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 بیست و چهارم شورای اجرایی فناوری اطالعات جلسه  یک شماره مصوبه
 1401سال  قانون بودجه (7)بند »و« تبصره  و الزامات فنی موضوع اجرایی  دستورالعمل

 مقدمه
 ی ( در اجرا 03/1401/ 03جلسه شورا )مورخ    ینو چهارم  یستاطالعات در ب   یفناور  ییاجرا  یشورا

  ی فضا   یعال  یازجمله مصوبات شورا  یو اسناد باالدست  1401( قانون بودجه سال  7تبصره )  یفتکال
مجلس شورا   وزیرانیئت ه  ی،مجاز  سامانه   یاسالم  یو  با  مرتبط  اقدامات  احصاء  پروژهو  و    ی هاها 
ابالغ  یفناور  تحول دولت  رو  08/12/1400مورخ    158483به شماره    یاطالعات در سند    یکرد با 
 ا،کارهو جهت ارائه خدمت توسط دولت به سمت مردم و کسب   ییر ه خدمات هوشمند، تغ ارائ   یلتسه

  ی معمار   ی،پنجره مل  یکدر    مشمول  ییاجرا  هایدستگاه   یکیخدمات الکترون   یریپذامکان مشاهده 
  ملی   پنجره( در پنجره واحد خدمات هوشمند و  یکی ارائه خدمات هوشمند )الکترون   یو الزامات فن

( قانون بودجه سال 7بند »و« تبصره )  (4جز  )  ییاجرادستورالعمل    و  (2جز  )  دولت  هوشمند  خدمات
را به شرح   مصوبه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  1401
 نمود.  یبتصو یرمواد ز

 : به شرح ذیل است مصوبهو اختصارات بکار رفته در این  تعاریف -1 ماده 

)  هایدستگاه  اجرایی:  هایدستگاه  -1 ماده  برنامه  2۹موضوع  قانون  توسعه   ساله پنج(  ششم 
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نهادهای عمومی 

 . اطالعات فناوری  و ارتباطات وزارت: وزارت -2

واحد دستگاه: -3 واحد خدمات هوشمند    پنجره  )  هایدستگاهپنجره  برنامه 2۹ماده  قانون   )
نهادهاپنج  بودجه  7بند )و( تبصره )  3جز    موضوعی  عموم  یساله ششم توسعه و  قانون   )

کاربران    1401 آن  طریق  از  و  زیرسامانه  تمامیبهکه  الکترونیکی  خدمات  اطالعات،  ها، 
بر اساس قوانین و مقررات در تعامل دوسویه با   پنجره  هوشمند دستگاه دسترسی دارند. این

 . ها استو سایر سامانه  پنجره ملی

از طریق  ای که  واحد و یکپارچه   یاپنجره  ،هوشمند دولت  خدمات  ملی  پنجره  :پنجره ملی -4
کاربران  دسترسی  هادستگاه واحد    پنجره خدمات  همه  تمام  هوشمند   الکترونیک  به    و 

(  7بند )و( تبصره )  4جز  قانون برنامه ششم و بر اساس    2۹اجرایی موضوع ماده    هایدستگاه 
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بودجه   نشانی  1401قانون  به  ایران(  اطالعات  فناوری  )سازمان  وزارت    توسط 
https://my.gov.ir  سازدیم فراهم . 

و ارائه خدمات الکترونیکی    در ایجادو اطالعاتی که    داده  هایپایگاهکلیه    :پایهاطالعات پایگاه   -5
داشته و ارائه این خدمات و اجرای   ایپایهو هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش 

 پایه است.   هایپایگاه   ینداده افرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطالعات و  

اخذ خدمات یا اطالعات الکترونیکی و متناسب    منظور به: شخص حقیقی یا حقوقی که  کاربر -6
مراجعه و حسب    پنجره  به  غیرمستقیماز طریق آدرس مستقیم یا ارجاع    با سطح احراز هویت

 مطابق با مقررات، خدمات و اطالعات دریافت کند.  نیازمندی و

و یک  احراز -7 یکپارچه  وزارت    :(SSOباره )هویت  توسط  که  است  فناوری  سازمان  )خدمتی 
و    پنجره واحد دستگاهباره به پنجره ملی و  منظور ورود یکپارچه و یکاطالعات ایران( به

 این خدمت خود دارای سه  برداری شده است.های یکپارچه ملی ایجاد و بهرهسایر سامانه
 سطح احراز هویت است. 

خدمت هوشمند یک خدمت الکترونیکی یا دیجیتال است که با حذف یا  :  خدمت هوشمند  -8
هوشمند مبتنی بر تحلیل   هایپلتفرم ها یا  کاهش عامل انسانی و جایگزینی آن با سیستم

از  شدهآوری جمع های  داده  استفاده  با  کاربران  اطالعاتی    از  و  داده  ابزارهای   وقواعد  کاوی 
رآیند درخواست خدمت، تولید/ پردازش خدمت و  از ف  هوش مصنوعی کل فرآیند یا بخشی

 . دهدمیتحویل خدمت را انجام 

)  :الکترونیکیامضا   -9 ماده  )ی(  نوع  2مطابق جزء  هر  از  عبارت  الکترونیکی  تجارت  قانون   )
 شناسایی« است که برای  پیامداده منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به »  عالمت
 گیرد. قرار می  ادهمورداستف« پیام داده کننده »امضاء 

مصوبه  :رانیا   امیپ  کپارچه ی  سامانه -10 فناوری   16  جلسه  2شماره    موضوع  اجرایی  شورای 
  شامل   یکیدولت الکترون   یهارساخت یاز ز  یبا استفاده حداکثر  است کهای  سامانه   اطالعات

ارسال   امکان  ان،یران یا  یدولت همراه و سامانه کارپوشه مل  یسکو   USSDخدمات پیامک و  
های  اجرایی و نهاد  هایدستگاهها و مکاتبات بین  و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعالن 

 (رانیاطالعات ا  ی وزارت )سازمان فناور که توسط    حقوقی  اشخاص حقیقی و  باعمومی کشور  
 ست. و در حال ارائه خدمات ا فراهم کرده  https://payam.iran.irبه نشانی 

https://my.gov.ir/
https://payam.iran.ir/
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در قالب    همراه  هایابزار بر رویهمراه پنجره ملی است که    نف ویژه تل  نسخه  دولت همراه: -11
 شماره   سرو     *4#  شماره  سر  با USSD ، کد(App)  دولت همراه  برنامه کاربردی خدمات
 . شود می ایجاد   4040 پیامکی

 شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور  :شورای اجرایی -12

 دولت الکترونیکی   پذیریتعامل : کارگروه پذیری تعامل کارگروه  -13

 ی ضوابط و الزامات فن  ی،معمار –بخش اول 

 و تبادل اطالعات  عمومی ضوابط -فصل اول 

  -1 ماده 

معماری و الزامات فنی    1401  یورماهشهرپایان  اند حداکثر تا  مکلف   مشمول  ییاجرا  هایدستگاه 
( بند »و« تبصره هفت  2جز دو )موضوع  )خود را با بخش اول این مصوبه  «  پنجره واحد دستگاه»
 نمایند.  ( منطبق1401( قانون بودجه 7)

دستگاه»که  ی درصورت  –  تبصره  واحد  سال    «پنجره  یا    1401در  و  بازطراحایجاد    سازی پیاده ی 
اول این مصوبه در تمامی مراحل ایجاد یا بازطراحی    شود، رعایت معماری و الزامات بخشمی

 الزامی است.  پنجره واحد دستگاهسازی و پیاده 
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 خدمات دولت هوشمند   یاجزاو  یمعمار -2 ماده 
 

شرح زیر است و کلیه    الیه به  5هوشمند در    دهنده خدمات دولتمعماری و ساختار اجزای ارائه
با ترتیبات زیر  پایه مکلف و پایگاه اطالعات   واحد دستگاه  هایپنجره اجرایی متولی    هایدستگاه  اند 

 نسبت به تبادل اطالعات و ارائه خدمات به اشخاص اقدام نمایند. 
و ارائه آن به   واحد دستگاه  هایپنجرهعنوان تجمیع کننده خدمات پرکاربرد  پنجره ملی به  :اولالیه  

است که    1401  قانون بودجه  7تبصره    «و»بند    4موضوع جز    ،صورت اختصاصیبه  اشخاص
بدون درخواست مجدد    هادستگاه واحد    پنجرهتوانند پس از ورود به این پنجره به  کاربران می

 . ورود دسترسی داشته باشند
  قانون بودجه   7  و« تبصره» بند    2الیه دسترسی مردم به خدمات است که در اجرای جز    :دومالیه  

  باریکبا   هادستگاه پنجره واحد ملی یا  کاربران پنجره بارهیک و  یکپارچه یتاحراز هوبا  1401
 ها و خدمات بدون نیاز به ورود مجدد دسترسی دارند. هسامان ورود به کلیه 
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اجرایی مسئول ارائه خدمات تخصصی دستگاه به اشخاص موضوع   هایدستگاه پنجره واحد    سوم:  الیه
ها از طریق مرکز ملی تبادل  هپنجرهستند. این    1401  قانون بودجه  7تبصره    «و»بند    3جز  

 اطالعات با سایر اجزا ارتباط دارند 
ای  ( و شبکهGSB/PGSBافزاری )( که شامل بستر نرمNIXمرکز ملی تبادل اطالعات )  الیه چهارم:

قانون برنامه ششم ایجادشده است و  67در کشور است که بر اساس ماده ( IX) بادل اطالعاتت
 اجرایی باید بر این بستر انجام شود.  هایدستگاه کلیه تبادالت داده 

پنجم: اطالعات پایگاه  الیه  مصوبه  های  اساس  بر  اصالحات    54پایه  و  مجازی  فضای  عالی  شورای 
تعامل عناوپذیری  کارگروه  پایگاهبر  اکثر خدمات دولتین  این   ها است.  به  نیازمند دسترسی 

و  سازییادهپ   منظوربه اطالعات    هاییگاهپا متقاضیان خدمات    خدمت  اعتبار سنجی  یا  احراز 
 . هستند 

 پنجره ملی های اختصاصی ویژگی  -فصل دوم 

مندرج در فصل   دستگاهپنجره واحد اختصاصی   هایویژگیتمام   عالوه بر لزوم اجرای  ملی  پنجره
 را نیز رعایت کند.  زیرصورت اختصاصی موارد  بعد، الزم است به 

 خدمات دولت هوشمند  یپنجره مل یجادا -3 ماده 

  های دستگاهو هوشمند    یجیتالیخدمات د  یانکاربران و متقاض  یهکل  یدسترس   یلتسه  منظوربه 
و    سازیپیاده   ایگونه بهرا    یمل  پنجره( موظف است  یراناطالعات ا  یسازمان فناور وزارت )  ،ییاجرا

اخذ خدمت بر اساس سطوح    یبرا  نموده و  نامثبت پنجره    یندر ا   باریککه کاربران تنها    دهداستقرار  
 شوند.  دستگاه  متناسب با خدمات وارد پنجره واحد یدسترس
اساس قانون بودجه  بر    1401  یورماهشهر  یاناند تا پامشمول موظف   ییاجرا  یهادستگاه   یهکل -  تبصره 

اقدام    یتاولورا در    یپنجره واحد دستگاه خود و اتصال آن به پنجره مل  یاندازراه   1401سال  
 یان خدمات پرکاربرد خود را تا پا  سومیکحداقل  که    یقرار دهند به نحواعتبار    یصو تخص
 1402ل  اول سا  یمهخدمات را تا ن   یو باق  1401سال    یانتا پا  یگرد   سوم یک ،  1401  شهریور

 . یندارائه نما یقطر یناز ا

 باره یک و   یکپارچه  یتو احراز هو  یدر پنجره مل نامثبت  -4 ماده 

 ی پنجره مل  ید( بایراناطالعات ا  یبه کاربران، وزارت )سازمان فناور  یکپارچهارائه خدمات    منظوربه
  یند فرآ  یدر آن با ط  باریک فقط    یو حقوق  یقیحق  و استقرار دهد که کاربران  سازیپیاده   یرا به نحو
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هو تطب  یت احراز  مل  یتمالک  یقو  شماره  با  همراه  تلفن  اقالم  مایند ن   نامثبت   ی، متقاض  یشماره   .
  متعلق به شخص و   شماره تلفن همراه  ی، شماره مل  یقیاشخاص حق   نامثبت   یبرا   موردنیاز  یاطالعات

  ی تنها با شماره مل  یه پنجره ملاطالعات توسط کاربر، ورود ب   ییدو تأنام  ثبت تولد است. پس از    یختار
 . گیردمیرمز عبور انجام  یامکو اخذ پ

 ینحوه ورود اشخاص حقوق -5 ماده 

اطالعات کد    یافتبا در  یاشخاص حقوق  ی( موظف است برایراناطالعات ا  ی)سازمان فناور   وزارت
را استعالم نموده و    یشخص حقوق   یو شناسه مل  یرعامل تولد و شماره تلفن همراه مد  یخ و تار  یمل

 ی،نام و نام خانوادگ  ی،اطالعات متناسب با درخواست دستگاه خدمت دهنده شامل اطالعات کد مل 
استفاده   یکه کاربر متقاض  یدستگاه  یتولد، نام پدر و شماره تلفن همراه صاحب امضاء را برا  ریختا

 است، ارسال کند.  یپنجره مل یقاز خدمات آن از طر

 باره یک ورود  و  یتسطوح احراز هو  -6 ماده 

دسترس  یدبا  یمل  پنجره با سطح  دستگاه    یاز،موردن   یمتناسب  درخواست  با  متناسب  اطالعات 
را   (کاربر  یلتولد، نام پدر و شماره موبا  یختار  ی،نام و نام خانوادگ  ی،کد مل  از قبیلدهنده )یس سرو

متقاض  یدستگاه  یبرا کاربر  از طر  یکه  آن  از خدمات  مل  یقاستفاده  کند.    یپنجره  ارسال  است، 
احراز   باریکتوسط دستگاه خدمت دهنده با    شدهیین تع  یتوانند متناسب با سطح دسترسمی  انکاربر

بهبارهیک و    یکپارچه  یتهو مل  یهابخش   یتمام،  پنجره  خدمات    یسامانه   یی اجرا  هایدستگاه و 
 داشته باشند.  یدسترس یدر پنجره مل  شدهیرفته پذ

تطبیق اطالعات هویتی متقاضی    -1سطح    شامل سه  احراز هویت  مکلف است سطوح   وزارت  –  تبصره 
پایگاه اطالعات شبکه احراز هویت کاربران و تطبیق با    هویت ایرانیان  با اطالعات وی در پایگاه

-زیستاطالعات    متقاضی با  (بیومتریک)  سنجهزیست  تطبیق اطالعات  -2  (شاهکار)  یارتباط
استفاده از امضای الکترونیکی   -3هویت ایرانیان    پایگاهاز وی در    شدهثبت )بیومتریک(    نجهس

 نماید.   اندازیراه  1401تا پایان سال    دریافت خدمت را  درخواست تافرایند    انکارناپذیریبرای  

 خدمات  یریپذ بینیپیش  -7 ماده 

تحل  یدبا  یمل  پنجره با  زمان   یشخص  هاییژگی و  یلمتناسب  خدمات    یتوضع  ی،قانون   یمواعد 
خدمات    ی،هوش مصنوع  هایی با استفاده از فناور  یشینپ  یهاکاربر و سوابق درخواست   یدرخواست

 . یدنما یلهشدار تسه یا با اعالم  به خدمات مذکور را یو دسترس بینییش مورد انتظار شخص را پ
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 پشتیبانی کاربران  -8 ماده 

پنجره ملی، ظرف حداکثر شش ماه از   از کاربران  24* 7پشتیبانی    منظوربهاست    مکلف  وزارت
ابالغ به   دستورالعمل  این  تاریخ  با    اندازیراه  نسبت  تعامل  در  تا  اقدام  ملی  پنجره  تماس  مرکز 

  ارتباط با کاربران( مشکالت کاربران را در حداقل زمان بررسی و حل   مدیریت)  ییاجرا  هایدستگاه 
 نمایند. 
 ی بان یپشت،  کتیت  های: سامانه پیام ایران، ثبتاز طریق روش   اندمکلف اجرایی    هایدستگاه  -تبصره 

راهنمای  تلفنی   امکان    برخط و  مشتر  تیریمد  سامانهو  با  پست    ،(CRM)  انیارتباط 
یا مرکز تماس   ویپاسخگ  یر یبا کد رهگ  امک یپ   یا  یکیالکترون   (فرم)  کاربرگ  الکترونیکی 

 پنجره ملی و کاربران باشند. 

 یدر اتصال به پنجره مل ی اجراییهادستگاه  یفتکال یابیارز -9 ماده 

  ی و اتصال و ارائه خدمات در پنجره مل   هادستگاهپنجره واحد    سازییاده مکلف است نحوه پ   وزارت
 یزانو گزارش م  یابیماهانه ارز  صورتبه   یمصوبه و مواعد قانون   ینا  شدهتعیین   یرا مطابق مواعد زمان 

  ین همچن   .ید نما  گزارش  جمهوررئیس شده را به  خدمات ارائه   یفیتو ک  ی اجراییهادستگاه   یهمکار 
به مردم اقدام   یدر پنجره مل  شدهارائه خدمات    ینسبت به معرف  مقتضیوزارت مکلف است به نحو  

 .یدنما

 و اطالعات ملی  هاداده تبادل  - سوم فصل

  -10 ماده 

اند داده و اطالعات ویژه اطالعات هویتی، موظف پایه بهداده و اطالعات   دهندهارائه  یهادستگاه  
پذیری و از طریق مرکز ملی  را طبق مصوبات کارگروه تعامل   هادستگاه پنجره واحد    خدمتموردنیاز 

 . دهنده خدمت و پنجره ملی قرار دهندتبادل اطالعات در دسترس دستگاه ارائه

  -11 ماده 

  های دستگاهتبادل داده و اطالعات بین  شورای عالی فضای مجازی    54استناد مصوبه جلسه    به
مرکز ملی    صرفاً از طریقوکارها  ئی و یا کسباجرا  هایدستگاه با  قانون برنامه ششم توسعه    2۹ماده  

 . شودمیشرایط زیر انجام و مرکز آن ی  استانداردهارعایت با  اجزاء آن و (NIX) تبادل اطالعات 
الزم است به   نمایندمیو پنجره ملی که در سطح ملی ارائه خدمت    هادستگاه پنجره واحد  کلیه   -1

 مرکز ملی تبادل اطالعات متصل شوند. 
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مل   پایهاطالعات   هایپایگاه  هیکل -2 مرکز  به  است  متصل    یالزم  اطالعات  رعا  شدهتبادل  با   ت ی و 
پنجره به    ی گواه  ایو مقررات اقدام به ارائه خدمات تبادل داده و اطالعات در قالب استعالم    نیقوان 

 . ندینما یو پنجره مل  واحد دستگاه

دسترسی برای حداقل شش    هایداده کلیه مراکز تبادل اطالعات ملزم به نگهداری داده ترافیک و   -3
 ماه هستند. 

به مرکز ملی تبادل    غیردولتیاجرایی و نهادهای عمومی    هایدستگاه دسترسی مستقیم کلیه   -4
 اطالعات بالمانع است. 

 . و ممنوع است یفاقد ارزش حقوق تبادل اطالعات یهرگونه تبادل اطالعات خارج از مرکز مل -5

بین    منظوربه  توانندمیاجرایی    هایدستگاه   -1  تبصره  اطالعات  و  داده  اجرایی    هایدستگاه تبادل 
خود نظارت  تحت  حقوقی  اشخاص  و  کارگروه    ،وابسته  از  اصولی  موافقت  اخذ  از  پس 

  اطالعات   وجاد نمایند. تبادل داده  ایای  موضوعی یا منطقهمرکز تبادل اطالعات    پذیری،تعامل
اطالعات   تبادل  مراکز  منطقه بین  یا  اطالعات  ای  موضوعی  تبادل  مرکز ملی  از  عبور  بدون 

 ممنوع است. 
هوشمند  ارائه  اپراتورهای  -2تبصره   و  دسترسی  خدمات  کسب دهندگان  طرح  در  حسب  و  وکار 

و    توانند به مراکز تبادل اطالعات متصل می  پذیریکارگروه تعامل   و تأییدیه  چارچوب مقررات
 خدمات ارائه نمایند. 

و اجزای آن برای   موظف است نسبت به توسعه ظرفیت مرکز ملی تبادل اطالعاتوزارت    -3  تبصره 
 مصوبه اقدام نماید.  اجرای این

تکمداده  یفیتک  یشافزا  نسبت اند  مکلف   ییاجرا  های دستگاه   -  4تبصره   با  تصح  یلها    یح و 
اقدام    هوشمند  و  یکیارائه خدمات الکترون   یبرا  یهپااطالعات   هاییگاهپا  یها( داده یساز)پاک 

 نمایند. 

 پنجره واحد دستگاه های ویژگی  - چهارمفصل 

 واحد دستگاه پنجره و استقرار  سازیپیاده  -12 ماده 

با   پنجره واحد خدمات دستگاه خود را  1401  شهریورماه  یانتا پا  اندموظف  ییاجرا  هایدستگاه 
در صورت    یاو استقرار داده    سازیپیاده خود،    هایدرگاه و    هاسامانه   تجمیع کلیه  و بامصوبه    ینا  یترعا

 یبرااین مصوبه  (  4ماده )تبصره  در    ذکرشده  یمواعد زمان   کهنحوی به دهند.    یقو تطب  یلوجود تکم 
 شود.   یترعا یملبر پنجره  یپوشش خدمات مبتن یزانم
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 ینحوه اتصال به پنجره مل -13 ماده 

خدمات  به ارائه  کل  یکپارچهمنظور  کاربران،  رعا  اندموظف   ییاجرا  هایدستگاه   یهبه    یت با 
تبادل وب   وزارت  یاعالم  یاستانداردها  از  احراز هو/یسسروبا استفاده    باره یک و    یکپارچه  یتها و 
و    سازیپیاده از طریق پنجره ملی  خود را    پنجره واحد دستگاه، امکان ورود کاربران به  پنجره ملی

 . ینداجرا نما
نام کاربران خود امکان ورود و  در بخش ورود و ثبت   اندموظف  ییاجرا  هایدستگاه   یهکل  -  تبصره 

»ورود از    ینهرا با درج گز  پنجره ملی  بارهیکو    یکپارچه  یتاحراز هوبا استفاده از    نامثبت 
 . یندنما یجاددولت من« ا  یقطر

 خدمت  ارائه شیوه  -14 ماده 

 ارائهکه از طریق پنجره واحد دستگاه و پنجره ملی  ی  کلیه خدمات  اندمکلف اجرایی    هایدستگاه 
برخط    ایگونهبه  را  دهندمی حضوری،  مراجعه  بدون  خدمت  کل  که  نمایند  و طراحی  آنی  و 

 شود.  ارائه هوشمند صورتبه المقدورحتی
از    هایدستگاه -  تبصره  از دریافت درخواست خدمت  باید پس  به    ،کاربراناجرایی  نیاز  در صورت 

مشخص  صورت  پاسخ نهایی را بهارائه  خدمت و    موردنیاز برای تحویلزمان  فرآیند کارشناسی،  
رسانی نموده و مطابق آن به متقاضی خدمت اعالم و اطالع   پنجره واحد دستگاهدر  و دقیق  

 . کنند عمل 
عدم ارائه خدمات برخط    یهازمان   یاعالم عمومو    رسانیاطالع به    دستگاه مکلف است نسبت  -  تبصره 

دال امن  یفن  هاییروزرسان به   یری،گ  یبانپشت  یرنظ  یموجه  یلبه  رخدادها   یتیو    ی و 
 اقدام نماید بینیپیش یرقابلغ

 نشانی محل اقامت -15 ماده 

کاربرگ  کلیه  دستگاههای  در  واحد  به  در  ،پنجره  نیاز  )شرح   صورت  آدرس  با   دریافت  نشانی( 
از   امکان   هایسرویس استفاده  پستی  کد  نشانی  شرح  دریافت  شود.  الکترونیکی  واحد  پذیر  پنجره 

پس از  ویرایش نمایش داده و  صورت غیرقابل نی مربوط را بهکد پستی، شرح نشا  استعالمبا    دستگاه
 . خدمت شود  وارد مراحل بعدی ارائهکاربر  تائید

اصالح ویژه در خصوص خدمات موضوع قانون  تائید آدرس توسط کاربر، به  عدم  در صورت  -تبصره 
  خدمت   ارائه  خالی(های  مالیات بر خانهقانون  )موسوم به    های مستقیم قانون مالیات   موادی از
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تعیین کد پستی و شرح نشانی صحیح خود با   و کاربر موظف است نسبت به  1شدهمتوقف 
خدمت منوط به اعالم کد    نماید. ادامه  کد پستی اقدام  پایهاطالعات   گاهیپااستفاده از خدمات  

 است.  پنجره واحد دستگاهید شرح نشانی در تائ پستی صحیح و 

 قانونی نشانی محل اقامت  -16 ماده 

باید مبتنی بر محل اقامت قانونی اشخاص    خدماتیبرای ارائه   که طبق ضوابط و مقررات الزاماً 
اشخاص  محل اقامت    گاهی پااز    شخص را  قانونی  محل اقامتکد پستی    ،پنجره واحد دستگاهباشد، در  

و   دریافت  امالک  و  اسنادثبت   سازماندر    یاشخاص حقوق  ای  احوالثبت   سازماندر    مستقر   یقی حق
 شود.  ارائه خدمت ، کاربر تائیدپس از 
و کاربر موظف است نسبت    شدهمتوقف   خدمت  ارائهاقامت قانونی    مکان  تائید  عدم  در صورت  -تبصره 

در اجرای  اقامت    مکان  پایهاطالعات   اقامت قانونی خود در پایگاه  مکان   کد پستی  اصالح   به
 های خالی( مالیات بر خانه  قانون  )موسوم به  یممستق   هاییات قانون مالموادی از  اصالح  قانون  
 نماید.  اقدام پذیریتعامل کارگروه اتمصوب طبق 

 واحد دستگاه  رابط کاربری و ویژگی فنی پنجره  -17 ماده 

 شود:  رعایت شرح زیر بهسازی طراحی و پیاده  ،یر یکاربردپذ هایقابلیت  پنجره واحد دستگاهدر 
 پنجرهداخلی یا بومی در موتور جستجو  از برداریبهرهامکان  -1
 ، نوع مرورگر کاربریکاربر و کشور محل دسترس (IP) یپ یآدرس آ شینما -2
 و ورود اطالعات لیتکمهای کاربرگدر  یاجبار یلدهایدادن ف شینما دارستاره -3
دارند مانند امکان   و ورود  تاحراز هویبه    ازیکه ن   یخدمات یبرا  سخازیشخخصخی  تیوجود قابل -4

در   یدر دسخخترسخخ ع یتسخخر یشخخده برا دیبازد  (یهانکیل)  پیوندهای  رهیرمز عبور، ذخ  رییتغ
 یمراجعه بعد

)برای کد   قابلیت کنترل صخخحت داده ورودیو   خطا در ورود اطالعات اشخختباهپیام   شینما -5
 ملی، شماره تلفن همراه و موارد مشابه(

در هنگام طراحی یا   خدمت  کاربران  یکی مشارکت الکترون جلب    یبرا  ای رویهبستر و    وجود -6
  پنجره در    یکیمشارکت الکترون   ی اجرا  یابزارهاای که  گونهبرای بهبود فرآیند عرضه خدمات به 

 روشنی بیان شود. نظرات دریافتی به  کارگیریشده و نحوه بهتعبیه 

 
1 Pending 
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پنجره    های کاربریها و داده داده ترافیک آوری و تحلیل  ها و ابزارهای مناسب برای جمع روش  -7
، امتیازدهی کاربران شامل نظرات و    بایداین معیارها  مستمر وجود داشته باشد.  برای بهبود  

 . باشدپنجره در خدمات موجود  به مربوط هایگزارش تراکنش 
 داشته باشد.   یمختلف سازگار یمرورگرها و ابزارها باپنجره  -8
 باشد. زیر سه ثانیه زمان بارگذاری صفحات وب برای کاربران  -9

با خدمات   -10   پیشین،   هایسوابق و درخواست   کاویکاربران و داده  قبلی  درخواستیمتناسب 
 کاربر قرار دهد.  اولیهخدمات مورد انتظار شخص را در دسترس 

شامل کل،   تیآمار بازدیدکنندگان سا  شینما  و  پنجرهصفحات در  روز رسانی محتوای  تاریخ ب  -11
 مهیا باشد.  صفحه  برخطو   یروز جار

ی فرایند  برآورد متناسب با زمان    زمان اعتبار نشستمدیریت مدت   ،در احراز هویت کاربران -12
 در طراحی لحاظ شود.  خدمات اخذ

و لزوم ارائه راهنما و معرفی خدمات حداقل به  پنجره   (Multi Languageبودن )  چندزبانه -13
 المللی زبان بینیک

بر   خدمات به اشخاص غیر ایرانی یا اتباع هستند   دهنده ارائههایی که  در خصوص دستگاه  -تبصره 
 ارائه محتوا به زبان ایشان الزامی است. اساس الگوی مراجعه کاربران

 یابان قابلیت دسترسی برای توان -18 ماده 

افراد دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی شامل    یابتوان و توان کم های  گروه و استفاده    سترسیدقابلیت  
گفتاری، حساسیت به   های، ناتوانییشنوایی، محدودیت حرکتو کم  ناشنواییبینایی،  نابینایی و کم)

(، افراد های شناختیهای یادگیری محدودیت نور و ترکیبی از این موارد و برخی امکانات برای ناتوانی
  و تمام اتباع خارجی ساکن کشور برای دریافت   ها، سالمندان، افراد زیر سن قانونیبضاعت سواد، بیکم

 شود.  بینیپیش  پنجره واحد دستگاهخدمات و اطالعات موجود در 

 هوشمند سازی خدمات  -19 ماده 

 ای گونهبهاز خدمات خود را    سومیک حداقل    1401تا پایان سال    اندمکلفاجرایی    هایدستگاه 
کل فرآیند درخواست، تولید و تحویل خدمت یا حداقل بخش درخواست و تحویل   اصالح نمایند که

که   است  ته از خدماتآن دس   پنجره واحد دستگاهشود. از مصادیق خدمات هوشمند در    هوشمندآن  
کاوی کارگیری تحلیل داده یا داده بر اساس داده و اطالعات و به   شده  یتبه کاربر احراز هوحسب مورد  
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تحویل می  ،یا هوش مصنوعی را  اگر  خدمت  یا  قانون دهد  مواعد  و  اعتبار  نزد  یزمان  است   یکآن 
نام   موارد مشابه  یا  تمدید  ،فرزند، خدمات سالمت  نامشخص ثالث، ثبت   یمهب   توان ازمی طور مثال  )به
ارتباطی با کاربر نظیر دولت   هایکانالارائه هوشمند آن وجود دارد خدمت را از طریق  و امکان (برد

به  خدمت را    یافتدر  یهشدار الزم برا ، ایران پیام تحویل کاربر نماید یا  یرانیاناملی    کارپوشههمراه،  
 نماید. ارائهکاربر 

 هنمای کاربران را  -20 ماده 

اجراموظف  ییاجرا  یهادستگاه  دستگاه  خدمات  به  مربوط  اطالعات  فرآ  ییاند  اخذ    یندهایو 
 هایدستگاه  ی (هاسایتخدمات در پنجره واحد دستگاه را مطابق با دستورالعمل استاندارد تارنما )وب 

  عاتاطال   یدر دسترس کاربران قرار دهند. دستور العمل مذکور توسط وزارت ارتباطات و فناور   ییاجرا
   .شود یو ابالغ م یروزآور به  یواستخدام   یو سازمان ادار 

  -21 ماده 

پس از تحویل خدمت از طریق کاربران    نظرات  افتیدرنسبت به    اندموظفاجرایی    هایدستگاه 
 پنجره ملی در  انتشار بازخورد کاربران برای هر خدمت    .نمایند  نظرسنجی اقدام  یسسرووب فراخوانی  
 کاربران انجام شود.  یخصوص میالزامات حر با رعایت

 شفافیت  -22 ماده 

شورای اجرایی فناوری    16ها و اطالعات مطابق ماده یک مصوبه شماره یک جلسه شماره  ارائه داده
( .shafafدر زیر دامنه شفاف )  افیتو نیز قوانین و مقررات مرتبط با انتشار اطالعات و شف اطالعات

 الزامی است.  پنجره واحد دستگاه

 و امنیت  هاالزامات حفاظت از داده -پنجم فصل 

  -23 ماده 

تضمین تداوم    منظوربه الزم    اقداماتمستمر پنجره خود،    پایش  ضمناست    مکلف  اجرایی  دستگاه
و  حفظ  ،  خدمت  ارائه راها دادهمحرمانگی  امنیت  کاربران  و   ی  باالدستی  اسناد  اساس  بر 

 به عمل آورد امنیتی  یهادستورالعمل
اجرایی موظف هستند از خدمات مشاور ناظر امنیتی دارای گواهی صالحیت    هایدستگاه  -1  تبصره 

حداقل یک شخص حقیقی یا حقوقی    ؛ واهمیت دستگاه بهره گیرند  با سطح  بمعتبر متناس 
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و فضای مجازی )دارای مدرک تخصصی یا مجوزهای مرتبط(    متخصص حوزه امنیت اطالعات
 نماید. معرفی  به وزارتهای کاربران و داده  پنجره واحد دستگاهرا برای حفاظت از 

نسبت  -2تبصره   است  واحد    24* 7پایش    به  مرکز ماهر مکلف  پنجره  و  ملی  ی  هادستگاهپنجره 
دستگاه مربوط    را به  رسانیخدمت و اختالل در    پذیریآسیب   هرگونهاقدام نماید و    اجرایی

 . اعالم نمایند 
تاریخ و    کاربران شاملخصوصی    و داده   اطالعاتحفظ محرمانگی    -3تبصره   موقعیت جغرافیایی، 

آدرس   ومشخصات شناسنامه ،  IPزمان دسترسی،  کاربران  خانواده  ای  و  اعضای  اطالعات   ،
ناشی از خدمات دریافتی،داده  پیام و اطالعاتی که محرمانگی آن در  ده، دادهیا هر دا  های 

است  هابدان قوانین   الزامی  شود  از  تصریح  حفاظت  مسئولیت  داده.  موضوع  در    اشخاص 
 . است باالترین مقام دستگاه اجراییی ، بر عهدهمذکوراطالعات  قانونی  کارگیریبه

  -24 ماده 

نگهداری    هایزیرساخت الزامات ابالغی فنی و اجرایی مراکز داده و    اندمکلف   ییاجرا  هایدستگاه 
 زیر رعایت نمایند.  شرح  را بهپنجره واحد دستگاه اطالعات  و ذخیره

 وزارت   تائیداز مراکز داده مورد  استفاده -1

حداقل گواهینامه    دارای تأییدیه وزارت و  یمراکز داده غیردولتاز    خرید خدمات مرکز داده -2
 است. مجاز  2رده 

 وزارت ضوابط فنی  برابر با( Mirror) مرکز داده پشتیبان بینیپیش  -3

 غیرعامل رعایت اصول پدافند   با  (Disaster) بحران مرکز داده بینیپیش  -4
شش ماه نسبت به    حداکثر  ظرف مدت  اندمکلف ،  فعالمرکز داده    یدارا  یاجرای  هایدستگاه :  تبصره 

. استمرار فعالیت مرکز داده دستگاه منوط  اقدام نمایندبرای مرکز داده خود  وزارت    تائیداخذ  
 مذکور است.  تأییدیهاخذ  به

  -25 ماده 

داده، اطالعات یا   هر نوعقانون تجارت الکترونیکی اشخاص و    65تجاری موضوع ماده    اسرارحفظ  
 تصریح شود الزامی است.  هابدانمحرمانگی آن در قوانین  که یامیپداده 

ی آزاد  دسترسنظیر قانون انتشار و  و مقررات  قوانین  ر مواردی که اطالعات کاربر، مطابق با  د  -تبصره 
در معرض افشا باشد،   و یا شفافیت  حریم خصوصی  مرتبط با موضوعبه اطالعات یا قوانین  

 ه شود. به کاربر هشدار داد باید

Khorasani
Highlight
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  -26 ماده 

 :اندموظفاجرایی  هایدستگاه 
 را(  OTP2)  بارمصرفرمز عبور یک شناسه،    ل ارسالیبا کاربران از قب   تعامل پیامکی  هرگونه  -1

( به شماره تلفن همراه تائید شده کاربر )کاربر  4040واحد )  پنجره  (Maskسرنام )  از طریق
 . نمایندکارت باشد( ارسال باید مالک سیم 

 رکارب به    ارائهکه در فرایند خدمت برای    ( دیجیتالی)   رقومییک نسخه قابل استناد از اسناد   -2
را به کارپوشه ملی ایرانیان و قبوض    از قبیل نامه، مدرک؛ گواهی، ابالغیه، مجوز  شوندی متولید  

 کاربر ارسال نمایند. 
  

 
2 One-Time Password 
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 دستورالعمل اجرایی  –بخش دوم 

 الزامی ارائه خدمات و  ییضوابط اجرا –فصل اول  

  -27 ماده 

با سازمان  اندمکلفاجرایی    هایدستگاه  تعامل  استخدامی    در  و  خدمات    ارائه  بندیزماناداری 
نهایی نموده و به وزارت  تیرماهرا حداکثر تا پایان  3پرکاربرد خود از طریق پنجره ملی موضوع ماده 

 اعالم نمایند. 
دسته  -تبصره  فرایندهای    هایدستگاه از    آن  که  ادار   هاآن   داراولویت اجرایی  سازمان  و  توسط  ی 

حداکثر ظرف مدت سه ماه این خدمات    اندموظف   شودمیاستخدامی کشور بهینه و ابالغ  
 خدمات نمایند.  ارائهرا ایجاد یا با فرایند بهینه ابالغی منطبق نموده و  الکترونیکی

  -28 ماده 

قوانین یا مقررات الزم الرعایه    موجببهجدید که    هایسامانه ایجاد  قبل از    اجرایی  هایدستگاه 
  ، مفاد این مصوبه انطباق با معماری کالن دولت هوشمندنسبت به   اندموظف ،  شودمیشده یا  تکلیف  

 اقدام نمایند.  به تصویب شورای اجرایی فناوری اطالعات رسیده است، که هاسامانه و مقررات توسعه 

 ی اجرای هایدستگاه  و اقدامات هات یاولو –  دومفصل  

 خدمات پرکاربرد -29 ماده 

و اصالح    سازیینه به  یبرا  ییاجرا  یهادستگاه   یت اولو  یخدمات پرکاربرد دارا  یقفهرست مصاد
 است.  یوستبه شرح جدول پ  یو استخدام یتوسط سازمان ادار یندهافرآ

کشور نسبت به    یو استخدام   یاند با مشارکت سازمان ادار موظف   ییاجرا   هایدستگاه  –  تبصره 
 . ینداقدام نما 1401آذرماه  یانخدمات حداکثر تا پا ینا یندهایاصالح فرا

 کارت هوشمند ملی  -30 ماده 

به    هادستگاه پنجره واحد  برای تسهیل دسترسی    و  گسترش کاربری کارت هوشمند ملی  منظوربه
امکان دریافت    مکلف است  کشور  احوالثبت سازمان  بر روی کارت هوشمند ملی،    شدهاطالعات چاپ 

پنجره ملی اختیار  را در  تراشه کارت هوشمند ملی  از  ارتباط    قرار  اطالعات هویتی اشخاص  دهد. 
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با کارت هوشمند ملی به  صورت غیر برخط و دریافت پین اول کارت به معنی رضایت پنجره ملی 
 اطالعات است.  اقالم صاحب کارت برای دریافت

 اطالعات  وریغیرضرتکراری و    دریافتعدم  -31 ماده 

دستگاهی    فرایندهای بین   خدمات خود با اولویت خدماتی کهارائه  در    اندمکلف اجرایی    هایدستگاه 
ورود داده و اطالعات    باریک و حداکثر    هیپااطالعات   هایپایگاه و اطالعات    دارند با استفاده از داده

دریافت از  غیرضروری  اشخاص،  و  خودداری    تکراری  از    نحوه  نمایند.اطالعات  اطالعات  فراخوانی 
 شود. پذیری تعیین میتعامل  اطالعاتی توسط کارگروه و اقالم پایههای اطالعات پایگاه

 حذف کاغذ و اخذ مدارک  -32 ماده 

مکلف   هایدستگاه کلیه    الکترونیکی، اجرایی  غیر  مستندات  و  مدارک  اخذ  حذف  رویکرد  اند 
طور  لویت راهبردی خود قرار داده و بهوبوط را در ارونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در دستگاه مر

 و اجرایی شود. دبیرخانه   سازیپیاده صورت کامل  ماه آینده به  6مستمر پیگیری و نظارت نمایند تا طی  
با بررسی میدانی گزارش این اقدامات را ماهانه اعالم نماید. باالترین مقام مسئول هر دستگاه   شورا

 گیری حوزه مربوط را خواهد داشت. وظیفه نظارت و پی اجرایی 

 اسناد الکترونیکی معتبر  -33 ماده 

تحویل اسناد تحویل دادنی از قبیل    به  موظف   حسب قوانین و مقررات  اجرایی که  هایدستگاه 
گواهینامه،   بهمدرک،  قرارداد،  مشابه  موارد  سایر  یا  ابالغیه  مجوز،  متقاضیان   تأییدیه،  یا  ذینفعان 

در   ناد پذیری اسناد تحویل دادنی و پیشگیری از جعل آن و تسریع منظور استاند بههستند، مکلف 
  صورت حداکثر شش ماه اسناد تحویل دادنی خود را به  صحت سنجی الکترونیک اسناد، ظرف مدت

یک  تجارت الکترونیکی صادر و به اشخاص تحویل نمایند.    سند الکترونیکی معتبر با رعایت قانون
زمان  هم   ،شوندی متولید    کاربربه    ارائهنسخه قابل استناد از اسناد دیجیتالی که در فرایند خدمت برای  

 کارپوشه ملی ایرانیان نیز باید ارسال شود.  به
دریافت   –  1  تبصره   به  کنندهاشخاص  باید  الکترونیکی  قاسناد  بررسی و صحت  طور مستقل  ابلیت 

از ابزارهای صحت    سنجی در خصوص انکارناپذیری و استناد پذیری سند دریافتی را با استفاده
 د. ن باش سنجی داشته
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دادنی    اسناد تحویل  پایهبر اساس اطالعات   در کشور که  پایههای اطالعات پایگاه  متولیان  -2تبصره  
ماده در اسناد تحویلی هستند. تعیین موارد استثنا با   رعایت این  نمایند مکلف بهصادر می

 است.  پذیریتعاملو تائید کارگروه  درخواست دستگاه صادرکننده

 یکی اسناد الکترون  یرشپذ -34 ماده 

اقدامات فنی   الکترونیکی تجارت  اند با رعایت قانونصنعت معدن و تجارت و وزارت موظف  وزارت
از قبیل انواع درخواست،   توسط متقاضی یا کاربر  شدهپذیرش اسناد الکترونیکی تولید  الزم را جهت

ایجاد و دستورالعمل   ماه  4  یا نامه، ظرف مدت  هانواع سند/گزارش/ فهرست، اظهارنامه، قرارداد، مکاتب
 نمایند.  شورای اجرایی ارائه برای تصویب بهآن را اجرایی 

 الکترونیکی معتبر  تحصیلیمدرک  -35 ماده 

ی علوم تحقیقات و فناوری،  هاوزارتخانهاز    نظر هر یک  آموزشی و پژوهشی زیر   مؤسسات تمامی  
پزشکی آموزش  و  درمان  وآموزش ،  بهداشت  ارائه  وپرورش  سایر  و  اسالمی  آزاد  دهندگان دانشگاه 

مدرک  ،  منظور جلوگیری از جعل مدارک و حذف استعالمات کاغذیاند بهمدارک تحصیلی موظف 
 . صادر نمایند انکارناپذیرسند الکترونیکی معتبر و  صورتبهرا التحصیالن خود  تحصیلی فارغ 

 مالکیت مادی و معنوی  -36 ماده 

افزاری  اعم از نشانی اینترنتی، سامانه نرم  پنجره واحد دستگاهکلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی  
 . می شود عمواعالم  پنجرهباید در اختیار دستگاه اجرایی بوده و ذیل صفحه  

  و مالکیت   ایافزارهای رایانه ایت قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم نحوه مالکیت سامانه با رع  :تبصره 
طبق مصوبات شورای عالی فضای    هادستگاههای اطالعاتی  داده و اطالعات موجود در پایگاه

 شود. تعیین می  مجازی و قوانین مربوطه

 نظارت  -  سومفصل 

 پایش مستمر اهداف توسط کمیته نظارتی  -37 ماده 

بر    هایدستگاه  تکالیفی  مصوبه  این  در  که  تیرماه   اندمکلف   دارندعهده اجرایی  پایان  تا  حداکثر 
تکالیف    1401 انجام  اجرایی  برتأک  با  شدهتعیین برنامه  ارائه  ید  و  فرایند    صورت به خدمات    اصالح 

لیف برای ارزیابی و پایش تحقق تکارا  الکترونیکی و هوشمند همراه با تعیین نقاط اصلی اجرای برنامه  
 شورای اجرایی برسانند.  کمیته نظارتی دبیرخانه تائید به ،این مصوبه
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 کمیته نظارتی  -38 ماده 

نمایندگان   دبیر شورا و عضویت  با مسئولیت  اییته کم،  اجرای این مصوبه  بر حسن  نظارت  منظوربه
  و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات   کشور  کشور، سازمان اداری و استخدامی  وبودجهبرنامه سازمان  
 . شود می تشکیل 

، تکمیل  پنجره واحد دستگاهاند گزارش پیشرفت استقرار  اجرایی مکلف   های دستگاهکلیه    -تبصره 
به هرماه  خدمات را  استعالمات موردنیاز هر  ، الکترونیکی شدن  ربطذی   اطالعاتی  هایپایگاه

کمیته    بندیپس از بررسی و جمع   مکلف است  راشو  دبیرخانه شورا ارائه نمایند. دبیرخانه
به  اجرای این مصوبه، گزارش پیشرفت  نظارتی و اعضای    جمهوریاست ربه    ماهانهصورت  را 
 تقدیم نماید. شورا 
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