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 (3 ) 

 

 و معرفي شبكه اختصاصي دولتمقدمه  -1

شبكه دولت، شبكه اي اختصاصي و بستري ایمن است كه به جهت فراهم سازي شرایط تبادل اطالعات     

بين اركان دولت، پشتيباني از نظامهاي تصميم گيري، ارائه زمينه هاي الزم براي نظارت و ایجاد هماهنگي 

مخابراتي كشور به وجود بيشتر در بدنه دولت با استفاده از فناوریهاي روز و بهره گيري حداكثري از بستر 

 آمده و به طور مستمر در حال توسعه مي باشد. 

صرفه جویي در هزینه ارسال مواردي مانند مي توان به در امر مكاتبات از مزایاي استفاده از شبكه دولت     

ر ، حفظ بيشت ، كاهش زمان ارسال نامه هاي دولت از حداقل چند ساعت به حداقل چند ثانيه پستي نامه ها

.  اینترنت اشاره كردشبكه جهاني امنيت نامه هاي ارسالي با توجه به خصوصي و مجزا بودن شبكه دولت از 

تدوین ي براي كاربران شبكه اختصاصي دولت دكاربرساده و ي یبه منظور ارائه راهنما راهنماي پيش رو

 توسط دستگاههاي اجرایي ،با شبكه دولت موثر برقراري ارتباط عالي در شبكه دولت هدف گردیده است. 

سامانه یكپارچه مراسالت از جمله و اثربخشي بيشتر در عملكرد كاربران  ن دستگاهييتبادالت ب ساده سازي

 در نظر گرفته شده است .الكترونيک دولت )سيماد( در تهران و سایر استان ها  

بكه اختصاصي دولت، به ضمن خوش آمدگویي براي اتصال و ورود به شكاربر محترم دستگاه اجرايي، 

و با دقت با  این راهنما ضوعاتموتوصيه مي شود جهت برقراري ارتباط پایدار و مطمئن با شبكه یادشده 

 نظارت كارشناس مرتبط حوزه فناوري اطالعات آن سازمان اجرا گردد .
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 (4 ) 

 

 ارتباطي شبكه دولت مودم آماده سازي -2

( یا اینترنت روشن نشوند در این DSL/ADSLچراغهاي لينک )، ممكن است  ADSLپس از روشن نمودن مودم 

 : موضوع پيگيري و برطرف خواهد شدذیل  روشهايیكي از به صورت 

ابتدا سيم تلفن را بررسي نمایيد كه به مودم متصل بوده و  ؛ مودم خاموش است(DSL/ADSL)چراغ لینک -الف

 وجود تلفن را چک نمایيد كه به پریز خورده باشد..سپس سر دیگر سيم نخورده باشد  LANجاي به اشتباه 

و  Phone( و دو خروجي )Lineداراي یک ورودي)ین قطعه ا اسپليتر براي رفع نویز روي خط تلفن است.

Modem است. در صورت استفاده از اسپليتر باید یک سيم از پریز تلفن به )Line  اسپليتر و سيم دیگر از

Modem  از  ؛وصل نموداسپليتر به دستگاه مودمPhone  به دستگاه مي توان براي اتصال همزمان اسپليتر

 نمود.استفاده  تلفن

و یا  Caller IDبررسي نمایيد كه دوشاخه تلفن از نوع ضد برق نباشد و همچنين  طي مرحله قبل ،بعد از  

 یا حتي خط تلفن در سانترال نباشد.صفربند 

از تماس گرفته و مشكل را  2121سامانه پشتيباني  اب ؛ مودمو  سالم بودن خط تلفن اطمینان ازدر صورت  -ب

 . دينمای و رفع مربوطه پيگيريكارشناسان 

تماس گرفته تا ایراد را  2121با  ؛سمت مخابرات باشد مي تواند از تنظيمات پورت شكالاموارد زیر،  در

 : برطرف نمایند

 نمی شود.چراغ لینک مودم ثابت  -

 .چراغ لینک مودم روشن است ولی چراغ اینترنت خاموش است  -

 . شود باز نمیاینترانتی چراغهای لینک و اینترنت مودم روشن است ولی صفحه  -

 

لزوم استفاده از سامانه های تحت وب که نیازمند انجام تنظیماتی بر روی سیستم کاربر می در صورت  تذکر:

 هر چیز تنظیمات یاد شده انجام شده باشد .باشند ضروری است قبل از 

 

اتصال و بهره برداری از سامانه های عمومی شبكه اختصاصی دولت بررسی و به اختصار در ادامه چگونگی 

  توضیح داده می شود .
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 (5 ) 

 

 و تنظيمات مربوطه VPNشيوه نصب نرم افزار  -3

ه دستگاههاي اجرایي متصل به شبكه اختصاصي دولت كليبراي بهره برداري دسترسي ایجاد در راستاي     

از سامانه هاي راه اندازي شده در این شبكه ، با هماهنگي مركز فناوري اطالعات، ارتباطات و امنيت شبكه 

 راه اندازي گردیده است؛  VPNسرور  1335نهاد ریاست جمهوري در ماههاي پایاني سال 

اتصال به سرور یادشده، از همه سامانه هایي ضمن  از این به بعد ضروري است دستگاههاي اجرایي استان     

 برقرار گردد .پایدار و مطمئن با شبكه  يارتباط كه باید دسترسي داشته باشد بهره برداري نمایند تا

ارتباط با هر نوع شبكه دیگر قطع خواهد شد و تا  VPNتوجه دشاته باشيد پس از اتصال به سرور   تذكر :

این اتصال از طریق نرم افزار مربوطه برقرار باشد تنها و تنها به شبكه دولت دسترسي خواهيد  زماني كه

 داشت .

تبات دولت و پس از باز كردن از طریق كارتابل سامانه مكا openvpnپس از دریافت فایل فشرده شده 

 نمایيد : ، با طي مراحل تصویري ذیل نسبت به نصب و بهره برداري از نرم افزار اقدامفایل
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 (6 ) 
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 (7 ) 
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 (8 ) 
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 (9 ) 
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 (01 ) 

 

 دولت مكاتبات الكترونيكيامن  امانهس -4

با عنایت به استفاده از ابزار ماكروسافت در زمان ورود به سامانه مكاتبات دولت و لزوم انجام تنظيماتي بر 

كرده و از آدرس زیر وارد سامانه ( را باز IEسيستم ) INTERNET EXPLORERابتدا مرورگر روي مرورگر ، 

 مكاتبات الكترونيک دولت شوید:

http://11.64.16.11 

پيگيري را باال و برخورد با پيامهاي متفرقه، مراحل تست و عيب یابي زیر  نشانيدر صورت عدم مشاهده 

 نمایيد :

از طریق  پس از انجام مراحل آماده سازي مودم)مراحل قبل( و هچنين اتصال مودم به كامپيوتر .1

وارد پنجره خط  "cmd"، و تایپ كلمه  winkey+rكابل شبكه، با استفاه از كليدهاي تركيبي 

 فرمان شوید.

   Ping  11.64.16.11( دستور زیر را اجرا كنيد:               < C:\Usersبر روي خط فرمان ) 

 ارت شبكه سيستم بررسي شود :يد؛ در غيراین صورت وضعيت كپس از اجرا باید خطوط زیر را مشاهده نمای

Pinging 11.64.16.11 with 32 bytes of data 

Reply from 11.64.16.11: bytes=32 time=1ms TTL=63 

Reply from 11.64.16.11: bytes=32 time=1ms TTL=63 

Reply from 11.64.16.11: bytes=32 time<1ms TTL=63 

Reply from 11.64.16.11: bytes=32 time<1ms TTL=63 

Ping statistics for 11.64.16.11 :      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 1 10 loss 

   مایيد:نبراي ردیابي مسير رایانه خود تا سرور مكاتبات شبكه دولت در خط فرمان تایپ  .2

tracert  -d  11.64.16.11 

درست مي ارتباط مخابراتي  ، رسيد 11.64.16.11به نشاني باال دستور در صورتي كه در آخرین خط اجراي 

 باشد. 

اداره كل مربوطه پيگيري سازمان/ مسئول فناوري اطالعات  موضوع ابتدا از طریقدر غير این صورت تبصره : 

اطالع رساني  دفتر فناوري اطالعات استانداري قزویننموده و در صورت برطرف نشدن مورد ، موضوع به 

 .گردد 

haqiqat
Highlight
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 (00 ) 

  با متن زیر :سامانه و وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور اگر  مشاهده صفحه خوش آمد گویيبعد از  

Invalid Login 
 

Invalid MAC 

Address! Please 

Contact Your Mail 

Administrator! 

 

با هماهنگي مسئول را سيستم  (MAC ADDRESS)شبكه هايدرس فيزیكي كارتهمه آمواجه شدید ابتدا 

  .نمایيدبراي مدیر شبكه ارسال فناوري اطالعات سازمان )اداره كل مربوطه ( 

تمام زیر شده و  trustاز مسير زیر  IEدر مرورگر  "سامانه مكاتبات دولت"ضروري است نشاني سپس 

 … Only allow approved domainsو  … Display videoبجز  Activex controls and plug-insمجموعه 

 تغيير داده شود : Enableدر وضعيت 

IE  منويTools security برگهInternet options گزینه انتخاب  Trusted sites دكمه كليک  sites 

https و اضافه نمودن آدرس سامانه در ليست و بستن پنجره  برداشتن تيک  كليک روي دكمه custom level  و

Activex بستن پنجره تنظيمات انجام    به سامانه با نام كاربري و رمز داده شده مجددورود   

، ممكن است تنظيمات انجام شده تغيير كرده باشند؛ بایستي مراحل قبل دوباره  در صورت تكرار این موضوع

 . چک شوند

پس از ورود به سامانه مكاتبات، تحویل گيرنده سامانه )امضا كننده صورتجلسه( موظف به تغيير رمز  -1تذكر

 عبور به سامانه از مسير زیر مي باشد :

 ورود رمز فعلي و جدیدloginورود نام كاربري در مقابل عبارت   منوي تغيير رمز  منوي تنظيمات

change  

جهت اصالح نام سازمان از منوي تنظيمات وارد شده و مقابل عبارت فرستنده برروي آیكون مربوطه  -2تذكر

كليک نموده و با انتخاب پست الكترونيكي نام كامل سازمان به  "پست الكترونيكي شخصيویرایش "یعني 

خيره را كليک كليک شده و پس از بازگشت به صفحه قبل كليد ذ "اضافه/تغيير"فارسي قيد شده و كليد 

 نام سازمان شما براي گيرندگان نامه به صورت صحيح نمایش داده خواهد شد. بعد از این نمایيد؛ 

اجرایي ، دستگاه  امضاي صورتجلسه تحویل توسط نماینده از راه اندازي و هفته بعد کحداكثر ی -3تذكر

و تمام  خواهد شدلينک دستگاه اجرایي در ليست دستگاههاي اجرایي متصل به شبكه دولت فعال 

 دستگاههاي اجرایي متصل موظف مي باشند نامه هاي اداري را از این طریق ارسال نمایند .
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 (02 ) 

 

 نشاني سامانه هاي كشوري مورد نياز -9

با هماهنگي مركز فناوري اطالعات، ارتباطات و منظور از سامانه هاي كشوري سامانه هایي است كه       

 تهراندر براي دسترسي كل كشور به صورت متمركز وزارتخانه ها  توسطنهاد ریاست جمهوري امنيت شبكه 

اشاره مي شود. بدیهي است راه اندازي و به بهره برداري رسيده است . در این فرصت به تعدادي از سامانه ها 

 در صورت معرفي از مركز كشور، در نسخه هاي بعدي این راهنما به صورت كاملتري شرح داده خواهد شد .

 سامانه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي :

 سناما )سامانه نظارت آني معاونت نظارت مالي و خرانه داري كل كشور(

 //:23.111http..132.16نشاني بر روي شبكه دولت : 

 )معاونت نظارت مالي و خرانه داري كل كشور( سامانه تبادل الكترونيكي فایل درخواست وجه

 //:http.23.3..132.16نشاني بر روي شبكه دولت : 

 پنجره واحد وزارت امور اقتصادي و دارایي

 //:23.31http..132.16نشاني بر روي شبكه دولت : 

 ویژه كارشناسان دیوان محاسبات استان از طریق توكن امنيتي -سامانه سنا

 http://portal.divan.ir  نشاني بر روي شبكه دولت :

 

هاي معتبر در شبكه دولت قابل ورود  IPاستان و دریافت  VPNدر صورت اتصال به سرور  نشانيهاي باال فقط

 و بهره برداري خواهند بود .

  

http://192.168.23.111/
http://192.168.23.98/
http://192.168.23.97/
http://portal.divan.ir/
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 (03 ) 

 

 نكات مهم دسترسي و اتصال به شبكه اختصاصي دولت توصيه ها و -6

امني و باید در محل محرمانه تلقي شده  VPNنام كاربري و رمز عبور تحویل شده براي اتصال به سرور  -

 نگهداري شود ؛ دستور العمل چگونگي تغيير دوره اي رمز عبور در موعد مقرر ارسال خواهد شد .
 

بجز شهرداریها سایر دستگاههاي اجرایي مستقر در شهرستانها مي بایست نام كاربري ایجاد شده ویژه  -

هر دستگاه را از اداره كل متبوع خود در مركز استان تحویل گرفته و بهره برداري نمایند؛ پس از ایجاد 

دسترسي به  محدودیت ضروري در دسترسي دستگاههاي اجرایي به كليه سامانه هاي شبكه دولت ،

 امكان پذیر خواهد بود. VPNسامانه ها فقط و فقط از طریق اتصال به سرور 
 

 

ادارات كل مركز استان در صورتي كه ایده راهگشا با صرفه اقتصادي مناسب یا سامانه هاي مفيدي در  -

اختيار دارند كه براي برطرف شدن معضالت اداري و كاهش مراجعات ذینفعان و حذف مسافرتهاي 

ون شهري و استاني موثر خواهد بود، به نحو مقتضي به دفتر فناوري اطالعات و امنيت شبكه در

استانداري اطالع رساني نموده تا در صورت تصویب استاني و تایيد مراجع ذیصالح كشوري در استان به 

الش را براي بهره برداري برسد ؛ در این راستا دفتر فناوري اطالعات و امنيت شبكه استانداري حداكثر ت

 فراهم نمودن زیر ساختهاي الزم براي اینگونه طرحها بعمل خواهد آورد .
 

مراحل نهایي ایجاد سامانه ثبت و پيگيري رخدادهاي شبكه دولت بر روي وب سایت استانداري در  -

به صورت رسمي اطالع رساني  1336دست اقدام است ؛ به محض آماده شدن در فروردین ماه سال 

 ا كليه درخواستها و رخدادها از آن طریق ثبت و پيگيري گردد .خواهد شد ت
 

به جهت آموزش موارد كاري و كسب دانش حداقلي در حوزه فناوري اطالعات، دستگاههاي اجرایي  -

مركز استان )ادارات كل( و دستگاههاي شهرستاني باید تعامل مناسبي داشته و از هدایت مشكالت و 

یا تستهاي  IPمشكالتي مانند تنظيمات ستانداري خودداري شود ؛ موانع خورد و كوچک به سمت ا

ادارات كل به سيستمهاي ادارات كارشناسان راهنمایي تلفني یا دسترسي راه دور یک كه با ارتباطي 

از سوي دفتر فناوري اطالعات و امنيت شبكه استانداري پيگيري نخواهد شهرستاني برطرف مي گردند 

براي مشكالت عمده تري كه امكان ورود و پيگيري دستگاههاي اجرایي در آن شد و در عوض این دفتر 

 موضوعات فراهم نمي باشد ، ورود خواهد نمود .
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