوقی را پدید آورده است                

در این راستا با توجه به جدید بودن مباحث و تنوع قوانین و مقررات مرتبط، در پایان برنامه سوم توسعه و                     
 مشتمل بر قوانین، مصوبات و          ایمجموعهنامه چهارم توسعه این نیاز احساس گردید که              آغاز بر 

 . گردد تدوینارتباطاتو  با توسعه فنّاوری اطّالعات مرتبطآیین نامه های اجرایی 

بر این اساس، قوانین، آیین نامه های اجرایی، تصویبنامه های هیئت وزیران، مصوبات شورای عالی                
و شورای عالی اداری، بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی             انقالب فرهنگی   

اطّالع رسانی از بعد از انقالب اسالمی تاکنون، گردآوری، تدوین و تنقیح حقوقی گردید و موارد اصالحی                  
مهوری به شرح متن اعمال و متن قوانین برای دقت بیشتر و حفظ ارزش حقوقی با متن روزنامه رسمی ج                  

که ماحصل آن این مجلد شامل سه بخش و دو پیوست می باشد، که در                 .  اسالمی ایران تطبیق گردید   
رهنمودهای مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در خصوص سیاستهای کلی نظام               اول،   بخش

ات ، قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی، تصویبنامه های هیئت وزیران، مصوب             در امر اطّالع رسانی   
شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبات شورای عالی اداری، بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی             

دستورالعملها و آیین نامه های وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّالعات، در          کشور، شورای عالی انفورماتیک و       
 .فصول مختلف ارائه گردیده است

 دولت الکترونیک بالغ بر بیست بخشنامه با تفکیک            بخشنامه های مرتبط با تحقق       دوم بخشدر  
وظایف و سازمان کار دبیرخانه شورای عالی اطّالع رسانی، صورتجلسات            ،   سوم بخشدر  موضوعی و   

 .شورای عالی اطّالع رسانی، عملکرد و تعاریف کمیسیونهای تخصصی مدون شده است
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لب کتاب، نسخه الکترونیکی، در قالب لوح       به منظور کاربردی تر نمودن و استفاده سریع و آسان از مطا          
... فشرده دارای قابلیتهای ویژه ای در جستجوی واژه، نمایش مناسب مطالب، امکان ارسال آن به چاپگر و           

 .همزمان تهیه گردیده است

این مجموعه با وجود تالشی که در جهت رفع نقایص و اشکاالت آن به عمل آمده است، یقیناً دارای                   
می باشد که دریافت آن از سوی محققان و اندیشمندان کشور، گردآورندگان این مجموعه را               کاستی هایی  

 .در تصحیح آن در مراحل بعدی یاری خواهد داد
 

  شوراي عالي اطّالع رسانيدبيرخانه

 ١٣٨٣من ماه                                                                                                  به
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