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تَضیح اذتػاری
تلحیح  ٚاكالح ٘ظبْ اداسی  ٚلضبیی تب سػیذٖ ثٚ ٝضؼی وٝ
ثتٛا٘ذ ثش٘بٔ ٝسا دس خٟت ٞذفٟبیؾ ثٝدسػتی اخشا وٙذ،

هزجغ تػَیة

ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

ًىات ولیسی
ػذاِت اختٕبػی ،ؿفبیت  ٚػذْ ػّیمٌ ٝشایی  ٚاكالح ٘ظبْ
اداسی

هاّیت

سیاستگذاری

اكالح ٘ظبْ اداسی دس خٟت :افضایؾ تحشن  ٚوبسایی ،ثٟجٛد
خذٔبت سػب٘ی ثٔ ٝشدْ ،تأٔیٗ وشأت ٔ ٚؼیـت وبسوٙبٖ،
ثىبسٌیشی ٔذیشاٖ الیك  ٚأیٗ  ٚتأٔیٗ ؿغّی آ٘بٖ ،حزف یب ادغبْ
ٔذیشیتٟبی ٔٛاصی ،تأویذ ثش تٕشوضصدایی دس حٛصٜٞبی اداسی ٚ

اكالح ٘ظبْ اداسی دس ساػتبی حزف ٔٛاصی وبسی ،تٛػؼٝ
ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

ثخؾ خلٛكی ،ػذاِت اختٕبػی  ٚأبیؾ ػشصٔیٙی ،اكالح

سیاستگذاری

٘ظبْ ٔبِیبتی ،تمٛیٙت ٘ظبْ ثبصسػی ٘ ٚظبست

اخشایی ،پیـٍیشی اص فؼبد اداسی ٔ ٚجبسص ٜثب آٖ ٚ ،تٙظیٓ لٛا٘یٗ
ٔٛسد ٘یبص

5775

1382/08/12

-

-

ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

تٛػؼ ٝیبفت ،ٝثشخٛسداس اص دا٘ؾ پیـشفت ،ٝتٛا٘ب دس تِٛیذ ػّٓ
 ٚفٙبٚسی ،فشكت ٞبی ثشاثش  ٚتٛصیغ ٔٙبػت دس آٔذ

سیاستگذاری

تمٛیت ٟ٘ضت ٘شْ افضاسى  ٚتشٚیح پظٞٚؾ .ـ وؼت فٙبٚسى ،ثٝ
ٚیظ ٜفٙبٚسیٞبى ٘ ٛؿبُٔ :سیضفٙبٚسى  ٚفٙبٚسیٞبى صیؼتی،

4

سیاست ّای ولی تزًاهِ چْارم تَسؼِ

-

1382/09/11

ثٙذ  ٚ 9ثٙذ 17

5

سیاستّای ولی ًظام زر اهَر "پسافٌس غیزػاهل"

-

1389/11/29

ثٙذ  ٚ 10ثٙذ 11

6

سیاستّای ولی تزًاهِ پٌجن تَسؼِ

-

1387/10/21

اعالػبت  ٚاستجبعبت ،اكالح ٘ظبْ اداسى  ٚلضبیى دسخٟت:

تمٛیت ٚخذاٖ وبسی  ٚا٘ضجبط اختٕبػی ،تمٛیت ٟ٘ضت ٘شْ

افضایؾ تحشن  ٚوبسآیى ،ثٟجٛد خذٔتسػب٘ى ثٔ ٝشدْ ،تأٔیٗ

افضاسی ،تججیٗ  ٚاػتحىبْ ٔشدْ ػبالسی ،ػذاِت اختٕبػی ٚ

وشأت ٔ ٚؼیـت وبسوٙبٖ ،ثٝوبسٌیشى ٔذیشاٖ  ٚلضبت الیك ٚ

ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

أیٗ  ٚتأٔیٗ ؿغّى آ٘بٖ ،حزف یب ادغبْ ٔذیشیتٞبى ٔٛاصى،

فشكت ٞبی ثشاثش ،تحمك سؿذ التلبدی ،سؿذ ثٟشٚ ٜسی ٚ

سیاستگذاری

أبیؾ ػشصٔیٗ

تبویذ ثش تٕشوضصدایى دسحٛصٜٞبى اداسى  ٚاخشایى ،پیـٍیشى اص
فؼبد اداسى ٔ ٚجبسص ٜثب آٖ  ٚتٙظیٓ لٛا٘یٗ ٔٛسد ٘یبص.
حٕبیت الصْ اص تٛػؼ ٝفٙبٚسی  ٚكٙبیغ ٔشتجظ ٔٛسد ٘یبص وـٛس دس
پذافٙذ غیشػبُٔ ثب تأویذ ثش عشاحی  ٚتِٛیذ داخّی ٚ .ث ٝوبسٌیشی
اك ٚ َٛضٛاثظ پذافٙذ غیشػبُٔ دس ٔمبثّ ٝثب تٟذیذات ٘شْافضاسی

حٕبیت الصْ اص تٛػؼ ٝفٙبٚسی  ٚأٙیت دادٞ ٜب  ٚاعالػبت،
ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

ٔمبثّ ٝثب تٟذیذات ٘شْافضاسی ٚاِىتش٘ٚیىی  ٚحفظ  ٚكیب٘ت

سیاستگذاری

ؿجىٞ ٝبی اعالع سػب٘یٔ،خبثشاتی  ٚسایب٘¬ٝای

ٚاِىتش٘ٚیىی  ٚػبیش تٟذیذات خذیذ دؿٕٗ ثٙٔ ٝظٛس حفظ ٚ
كیب٘ت ؿجىٞ ٝبی اعالعسػب٘یٔ،خبثشاتی  ٚسایب٘ٝای.
تٛإ٘ٙذػبصى ثخؾ غیشدِٚتى ثشاى ٔـبسوت دس تِٛیذ ػّٓ ٚ

تٛإ٘ٙذػبصى ثخؾ غیشدِٚتى ثشاى ٔـبسوت دس تِٛیذ ػّٓ

فٙبٚسى.

 ٚفٙبٚسى ،ثٟجٛد خذٔت سػب٘ى ثٔ ٝشدْ ،اكالح ٘ظبْ اداسى

اكالح ٘ظبْ اداسى  ٚلضبیى دس خٟت :افضایؾ تحشن  ٚوبسآیى،

 ٚلضبیى  ،تمٛیت  ٚوبسآٔذ وشدٖ ٘ظبْ ثبصسػى ٘ ٚظبست،

ثٟجٛد خذٔت سػب٘ى ثٔ ٝشدْ ،تأٔیٗ وشأت ٔ ٚؼیـت وبسوٙبٖ،
ثٙذ  ،4-7ثٙذ  ،14ثٙذ  ٚ 34ث ٝوبسٌیشى ٔذیشاٖ  ٚلضبت الیك  ٚأیٗ  ٚتأٔیٗ ؿغّى آ٘بٖ،
ثٙذ 3-44

حزف یب ادغبْ ٔذیشیتٟبى ٔٛاصى ،تأویذ ثش تٕشوض صدایى دس
حٛصٜٞبى اداسى  ٚاخشایى ،پیـٍیشى اص فؼبد اداسى ٔ ٚجبسص ٜثب آٖ
 ٚتٙظیٓ لٛا٘یٗ ٔٛسد ٘یبص.
تٙظیٓ  ٕٝٞفؼبِیتٞبى ٔشثٛط ث ٝسؿذ  ٚتٛػؼ ٝالتلبدى ثش پبیٝ
ػذاِت اختٕبػى .ایدبد ػبٔب٘ ٝیىپبسچ٘ ٝشْافضاسى اعالػبتى

سؿذ ٔٙبػت التلبدى  ،ایدبد ػبختبسٞبى ٔٙبػت ثشاى
ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

ایفبى ٚظبیف حبوٕیتى ،ػذاِت اختٕبػى  ٚوبٞؾ فبكّٝ
ٔیبٖ دسآٔذٞبى عجمبت  ،ایدبد ػبٔب٘ ٝیىپبسچ٘ ٝشْافضاسى
اعالػبتى ،استمبء ػغح حفبظت اص اعالػبت سایب٘ٝاى ،حفظ
أٙیت ػبٔب٘ٞٝبى اعالػبتى  ٚاستجبعى ثٙٔ ٝظٛس كیب٘ت اص
فضبى تجبدَ اعالػبت،

سیاستگذاری

چبثه ػبصی ٔ ،تٙبػت ػبصی ٙٔ ٚغمی ػبختٗ تـىیالت
٘ظبْ اداسی ،ػذاِت ٔحٛسی  ،ا٘ؼغبف پزیشی  ٚػذْ تٕشوض
اداسی  ٚػبصٔب٘ی ثب سٚیىشد افضایؾ اثشثخـی ،ػشػت ٚ

چبثه ػبصی ٔ ،تٙبػت ػبصی ٙٔ ٚغمی ػبختٗ تـىیالت ٘ظبْ

ویفیت خذٔبت وـٛسی ،تٛخ ٝث ٝاثشثخـی  ٚوبسآیی دس

اداسی دس خٟت تحمك اٞذاف چـٓ ا٘ذاص .ا٘ؼغبف پزیشی  ٚػذْ

فشآیٙذٞب  ٚسٚؿٟبی اداسی ثٙٔ ٝظٛس تؼشیغ  ٚتؼٟیُ دس

تٕشوض اداسی  ٚػبصٔب٘ی ثب سٚیىشد افضایؾ اثشثخـی ،ػشػت ٚ
ثٙذ  ،10ثٙذ  ،11ثٙذ  ،14ثٙذ

7

سیاست های کلی نظام اداری

-

1389/01/14

8

سیاست ّای ولی تزًاهِ ضطن تَسؼِ

-

1394/04/09

ثٙذ  ،31ثٙذ  ٚ 34ثٙذ 39

9

سیاستّای ولی «التػاز هماٍهتی»

-

1392/11/29

ثٙذ 16

10

سیاستّای ولی ػلن ٍ فٌاٍری

-

1393/06/29

11

سیاستهای کلی نظام در دوره چشنانداز

-

-

12

سیاست ّای ولی اغل  44لاًَى اساسی

-

1384/03/01

ثٙذ د سدیف 1-1

13

سیاست ّای ولی ًظام زر ترص رضس ٍ تَسؼِ فٌاٍری

-

1383/021/06

ثٙذ  ٚ 7-1ثٙذ 4-2

 ٚ 15ثٙذ 17

اسائ ٝخذٔبت وـٛسی ،وُ ٍ٘شیٕٞ ،ؼٛػبصیٕٞ ،بٍٙٞی ٚ

ویفیت خذٔبت وـٛسی .وُ ٍ٘شیٕٞ ،ؼٛػبصیٕٞ ،بٍٙٞی ٚ
تؼبُٔ اثشثخؾ دػتٍبٟٞبی اداسی ثٙٔ ٝظٛس تحمك اٞذاف

ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

فشاثخـی  ٚچـٓ ا٘ذاص .تٛػؼ٘ ٝظبْ اداسی اِىتش٘ٚیه  ٚفشآٞ

تؼبُٔ اثشثخؾ دػتٍبٟٞبی اداسی  ،تٛػؼ٘ ٝظبْ اداسی
اِىتش٘ٚیه  ٚفشا ٓٞآٚسدٖ اِضأبت آٖ ثٙٔ ٝظٛس اسائٝ

سیاستگذاری

ٔغّٛة خذٔبت ػٕٔٛی ،خذٔبت سػب٘ی ثشتشٛ٘ ،یٗ  ٚویفی

آٚسدٖ اِضأبت آٖ ثٙٔ ٝظٛس اسائٔ ٝغّٛة خذٔبت ػٕٔٛی .خذٔبت

ثٙٔ ٝظٛس استمبی ػغح سضبیتٕٙذی  ٚاػتٕبد ٔشدْ ،ؿفبف

سػب٘ی ثشتشٛ٘ ،یٗ  ٚویفی ثٙٔ ٝظٛس استمبی ػغح سضبیتٕٙذی ٚ

ػبصی  ٚآٌبٞی ثخـی ٘ؼجت ث ٝحمٛق  ٚتىبِیف ٔتمبثُ

اػتٕبد ٔشدْ.

ٔشدْ ٘ ٚظبْ اداسی ٟ٘ ،بدی ٝٙػبصی ٚخذاٖ وبسی ،ا٘ضجبط
اختٕبػی ،فش ًٙٞخٛد وٙتشِی ،استمبی ػالٔت ٘ظبْ اداسی
 ٚسؿذ اسصؿٟبی اخاللی  ،یىپبسچ ٝػبصی اعالػبت

اػتمشاس ٘ظبْ خبٔغ  ٚوبسآٔذ آٔبس  ٚاعالػبت وـٛس ،.ایدبد ،تىٕیُ
 ٚتٛػؼ ٝؿجىّٔ ٝی اعالػبت  ٚتأٔیٗ أٙیت آٖ ،تؼّظ ثش

سؿذ التلبدی  ،ثٟجٛد ٔؼتٕش فضبی وؼت  ٚوبس  ،وؼت

دسٚاصٜٞبی ٚسٚدی  ٚخشٚخی فضبی ٔدبصی  ٚپبالیؾ ٛٞؿٕٙذ آٖ

خبیٍب ٜثشتش ٔٙغم ٝدس تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه دس ثؼتش

 ٚػبٔب٘ذٞی ،احشاص ٛٞیت  ٚتح َٛدس ؿبخق تشافیىی ؿجى ٝثٝ

ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

ؿجىّٔ ٝی اعالػبت،تٛػؼٔ ٝحتٛی دس فضبی ٔدبصی،

عٛسی و 50 ٝدسكذ آٖ داخّی ثبؿذ ،استمبء ػالٔت اداسی ٚ

ایدبد ،تىٕیُ  ٚتٛػؼ ٝؿجىّٔ ٝی اعالػبت  ٚتأٔیٗ أٙیت

التلبدی ٔ ٚجبسص ٜثب فؼبد دس ایٗ ػشك ٝثب تذٚیٗ ساٞجشد ّٔی

آٖ ،استمبء ػالٔت اداسی  ٚالتلبدی ،

سیاستگذاری

ٔجبسص ٜثب فؼبد  ٚتلٛیت لٛا٘یٗ ٔشثٛط،
تٛػؼ ٝوبسآفشیٙی  ٚث ٝحذاوثش سػب٘ذٖ ٔـبسوت آحبد
خبٔؼ ٝدسفؼبِیتٞبی التلبدی  ،پیـتبصیبلتلبد دا٘ؾ
ثٙیبٖ ،كشف ٝخٛیی دس ٞضیٞٝٙبی ػٕٔٛی وـٛس ثب تأویذ

كشف ٝخٛیی دس ٞضیٞٝٙبی ػٕٔٛی وـٛس ثب تأویذ ثشتح َٛاػبػی
دس ػبختبسٞبٙٔ ،غمی ػبصی ا٘ذاص ٜدِٚت  ٚحزف دػتٍبٜٞبی

ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

ٔٛاصی  ٚغیشضشٚسٞ ٚضیٞٝٙبی صایذ

ثشتح َٛاػبػی دس ػبختبسٞبٙٔ ،غمی ػبصی ا٘ذاص ٜدِٚت ٚ
حزف دػتٍبٜٞبی ٔٛاصی  ٚغیشضشٚسٞ ٚضیٞٝٙبی صایذ،

سیاستگذاری

اػتفبد ٜاص ٕٝٞى ظشفیتٟبى دِٚتى ٔ ٚشدٔى ،اػتفبدٜى
حذاوثشى اص صٔبٖٙٔ ،بثغ  ٚأىب٘بت ،پبیؾ ٚاعالع سػب٘ی ،
٘ظبست دس  ٕٝٞػغٛح
افضایؾ ػ ٟٓػّٓ  ٚفٙبٚسی دس التلبد  ٚدسآٔذ ّٔی ،اصدیبد

ػبٔب٘ذٞی ٘ظبْ ّٔی آٔبس  ٚاعالػبت ػّٕی ،پظٞٚـی  ٚفٙبٚسی
خبٔغ  ٚوبسآٔذٔ ،بیت اص ٔبِىیت فىشی ٔ ٚؼٛٙی  ٚتىٕیُ
ثٙذ ،4-2ثٙذ  ٚ 6-5ثٙذ  7-5صیشػبختٞب  ٚلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔشثٛط ،افضایؾ ٘مؾ ٔ ٚـبسوت

تٛاٖ ّٔی  ٚاستمبء وبسآٔذی ،افضایؾ ٘مؾ ٔ ٚـبسوت
ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

ثخؾٞبی غیشدِٚتی دس حٛص ٜػّٓ  ٚفٙبٚسی ،

ثخؾٞبی غیشدِٚتی دس حٛص ٜػّٓ  ٚفٙبٚسی  ،تٛػؼ ٝكٙبیغ

سیاستگذاری

 ٚخذٔبت ٔجتٙی ثش ػّ ٚ ْٛفٙبٚسیٞبی خذیذ  ،استمبء
خبیٍب ٜخٟب٘ی وـٛس دس ػّٓ  ٚفٙبٚسی
 -8تٛػؼ ٝاستجبعبت  ٚصیشػبختٟبی استجبعی  ٚفٙبٚسی
اعالػبتٔ ،تٙبػت ثب پیـشفتٟبی خٟب٘ی -9 ،تضٕیٗ حمٛق

تٛػؼ ٝاستجبعبت  ٚصیشػبختٟبی استجبعی  ٚفٙبٚسی اعالػبت،

ٔذ٘ی  ٚا٘ؼب٘ی  ٚدػتشػی ث ٝفشكتٟبی ثشاثش ثشای افشاد

ٔتٙبػت ثب پیـشفتٟبی خٟب٘ی ،حبوٕیت ثخـیذٖ سٚیىشد ٚ

خبٔؼ ٚ ٝاحتشاْ ثٟ٘ ٝبدی ٝٙؿذٖ حمٛق ٔؼٛٙی افشاد ،تغییش

ٔجب٘ی ػّٕی  ٚفٙی ،تٕشوضصدایی ،ؿفبفػبصی  ٚپبػخٍٛیی ثش
ثٙذ  ،8ثٙذ  ،11ثٙذ  ٚ 17ثٙذ

 ٕٝٞػغٛح  ٚفشایٙذٞبی تلٕیٓػبصی  ٚتلٕیٌٓیشی حٛصٜٞبی

33

حبوٕیت وـٛس  ،تغییش ٘مؾ  ٚا٘ذاص ٜدِٚت ث ٝػغح دِٚتی

٘مؾ  ٚا٘ذاص ٜدِٚت ث ٝػغح دِٚتی ػیبػتٌزاس،
ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

تمٛیت ا٘ضجبط اختٕبػی ٚ ٚخذاٖ وبس -26 ،تحمك سؿذ

ػیبػتٌزاس ،تؼٟیُوٙٙذ ،ٜوبسآفشیٗ  ٚوٛچه -33 ،دػتیبثی

التلبدی ػشیغ ،پیٛػت ٚ ٝثب ثجبت  ،تحمك تٛػؼ ٝپبیذاس،

ث ٝالتلبد ٔتٛٙعٔ ،تىی ث ٝدا٘بیی ،ػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی  ٚفٙبٚسیٞبی

ٔجتٙی ثش دا٘بیی دس ػشكٞٝبی اختٕبػی ،التلبدی ،فشٍٙٞی

٘ٛیٗ
تٛإ٘ٙذػبصی ثخـٟبی خلٛكی  ٚتؼب٘ٚی ثش ایفبی فؼبِیتٟبی -
ٌ.ؼتشد ٚ ٜاداس ٜثٍٙبٟٞبی التلبدی ثضسي
تمٛیت حٕبیت وّی ٝدػتٍبٞ ٜب اص افضایؾ تٛأٙذی ٞبی فٙبٚسی ،
ایدبد ٘ظبْ اعالػبت فٙبٚسی وبسآٔذ

تؼٟیُوٙٙذ ،ٜوبسآفشیٗ  ٚوٛچه ،تٛػؼ ٝلبٍ٘٘ٛشایی،

سیاست گذاری

 ٚصیؼتٔحیغی وـٛس ،آٔبیؾ ػشصٔیٗ ثش ٔجٙبی ٔضیتٟبی
ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

٘ؼجی ٔٙبعك،
تغییش ٘مؾ دِٚت اص ٔبِىیت ث ٝػیبػتٍزاسیٞ ،ذایت ٚ
٘ظبست ،اؿتغبَ ِٔٛذ  ٚتٛإ٘ٙذ ػبصی ثخؾ خلٛكی
تـٛیك فش ًٙٞوبسآفشیٙی ،ایدبد ٘ظبْ اعالػبت فٙبٚسی
وبسآٔذ ،تٛػؼٛ٘ ٚ ٝػبصی كٙبیغ ،حٕبیت اص ٔبِىیت
ٔؼٛٙی،تشثیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی خالق  ٚوبسأذ ٔ ٚتؼٟذ ،تؼییٗ
اِٛیت ٞب دس حٕبیت اص فٙبٚسی

سیاست گذاری

سیاست گذاری

تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت ثب سػبیت ٔالحظبت أٙیتی،.

14

سیاست ّای ولی ًظام زر ترص اهٌیت فضای تَلیس ٍ تثازل اعالػات

15

لاًَى تزًاهِ پٌجسالِ ضطن تَسؼِ

16

زستَر الؼول اغالح فزآیٌس ّا ٍ رٍش اًجام وار

137047

17

ٍحست رٍیِ زر ارائِ ذسهات زٍلتیّ ،واٌّگی ٍ یىساى ساسی

1126446

1395/12/28

18

ًمطِ راُ اغالح ًظام ازاری

306/93/560

1393/01/20

19

ًمطِ راُ زٍلت الىتزًٍیه

20

آییي ًاهِ تَسؼِ زٍلت الىتزًٍیه زستگاُ ّای اجزایی

21

آییي ًاهِ تَسؼِ ٍ گستزش وارتزی فٌاٍری اعالػات

22

تػَیة ًاهِ ایجاز هزوش زازُ زٍلت

-

1389/11/29

1042

1396/01/16

1393/11/07

ثٙذ  ٚ 2ثٙذ 4

تٛػؼ ٝصیشػبختٞبی ػّٕی  ٚفٙی أٙیت ؿجىٞٝبی اِىتش٘ٚیىی

أٙیت ؿجىٞ ٝبی اِىتش٘ٚیىی ،اػتٕشاس خذٔبت ػٕٔٛی ٚ
ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ

 ٚػبٔب٘ٞٝبی اعالػبتی  ٚاستجبعی،

تٛأٙذی تخللی داخّی

استمبی ٘ظبْ ٘ظبست اص عشیك اكالح ػبٔب٘(ٝػیؼتٓ) ٔبِی ٚ

ثٟجٛد فضبی وؼج ٛوبس ،استمبء ثٟشٚ ٜسی،سؿذ التلبدی،

حؼبثذاسی ثخؾ ػٕٔٛی ٌ ٚضاسؿٍشی ٔبِی ثخؾ ػٕٔٛی ،تٟیٝ

پیـشفت ٞبی فٙبٚسا٘ ،ٝؿفبفیت اعالػبت ،اكالح ٘ظبْ ٔبِی

٘شْافضاس حؼبثذاسی ٚاحذ  ٚیىپبسچ ٝثب لبثّیت ثجت سٚیذادٞبی

 ٚاػتمشاس ػبٔب٘ٞ ٝبی ٘ظبستی ثش خظٔ ،ذیشیت فضبی

ٔبِی ثش ٔجٙبی حؼبثذاسی تؼٟذی ،خشای لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝػبٔب٘ٝ

ٔدبصی ،اػتمشاس ػبٔب٘ٞ ٝبی تذاسوبت  ٚپبیٍبٞ ٜبی دادٜ

تذاسوبت اِىتش٘ٚیىی ،ػتٍبٞ ٜبی اخشائی ٔٛظفٙذ ٘ؼجت ثٝ

ّٔی ٔٛسد ٘یبص وـٛس ،ػبٔب٘ ٝخبٔغ اعالػبت أٛاَ

اِىتش٘ٚیىی وشدٖ وّی ٝفشآیٙذٞب  ٚخذٔبت ثب لبثّیت اِىتش٘ٚیىی ٚ

غیشٔٙم َٛدػتٍبٜٞبی اخشایی ،ایدبد ػبٔب٘ٞٝبی ٔتٕشوض
خٟت دسیبفت اػتؼالْٞبی ٔٛسد٘یبص ثٝكٛست اِىتش٘ٚیىی ٚ

تىٕیُ ثب٘ه ٞبی اعالػبتی ٔشثٛط ،،وّی ٝدػتٍبٟٞبی اخشائی
ٔبد 8 ٜثٙذ اِف  2ئ ثٙذ ة -وـٛس ٔٛظفٙذ تب پبیبٖ ػبَ د ْٚاخشای لب٘ ٖٛثش٘بٔ ،ٝأىبٖ تجبدَ
ٔ ،1بدٔ ،9 ٜبد 67 ٜثٙذ ح،
ثٙذ ث  ٚثٙذ ج

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ٔبدٔ ،1ٜبدٔ ، 2ٜبدٔ ٚ 3 ٜبدٜ
4

پبیذاسی صیش ػبخت ٞبی اعالػبتی ،تىیب ٜثش فٙبٚسی ثٔٛی ٚ

اِىتش٘ٚیىی اعالػبت  ٚپبػخٍٛیی اِىتش٘ٚیىی ث ٝاػتؼالْٞبی

سیاست گذاری

ثشخظ  ،اخشای آٔبیؾ ػشصٔیٗ اص ػبَ د ْٚثش٘بٔ، ٝ
ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی

ػبٔب٘ذٞی اساضی وـٛس ،اػتمشاس ػبٔب٘( ٝػیؼتٓ) یىپبسچٝ

ٔٛسد ٘یبص ػبیش دػتٍبٟٞبی اخشائی ساحؼت ؿشح ٚظبیف آ٘بٖ دس

ٔىب٘یٚ ،ػؼ ٝصیشػبختٞبی خذٔبت اِىتش٘ٚیىی دس ٔٙبعك

چٟبسچٛة لٛا٘یٗ خبف ٛٔ ٚضٛػی،ث ٝكٛست سایٍبٖ فشآٞ

ٔحش ٚ ْٚسٚػتبییِ ،ىتش٘ٚیىی وشدٖ وّی ٝفشایٙذٞب ٚ

ٕ٘بیٙذ ،ثٙٔ ٝظٛس تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه  ٚػشض ٝخذٔبت

خذٔبت  ،فشإٛ٘ ٓٞدٖ أىبٖ تجبدَ اِىتش٘ٚیىی اعالػبت ٚ

اِىتش٘ٚیىی ٘ ٚیض تٛػؼ ٚ ٝاػتمشاس خضا٘ٝداسی اِىتش٘ٚیىی  ٚاكبِت

پبػخٍٛیی اِىتش٘ٚیىی ث ٝاػتؼالْٞبی ٔٛسد٘یبص ػبیش

ثخـیذٖ ث ٝاػٙبد اِىتش٘ٚیىی اص خّٕ ٝاػٙبد ٔبِی  ٚحزف اػٙبد

دػتٍبٜٞبی اخشایی ،ایدبد دسٌب ٜاِىتش٘ٚیىی ثشای ا٘دبْ

وبغزی دس ٞش ٔٛسدی و ٝثٛٔ ٝخت لب٘ ،ٖٛتٙظیٓ اٚساق یب اػٙبد،

وّی ٝاػتؼالٔبت ٔٛسد٘یبص ٔشاخغ لضبیی ثٝكٛست

كذٚس یب اػغبی ٔدٛص ،اخغبس  ٚاثالؽٔ ،جبدِٚ ٝخ ،ٝاػتؼالْ ٔ ٚب٘ٙذ

اِىتش٘ٚیىی ثباتلبَ ث ٝػبٔب٘ٞٝبی اِىتش٘ٚیىی دػتٍبٜٞبی

آٖ ضشٚسی ثبؿذ،،

اخشایی تب پبیبٖ ػبَ ا َٚثش٘بٔ ٝؿـٓ تٛػؼ ٝوـٛس

دس ویفیت ٘ ٚح ٜٛاسائ ٝخذٔبت دِٚت اِىتش٘ٚیه ٔٛثش اػت

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

خذٔبت دِٚت ،ثشٚص سػب٘ی خذٔبت  ٚاكالح فشآیٙذ ٞب ٌ ٚشدؽ

ؿٛسای ػبِی اداسی

احلبء  ٚتذٚیٗ ؿٙبػٙبٔ ٝخذٔبت ،سا ٜا٘ذاصی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت
وبس

افضایؾ سضبیت ریٙفؼبٖ ،افضایؾ وبسایی  ٚوبٞؾ ٞضی،ٝٙ
ؿفبفیت  ٚدلت ٔ ٚذیشیت فشآیٙذ ٞب
ؿٙبػٙبٔ ٝخذٔت ،سا ٜا٘ذاصی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت خذٔبت دِٚت
 ٚاكالح فشآیٙذ ٞب

لاًَى

زستَر الؼول اجزایی

زستَر الؼول اجزایی

ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه  ٚؿٕٟٙذ ػبصی دس لبِت
تٕبْ ٔٛاد

تٕبْ ٔٛاسد
200/145

1393/06/11

206/93/7740

1393/06/10

تٛػؼ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیه

ثبصٟٔٙذػی دِٚت ثب ٞذف چبثه ػبصیٔ ،شاوض تجبدَ اِىتش٘ٚیه،
ؿٙبػٙبٔ ٝخذٔت  ٚپبیٍب ٜاعالػبت ٔىبٖ ٔحٛس وـٛس

ؿٛسای ػبِی اداسی

تذٚیٗ اػتب٘ذاسد ٞب ،تٛػؼ ٝپٛستبَ ،اسائ ٝخذٔبت اعالع
سػب٘ی ،تؼبّٔی  ٚتشاوٙـیٔ ،ذیشیت فشآیٙذ ٞب ،آٔٛصؽ ٚ

زستَر الؼول اجزایی

تٛإ٘ٙذ ػبصی ،پبیؾ  ٚػٙدؾ
ثبصٟٔٙذػی دِٚت ثب ٞذف چبثه ػبصیٔ ،شاوض تجبدَ
ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

اِىتش٘ٚیه ،ؿٙبػٙبٔ ٝخذٔت  ٚپبیٍب ٜاعالػبت ٔىبٖ ٔحٛس

زستَر الؼول اجزایی

وـٛس
تٛػؼ ٝویفی خذٔبت دِٚت اِىتش٘ٚیه ،پشداخت

تٕبْ ٔٛاد

ٔؼشفی پشٚطٞ ٜبی اِٛیت داس تٛػؼ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیه

ؿٛسای ػبِی اداسی

ثٙذ ٔ 10بد1 ٜ

دػتشػی آحبد ٔشدْ ث ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیه دِٚت

ٞیأت ٚصیشاٖ

اِىتش٘ٚیه ،اؿتشان ٌزاسی دادٞ ٜب پیـخٛاٖ دِٚت،
آٔٛصؽ  ٚفش ًٙٞػبصی ،اعالع سػب٘ی خذٔبت  ٚاسائٝ

زستَر الؼول اجزایی

خذٔبت ثشخظ
تمٛیت فضبی وؼت  ٚوبس ،تدبست اِىتش٘ٚیه  ٚالتلبد
دا٘ؾ ثٙیبٖ ،تؼٟیُ  ٚتؼشیغ دس خذٔت سػب٘ی ث ٝآحبد
خبٔؼ ٝاص عشیك خذٔبت اِىتش٘ٚیه،استمبی وبسآٔذی ٘ظبْ
اداسی  ٚافضایؾ ػ ٟٓثٟشٚ ٜسی  ٚاِضاْ ث ٝتٛػؼ ٝدِٚت

آییي ًاهِ لاًَى

اِىتش٘ٚیه ثٕٙظٛس وبٞؾ ٞضی ٚ ٝٙاِضاْ ث ٝاسائ ٝخذٔبت
ت ٞ52333ـ89604/

1394/07/11

ت ٞ52075ـ128304/

1395/10/12

ٕٞشاٜ
اػتمشاس صیش ػبخت ٞب  ٚتٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ٔجتٙی ثش
ٔذیشیت دا٘ؾ  ٚأىبٖ داد ٜوبٚی ،خظ ٔ ٚـی ٌزاسی ٚ
تٕبْ ٔٛاد

ایدبد ٔشخغ ٘ظبْ ٞبی داد ٜای  ٚاعالػبت وـٛس

ٞیأت ٚصیشاٖ

ایدبد اػتب٘ذاسد ،ایدبد ٔشوض داد ٜدِٚت ٘ ٚظبْ ثشٚص سػب٘ی،
ایدبد ٔشخغ ٘ظبْ ٞبی داد ٜای  ٚاعالػبت
وـٛس( ،)DATA.GOV.IRایدبد  ٚاػتمشاس ٘ظبْ ّٔی
تجبدَ اعالػبت

آییي ًاهِ لاًَى

ٌؼتشؽ ثٟشٌ ٜیشی اص فٙبٚسی ٞبی اعالػبت ٚ ٚحذت

23

زٍرُ ّای اهَسضی واروٌاى زٍلت زر حَسُ فٌاٍری اعالػات

24

اًتراب استاى ًوًَِ زر استؼالم الىتزًٍیىی تطریع َّیت

25

هْاجزت اس پزٍتىل ایٌتزًت ًسرِ  4تِ 6

26

تػَیة ًاهِ زر ذػَظ تؼییي سٌس راّثززی اهٌیت فضای تَلیس ٍ تثازل اعالػات وطَر

ت ٞ38518ـ232690/

27

اساسٌاهِ ضَرای ػالی فٌاٍری اعالػات

ت ٞ31757ـ15069/

1384/03/11

28

سٌس ًمطِ راُ تَسؼِ ذسهات الىتزًٍیه زر هٌاعك رٍستایی ٍ ووتز تَسؼِ یافتِ

-

1395

29

لاًَى هسیزیت ذسهات وطَری

-

1386/07/25

30

آییي ًاهِ اجزایی هازُ  32لاًَى تجارت الىتزًٍیىی

ت ٞ31819ـ98986/

1382/06/11

31

ضَاتظ هلی آهایص سزسهیي

-

1394/06/22

32

لاًَى تجارت الىتزًٍیه

61694

1382/05/11

33

ًظام ًاهِ هسیزیت ارتثاعات هززهی زر تستز ساهس

206/92/6330

1392/04/05

34

حمَق ضْزًٍسی زر ًظام ازاری

1127128

1395/12/28

35

تزًاهِ جاهغ اغالح ًظام ازاری

302596

1397/06/14

ثش٘بٔ ٝدْٚ

36

زستَر الؼول هیش ذسهت

1538588

1396/09/07

ثٙذ 1

37

زستَرالؼول جایشُ زٍلت الىتزًٍیه

549875

1395/03/19

تٕبْ ٔٛاد

ٔؼشفی دٚسٞ ٜبی أٛصؿی تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ٛٞ ٚؿٕٙذ

145099

1393/11/20

ٔبد2ٜ

200/93/13131

1393/10/30

تٕبْ ٔٛاد

ا٘تخبة اػتبٖ لٓ ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاخشای ٔلٛثبت دِٚت اِىتش٘ٚیه

200/383

1394/04/08

تٕبْ ٔٛاد

تٛػؼ ٝصیش ػبخت دِٚت اِىتش٘ٚیه

1387/12/11

تٕبْ ٔٛاد

ػبصی اداسی دس ػغٛح ٔختّف

ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی وـٛس

ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ
ا٘ؼب٘ی

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

سٚػ ٝدس تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه دس ػ ٝحٛصٔ ٜذیشاٖ
اسؿذٔ ،ذیشاٖ  ٚوبسوٙبٖ حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت  ٚػْٕٛ

زستَر الؼول اجزایی

وبسوٙبٖ دِٚت
ا٘تخبة اػتبٖ لٓ ثشای اخشای پبثّ ٖٛپشٞیض اص تجبدَ
اعالػبت وبغزی غیش ضشٚسی اص عشیك اػتؼالْ اِىتش٘ٚیىی

زستَر الؼول اجزایی

تـخیق ٛٞیت
تٛػؼ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیىی ،تٛػؼ ٝؿجىّٔ ٝی اعالػبت،
أىبٖ ٔذیشیت ٔٙبثغ ایٙتش٘ت  ٚخٌّٛیشی اص ٞضیٞ ٝٙبی

زستَر الؼول اجزایی

ٔضبػف دػتٍبٞ ٜبی اخشایی
تؼییٗ دِٚت ث ٝػٛٙاٖ ٔتِٛی ٔٛضٛع ،تؼییٗ آحبد خبٔؼ ٝثؼٛٙاٖ

تٛػؼ ٝصیش ػبخت دِٚت اِىتش٘ٚیه  ٚتضٕیٗ أٙیت تجبدَ
اعالػبت

حٛص ٜتأثیش ،حفظ صیش ػبخت ٞبی حیبتی وـٛس ،تٛإ٘ٙذ ػبصی

ٞیأت ٚصیشاٖ

٘یشٚی ٞبی ثٔٛی  ٚثخؾ خلٛكی ،ایدبد  ٚتٛػؼ٘ ٝظبْ ٞبی

آییي ًاهِ لاًَى

فشاثخـی دس افتب ،یىپبسچ ٝػبصی خذٔبت ٔجتٙی ثش وّیذ ػٕٔٛی،
ایدبد ٔشاوض كذٚس ٌٛاٞی دس حٛص ٜدِٚت
ػیبػتٍزاسی  ٚتذٚیٗ ساٞجشد ٞبی ّٔی دس لّٕش ٚفٙبٚسی

ٔبد1ٜ

تذٚیٗ ضٛاثظ  ٚلٛا٘یٗ ٔٛسد ٘یبص ثخؾ فٙبٚسی اعالػبت

ٞیأت ٚصیشاٖ

ٌضاسؽ

ٔغبِؼ ٝتحمیمی دس صٔی ٝٙتٛػؼ ٝصیش ػبخت دِٚت اِىتش٘ٚیه

-

فلُ ػ ْٛحمٛق ٔشدْ ٔبدٜ
 ٚ 27 ٚ 26فلُ پٙدٓ
فٙبٚسی اعالػبت  ٚخذٔبت
اداسی ٔبد40 ٚ 39 ،37 ٜ
ٔبدٔ ٚ 4 ٜبد20 ٜ

ثٙذ ٞبی  24 ٚ 23 ،4اص ٔبدٜ
1

ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی

فٙبٚسی اعالػبت
٘ح ٜٛكذٚس أضبی اِىتش٘ٚیه ٘ ٚح ٜٛثش٘بٟٔشیضی دػتٍبٞ ٜبی
اخشایی ثشای ثٟش ٜثشداسی اص ایٗ فٙبٚسی دس فشآیٙذ ٞبی اِىتش٘ٚیه

ٞیأت ٚصیشاٖ

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ؤ ٝی تٛا٘ذ دس دِٚت اِىتش٘ٚیه ٘مؾ داؿت ٝثبؿذ

سدیف ة اص ثٙذ 5

ػبیت  ٚاعالع سػب٘ی خذٔبت اِىتش٘ٚیىی

اِىتش٘ٚیىی ،تذٚیٗ  ٚاكالح فشآیٙذ ٞب ثٕٙظٛس افضایؾ ثٟشٚ ٜسی،
ػشػت  ٚدلت وبس  ٚوبٞؾ ٞضی ٚ ٝٙصٔبٖ اسائ ٝخذٔبت(فلُ

لاًَى

اِضاْ ثىبسٌیشی فٙبٚسی أضبی اِىتش٘ٚیىی دس فؼبِیت  ٚفشآیٙذ
ٞبی اِىتش٘ٚیه دػتٍبٞ ٜبی اخشایی حٛص ٜػّٕىشد

آییي ًاهِ لاًَى

فشا ٓٞػبصی ثؼتشٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼ ٝؿجى ٝاستجبعبت ٚ

ؿٛسای ػبِی آٔبیؾ

ا٘تمبَ دادٛ٘ ،ٜػغ صیش ػبخت ٞبی استجبعی  ٚخذٔبتیٔ ،ؼشفی

هػَتِ

ػبٔب٘ ٝاسصیبثی تٛػؼ ٚ ٝسكذ آٔبیؾ(ػبتشا)

استجبعبت  ٚا٘تمبَ داد ،ٜتٛػؼ ٝصیش ػبخت ٞبی استجبعی
دس ثشخی اص ٔٛاد آٖ ث ٝتجبدَ اِىتش٘ٚیىی آیبٖ  ٚاثٕٗ اؿبس ٜؿذٜ

ػغح سٚػتبٞب ،تٛخ ٝثٙٔ ٝبعك ٔحشْٚ

زستَر الؼول اجزایی

پٙدٓ لب٘ )ٖٛاِضاْ ایدبد پبیٍب ٜوذ ّٔی  ٚوذ پؼتی

ثؼتش ػبصی  ٚفشا ٓٞػبصی اِضأبت استمبء ػشٔبیٞ ٝبی اختٕبػی ٚ
ا٘ؼب٘ی ،فشإٛ٘ ٓٞدٖ ثؼتش ٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼ ٝؿجىٝ

وبسثشدٞبی فٙبٚسی اعالػبت
یىپبسچٍی ص٘دیش ٜتأٔیٗ خذٔبت اِىتش٘ٚیه ٌ ٚؼتشؽ آٖ دس

اعالع سػب٘ی اِىتش٘ٚیه خذٔبت ،اسائ ٝخذٔبت ثلٛست

آؿٙبیی ٔشدْ ثب حمٛق خٛد ،ثشاثشی دس اسائ ٝخذٔبت ،اعالع
سػب٘ی اِىتش٘ٚیىی ،خذٔت سػب٘ی اِىتش٘ٚیىی  ٚایدبد صیش ػبخت

اعالػبت ،ثش٘بٔ ٝسیضی ثّٙذ ٔذت ٔ ٚیبٖ ٔذت  ٚتٛػؼٝ

آییي ًاهِ لاًَى

ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی

اك ٚ َٛلٛاػذ ٔجبدِ ٝآػبٖ  ٚایٕٗ اعالػبت دس ٚاػظ ٞبی
اِىتش٘ٚیىی ثب اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ ٞبی استجبعی خذیذ

لاًَى

افضایؾ ضشیت ٘فٛر اِىتش٘ٚیىی استجبعبت ٔشدٔی ،افضایؾ سضبیت

ؿٛسای ػبِی اداسی

ٔشدْ ،ایدبد ٕٞبٍٙٞی ٚ ٚحذت سٚیٔ ٚ ٝذیشیت یىپبسچ ٝدس

زستَر الؼول اجزایی

استجبعبت ٔشدٔی  ٚتٕشوض صادایی  ٚسػیذٌی ثٔ ٝغبِجبت ٔشدْ

أىبٖ ثٟشٌ ٜیشی غیش تجؼیض آٔیض ؿٟش٘ٚذاٖ اص ٔضایبی دِٚت
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

أىبٖ ثٟشٌ ٜیشی غیش تجؼیض آٔیض ؿٟش٘ٚذاٖ اص ٔضایبی دِٚت

اِىتش٘ٚیه ،أىبٖ دػتشػی ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝاعالػبت ؿخلی ،اعالع
سػب٘ی تلٕیٕبت  ٚالذأبت اداسی ٔ ٕٝٞؼئِٛیٗ ،أىبٖ ثٟشٜ

اِىتش٘ٚیه ،أىبٖ دػتشػی ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝاعالػبت ؿخلی،

ؿٛسای ػبِی اداسی

ثٟشٌ ٜیشی ؿٟش٘ٚذاٖ اص فشكت ٞبی ثشاثش  ٚدػتشػی ػشیغ ٚ

ٌیشی ؿٟش٘ٚذاٖ اص فشكت ٞبی ثشاثش  ٚدػتشػی ػشیغ  ٚآػبٖ ثٝ

آػبٖ ث ٝخذٔبت اداسی

خذٔبت اداسی
تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ٛٞ ٚؿٕٙذ ػبصی اداسی دس ساػتبی
اِىتش٘ٚیه وشدٖ خذٔبت ،ایدبد پبیٍبٞ ٜبی اعالػبتیٔ ،شاوض
تجبدَ ،ث ٝاؿتشان ٌزاسی اعالػبت ،اػتؼالٔبت اِىتش٘ٚیه ٚ

تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ٛٞ ٚؿٕٙذ ػبصی اداسی ،كیب٘ت اص

ؿٛسای ػبِی اداسی

فشاٌیش ؿذٖ پشداخت اِىتش٘ٚیه
ٔیض خذٔت اِىتش٘ٚیىی ؿبُٔ اعالع سػب٘ی ؿفبف ،أىبٖ اخز
دسخٛاػت ،ا٘دبْ وّی ٝاػتؼالٔبت ،تحٛیُ خذٔت ث ٝاسثبة سخٛع

ایٗ صٔیٝٙ

حمٛق ؿٟش٘ٚذاٖ دس ٘ظبْ اداسی ،چبثه ػبصی دِٚت ،تٛإ٘ٙذ
ػبصی وبسوٙبٖ ٔ ٚذیشاٖ ،استمبی ثٟشٚ ٜسی ،استمبی ؿفبفیت ٚ

زستَر الؼول اجزایی

پبػخٍٛیی،
سا ٜا٘ذاصی ٔیض خذٔبت اِىتش٘ٚیىی  ٚحضٛسی ثب أىب٘بت اعالع

ؿٛسای ػبِی اداسی

 ٚاسائ ٝوذ سٍٞیشی
اسصیبثی تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه  ٚتـٛیك دػتٍبٞ ٜبی اخشایی دس

اعالع سػب٘ی تلٕیٕبت  ٚالذأبت اداسی ٔ ٕٝٞؼئِٛیٗ ،أىبٖ

زستَر الؼول اجزایی

سػب٘ی ،أىبٖ اخز دسخٛاػت ،لبثّیت اسائ ٚ ٝتحٛیُ ،اسائ ٝوذ

زستَر الؼول اجزایی

سٍٞیشی  ٚا٘دبْ ٘ظش ػٙدی

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

تؼییٗ ػغح آٔبدٌی اِىتش٘ٚیىی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی دس ثخؾ
تىّیفی  ٚالذأبت ٚیظ ٜآٟ٘ب دس ثخؾ داٚعّجب٘ٝ

زستَر الؼول اجزایی

وٕیت ٝتٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ٛٞ ٚؿٕٙذ ػبصی اداسی ؿبُٔ
تٟی ٝثش٘بٔٞ ٝبی ػّٕیبتیٔ ،ؼتٙذ ػبصی  ٚتٟی ٝؿٙبػٙبٔٝ

38

ساسواًسّی وویتِ ّای ترػػی

39

آییٌاهِ اجزایی هازُ  40لاًَى هسیزیت ذسهات وطَری

40

ًظام ًاهِ اجزایی ذسهات ػوَهی اجثاری هراتزاتی

41

لاًَى ٍظایف ٍ اذتیارات ٍسارت ارتثاعات ٍ فٌاٍری اعالػات

42

هػَتِ ضَرای ػالی فٌاٍری اعالػات

-

43

هػَتِ ضَرای ػالی فٌاٍری اعالػات

-

1385/05/22

44

هػَتِ ضَرای ػالی فٌاٍری اعالػات

-

1386/02/08

تٕبْ ٔٛاد

45

هػَتِ ضَرای ػالی فٌاٍری اعالػات

خذٔبت ،ساٞجشی ٘ ٚظبست ثش پٛستبَ ،تؼبُٔ ثب ػیبس دػتٍبٞ ٜبی

ؿٛسای ػبِی اداسی

200/93/13472

1393/10/07

ثٙذ 2

ت 44294ن81839/

1390/04/19

ٔبد 1 ٜثٙذ جٔ ،بدٔ ٚ 5 ٜبد8 ٜ

156

1391/11/08

تٕبْ ٔٛاد

-

1382/09/19

ٔبد 3 ٜثٙذ اِف ٔ ٚبد4 ٜ

فٙبٚسی اعالػبت  ٚتـىیُ ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

1384/12/21

تٕبْ ٔٛاد

تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت  ٚػیبػتٍزاسی

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

تٕبْ ٔٛاد

وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی  ٚثب٘ىذاسی اِىتش٘ٚیه

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

تـىیُ وٕیت ٝتٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه

زستَر الؼول اجزایی

اخشایی ،فٟش ًٙٞػبصی  ٚتٛأٙذ ػبصی ٔشدْ دس اػتفبد ٜاص
خذٔبت اِىتش٘ٚیه
ایدبد ٌزسٌب ٜخذٔبت اِىتش٘ٚیه دِٚت (=GSB

ٔؼشفی ٌزسٌب ٜخذٔبت اِىتش٘ٚیه دِٚت ،تـىیُ وبسٌشٜٚ
ٌزسٌبٔ ،ٜؼشفی پبیٍبٞ ٜبی اعالػبتی اِٛیت داس ثشای اسائ ٝخذٔبت

 ، Government Service Busاؿتشان ٌزاسی دادٞ ٜبی اص

ٞیأت ٚصیشاٖ

اِٛیت داسد وـٛس ،اِضاْ دسیبفت ؿٕبسّٔ ٜی  ٚوذ پؼتی دس پبیٍبٜ

اداسی اِىتش٘ٚیه
تٛػؼ ٝصیش ػبخت ٔٛسد ٘یبص دِٚت اِىتش٘ٚیه
تذٚیٗ ػیبػت ٞب  ٚضٛاثظ وّی دس صٔی ٝٙتٛػؼ ٝاستجبعبت ٚ

ػیبػت ٞبی ٔشوض داد ،ٜپؼت اِىتش٘ٚیه  ٚأٙیت تجبدَ
اعالػبت ث ٝػٛٙاٖ صیش ػبخت دِٚت اِىتش٘ٚیه

عشیك ٌزسٌب ٜخذٔبت اِىتش٘ٚیه ،تؼییٗ پبیٍبٞ ٜبی اعالػبتی

آییي ًاهِ لاًَى

وٕیؼی ٖٛتٙظیٓ ٔمشسات استجبعبت
ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

ٞبی اعالػبتی
تؼٟیُ ،تٛػؼ ٚ ٝتؼشیغ دػتشػی آحبد ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝخذٔبت
استجبعی دس ٘مبط سٚػتبیی ،دٚس افتبدٔ ٚ ٜحشْٚ
تٛػؼ ٝاستجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت ،ثش٘بٔ ٝسیضی ؿجىٞ ٝبی
پؼتیٔ ،خبثشاتی  ٚفٙبٚسی اعالػبت
تؼییٗ چبسچٛة ٘ظبْ خبٔغ فٙبٚسی اعالػبت ،تٛخ ٝث ٝأٙیت
اعالػبت  ،یىپبسچٍی  ٚپبیذاسی آٖ
فش ًٙٞػبصی اعالع سػب٘ی ،تٛػؼ ٝثب٘ىذاسی اِىتش٘ٚیىی دس
ساػتبی دِٚت اِىتش٘ٚیه
اِضاْ ایدبد  ٚسا ٜا٘ذاصی ٔشوض داد ،ٜتٛخ ٝث ٝأٙیت دادٞ ٜب ٚ
سػبیت اك َٛپذافٙذ غیش ػبُٔ

زستَر الؼول اجزایی
لاًَى
زستَر الؼول اجزایی
زستَر الؼول اجزایی
زستَر الؼول اجزایی

تؼییٗ ساٞجشد ٞبی دِٚت اِىتش٘ٚیهٔ ،ذیشیت فشآیٙذ ٞب ،الذأبت

-

1386/02/22

تٕبْ ٔٛاد

اٍِٛی ٔؼٕبسی دِٚت اِىتش٘ٚیه

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

46

هػَتِ ضطویي جلسِ ضَرای ػالی فٌاٍری اعالػات هَرخ 1392/12/20

200/145

1393/06/11

تٕبْ ٔٛاد

ضٛاثظ فٙی  ٚاخشایی تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

47

هػَتِ ّفتویي جلسِ ضَرای ػالی فٌاٍری اعالػات هَرخ 1393/04/31

200/146

1393/06/11

ثٙذ 3

تؼبُٔ پزیشی دِٚت اِىتش٘ٚیه

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

48

آییي ًاهِ اجزایی ضَرای ػالی فٌاٍری اعالػات

-

1384/12/21

تٕبْ ٔٛاد

ػیبػت ٌزاسی  ٚتٛػؼ ٚ ٝساٞجشی فٙبٚسی اعالػبت

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

49

لاًَى تْثَز هستوز هحیظ وسة ٍ وار

500/75027

1390/12/13

ٔبدٔ ،7 ٜبدٔ ٚ 15 ٜبد19 ٜ

50

لاًَى اًتطار ٍ زستزسی آساز تِ اعالػات

32/56348

1388/11/04

ٔبدٔ ،1ٜبدٔ ٚ 5 ٜبد9 ٜ

51

آییي ًاهِ اجزایی هازُ  8لاًَى اًتطار ٍ زستزسی آساز تِ اعالػات

-

1394/06/22

ٔبدٔ ،3ٜبدٔ ٚ 4 ٜبد14 ٜ

52

آییي ًاهِ اجزایی تثػزُ  1هازُ  18لاًَى اًتطار ٍ زستزسی آساز تِ اعالػات

-

1394/05/04

ٔبد5ٜ

53

آییي ًاهِ اجزایی هازُ  23لاًَى اًتطار ٍ زستزسی آساز تِ اعالػات

تـٛیمی خٟت اػتفبدٔ ٜشدْ اص خذٔبت اِىتش٘ٚیه ،تلٛیت
اٍِٛی ٔشخغ خذٔبت اِىتش٘ٚیىی  ٚاِضاْ یىپبسچ ٝػبصی پبیٍبٜ

زستَر الؼول اجزایی

ٞبی داد ٜای دِٚت ،تؼییٗ ػٙبٚیٗ خذٔبت اِىتش٘ٚیىی ٔشخغ
ٔذیشیت والٖ تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ،ثبص ٟٔٙذػی دِٚت،
ٔشاوض تجبدَ داد ٚ ٜتىبِیف دػتٍب ٝٞای اخشایی  ٚتؼییٗ ثش٘بٔٝ

زستَر الؼول اجزایی

ٞبی اخشایی تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه
اِضاْ دػتٍبٞ ٜب ث ٝاسائ ٝعشح ؿجى ٝاختلبكی ،اِضاْ اتلبَ ثٝ
ٔشوض ّٔی تجبدَ اعالػبت  ٚاسائ ٝخذٔبت كشفب اص ایٗ عشیك ٚ
تـىیُ وبسٌش ٜٚتؼبُٔ پزیشی دِٚت اِىتش٘ٚیه  ٚتؼییٗ ٚظبیف
آٖ
ػیبػتٍزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی والٖ دس حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ٚ
تٛػؼ ٝآٖ

زستَر الؼول اجزایی

آییي ًاهِ لاًَى

ٕٞبٍٙٞی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی دس تذٚیٗ ضٛاثظ ٔ ٚمشسات ٚ

تحمك دِٚت اِىتش٘ٚیه ،پبػخٍٛیی  ٚؿفبف ػبصی  ٚتـىیُ
پبیٍّٔ ٝی ٔٙبللبت

ٌشدؽ وبس ثب تـىُ ٞبی كٙفی  ٚالتلبدی ،وبٞؾ ٔشاخؼبت ٚ

ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی

اػتٕبد ٔتمبثُ دِٚت  ٚوبسآفشیٙبٖ ،ؿفبف ػبصی  ٚأىبٖ

لاًَى

دػتشػی ث ٝاعالػبت أبسی ثشای فؼبالٖ التلبدی  ٚثشٚص سػب٘ی
پبیٍب ٜأبسی وـٛس .پبػخٍٛیی دػتٍبٞ ٜب ث ٝتـىُ ٞب

ٔؼشفی اعالػبت ،تؼییٗ حك دػتشػی ث ٝاعالػبت  ٚتؼییٗ ٘حٜٛ
پبػخٍٛیی و ٝثبیذ ثلٛست وتجی یب اِىتش٘ٚیه ثبؿذ

پبػخٍٛیی ثش خظ ،سإٙٞبیی ٔتمبضیبٖ دس دسٌب ٜاِىتش٘ٚیه ٚ
ایدبد ػبٔب٘ ٝوبسپٛؿّٔ ٝی ایشا٘یبٖ
ثشسػی ػّٕىشد ٔ ٚیضاٖ سػبیت لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ثٝ
اعالػبت

ؿفبفیت ،پبػخٍٛیی ثلٛست حضٛسی  ٚاِىتش٘ٚیىی ،دػتشػی ثٝ

ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی

وٕیؼی ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاعالػبت
دػتشػی ث ٝاعالػبت دسخٛاػتی اص ٞش عشیك ،اِضاْ دػتٍبٞ ٜبی

ٞیأت ٚصیشاٖ

ٔبدٔ ،1ٜبدٔ ٚ 4 ٜبد7 ٜ
1393/08/21

اِضأی خٟت لشاس ٌیشی دس دسٌب ٜاِىتش٘ٚیىی

اخشایی ث ٝپبػخٍٛیی  ٚاسائ ٝدالیُ ػذْ ٚاٌزاسی ،اعالع سػب٘ی

آییي ًاهِ لاًَى

خذٔبت ثٔ ٝتمبضیبٖ  ٚپبػخٍٛیی  ٚؿفبفیت

ٞیأت ٚصیشاٖ

تؼشیف اعالػبت ٘ ٚـش اعالػبت  ٚدسٌب ٜػبصٔب٘ی ،اِضاْ دػتٍبٞ ٜب
ث ٝایدبد فضبی استجبعی أٗ ثشای ٔتمبضیبٖ ٔ ٚؼشفی اعالػبت

اعالػبت ثذ ٖٚتجؼیض  ٚدس حذالُ صٔبٖ ٕٔىٗ ،تـىیُ

لاًَى

تؼییٗ اػضبی وٕیؼی ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاعالػبت ٚ
ٔؼئِٛیت ٞبی ٞشیه

آییي ًاهِ لاًَى

اعالع سػب٘ی ٘ٛع اعالػبت  ٚؿٛی ٝدػتشػی ث ٝآٖ ،اسائ ٝخذٔبت

ٞیأت ٚصیشاٖ

اص عشیك دسٌب ٜاِىتش٘ٚیه ٔ ٚؼشفی حذاق اعالػبت اِضأی ِ ٚضْٚ
اسائٌ ٝضاسؽ ٞبی أبسی اص ٘ح ٜٛػّٕىشد لبٖ٘ٛ

آییي ًاهِ لاًَى

ٔبدٔ ،16ٜبدٔ ،22ٜبدٚ 30 ٜ

54

هٌطَر حمَق ضْزًٍسی

-

1395/09/29

55

زستَرالؼول هطاروت ٍ سزهایِ گذاری ترص غیززٍلتی زر ارائِ ذسهات الىتزًٍیىی

-

1394/10/15

56

هػَتِ هطاروت ترص غیززٍلتی زر ارائِ ذسهات الىتزًٍیىی

200/1035

1397/01/27

پیٛػت ٔلٛثٝ

57

زستَرالؼول اجزایی ساهاًِ وارپَضِ هلی ایزاًیاى

200/1033

1397/01/27

ثٙذ  ٚ 1ثٙذ 2

58

سزفػل ّا ٍ ػٌاٍیي اعالػات پَرتال استاًی ٍ حسالل ضَاتظ ٍ ٍیضگی ّای ًزم افشاری آى

59

اجشای تطىیل زٌّسُ پزٍتىل ٍ ًحَُ تىویل ٍ ساذت آى(پزٍتىل تثازل الىتزًٍیه هىاتثات ازاری)

60

زستَرالؼول ٍ ضَاتظ فٌی تاًه ّای اعالػاتی ٍ تثازل ٍ تِ اضتزان گذاری اعالػات

61

ًمطِ جاهغ زٍلت الىتزًٍیه جوَْری اسالهی ایزاى

62

یىپارچگی تطىیالتی ٍ هسیزیت فٌاٍری اعالػات وطَر

63

اغالح تٌس  2-1ترطٌاهِ ضَاتظ تطىیالتی ٍاحسّای فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات(فاٍا)

64

تػَیة ًاهِ سٌس راّثززی اهٌیت فضای تثازل اعالػات وطَر

65

لَاًیي ٍ همزرات هزتثظ تا فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات

ٔبد38 ٜ

فشكت ٞبی ثشاثش ،اعالع اص تلٕیٕبت  ٚالذأبت اداسی ،دػتشػی
ث ٝاعالػبت ٔٛػؼبتی و ٝخذٔبت ػٕٔٛی اسائٔ ٝی دٙٞذ ٚ

حك دػتشػی ث ٝاعالػبت ،حك دػتشػی ث ٝفضبی ٔدبصی ،حك

ٞیأت ٚصیشاٖ

التلبد ؿفبف  ٚسلبثتی ،حك اسدا ٜؿبیؼت ٚ ٝحؼٗ تذثیش  ٚحك

لاًَى

دػتشػی ٔ ٚـبسوت فشٍٙٞی

اػتفبد ٜاص ٔضایبی دِٚت اِىتش٘ٚیه

ایدبد سٚؿی ٘ظبْٔٙذ  ٚؿفبف ثب ٞذف ایدبد فشكت  ٚسفتبس ثشاثش
دس لجبَ ثخؾ غیش دِٚتی  ٚسلبثت پزیش تٛاْ ثب اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت

٘حٔ ٜٛـبسوت  ٚػشٔبیٌ ٝزاسی ثخؾ خلٛكی  ٚتؼب٘ٚی دس

اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

پشٚصٞ ٜبی خذٔبت اِىتش٘ٚیه دػتٍبٞ ٜب ٔـخق ؿذ ٜاػت

ػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبت

ٔٙبثغ ٔبِیٔ ،ؼئِٛیت پزیشی عشفیٗ ٔـبسوت ،وبٞؾ ٔخبعشات
لشاسدادٞبی ٔـبسوتی ٘ ٚیض كیب٘ت اص حمٛق ٔلشفوٙٙذٜٞب دس

رٍش اجزایی

حٛص ٜدِٚت اِىتش٘ٚیىی ٔ ٚؼشفی پشٚصٞ ٜبی ٔـبسوتی دِٚت
اِىتش٘ٚیه

ٔؼشفی پشٚطٞ ٜبی خذٔبت اِىتش٘ٚیه دػتٍب ٟٞبی اخشایی لبثُ
ٔـبسوت ثب ثخؾ خلٛكی

ٚصاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت

سٚؽ اخشایی ٚاٌزاسی خذٔبت دِٚت اِىتش٘ٚیه دس لبِت ا٘ٛاع
سٚؽ ٞبی ٔـبسوت

رٍش اجزایی

دػتشػی آصاد ث ٝاعالػبت  ٚثب ٞذف اسػـبَ اِىتش٘ٚیىی ثال
ٚاػغ ٝاػالٖ ٞبی سػـٕی دػـتٍبٞ ٜـبی اخشایی وــٛس ثـٝ
آحـبد ٔـشدْ ٛٔ ٚػؼـبت حمٛلی وـٔ ٝتمبضی دسیبفـت خذٔبت

اسائ ٝخذٔبت ثٔ ٝشدْ اص عشیك ػبٔب٘ ٝوبسپٛؿّٔ ٝی ایشا٘یبٖ ٚ
ایدبد أىبٖ اسائ ٝخذٔبت اػتؼالْ دػتٍبٞ ٜب اص عشیك ایٗ ػبٔب٘ٝ

دِٚتی  ٚػٕٔٛی ٔ ٚـشدْ یـب وؼـت ٚوبسٞب ،داسای وبسپٛؿـٝ

ٚصاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت

ٞبی اِىتش٘ٚیىـی ٚاحذ تحت ػٙـٛاٖ "ایشاٖ پٛؿـ "ٝثٛدٚ ٜ

رٍش اجزایی

تٕبٔی الالْ تحٛیـُ ٌشفتٙـی اِىتش٘ٚیىـی خٛد ؿـبُٔ اػالٖ
ٞـب  ٚاثالغیٞ ٝبی دِٚتی  ٚػٕٔٛـی سا اص تٕبْ دػـتٍبٞ ٜبی
اخشایـی ٟ٘ ٚبدٞـبی ػٕٔٛـی ث ٝكـٛست یىپبسچ ٚ ٝاختلبكی
دسیبفت وشد ٚ ٜاص ٞش خبیی ثذاٖ دػتشػـی خٛاٙٞذ داؿـت

66
67

68

69

ضَاتظ تطىثالتی ایجاز ٍاحسّای فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات ٍسارت ذاًِ ّا ،ساسهاى ّای هستمل،
هَسسات ٍ ضزوت ّای زٍلتی

1903/121905

1383/07/08

ثٙذ ج  ٚد

اعالػبت سإٙٞبی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚاسائ ٝخذٔت ث ٝآٟ٘ب

ؿٛسای ػبِی اعالع سػب٘ی

100/18059

1386/02/12

ٔبدٚ ٜاحذٜ

پشٚتىُ تجبدَ اِىتش٘ٚیه ٔىبتجبت اداسی

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

104623

1392/05/10

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ٞیأت ٚصیشاٖ

اعالػاتی زر زستگاُ ّای اجزایی

لاًَى جزاین رایاًِ ای

اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ

-

1389

تٕبْ ٔٛاد

٘مـ ٝخبٔغ تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ثیٗ ػبَ ٞبی  90تب 94

206/44421

1390/09/20

ٔبدٚ ٜاحذٜ

تغییش ٘بْ ؿشوت فٙبٚسی اعالػبت ث ٝػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبت

200/90/15379

1390/07/05

اكالحیٝ

حزف أٛس ثٛدخ ٝاص ٔٛضٛع فٙبٚسی اعالػبت

18645

1387/12/07

تٕبْ ٔٛاد

ػٙذ ساٞجشدی أٙیت فضبی تجبدَ اعالػبت

ٞیأت ٚصیشاٖ

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ؿٛسای ػبِی ا٘فٛسٔبتیه

-

1386

200/52336

1389/10/12

-

1389

اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

200/101808

1388/10/22

ٔبد1ٜ

-

1389/11/11

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ثٙذ  ،1-2ثٙذ  ٚ 1-3ثٙذ  -4-2اخشای ػیبػت ٞبی دِٚت اِىتش٘ٚیه ،تٕٙیت اعالػبت ٙٔ ٚغمٝ
1
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت

تَغیِ ًاهِ ایوي ساسی ساذتارّا ٍ ساهاًِ ّای فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات

ًحَُ ّشیٌِ اػتثارات هزتَط تِ فٌاٍری اعالػات ٍ ذسهات ازاری ٍ زٍلت الىتزًٍیه ٍ پایگاُ ّای

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ا٘ؼب٘ی
ؿٛسای ػبِی اداسی
ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ
ا٘ؼب٘ی

ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ

ٕ٘ٛدٖ ا٘ذاص ٜدػتٍبٜ

ا٘ؼب٘ی

دس ویفیت  ٚأٙیت اسائ ٝخذٔبت دِٚت اِىتش٘ٚیه ٔٛثش اػت

ػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبت

اعالع سػب٘ی  ٚخذٔت سػب٘ی اِىتش٘ٚیه  ٚاسائ ٝخذٔبت اص عشیك
ٔشوض خذٔت سػب٘ی اِىتش٘ٚیه

اِىتش٘ٚیه تأثیش ٌزاس ثبؿذ

فٙی أىب٘بت اِضأی پٛستبَ ٞب
كشف ٝخٛیی دس ٞضی ،ٝٙتؼشیغ دسصٔبٖ تجبدَ ٔىبتجبت اداسی ٚ
ػِٟٛت دس پیٍیشی  ٚپبػخٍٛیی
تؼییٗ ػبص  ٚوبس اؿتشان ٌزاسی اعالػبت تٛػظ دػتٍبٞ ٜبی
اخشایی
چـٓ ا٘ذاص تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ،ػبختبس ػبصٔب٘ی ،صیش ػبخت
ٞب  ٚاسوبٖ اكّی ،سیؼه ٞب ٛٔ ٚا٘غ
تجذیُ ؿشوت فٙبٚسی اعالػبت ایشاٖ ث ٝػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبت
ایشاٖ
خشٚج أٛس ثٛدخ ٝاص صٔش ٜفٙبٚسی اعالػبت
خغٛط سإٙٞبی أٙیت فضبی تجبدَ اعالػبت  ٚسػبیت ٔالحظبت
پذافٙذ غیش ػبُٔ
وبسثشي ٞب ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ ٔ ٚؼشفی ٘شْ افضاسٞب  ٚتؼییٗ حمٛق
ٔبِىیت ٔؼٛٙی آٖ
تـىیُ ٚاحذ فٙبٚسی اعالػبت دس دػتىبٞ ٜبی اخشایی
٘ح ٜٛتٟی٘ ٝؼخ ٝپـتیجبٖ اص دادٞ ٜب  ٚاعالػبت تحت ٔبِىیت
دػتٍبٞ ٜبی اخشایی

روش اجرایی

روش اجرایی

سند توسعه
روش اجرایی
روش اجرایی
سندراهبردی

بخشنامه

روش اجرایی

روش اجرایی

تججیٗ اٞذاف دِٚت اِىشت٘ٛیه دس حٛصٞ ٜبی اعالع سػب٘ی،
ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی

خذٔبت سػب٘ی ،تىٕیُ ثب٘ه ٞبی اعالػبتی  ٚتىٕیُ پبیٍبّٔ ٜی

بخشنامه

ایشا٘یبٖ

دس ثشخی اص ٔٛاد آٖ ث ٝػٛء اػتفبد ٜاص دادٞ ٜب ٕٞ ٚچٙیٗ خشایٓ
ٔشثٛع ٝدس ایٗ حٛص ٜاؿبس ٜؿذ ٜؤ ٝی تٛا٘ذ دس دِٚت

ػشفلُٞب  ٚػٙبٚیٗ اعّالػبت  ٚأىب٘بت پٛستبَ اػتب٘ی  ٚضٛاثظ

روش اجرایی

ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی

تؼییٗ ػٙبٚیٗ خشایٓ اص لجیُ خبػٛػی سایب٘ ٝای  ،خؼُ ٚ
تخشیت  ٚاخالَ دادٞ ٜب  ٚ ... ٚاػتٙبد پزیشی ادِ ٝاِىتش٘ٚیىی

قانون

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت

70

ًحَُ ارجاع پزٍصُ ّای فٌاٍری اعالػات

100/103556

1387/11/07

71

عزاحی ٍ استاًسارز ساسی غفحات ٍب

1900/78558

1387/08/25

72

زرگاُ اعالع رساًی ذسهات زٍلت

100/88882

1386/07/04

تٕبْ ٔٛاد

73

استفازُ هماهات ٍ هسیزاى ارضس وطَر اس پست الىتزًٍیىی iran.ir

74

تؼزیف سزٍر اهي ٍ جایگشیٌی سزٍرّای هَجَز تا سزٍر اهي

اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

دس ویفیت ٘ ٚح ٜٛاسائ ٝخذٔبت دِٚت اِىتش٘ٚیه ٔٛثش اػت

دس ویفیت ٘ ٚح ٜٛاسائ ٝخذٔبت دِٚت اِىتش٘ٚیه ٔٛثش اػت
ٔؼشفی دسٌب ٜخذٔبت دِٚتی ثب ػٛٙاٖ پٛستبَ ٔشدْ

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس
ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ
ا٘ؼب٘ی
ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ
ا٘ؼب٘ی

اػتفبد ٜاص پؼت اِىتش٘ٚیه ّٔی ٔ ٚیضثب٘ی پؼت اِىتش٘ٚیه
38438/106753

1386/07/03

ٔبدٚ ٜاحذٜ

تٛػظ ؿشوت ٞبی داخّی

48401/500

1386/06/27

ٔبدٚ ٜاحذٜ

ٔـخلبت ػشٚس أٗ

ٚصاست ٘یشٚ

75

زستَرالؼول استاًسارزتارًوا ّای زستگاُ ّای اجزایی ٍ زرگاُ پَرتال ّای استاًی

145100

1393/11/20

تٕبْ ٔٛاد

اعالع سػب٘ی خذٔبت ،ثٟجٛد ویفیت اسائ ٝخذٔبت

76

ساهاًسّی پایگاُ ّای اعالع رساًی زستگاُ ّای اجزایی

104696

1386/06/31

ٌضاسؽ

اسصیبثی ػبیت ٞبی اعالع سػب٘ی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی

سیبػت خٕٟٛسی

77

اًتمال هیشتاًی اعالػات ولیِ سایت ّای غیززٍلتی ٍ زٍلتی تِ زاذل وطَر

3/17754

1385/05/04

تٕبْ ٔٛاد

ا٘تمبَ ٔیضثب٘ی

ؿٛاسی ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

78

تَلیس ،ػزضًِ ،گْساری  ،هثازلِ ٍ  ...اًَاع زازُ ّا ٍ اعالػات زر فضای تثازل اعالػات وطَر

39360

1383/07/19

تٕبْ ٔٛاد

ٔؼشفی ثش٘بٔٞ ٝبی أٙیت فضبی تجبدَ اعالػبت

سیبػت خٕٟٛسی

79

تَغیِ ًاهِ ایي ساسی ساذتار ّا ٍ ساهاًِ ّای فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات

-

1389/10

تٕبْ ٔٛاد

تٛكیٞ ٝب دس صٔی ٝٙوٙتشَ دػتشػی

ػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبت

80

سیستن هسیزیت اهٌیت اعالػات ()ISMS

ْ1۳۷11-۸۶/۳۸۵0۵/

1386/08/10

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ٔؼب ٖٚا َٚسئیغ خٕٟٛس

81

همزرات ٍ ضَاتظ ضثىِ ّای اعالع رساًی رایاًِ ای

3091دؽ

1380/09/12

تٕبْ ٔٛاد

ضٛاثظ ؿجىٞ ٝبی اعالع سػب٘ی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی

ؿٛاسی ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی

82

لاًَى حوایت اس حمَق پسیس اٍرًسگاى ًزم افشار ّای رایاًِ ای

-

1379/10/10

ٔٛاد 4 ٚ 3 ،1

83

زستَرالؼول ضَاتظ هؼواری فٌاٍری اعالػات ساسهاًی

-

1392

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت

دػتٛس اِؼُٕ  ٚضٛاثظ ٔشثٛط ث ٝتبسٕ٘بی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی

روش اجرایی

ػذاِت ٌؼتشی ،صٔی ٝٙػبصی دػتشػی ث ٝاعالػبت دِٚتی ٚ
ػٕٔٛی  ٚتحمك دِٚت اِىتش٘ٚیه

روش اجرایی

سا ٜا٘ذاصی پؼت اِىتش٘ٚیه  ٚاِضاْ ٔمبٔبت ٔ ٚذیشاٖ اسؿذ ثٝ

ٔؼب ٖٚا َٚسئیغ خٕٟٛس

اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

٘حٚ ٜٛاوزاسی پشٚصٞ ٜبی فٙبٚسی اعالػبت

روش اجرایی

ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ
ا٘ؼب٘ی

اػتفبد ٜاص آٖ دس ٔٙبػجبت سػٕی

ثخـٙبٔٝ

خبیٍضیٙی ػشٚس أٗ ثب ػشٚس ٞبی ٔٛخٛد ثش اػبع ضٛاثظ اثالغی

روش اجرایی

افضایؾ سضبیت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚافضایؾ دػتشع پزیشی ث ٝخذٔبت

بخشنامه

ثٟجٛد ویفیت خذٔبت ثٔ ٝشدْ  ٚوبٞؾ ٔشاخؼ ٝحضٛسی،
دِٚتی
اكالح پبیٍبٞ ٜبی اعالع سػب٘ی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی دس ساػتبی
خذٔت سػب٘ی ثٟتش ثٔ ٝشدْ
ا٘تمبَ ٔیضثب٘ی ػبیت ٞبی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی ثٔ ٝشاوض داخُ
وـٛس
أٙیت فضبی تجبدَ اعالػبت دػتٍبٞ ٜبی دِٚتی
ػیبػتٍزاسی وٙتشَ دػتشػی ٔٙغمی ث ٝداسایی ٞبی اعالػبتی
تحت ٔبِىیت دػتٍبٞ ٜبی اخشایی وـٛس
تٟی ٝعشح ػیؼتٓ ٔذیشیت أٙیت اعالػبت ( ٚ )ISMSاِضاْ ثٝ
پیبد ٜػبصی آٖ

روش اجرایی
روش اجرایی

بخشنامه

روش اجرایی

بخشنامه

حك دػتشػی آصاد ٔشدْ ث ٝاعالػبت  ٚدا٘ؾٔ،ؼؤِٚیت ٔذ٘ی ٚ
حمٛلی افشاد دس لجبَ فؼبِیتٟبی خٛد ، .سػبیت حمٛق اختٕبػی ٚ
كیب٘ت فشٍٙٞی  ٚفٙی وـٛس دس ایٗ لّٕش ،ٚایدبد حذاوثش

بخشنامه

ػِٟٛت دس اسائ ٝخذٔبت اعالع سػب٘ی  ٚایٙتش٘ت ث ٝػٕٔ ْٛشدْ
ت حك ٘ـش ،ػشض ،ٝاخشا  ٚحك ثٟش ٜثشداسی ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی ٘شْ

تأثیش ثش ٘شْ افضاسی ٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس حٛص ٜدِٚت اِىتش٘ٚیه
 ٚحفظ حمٛق پذیذآٚس٘ذٌبٖ

ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی

افضاس سایب٘ٝای ٔتؼّك ث ٝپذیذ آٚس٘ذ ٜآٖ اػت٘ .ح ٜٛتذٚیٗ  ٚاسائٝ
دادٜٞب دسٔحیظ لبثُ پشداصؽ سایب٘ٝای ٘یض ٔـٕ َٛاحىبْ ٘شْافضاس

قانون

خٛاٞذ ثٛد.

84

زستَر الؼول اجزایی ساذتار ،ضزح ٍظایف ٍ تطىیالت تفػیلی ٍاحس ساسهاًی پسافٌس غیز ػاهل زر
زستگاُ ّای اجزایی

85

زستَرالؼول اجزایی پسافٌس غیزػاهل زر استاى ّا

86

زستَرالؼول اجزایی ضَاتظ تطىیالتی ضْززاری ّا

87

الشاهات ایجاز هزاوش زازُ

88

چارچَب تؼاهل پذیزی زٍلت الىتزًٍیه جوَْری اسالهی ایزاى

89

آییي ًاهِ اجزایی استمزار چارچَب تؼاهل پذیزی زٍلت الىتزًٍیىی ج.ا.ا

160/1/658

1394/05/12

-

-

47148

1394/10/29

-

1394/10

تٕبْ ٔٛاد

ٔؼٕبسی فٙبٚسی اعالػبت ػبصٔب٘ی

ػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبت

ٔبد4 ٜ

تٟی ٚ ٝتذٚیٗ اػتب٘ذاسد ٞبی أٙیت اعالػبت

وٕیت ٝدائٕی پذافٙذ غیش ػبُٔ وـٛس

ٔبد4ٜ

اعالع سػب٘ی ٔشدٔی  ٚتذا ْٚخذٔت سػب٘ی

ػبصٔبٖ پذافٙذ غیش ػبُٔ

ثٙذ ج  ٚد

ؿشح ٚظبیف پؼت ٞبی فٙبٚسی اعالػبت ؿٟشداسی

ػبصٔبٖ ؿٟشداسی ٞب  ٚدٞیبسی ٞبی وـٛس

تٕبْ ٔٛاد

دػتٛس اِؼُٕ اخشایی ٔ ٚؼیبس فٙی

ػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبت

تٕبْ ٔٛاسد

ٔجب٘ی ٘ظشی  ٚچبسچٛة تؼبُٔ پزیشی دِٚت اِىتش٘ٚیه

ٚصاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت

تؼیٗ ٚظبیف دػتٍبٞ ٜبی اخشایی دس صٔیٔ ٝٙؼٕبسی فٙبٚسی ا
عالػبت  ٚتؼییٗ ٔشاحُ فشآیٙذ آٖ تب ٔشحّ ٝپیبد ٜػبصی
ا٘دبْ دفبع غیش ػبُٔ  ٚایدبد  ٚفؼبِی ػبصی ػبختبس پذافٙذ غیش
ػبُٔ دس دػتٍبٞ ٜبی اخشایی
ا٘دبْ دفبع غیش ػبُٔ  ٚایدبد  ٚفؼبِی ػبصی ػبختبس پذافٙذ غیش
ػبُٔ دس اػتبٖ ٞب
٘ظبْ ثخـی  ٚػبٔب٘ذٞی تـىیالت ؿٟشداسی ٞب ثٕٙظٛس اسائٝ
خذٔبت ثٟتش
ٔؼشفی ٔؼیبس  DC 100ث ٝػٛٙاٖ اِضأبت ثشلشاسی ٔشاوض داد ٜاص
ٔشحّ ٝعشاحی تب سحّ ٝثٟش ٜثشداسی

روش اجرایی

بخشنامه

روش اجرایی
روش اجرایی
روش اجرایی

ٔؼشفی ٔجب٘ی ٘ظشی ،تحّیُ ٔغبِؼبت  ٚاػٙبد ثبالدػتی ،ؿٙبخت

-

تٕبْ ٔٛاد
1034/200

تحّیُ صیش ػبخت ٞب فٙی  ٚاعالػبتی ،وبتبِٛي اػتب٘ذاسد ٞبی
لبثّیت ٕٞىبسی دس ػغح فٙی  ٚداد ٜای

1395/04/20

1397/01/27

ٔٛخٛدیت ٞبی اعالػبتی  ٚثب٘ه ٞبی اعالػبتی پبی ،ٝؿٙبخت ٚ

چارچوب

حل َٛاعٕیٙبٖ اص یىپبسچٍی فٙی  ٚاخشایی پیبد ٜػبصی ثش٘بٔٝ
ٞبی دِٚت اِىتش٘ٚیىی

تٛػؼ ٝتؼبُٔ پزیشی ثیٗ ػبصٔب٘ی ثب سٚیىشد اسائ ٝخذٔبت

ٚصاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت

یىپبسچ ٝاِىتش٘ٚیه دِٚت ،اػتب٘ذاسد ػبصی تؼبٔالت تجبدَ دادٚ ٜ
اػتؼالٟٔبی اِىتش٘ٚیىی  ٚتشاوٙؾ ٞبی ثیٗ ػبصٔب٘ی

روش اجرایی

90

تَغیِ ًاهِ ایي ساسی ساذتار ّا ٍ ساهاًِ ّای فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات

91

تزًاهِ ػولیات اغالح ًظام ازاری

92

آییي ًاهِ اجزایی هازُ 22لاًَى هسیزیت ذسهات وطَری

93

تفَیض اذتیار چاته ساسی

94

زستَر الؼول اجزایی هازُ  36لاًَى هسیزیت ذسهات وطَری

200/141152

95

عزح تىزین هززم ٍ جلة رضایت ارتاب رجَع زر ًظام ازاری

13/18540

1381/02/10

96

آییي ًاهِ ایجاز ٍ تْزُ تززاری اس زفاتز پیطرَاى زٍلت ٍ ترص ػوَهی غیز زٍلتی

42401/61116

1389/03/18

97

آییي ًاهِ احزاس غالحیت ٍ رتثِ تٌسی ضزوت ّای اتفَرهاتیه

-

1390/12

98

ضَاتظ فٌی تىارگیزی وارت َّضوٌس هلی

1/23967

1392/05/09

99

زستَر الؼول اجزایی هازُ 13تٌس الف هازُ  46لاًَى تزًاهِ پٌجن تَسؼِ

1/53736

1391/12/12

100

اساسٌاهِ ضَرای ػالی فضای هجاسی

01/91160

1391/07/08

101

یىپارچِ ساسی پٌچزُ ٍاحس زستگاُ ّا ٍ ایجاز ضثىِ ارتثاعی اهي

110009

1389/05/19

تجلش ٚ 1 ٜتجلش 2 ٜثٙذ 4

102

الَیت ّای تَسؼِ فٌاٍری اعالػات

45918

1389/03/01

ثٙذ  ٚ 1ثٙذ 2

103

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

191679

1381/10/18

104

لاًَى الشام اذتػاظ وس هلی ٍ وس پستی تزای توام اتثاع ایزاًی ٍ آییي ًاهِ اجزایی آى

-

1376/02/24

105

رػیات غزفِ جَیی ٍ ّواٌّگی ذزیس ًزم افشار تا ٍسارت ارتثاعات ٍ فٌاٍری اعالػات

62322

1384/10/05

106

ثثت جایگاُ ایٌتزًتی

101/169220

1384/09/28

107

ضیَُ ًاهِ تزًاهِ تَسؼِ وارتزی فٌاٍری اعالػات (تىفا)

-

-

ٍٟ٘ذاسی ٘ؼخ ٝپـتیجبٖ

ػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبت

-

1389/09

تٕبْ ٔٛاد

الذأبت  ٚثش٘بٔٞ ٝبی تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ٛٞ ٚؿٕٙذ ػبصی

ؿٛسای ػبِی اداسی

206/93/562

1393/01/20

ثٙذ  ٚ 9 ٚ 8پیٛػت ٞب

اداسی تٛػظ دػتٍبٞ ٜبی اخشایی

163464

1389/07/22

ثلٛست ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت

٘حٚ ٜٛاٌزاسی تلذی ٞبی دِٚت  ٚسا ٜا٘ذاصی پٛستبَ تٛػظ

اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ٔؼب٘ٚت تٛػؼ ٝػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی ثشای ایٗ ٔظٛٙس

200/92/13712

1392/08/04

1388/12/17

ثٙذ  ٚ 1ثٙذ 7

ٔبدٔ ،1ٜبدٔ ،2ٜبدٔ ٚ 4 ٜبد8 ٜ

ٔبد4ٜ

ػیبػتٍزاسی وٙتشَ دػتشػی ٔٙغمی ث ٝداسایی ٞبی اعالػبتی
تحت ٔبِىیت دػتٍبٞ ٜبی اخشایی وـٛس
تؼییٗ ٚظبیف ٔ ٚؼئِٛیت ٞبی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی دس ثش٘بٔٝ
تٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه ثش ٔجٙبی ٘مـ ٝسا ٜاكالح ٘ظبْ اداسی

روش اجرایی

برنامه عملیاتی

٘حٚ ٜٛاٌزاسی فؼبِیت ٞبی تلذی ٌشی دِٚت تٛػظ ٔٛػؼبت
ٔتمبضی تؼییٗ ؿذٔ ٚ ٜؼب٘ٚت تٛػؼ ٝػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی سیبػت

ٞیأت ٚصیشاٖ

خٕٟٛس ٔٛظف ث ٝسا ٜا٘ذاصی پٛستبَ ثٕٙظٛس اعالع سػب٘ی تلذی

بخشنامه

ٞب ،آٔٛصؽ ،ػبٔب٘ذٞی ،حٕبیت ٘ ٚظبست ثش س٘ٚذ ٚاٌزاسی ٞبی
ؿذ ٜاػت

ثلٛست ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

چبثه ػبصی  ٚا٘ؼغبف پزیشی

ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ
ا٘ؼب٘ی

اكالح فشآیٙذ ٞب  ٚاػالْ اٖ دس دسٌب ٜػبصٔب٘ی  ٚاعالع سػب٘ی ثٝ

ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ

ٔشدْ

ا٘ؼب٘ی

ؿفبف ػبصی  ٚاسائ ٝاعالػبت ثٔ ٝشدْ ،سا ٜا٘ذاصی تّفٗ ٌٛیب،
تذٚیٗ ٔٙـٛس اخاللی ٘ ٚظش ػٙدی اص ٔشدْ
اسائ ٝخذٔبت اص عشیك ؿجى ٝاِىتش٘ٚیه تٛػظ دفبتش پیـخٛاٖ
دِٚت

ؿٛسای ػبِی اداسی

ٞیأت ٚصیشاٖ

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ٚصاست فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ٚصاست فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ؿٛسای ػبِی فضبی ٔدبصی

ٕٞبٍٙٞی ثٕٙظٛس یىپبسچ ٝػبصی پٙدشٚ ٜاحذ دػتٍبٞ ٜب  ٚایدبد
ؿجى ٝاستجبط أٗ

ٞیأت ٚصیشاٖ

ٔؼشفی اِٛیت ٞبی تٛػؼ ٝفٙبٚسی و ٝتٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه
یىی اص اٟ٘ب اػت  ٚتؼییٗ اٞذاف وٕی تٛػؼ ٝفٙبٚسی و ٝصیش

ٞیأت ٚصیشاٖ

ػبخت دادٞ ٜبی ٔىب٘ی یىی اص ایٗ ػٙبٚیٗ ثٛدٜ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

تفٛیض اختیبس ثٕٙظٛس چبثه ػبصی ٙٔ ٚبػت ػبصی ػبختبس
ػبصٔب٘ی دػتىبٞ ٜبی اخشایی  ٚا٘ؼغبف پزیشی  ٚاكالح وشدؽ
أٛس دس دػتٍبٞ ٜبی اخشایی
افضایؾ ثٟشٚ ٜسی ،وبسآٔذی فؼبِیت ٞب  ٚتذٔیٗ سضبیت ٔشدْ
ؿفبف ػبصی ،تىشیٓ اسثبة سخٛع ،سضبیت ٔشدْ ،پبػخٍٛیی،
اكالح فشآیٙذ ٞبی وبسی
٘ح ٜٛایدبد  ٚسا ٜا٘ذاصی دفبتش پیـخٛاٖ دِٚت ٘ ٚح ٜٛتؼبُٔ
دػتٍبٞ ٜبی اخشایی ثب ایٗ دفبتش
٘ح ٜٛتؼییٗ كالحیت ٔـبٚساٖ

٘ح ٜٛثىبسٌیشی وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی دس ػبیش دػتٍبٞ ٜبی اخشایی
ٔ ٚشخؼیت ػبصٔبٖ ثجت احٛاَ دس ٔٛضٛع ٛٞیت
پیبد ٜػبصی ؿجى ٝاختلبكی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی ث ٝػٛٙاٖ
ثخـی اص ؿجىّٔ ٝی اعالػبت
ػیبػتٍزاسی ،ساٞجشی ،تؼییٗ ٔؼیبس ٞب ٘ ٚظبْ ٞب دس صٔیٝٙ
فضبی ٔدبصی دس حٛص ٜأٙیت ٔ ٚحتٛا

تؼییٗ تىّیف پٙدشٚ ٜاحذ دػتٍبٞ ٜب  ٚؿجى ٝأٗ

ثش٘بٔ ٝسیضی ٞ ٚذف ٌزاسی ثشای تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت دس
ػغح وـٛس  ٚاسائ ٝثٟتش خذٔبت دِٚت

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی ٞ ٚیأت ٚصیشاٖ

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ٞیأت ٚصیشاٖ

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

بخشنامه

ضٛاثظ ػیؼتٓ ٞبی ٔبِی
اِضاْ تٕبٔی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی ث ٝدسج وذ ّٔی  ٚوذ پؼتی دس
اػٙبد ٔشتجظ ثب خٛد
اِضاْ دػتٍبٞ ٜب ث ٝكشف ٝخٛیی دس خشیذ ٘شْ افضاس ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب
ٚصاست ٔتجٛع دس ایٗ صٔیٝٙ

اِضاْ دػتٍبٞ ٜبی اخشایی ث ٝثجت خبیٍب ٜایٙتش٘تی ثب پؼ٘ٛذ ایشاٖ

سٚؽ حٕبیت اص تحمیمبت ایٗ حٛصٔ ٚ ٜـبسوت دِٚت تؼییٗ
ؿذ ٜاػت

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

قانون

بخشنامه

بخشنامه

دستور العمل اجرایی

108

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

1903/40544

1384/03/08

109

ضَاتظ استمزار هزاوش اهَسش هجاسی

1903/219109

1383/11/25

110

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

1903/217317

1383/11/24

111

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

1903/162645

1383/09/07

112

ٍاگذاری رایاًِ تِ اهَسش ٍ پزٍرش

46961

1383/08/23

113

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

1903/93854

1383/05/25

114

ضَاتظ تؼییي غالحیت آهَسضگاُ ّای آساز رایاًِ

1903/50961

1383/03/27

115

ترطٌاهِ اعالع رساًی

210/13186

1383/03/18

116

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

1903/41929

1383/03/16

117

زستَر الؼول ًحَُ ارجاع وار پزٍصُ ّای فٌاٍری اعالػات

224976

1382/12/02

118

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

1903/159536

1382/08/21

119

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

1903/177146

1381/09/27

120

استاًسارز وس تثازل اعالػات  8تیتی فارسی

21-10664

1372/04/07

121

آییي ًاهِ زاذلی تَسؼِ زٍلت الىتزًٍیه

1/30883

1394/04/21

122

سیاست ّای حاون تز تزًاهِ هلی تاسی ّای رایاًِ ای

ؽ103557/94/

1394/12/10

123

ًظام هلی آزرط گذاری وطَر

1/30852

1394/04/21

124

آییي ًاهِ تطىیلٍ ،ظایف ٍ اذتیارات وارگزٍُ ذسهات الىتزًٍیه سالهت

200/385

1394/04/08

125

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

1903/81862

1382/05/01

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثٙذ1
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
تٕبْ ٔٛاد

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ضٛاثظ ػیؼتٓ ٞبی ثٛدخٝ

ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ

ضٛاثظ ػیؼتٓ ٞبی تؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی تبػیؼبت ٔ ٚبؿیٗ

ا٘ؼب٘ی

آالت

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

سیبػت خٕٟٛسی

اعالػبت ٟٔ ٚشات ٞبی ٞفت ٌب٘ٝ

ٚاٌزاسی سایب٘ٞ ٝبی دػت د ْٚدػتٍبٞ ٜبی اخشایی ثٝ
أٛصؽ  ٚپشٚسؽ

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ضٛاثظ ػیؼتٓ ٞبی ا٘جبس

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ضٛاثظ تؼییٗ كالحیت ؿشوت ٞب ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؽ سایب٘ٝ

بخشنامه

سا ٜا٘ذاصی ٘ظبْ پبػخٍٛیی

سیبػت خٕٟٛسی

اِضاْ دػتٍبٞ ٜب ث ٝسا ٜا٘ذاصی ٘ظبْ پبػخٍٛیی  ٚاعالع
سػب٘ی ؿفبف ثٔ ٝشدْ

بخشنامه

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ضٛاثظ ػیؼتٓ ٞبی أٛاَ  ٚداسایی

بخشنامه

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

٘ح ٜٛاسخبع پشٚصٞ ٜبی فٙبٚسی اعالػبت

بخشنامه

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ضٛاثظ ػیؼتٓ ٞبی دثیشخب٘ٝ

بخشنامه

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

ضٛاثظ خبیٍبٞ ٜبی ایٙتش٘تی دػتٍبٞ ٜبی اخشایی

بخشنامه

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس

اػتب٘ذاسد تجبدَ اعالػبت  8ثیتی فبسػی

بخشنامه

ٚصاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت

تؼییٗ اٞذاف وٕیؼی ٖٛتٛػؼ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیه

بخشنامه

ؿٛسای ػبِی فضبی ٔدبصی

ػیبػت ٞبی حبوٓ ثش ثبصی ٞبی سایب٘ ٝای

سیاستگذاری

اِىتش٘ٚیه  ٚدس خٟت دػتشػی ػشیغ  ٚآػبٖ ث ٝاعالػبت

بخشنامه

تؼییٗ اٞذاف وٕیؼی ٖٛاص لجیُ ٘ظبست  ٚاسصیبثی دػتٍبٞ ٜب ٚ
٘ظبیش آٖ

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ٔٛثش ثبؿذ

اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

سا ٜا٘ذاصی ٔشاوض آٔٛصؽ ٔدبصی ثشای دٚسٞ ٜبی فٙبٚسی

بخشنامه

بخشنامه

ثخؾ ٔشثٛط ث ٝكذٚس ٔدٛص ٞب ٔی تٛا٘ذ دس دِٚت اِىتش٘ٚیه

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت

ضٛاثظ ػیؼتٓ ٞبی تذاسوبت  ٚخشیذ

بخشنامه

ث ٝاػتٙبد ٔبد 27 ٜضٛاثظ فٙی  ٚاخشایی تٛػؼ ٝدِٚت
ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ؿٛسای ػّی فٙبٚسی اعالػبت

 ٚخذٔبت دِٚتی ٔىبٖ ٔحٛس تٟی ٝؿذ ٜاػت
ث ٝاػتٙبد ٔبد 4 ٜضٛاثظ فٙی  ٚاخشایی تٛػؼ ٝدِٚت

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

اِىتش٘ٚیه دس خلٛف تـىیُ وبسٌشٞ ٜٚبی ٌ 14ب٘ٝ
خٛؿٞ ٝبی خذٔبت اِىتش٘ٚیه دس حٛص ٜػالٔت ایٙىبسٌشٜٚ

بخشنامه

تـىیُ ؿذ ٚ ٜدس خٟت دػتشػی ػشیغ  ٚآػبٖ ثٝ
اعالػبت ػالٔت افشاد تٟی ٝؿذ ٜاػت

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ
ا٘ؼب٘ی

ضٛاثظ ػیؼتٓ ٞبی ػٕشا٘ی

بخشنامه

126

ضَاتظ استمزار سیستوْای هىاًیشُ زر لزآیٌس ّای ػوَهی

127

سٌس راّثززی ًظام جاهغ فٌاٍری اعالػات وطَر

-

128

آییي ًاهِ ساهاًِ تساروات الىتزًٍیىی زٍلت

-

1390/02/20

129

تزًاهِ جاهغ اغالح ًظام ازاری زٍرُ زٍم

302596

1397/06/14

1903/191675

1381/10/18

1386

ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ
ثغٛس ٔؼتمیٓ ث ٝدِٚت
اِىتش٘ٚیه ٔشتجظ ٕ٘ی ثبؿذ

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ٔؼب٘ٚت تٛػؼٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبیٝ
ا٘ؼب٘ی

دس ػیبػتٍزاسی حٛص ٜدِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ؿٛسای ػبِی فٙبٚسی اعالػبت

ث ٝػٛٙاٖ یىی اص صیش ػبخت ٞبی ثش دِٚت اِىتش٘ٚیه تبثیش داسد

ٞیأت ٚصیشاٖ

ؿبُٔ ثیب٘ٞ ٝبی اسصؽ ،چـٓ ا٘ذاصیٔ ،بٔٛسیت  ٚحٛصٞ ٜبی
ساٞجشدی فٙبٚسی اعالػبت اػت

سیاستگذاری

ث ٝاػتٙبد تلٛیت ٘بٔ ٝؿٕبس / 151732 ٜت ٞ 32565ـ ٔٛسخ
 1388/07/29ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝتٛػظ ٚصیشاٖ وبسٌش ٜٚتدشات

بخشنامه

اِىتش٘ٚیه تلٛیت ؿذ ٜاػت

تذٚیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی اخشایی دِٚت اِىتش٘ٚیه ،ؿٙبػٙبٔ ٝداسوشدٖ
ثش٘بٔ ٝدْٚ

ضٛاثظ ػیؼتٓ ٞبی پشػّٙی  ٚتـىیالت

بخشنامه

خذٔبت ،اػضبی خبیض ٜدِٚت اِىتش٘ٚیه ،اػتمشاس ٔیض خذٔت  ٚساٜ
ا٘ذاصی ٘ظبْ اػتٙبد پزیشی اِىتش٘ٚیىی

استمبی ویفیت خذٔبت ،افضایؾ ػشػت  ٚتؼٟیُ دػتشػی ثٝ

ؿٛسای ػبِی اداسی

خذٔبت ،استمبی ػغح سضبیتٕٙذی ٔشدْ ،خبثه ػبصی  ٚوٛچه
ػبصی دِٚت ،وبٞؾ فؼبد اداسی  ٚوبٞؾ ٞضیٞ ٝٙب

بخشنامه

