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٘بْ زستٍب ٜاجطايي :حٛظ ٜستبزي ٚظاضت اضتجبعبت ٚفٙبٚضي اعالعبت
٘بْ زستٍبٔ ٜبزض :حٛظ ٜستبزي ٚظاضت اضتجبعبت ٚفٙبٚضي اعالعبت
ضطح ذسٔت

ٔ -4طرػبت ذسٔت

٘ٛع ذسٔت

ٔبٞیت ذسٔت
سغح ذسٔت
ضٚيساز ٔطتجظ ثب:
٘ح ٜٛآغبظ ذسٔت
ٔساضن الظْ ثطاي ا٘جبْ ذسٔت
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ثبالزستي

ثٙٔ ٝظٛض:
 اضتمبء  ٚتٛسع ٝوبضثطز  ٚافعايص تٛإ٘ٙسي ثرص فٙبٚضي اضتجبعبت  ٚاعالعبت()ICTوطٛض
 حٕبيت  ٚوٕه ث ٝض٘ٚك وست  ٚوبض  ٚتِٛیس
 ايجبز ظٔی ٝٙظزٚض ذسٔبت فٙي ٟٙٔ ٚسسي
 حٕبيت اظ عطح ٞبي تحمیمبتي ،تٛسع ٝاي  ٚاضتغبَ آفطيٗ ( زض ضاستبي ٔأٔٛضيت ٞب ،اٞساف  ٚاِٛٚيت
ٞبي ٚظاضترب٘) ٝ
ذسٔت ٔٙسضج زض ايٗ ضٙبسٙبٔ ٝثٔ ٝتمبضیبٖ ٚاجس ضطايظ  ٚث ٝغٛضت پطزاذت تسٟیالت اظ ٔحُ ٚج ٜٛازاضٜ
ضس ٜاضائ ٝي ٌطزز

ذسٔت ث ٝضٟط٘ٚساٖ ()G2C
ذسٔت ث ٝوست  ٚوبض ()G2B
ذسٔت ث ٝزيٍطزستٍبٞ ٜبي زِٚتي()G2G

ثٍٙبٞ ٜبٔ ،طاوع  ٚافطاز حمٛلي غیط زِٚتي زض چٟبض
ضست ٝترػػي ظيط ٔي تٛا٘ٙس تمبضبي زضيبفت
تسٟیالت وٙٙس
 تِٛیس  ٚتٛسع ٝتجٟیعات زض ظٔی ٝٙاضتجبعبت ٚ
فٙبٚضي اعالعبت()ICT
 تِٛیس  ٚتٛسع٘ ٝطْ افعاض
 تِٛیس  ٚتٛسعٔ ٝحتٛا  ٚذسٔبت
 تِٛیس  ٚتٛسع ٝزض ظٔی ٝٙأٙیت اعالعبت
تػسي ٌطي
استب٘ي

حبوٕیتي
ضٚستبيي
ضٟطي
ٔٙغم ٝاي
ّٔي
وست  ٚوبض
ثجت ٔبِىیت
تبٔیٗ اجتٕبعي
ٔبِیبت
سالٔت
آٔٛظش
تِٛس
سبيط
ٔساضن ٌٛ ٚاٞیٙبٔٞٝب ٚفبت
ثبظ٘طستٍي
اظزٚاج
ثیٕٝ
تبسیسبت ضٟطي
ضذساز ضٚيسازي ٔطرع
فطاضسیسٖ ظٔب٘ي ٔطرع
تمبضبي ٌیط٘س ٜذسٔت
سبيط :اظ عطيك فطآذٛاٖ
تطریع زستٍبٜ
اظٟبض٘بٔٔ ٝبِیبتي ٌٛ ،اٞي تٛاٖ ٔبِي  ،عطح وست  ٚوبض  ،ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسي اجطاي عطح
تػٛيت ٘بٔ ٝضٕبض/193446 ٜت ٛٔ ٜ 50352ضخٞ 92/12/28یئت ٚظيطاٖ
ٔبٜ

 -5جعيیبت ذسٔت

٘ٛع ٔربعجیٗ

 -3اضائ ٝزٙٞسٜ
ذسٔت

 -1عٛٙاٖ ذسٔت:حٕبيت اظ ثرص ذػٛغي حٛظ ٜاضتجبعبت ٚفٗ آٚضي
اعالعبت زض لبِت پطزاذت تسٟیالت اظ ٔحُ ٚج ٜٛازاض ٜضسٜ

 -2ضٙبس ٝذسٔت
( ايٗ فیّس تٛسظ سبظٔبٖ ٔسيطيت  ٚثط٘بٔ ٝضيعي وطٛض تىٕیُ ٔي ضٛز).

فػُ

سبَ

(زضحبَ افعايص)

 500اِي 600ذسٔت ٌیط٘سٌبٖ زض:
آٔبض تعساز ذسٔت ٌیط٘سٌبٖ
ٔتٛسظ ٔست ظٔبٖ اضاي ٝذسٔت :زٞ ٚفتٝ
ٔبٜ
ز ٚثبض زض:
يىجبض ثطاي ٕٞیطٝ
تٛاتط
زض غٛضت تػٛيت عطح ٞب ٚثطاي زفبع ٚعمس لطاضزازٞبي ٔطثٛعٝ
تعساز ثبض ٔطاجع ٝحضٛضي
ضٕبض ٜحسبة (ٞبي) ثب٘ىي
ٔجّغ(ٔجبِغ)
ٞعي ٝٙاضاي ٝذسٔت(ضيبَ) ثٝ
ذسٔت ٌیط٘سٌبٖ
--------------------------

فػُ

سبَ

پطزاذت ثػٛضت اِىتط٘ٚیه

آزضس زلیك ٔ ٚستمیٓ ذسٔت زض ٚثٍب ٜزض غٛضت اِىتط٘ٚیىي ثٛزٖ  ٕٝٞايثرطي اظ آٖ

زضٔطحّ ٝاضائ ٝذسٔت

اِىتط٘ٚیىي

جٟت زفبع اظ عطح ٞب ٚعمس لطاضزازٞبي ٔطثٛعٝ
تّفٗ ٕٞطا( ٜثط٘بٔ ٝوبضثطزي)
اضسبَ پستي
پیبْ وٛتبٜ

ايٙتط٘تي (ٔب٘ٙس ٚثٍب ٜزستٍب)ٜ
پست اِىتط٘ٚیه
تّفٗ ٌٛيب يب ٔطوع تٕبس
زفبتط پیطرٛاٖ
ضٕبض ٜلطاضزاز ٚاٌصاضي ذسٔبت ث ٝزفبتط پیطرٛاٖ:
عٙبٚيٗ ٔطبث ٝزفبتط پیطرٛاٖ
سبيط(ثبشوط٘ح ٜٛزستطسي)

غیطاِىتط٘ٚیىي
شوط ضطٚضت ٔطاجع ٝحضٛضي

٘ -6ح ٜٛزستطسي ث ٝذسٔت

ٔطحّ ٝتِٛیس ذسٔت
(فطايٙس زاذُ زستٍبٜ
يب اضتجبط ثب زيٍط
زستٍبٞ ٜب )

غیطاِىتط٘ٚیىي

شوط ضطٚضت
ٔطاجعٝ
حضٛضي

شوط ضطٚضت
ٔطاجع ٝحضٛضي

زض ٔطحّ ٝزضذٛاست ذسٔت

شوط ضطٚضت
ٔطاجع ٝحضٛضي

زض ٔطحّ ٝاعالع ضسب٘ي ذسٔت

www.ict.gov.ir
حٕبيت اظ عطح ٞبي فٗآٚضا٘ٝ
٘بْ سبٔب٘ٔ ٝطثٛط ث ٝذسٔت زض غٛضت اِىتط٘ٚیىي ثٛزٖ  ٕٝٞيب ثرطي اظ آٖ:
ضسب٘ ٝاضتجبعي ذسٔت
٘ٛع اضائٝ
ٔطاحُ ذسٔت
تّفٗ ٕٞطا( ٜثط٘بٔ ٝوبضثطزي)
ايٙتط٘تي (ٔب٘ٙس ٚثٍب ٜزستٍب)ٜ
اِىتط٘ٚیىي
اضسبَ پستي
پست اِىتط٘ٚیه
پیبْ وٛتبٜ
تّفٗ ٌٛيب يب ٔطوع تٕبس
سبيط(ثبشوط٘ح ٜٛزستطسي)
ٔطاجع ٝث ٝزستٍب:ٜ
جٟت احطاظ اغبِت فطز
غیطاِىتط٘ٚیىي
ّٔي
جٟت احطاظ اغبِت ٔسضن
استب٘ي
٘جٛز ظيطسبذت اضتجبعي ٔٙبست
ضٟطستب٘ي
سبيط:
تّفٗ ٕٞطا( ٜثط٘بٔ ٝوبضثطزي)
ايٙتط٘تي (ٔب٘ٙس ٚثٍب ٜزستٍب)ٜ
اِىتط٘ٚیىي
اضسبَ پستي
پست اِىتط٘ٚیه
پیبْ وٛتبٜ
تّفٗ ٌٛيب يب ٔطوع تٕبس
زفبتط پیطرٛاٖ
ضٕبض ٜلطاضزاز ٚاٌصاضي ذسٔبت ث ٝزفبتط پیطرٛاٖ:
عٙبٚيٗ ٔطبث ٝزفبتط پیطرٛاٖ
سبيط(ثبشوط٘ح ٜٛزستطسي)
ٔطاجع ٝث ٝزستٍب:ٜ
جٟت احطاظ اغبِت فطز
غیطاِىتط٘ٚیىي
ّٔي
جٟت احطاظ اغبِت ٔسضن
استب٘ي
٘جٛز ظيطسبذت اضتجبعي ٔٙبست
ضٟطستب٘ي
سبيط:
اِىتط٘ٚیىي
ايٙتطا٘تي (ٔب٘ٙس ايٙتطا٘ت زاذّي زستًا ٜيب ) ERP
ايٙتط٘تي (ٔب٘ٙس زضٌب ٜزستٍب)ٜ
سبيط (ثبشوط٘ح ٜٛزستطسي)
پست اِىتط٘ٚیه

جٟت احطاظ اغبِت فطز
جٟت احطاظ اغبِت ٔسضن
٘جٛز ظيطسبذت اضتجبعي ٔٙبست
سبيط :جٟت زفبع اظ عطح ٞبي
اضسبِي ٔٚتعبلجب"عمس لطاضزازٞبي
ٔطثٛعٝ

ٔطاجع ٝث ٝزستٍب:ٜ
ّٔي
استب٘ي
ضٟطستب٘ي

 -9عٙبٚيٗ فطايٙسٞبي ذسٔت

وّی ٝفیّسٞبي ٔطتجظ ثب ٔتمبضیبٖ ٚيب زضيبفت
فٗٚضا٘ٝ
ثب٘ه اعالعبت حٕبيت اظ عطح ٞبي آ
وٙٙس ٜذسٔت
اي استعالْ غیطاِىتط٘ٚیىي
استعالْ اِىتط٘ٚیىي ض
ٔجّغ
فیّسٞبي
٘بْ سبٔب٘ٞ ٝبي زستٍبٜ
٘بْ زستٍب ٜزيٍط
است ،استعالْ تٛسظ:
(زضغٛضت
ٔٛضزتجبزَ
زيٍط
پطزاذت
ٞعي)ٝٙ
زستٍبٜ
ٚظاضت أٛض التػبز ٚزاضايي
ثطذظ
online
زستٝاي
()Batch

-8اضتجبط ذسٔت ثب سبيط
زستٍبٟٞبي زيٍط

 -7اضتجبط ذسٔت ثب سبيط
سبٔب٘ٞ ٝب (ثب٘ىٟبي
اعالعبتي) زض زستٍبٜ

ثطذظ
online

فیّسٞبي ٔٛضزتجبزَ

زستٝاي
()Batch

٘بْ سبٔب٘ٞ ٝبي زيٍط

استعالْ اِىتط٘ٚیىي

استعالْ
غیط
اِىتط٘ٚیىي

ٔطاجع ٝوٙٙسٜ
زستٍبٜ
ٔطاجع ٝوٙٙسٜ

ثجت اسٙبز ٚأالن وطٛض

ٔ-1طاجع ٝثٚ ٝثٍبٚ ٜثجت ٘بْ
-2زضيبفت وس پیٍیطي

ٚ-3غٔ َٛستٙسات ث ٝزثیطذب٘ ٝوبضٌطٚ ٜٚثطضسي آٖ
-4اضجبع ٔستٙسات ثٔ ٝتمبضي زض غٛضت ٚجٛز ٘مع ٚيب عسْ احطاظ ضطايظ
 -5اضجبع ٔستٙسات ث ٝوبضٌطٚ ٜٚاْ زض غٛضت عسْ ٚجٛز ٘مع ٚاحطاظ ضطايظ
-6تبيیس ٟ٘بيي ٚاضجبع ٔستٙسات اظ وبضٌطٚ ٜٚاْ ث ٝزثیطخا٘ٝ
ٔ-7عطفي ٔتمبضي ذسٔت ث ٝثب٘ه عبُٔ
ٕٛ٘ -10زاض اضتجبعي فطايٙسٞبي ذسٔت

٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي تىٕیُ وٙٙس ٜفطْ:
ٔطوعفٙبٚضي اعالعبت ٚاضتجبعبت

تّفٗ88117055:

پست اِىتط٘ٚیه:
CIO@ict.gov.ir

ٚاحس ٔطثٛط: ٜ
ٔطوعضٚاثظ عٕٔٛي ٚاعالع ضسب٘ي
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٘بْ زستٍب ٜاجطاييٚ :ظاضت اضتجبعبت ٚفٙبٚضي اعالعبت
٘بْ زستٍبٔ ٜبزضٚ :ظاضت اضتجبعبت ٚفٙبٚضي اعالعبت

ٔ -4طرػبت ذسٔت

ضطح ذسٔت
٘ٛع ذسٔت

ذسٔت ث ٝضٟط٘ٚساٖ ()G2C
ذسٔت ث ٝوست  ٚوبض ()G2B
ذسٔت ث ٝزيٍطزستٍبٞ ٜبي زِٚتي()G2G

ٔبٞیت ذسٔت
سغح ذسٔت
ضٚيساز ٔطتجظ ثب:

حبوٓيتي
ّٔي
آٔٛظش
تِٛس
تبسیسبت ضٟطي
تمبضبي ٌیط٘س ٜذسٔت
تطریع زستٍبٜ

٘ح ٜٛآغبظ ذسٔت
ٔساضن الظْ ثطاي ا٘جبْ ذسٔت
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ثبالزستي

آٔبض تعساز ذسٔت ٌیط٘سٌبٖ

٘ -6ح ٜٛزستطسي ث ٝذسٔت




آحبز ٔطزْ(ٔطتطویٗ)
تػسي ٌطي
استب٘ي

ضٟطي
تبٔیٗ اجتٕبعي

ٔٙغم ٝاي
وست  ٚوبض
ٔبِیبت
سالٔت
ْزاضن ٌٛ ٚاٞیٙبٔٞ ٝب
ثبظ٘طستٍي
اظزٚاج
ثیٕٝ
ضذساز ضٚيسازي ٔطرع
فطاضسیسٖ ظٔب٘ي ٔطرع
سبيط... :
---------------------------

ضٚستبيي
ثجت ٔبِىیت
سبيط
ٚفبت

ٔبز 25 ٜلب٘ ٖٛسالٔت ازاضي ٔٚجبضظ ٜثب فسبز
ضزيف 40ثط٘بٔٞ ٝب ٚالسأبت اجطايي تٛسع ٝذسٔبت زِٚت اِىتط٘ٚیىي ٔػٛث ٝضٕبض200/145ٜ
ٔٛضخ 93/6/11زثیطذب٘ ٝضٛضاي عبِي فٙبٚضي اعالعبت

(30سي)ٞعاض ذسٔت ٌیط٘سٜ

زض:

ٔبٜ

فػُ

سبَ

ٔتٛسظ ٔست ظٔبٖ اضاي ٝذسٔت:
 پبسرٍٛيي تّفٙي(3:س)ٝزلیمٝ
 ضسیسٌي ث ٝضىبيبت ٚيب زضذٛاستٟبي ثجت ضس(10:ٜز)ٜضٚظ
سبَ
فػُ
ٔبٜ
 3ثبض زض:
يىجبض ثطاي ٕٞیطٝ
تٛاتط
يىجبض زضٔب ٜجٟت ضطوت زض جّسبت ضسیسٌي ث ٝضىبيبت ٚزضذٛاستٟب (زضٔطحّ ٝتجسيس ٘ظط ز)ْٚ
تعساز ثبض ٔطاجع ٝحضٛضي
يىجبض زضٔب ٜجٟت ٔاللبتٟبي ٔطزْ
پطزاذت ثػٛضت اِىتط٘ٚیه
ضٕبض ٜحسبة (ٞبي) ثب٘ىي
ٔجّغ(ٔجبِغ)
ٞعي ٝٙاضاي ٝذسٔت(ضيبَ) ثٝ
ذسٔت ٌیط٘سٌبٖ
---------------آزضس زلیك ٔ ٚستمیٓ ذسٔت زض ٚثٍب ٜزض غٛضت اِىتط٘ٚیىي ثٛزٖ  ٕٝٞيب ثرطي اظ آٖ
ٚثٍبhttps://195.ict.gov.ir:ٜ
غٙسٚق پست اِىتط٘ٚیه195@mail. ict.gov.ir:
سبٔب٘ ٝپیبٔىي600195:
ٔطوع تٕبس 195
سبٔبٖ پبسرٍٛيي ٚظاضت اضتجبعبت ٚفٙبٚضي اعالعبت
٘بْ سبٔب٘ٔ ٝطثٛط ث ٝذسٔت زض غٛضت اِىتط٘ٚیىي ثٛزٖ  ٕٝٞيب ثرطي اظ آٖ:
ضسب٘ ٝاضتجبعي ذسٔت
٘ٛع اضائٝ
ٔطاحُ ذسٔت
تُفٗ ٕٞطا( ٜثط٘بٔ ٝوبضثطزي)
ايٙتط٘تي (ٔب٘ٙس ٚثٍب ٜزستٍب)ٜ
اِىتط٘ٚیىي
اضسبَ پستي
پست اِىتط٘ٚیه
پیبْ وٛتبٜ
تّفٗ ٌٛيب يب ٔطوع تٕبس
سبيط(ثبشوط٘ح ٜٛزستطسي)

زض ٔطحّ ٝاعالع
ضسب٘ي ذسٔت

 -5جعيیبت ذسٔت

پبسرٍٛيي ٚثجت ضىبيبت/زضذٛاست ٞبي ٚاغّ ٝاظ ٔطتطویٗ ٚاضجبع آٖ ثٔ ٝجبزي شيطثظ ثػٛضت اِىتط٘ٚیىي
٘ٛع ٔربعجیٗ

 -3اضائ ٝزٙٞسٜ
ذسٔت

 -1عٛٙاٖ ذسٔت -1 :عٛٙاٖ ذسٔت:سبٔب٘ ٝپبسرٍٛيي ٚظاضت اضتجبعبت
ٚفٙبٚضي اعالعبت(سبٔب٘)195 ٝ

 -2ضٙبس ٝذسٔت
( ايٗ فیّس تٛسظ سبظٔبٖ ٔسيطيت  ٚثط٘بٔ ٝضيعي وطٛض تىٕیُ ٔي ضٛز).

-8اضتجبط ذسٔت ثب سبيط زستٍبٟٞبي
زيٍط

٘بْ سبٔب٘ٞ ٝبي زيٍط

سبظٔبٖ تٙظیٓ ٔمطضات
ٚاضتجبعبت ضازيٛيي
ضطوت پست جٕٟٛضي
اسالٔي ايطاٖ

---------تّفٗ ٕٞطا( ٜثط٘بٔ ٝوبضثطزي)
اضسبَ پستي
پیبْ وٛتبٜ

ايٙتط٘تي (ٔب٘ٙس ٚثٍب ٜزستٍب)ٜ
پست اِىتط٘ٚیه
تّفٗ ٌٛيب يب ٔطوع تٕبس
زفبتط پیطرٛاٖ
ضٕبض ٜلطاضزاز ٚاٌصاضي ذسٔبت ث ٝزفبتط پیطرٛاٖ:
عٙبٚيٗ ٔطبث ٝزفبتط پیطرٛاٖ
سبيط(ثبشوط٘ح ٜٛزستطسي)
جٟت احطاظ اغبِت فطز
جٟت احطاظ اغبِت ٔسضن
٘جٛز ظيطسبذت اضتجبعي ٔٙبست
سبيط :پبسرٍٛيي تّفٙي
فیّسٞبي ٔٛضزتجبزَ

ٔطاجع ٝث ٝزستٍب:ٜ
ّٔي
استب٘ي
ضٟطستب٘ي
استعالْ
استعالْ اِىتط٘ٚیىي
غیط
اِىتط٘ٚیىي

ثطذظ
online

 -7اضتجبط ذسْت ثب
سبيط سبٔب٘ٞ ٝب
(ثب٘ىٟبي اعالعبتي) زض
زستٍبٜ

زضٔطحّ ٝاضائ ٝذسٔت

غیطاِىتط٘ٚیىي

شوط ضطٚضت
ٔطاجعٝ
حضٛضي

زض ٔطحّ ٝزضذٛاست ذسٔت

اِىتط٘ٚیىي

----------٘بْ زستٍب ٜزيٍط

شوط ضطٚضت ٔطاجعٝ
حضٛضي

غیطاِىتط٘ٚیىي

٘بْ سبٔب٘ٞ ٝبي زستٍبٜ
زيٍط

سبٔبٖ ضسیسٌي ثٝ
ٜ
ضىبيبت
سبٔبٖ ضسیسٌي ثٝ
ٜ
ضىبيبت

----------استعالْ اِىتط٘ٚیىي اٌط استعالْ غیطاِىتط٘ٚیىي
ٔجّغ
فیّسٞبي
است ،استعالْ تٛسظ:
(زضغٛضت
ٔٛضزتجبزَ
پطزاذت
ٞعي)ٝٙ
زستٍبٜ
ثطذظ
online
زستٝاي
()Batch

ٔطحّ ٝتِٛیس ذسٔت
(فطايٙس زاذُ زستٍبٜ
يب اضتجبط ثب زيٍط
زستٍبٞ ٜب )

اِىتط٘ٚیىي

شوط ضطٚضت
ٔطاجع ٝحضٛضي

غیطاِىتط٘ٚیىي

شوط ضطٚضت
ٔطاجع ٝحضٛضي

اِىتط٘ٚیىي

جٟت احطاظ اغبِت فطز
جٟت احطاظ اغبِت ْزضن
٘جٛز ظيطسبذت اضتجبعي ٔٙبست
سبيط :جّسبت ضسیسٌي ٔٚاللبت
ٔطزٔي
تّفٗ ٕٞطا( ٜثط٘بٔ ٝوبضثطزي)
ايٙتط٘تي (ٔب٘ٙس ٚثٍب ٜزستٍب)ٜ
اضسبَ پستي
پست اِىتط٘ٚیه
پیبْ وٛتبٜ
تّفٗ ٌٛيب يب ٔطوع تٕبس
زفبتط پیطرٛاٖ
ضٕبض ٜلطاضزاز ٚاٌصاضي ذسٔبت ث ٝزفبتط پیطرٛاٖ:
عٙبٚيٗ ٔطبث ٝزفبتط پیطرٛاٖ
سبيط(ثبشوط٘ح ٜٛزستطسي)
ٔطاجع ٝث ٝزستٍب:ٜ
جٟت احطاظ اغبِت فطز
ّٔي
جٟت احطاظ اغبِت ٔسضن
استب٘ي
٘جٛز ظيطسبذت اضتجبعي ٔٙبست
ضٟطستب٘ي
سبيط :پبسرٍٛيي تّفٙي
ايٙتطا٘تي (ٔب٘ٙس ايٙتطا٘ت زاذّي زستٍب ٜيب) ERP
ايٙتط٘تي (ٔب٘ٙس زضٌب ٜزستٍب)ٜ
سبيط (ثبشوط٘ح ٜٛزستطسي)
پست اِىتط٘ٚیه

زستٝاي
()Batch

غیطاِىتط٘ٚیىي

ٔطاجع ٝث ٝزستٍب:ٜ
ّٔي
استب٘ي
ضٟطستب٘ي

ٔطاجع ٝوٙٙسٜ

-

زستٍبٜ
ٔطاجع ٝوٙٙسٜ

ٕٞطا ٜاَٚ

ٔطوع تٕبس

-

ضايتُ

ٔطوع تٕبس

-

ايطا٘سُ

ٔطوع تٕبس

-

زستٍبٜ
ٔطاجع ٝوٙٙسٜ
زستٍبٜ
ٔطاجع ٝوٙٙسٜ
زستٍبٜ
ٔطاجع ٝوٙٙسٜ

-1ثجت زضذٛاست ٚزضيبفت وس ضٍٞیطي
 -2اضجبع زضذٛاست ،ثط اسبس اعالعبت اِٚی ٝثٔ ٝجساء ضسیسٌي وٙٙس ٜضبَْ  :ظيط ٔجٕٛعٞ ٝبي ٚظاضت اضتجبعبت  ٚفٙبٚضي اعالعبت (ٔب٘ٙس اپطاتٛضٞب،
ضطوت ٞبي ايٙتط٘تي ،زفبتطپستي ).... ٚ
 -3اضجبع زضذٛاست ثطاي ضسیسٌي ثٚ ٝاحس ترػػي /ثبظضسي سبظٔبٖ ٔطثٛع ٝزض غٛضت عسْ اضاي ٝپبسد ٟ٘بيي ثعس اظ ٌصضت  14ضٚظ زض سبٔب٘ ٝيب
حساوث ظطف ٔست  3ضٚظ پس اظ پبسد ٟ٘بيي
ض
زضذٛاست تجسيس ٘ظط
 -4اضجبع زضذٛاست ث ٝثبالتطيٗ ٔمبْ سبظٔبٖ تبثعٚ ٝظاضت اضتجبعبت  ٚفٙبٚضي اعالعبت زض غٛضت ثجت تجسيس ٘ظط ز ْٚيب عسْ اضاي ٝپبسد ٟ٘بيي پس
اظ ٔست ٔمطض.

 -9عٙبٚيٗ فطايٙسٞبي ذسٔت

-5ضسیسٌي ٟ٘بيي  ٚغسٚض ضاي تٛسظ وٕیت ٝحُ اذتالف زض غٛضت زضذٛاست تجسيس ٘ظط ز.ْٚ

ٕٛ٘ -10زاض اضتجبعي فطايٙسٞبي ذسٔت

٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي تىٕیُ وٙٙس ٜفطْ:
ٔطوعفٙبٚضي اعالعبت ٚاضتجبعبت

تّفٗ88117055:

پست اِىتط٘ٚیه:
CIO@ict.gov.ir

ٚاحس ٔطثٛط: ٜ
ٔطوعضٚاثظ عٕٔٛي ٚاعالع ضسب٘ي

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

شرح خدمت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  211مورخ  1311/12/11به منظور ایجاد تسهیالت در صدور
پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی
و در راستای اجرای ماده  3اصالح مواد  1 ،1و  1قاونو اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و با هدف
ساماندهی و مدیریت بهینه و سهولت در اجرای امرو مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی
غیر دولتی و ایجاد زمینه اجرایی شدن تبصره  2ماده  21قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
مصوب  1310/30/11و انطباق مصوبه شماره  3جلسه شماره  211کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تکالیف
موضوع بند پ ماده  11و بند خ ماده  11قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،اصول
حاکم بر پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات
( )ICTروستایی را تصویب کرد.
با عنایت به مصوبه شماره  3جلسه  211کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ،قبل از هر گونه تاسیس ،راهاندازی و
بهرهبرداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطالعات ()ICT
روستایی میبایستی پروانه مربوطه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ شود .خدمات موضوع این پروانه
عبارتند از:

 -4مشخصات خدمت

 -1ارایه خدمات قابل واگذاری یا برونسپاری دستگاه های اجرایی موضوع ماده  0قانون مدیریت خدمات کشوری
با رعایت ماده  111آن قانون و ماده  0قانون محاسبات عمومی کشور که از طریق دفتر و خارج از محیط اداری
قابل ارایه هستند؛
 -2ارایه خدمات دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی ،مخابراتی و فناوری اطالعات در چارچوب توافق طرفین و
موافقت سازمان؛
 -3ارائه خدمات سایر اشخاص حقوقی در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان.

نوع خدمت
ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
حاکمیتی
ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

نوع مخاطبین

 -3ارائهدهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی
غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی

 -2شناسه خدمت13311311131 :

 متقاضی حقوقی (غیر دولتی) پروانه دفتر پیشخوان خدماتدولت و بخش عمومی غیر دولتی
 متقاضی حقوقی (غیر دولتی)/حقیقی پروانه دفتر ارتباطاتو فناوری اطالعات ( )ICTروستایی

تصدی گری
استانی

منطقه ای
کسب و کار
مالیات
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :

شهری
تامین اجتماعی

روستایی
ثبت مالکیت
سایر
وفات

مدارک الزم برای
انجام خدمت

مستندات الزم جهت صدور پروانه برای متقاضیان حقوقی:
بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره برای افراد ذکور؛
بارگذاری تصویر کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛
بارگذاری تصویر کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
بارگذاری مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید مراجع ذیصالح مدیرعامل یا صاحب امضاء معرفی شده؛
بارگذاری کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
بارگذاری روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای
هیئت مدیره؛
بارگذاری تصویر کلیه صفحات اساسنامه ،روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین؛
بارگذاری عکس رنگی  3×4مدیرعامل؛
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛
بارگذاری مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛
دریافت گواهی عدم بدهی بانکی ،بیمه و مالیات؛
حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی  23متر و دفاتر شهری  03متر؛
واریز مبلغ حق امتیاز صدور پروانه براساس موقعیت جغرافیایی.
مستندات الزم جهت صدور پروانه برای متقاضیان حقیقی:
بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت برای افراد ذکور؛
بارگذاری تصویر کارت ملی؛
بارگذاری تصویر کلیه صفحات شناسنامه؛
بارگذاری مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید مراجع ذیصالح؛
بارگذاری عکس رنگی 3×4؛
گواهی عدم سوء پیشینه مربوط به سه ماهه اخیر؛
بارگذاری مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛
دریافت گواهی عدم بدهی بانکی ،بیمه و مالیات؛
حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی  23متر؛
واریز مبلغ حق امتیاز صدور پروانه.

قوانین و مقررات
باالدستی

بند (ز) ماده  3قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
ماده  1قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
بند  1ماده  1اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
مصوبه /1111ت00221هـ مورخ  11/1/21هیات محترم وزیران
بخشنامه  122130مورخ  10/3/13معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
مصوبه شماره  3جلسه شماره  211مورخ 11/12/11

-1
-2

 -0جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت
گیرندگان

متوسط مدت زمان
ارایه خدمت

تواتر
تعداد بار مراجعه
حضوری

-3

-4
-0
-1

 1410خدمت گیرندگان تا کنون در:

 ماه

 فصل

 سال

 1روز پس از تکمیل مدارک و دریافت پاسخ تمامی استعالمات
شامل :بررسی مدارک اولیه ،استعالم های الزم از قبیل استعالم از مراجع ذیصالح ،بررسی مدارک تکمیلی شامل
انجام تعهدات مالی بر اساس شرایط تعیین شده مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
 یکبار برای همیشه

( عدم وجود مصداق)

یک بار در  :ماه

 2 -بار (یک بار جهت احراز هویت و یک بار دریافت اصل پروانه صادره)

 فصل

 سال

هزینه ارایه خدمت
(ریال) به
خدمتگیرندگان

شماره حساب (های)
بانکی

ردیف

مبلغ(مبالغ)

1

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در شهرهای
تهران ،تبریز ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،کرج،
قم و اهواز :پانصد میلیون ()033.333.333
ریال

2

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در سایر مراکز
استانها بجز شهرهای بند  :1سیصد
میلیون ( )33.333.333ریال

3

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در شهرهای
با جمعیت بیش از  03هزار نفر به استثنای 4331341431314313
بندهای  1و  :2یکصد و پنجاه میلیون
( )103.333.333ریال

4

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در سایر
شهرها به استثنای بندهای  1و  2و :3
پنجاه میلیون ( )03.333.333ریال

0

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در روستاها:
پنج میلیون ( )0.333.333ریال

پرداخت بصورت الکترونیک



آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
پورتال سازمان ( / )www.cra.irمیز خدمت  /صدور پروانه /ارایه مجوزهای مربوط به خدمات پستی ،ارتباطی و فناوری اطالعات /صدور پروانه
ارتباطات ثابت /صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات( )ICTروستایی

یا
از طریق مراجعه به نشانی ( Licensing.cra.irمطابق راهنمای صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات()ICT
روستایی).

در مرحله درخواست خدمت

 -1-1نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

الکترونیکی

رسانه ارتباطی خدمت
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی(پاسخ استعالم ها
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

مراحل خدمت

نوع ارائه

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا
بخشی از آن:

سامانه تحت وب صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر
ارتباطات و فناوری اطالعات( )ICTروستایی

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه
ها )

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
 سایر (باذکرنحوه دسترسی)GSB :
پست الکترونیک

 -1عناوین
فرایندهای
خدمت

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

برخط
online

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر
الکترونیکی



احراز هویت کاربران سیستمهای اطالعاتی تحت وب سازمان
SSO/OTP
استعالم الکترونیکی
مبلغ
نام
اگر استعالم غیرالکترونیکی
(درصورت
سامانه
فیلدهای موردتبادل
نام دستگاه دیگر
است ،استعالم توسط:
پرداخت
دستگاه
هزینه)
دیگر
دستگاه
رایگان
اطالعات اطالعات هویتی شخص حقیقی
سازمان ثبت احوال
مراجعه کننده
هویتی

برخط
online
دستهای
()Batch

-1ارتباط خدمت با سایر
دستگاهها

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

دستهای
()Batch

 -1ارتباط خدمت با
سایر سامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) در
دستگاه

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
الکترونیکی
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر :
 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
غیرالکترونیکی
سایر:

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

درمرحله ارائه خدمت

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

 -1فرآیند صدور_تجدید_انصراف_لغو پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات( )ICTروستایی

 -13نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
 -1فرآیند صدور_تجدید_انصراف_لغو پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات( )ICTروستایی
 زیرفرآیند صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات
 زیرفرآیند تغییر پروانه دفاتر پیشخوان خدمات
 زیرفرآیند تجدید پروانه دفاتر پیشخوان خدمات
 زیرفرآیند انصراف_لغو پروانه دفاتر پیشخوان خدمات
 فرآیند صدور_تجدید_انصراف_لغو پروانه دفاتر پیشخوان خدمات
واحد مربوط :دفتر معماری سازمانی و
پست الکترونیکalvand@cra.ir:
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :شیما الوند تلفن11112101 :
هوشمندسازی

