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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

 

 ـ 129مصوبه شماره :   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع64رأي شماره 
 شوراي اسالمی شهر بندر چارك که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت 18/2/1395

   سال قدمت و داراي سند عادي است ابطال شد30صرف شده داراي بیش از براي اراضی ت
  1  شوراي اسالمی بندر چارك  ١٦/١/١٤٠١

   بخش اول تعرفه عوارض محلی3ماده  :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع65رأي شماره 
   8/11/1393 و خدمات دهیاري مربوط به روستاي باغ یعقوب که در تاریخ 

  ب شوراي اسالمی بخش مرکزي تبریز رسیده تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ابطال شدبه تصوی
  2  شوراي اسالمی بخش مرکزي تبریز  ١٦/١/١٤٠١

   مصوبه2تبصره :   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع66رأي شماره 
  ، 20/1/1397 ـ 108 مصوبه شماره 2 تبصره 21/3/1396ـ 96/171 شماره 

 12/4/1399 ـ 1029 مصوبه شماره 6 و تبصره 4/2/1398ـ 313به شماره  مصو5تبصره 
  اي هستند شوراي اسالمی شهر شیراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبه

   شوراي آن شهر31/2/1393ص ـ /93/1128 که براساس مصوبه شماره 
   براي شهروندان ایجاد شده است از تاریخ تصویب ابطال شد

  2  اسالمی شهر شیرازشوراي   ١٦/١/١٤٠١

  3  کلیه دستگاههاي اجرایی  ١٤/١١/١٤٠٠  مصوبه جلسه بیست و سوم شوراي اجرایی فناوري اطالعات کشور

ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران  ٢٤/١٢/١٤٠٠  تأیید انتخاب رییس دانشگاه شاهدمصوبه  وزارت علوم،  
  8  دانشگاه شاهدـ  تحقیقات و فناوري

  8  دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی  ٢٣/١/١٤٠١  وراي عالی انقالب فرهنگی براي عضویت در کارگروه عناوین سال عضو ش4مصوبه انتخاب 
  
  
  
  
  

  ٥/٢/١٤٠١                                                                         ٩٩٠٢٦٧٣شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  یرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیره و مد رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ١٨/٢/١٣٩٥ـ  ١٢٩مصوبه شماره «:  با موضوع١٦/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦٤

 براي اراضي شوراي اسالمي شهر بندر چارك كه متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت
جهت »  . سال قدمت و داراي سند عادي است ابطال شد٣٠تصرف شده داراي بيش از 

  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٩٩٠٢٦٧٣: رونده پارهشم      64 :ماره دادنامهش     ١٦/١/١٤٠١: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي ساعد درجي:یشاک
 شوراي ١٨/٢/١٣٩٥ ـ ١٢٩ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکایت و خواسته

  اسالمي شهر بندر چارک
 ١٨/٢/١٣٩٥ـ ١٢٩دادخواستي ابطال مصوبه شماره  شاکي به موجب :گردش کار

رک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت براي شوراي اسالمي شهر بندر چا
 سال قدمت و داراي سندعادي است را ٣٠اراضي تصرف شده داراي بيش از 

  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
شوراي اسالمي شهر بندر چارک به موجب مصوبه مورد شکايت مقرر نموده "

باشند و قدمت تصرفي آن باالي  ضي که داراي سند عادي ميشهرداري نسبت به ارا
  :سال باشد پروانه ساختماني صادر نمايد و اين در حالي است که ٣٠

 قانون ثبت اسناد و امالک اثبات مالکيت بر عين ٤٧ ـ ٤٨ـ ٢٢مطابق مواد :  اوالً
  . باشد يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند رسمي مالکيت مي

مصوبه مورد شکايت خارج از شـمول صـالحيت شـوراهاي اسـالمي موضـوع               : اًثاني
 قانون تشکيالت و وظايف و انتخابات شوراهاي اسـالمي کـشور   ٨٠ گانه ماده  ٣٤بندهاي  

رسـيدگي و    عليهذا با عنايـت بـه مراتـب مـذکور تقاضـاي           . باشد  و انتخاب شهرداران مي   
  " .ابطال مصوبه مورد استدعاست
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  :مورد شکايت به شرح زير استمتن مقرره 
 شوراي اسالمي شهر بندر چارک" 

    صورتجلسه 
  دفتر شورا: مکان  ٢٢:٣٠ پايان ٢١:٣٠ساعت شروع   ١٨/٢/٩٥: تاريخ  129شماره جلسه 

   نفر٥  حاضرین در جلسه

  ـــــــــ  غائبین

 که قدمت آنها باالي در مورد شهرونداني که داراي استشهاد محلي مبني بر مالکيت زمينهايي  موضوع جلسه
  . سال هست٣٠

  خالصه مذاکرات

اي با حضور اعضاي محترم شوراي  به ياري خداوند منان توفيق حاصل شد که در تاريخ فوق جلسه
ابتدا جلسه با تالوتي چند از کالم اهللا مجيد آغاز و سپس اعضاي محترم . اسالمي برگزار گرديد

 شهرونداني که داراي استشهاد محلي مبني بر شوراي اسالمي نظرات و پيشنهادات در مورد
اند  سازي کرده باشد و يا ساليان گذشته محوطه  سال مي٣٠مالکيت زمينهاي که قدمت آنها باالي 

    .با رعايت قوانين و مقررات با صدور پروانه ساختماني موافقت گرديد

  .ت گرديدصدور پروانه ساختماني با رعايت قوانين و مقررات موافق  مصوبات جلسه

  
علي رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت تا 

  .زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

شکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان ت
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هیأت عمومیرأي

، صدور پروانه ساختماني قانون شهرداري ٥٥ ماده ٢٤با توجه به اينکه براساس بند 
در شهر از وظايف شهرداريها است و شوراهاي اسالمي شهر درخصوص اتّخاذ تصميم در 

 چگونگي صدور پروانه ساختماني صالحيتي ندارند و با عنايت به اينکه صرفاً رابطه با
تواند پس از طي تشريفات قانوني الزم از جمله ارائه سند مالکيت نسبت به  شهرداري مي

 هيأت عمومي ١٤/٧/١٣٩٤ـ  ٨٧١صدور پروانه ساختماني اقدام نمايد و مفاد رأي شماره 
 ١٨/٢/١٣٩٥ ـ ١٢٩ن امر است، بنابراين مصوبه شماره ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همي

شوراي اسالمي شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت براي اراضي 
تصرف شده داراي بيش از سي سال قدمت و داراي سند عادي است، خالف قانون و خارج 

 تشکيالت و آيين قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١از حدود اختيار بوده و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري

  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   
  

  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٩٩٠٢٩٨٢شماره
  ه تعاليبسم

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 بخش اول تعرفه ٣ماده «:  با موضوع١٦/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦٥

 ٨/١١/١٣٩٣ستاي باغ يعقوب كه در تاريخ عوارض محلي و خدمات دهياري مربوط به رو
بخش مركزي تبريز رسيده تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه به تصويب شوراي اسالمي 

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .ابطال شد
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٩٩٠٢٩٨٢: رونده پشماره        65 :ماره دادنامهش      ١٦/١/١٤٠١: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقايان ابراهيم مايلي، حميد مايلي و سعيد مايلي:یانشاک

 بخش اول تعرفه عوارض محلي و بهاي ٣ابطال ماده : موضوع شکایت و خواسته
   شوراي اسالمي بخش مرکزي تبريز٨/١١/١٣٩٣ مصوب خدمات دهياري روستاي باغ يعقوب

 بخش اول تعرفه ٣ شاکيان به موجب دادخواستي واحد ابطال ماده :گردش کار
 شوراي ٨/١١/١٣٩٣عوارض محلي و بهاي خدمات دهياري روستاي باغ يعقوب مصوب 

ل  اجرايي نحوه وضع و وصونامه آيين ١٤اسالمي بخش مرکزي تبريز را به استناد ماده 
 قانون ٧٧عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش، شهرک و همچنين ماده 

تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران و با اين 
  .استدالل که وضع عوارض بايد متناسب با درآمد اهالي باشد، خواستار شده اند

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  عوارض تفکيک عرصه:٣ ماده "

هادي روستا و  هاي خود ضمن رعايت مقررات طرح مالکين به هنگام تفکيک زمين
ساير ضوابط مربوطه مکلفند عوارض زير را به دهياري تحويل و يا به حساب دهياري واريز 

هاي مسکوني،   درصد ملک با ارزش ريالي براي کاربري٢٠تفکيک اراضي، معادل . نمايند
  .ها  درصد براي ساير کاربري١٠ي و تجاري و صنعت

هادي و انتقال آن توسط پدر يا  در صورت تفکيک زمين مطابق ضوابط طرح: تبصره
   " .مادر به فرزندان مشمول پرداخت عوارض تفکيک زمين نخواهد بود

 ٩/٩/١٤٠٠ ـ ٦١٤مذکور، دهيار باغ يعقوب به موجب اليحه شماره در پاسخ به شکايت 
  :هتوضيح داده است ک

محل اختالف ناشي از عوارض اضافي نامبردگان نسبت به عوارض محاسبه شده در " 
باشد که تا   برگه محاسبه عوارض مي٢در رابطه با بند ) کاهش عوارض(سالهاي بعدي 

 عوارض تفکيک عرصه تعرفه عوارض محلي روستا و ٣ ماده ١ بر اساس بند ١٣٩٤سال 
 ١٠هاي مسکوني، تجاري و صنعتي و  اي کاربري درصد ملک با ارزش ريالي، بر٢٠معادل 

 با حذف بند ١٣٩٥که در سالهاي بعد از سال » .شود ها اخذ مي درصد براي ساير کاربري
طي دستورالعمل ابالغي وزارت کشور، عوارض محلي ) عوارض تفکيک عرصه(مذکور 

   " .روستا به صورت قابل توجهي کاهش يافته است
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١/١٤٠١داري در تاريخ هيأت عمومي ديوان عدالت ا

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هیأت عمومیرأي

 از جمله رأي براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: اوالً
 اين هيأت، رسيدگي به شکايات مطروحه به ٣/١٤٠٠/ مورخ٣٦٠اخيرالصدور به شماره 

خواسته ابطال مصوبات شوراهاي اسالمي بخش در صالحيت هيأت عمومي ديوان عدالت 
براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي : ثانياً. اداري قرار دارد

 اين هيأت وضع عوارض تفکيک عرصه اراضي و اعيان ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥شماره 
ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و بر همين 

 بخش اول تعرفه عوارض محلي و خدمات دهياري مربوط به روستاي باغ ٣اساس ماده 
 مرکزي تبريز رسيده،  به تصويب شوراي اسالمي بخش٨/١١/١٣٩٣يعقوب که در تاريخ 

به داليل مندرج در آراي مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خالف قانون و خارج از 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١حدود اختيار است و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال ديوان عدالت اداري
  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   

  
  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٩٩٠٣٣١٧شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
ز رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه ا

 مصوبه شماره ٢تبصره «:  با موضوع١٦/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦٦
 مصوبه ٥، تبصره ٢٠/١/١٣٩٧ ـ ١٠٨ مصوبه شماره ٢ تبصره ٢١/٣/١٣٩٦ـ ٩٦/١٧١

 شوراي ١٢/٤/١٣٩٩ ـ ١٠٢٩ مصوبه شماره ٦ و تبصره ٤/٢/١٣٩٨ـ ٣١٣شماره 
اي هستند كه  ي شهر شيراز از آن جهت كه متضمن سلب حقوق مكتسبهاسالم

شوراي آن شهر براي شهروندان  ٣١/٢/١٣٩٣ص ـ /٩٣/١١٢٨به شماره براساس مصو
پيوست  جهت درج در روزنامه رسمي به»  .ايجاد شده است از تاريخ تصويب ابطال شد

  . گردد ارسال مي
  فرد  عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان

  
  ٩٩٠٣٣١٧: رونده پشماره       66 :ماره دادنامه ش       ١٦/١/١٤٠١: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
 آقاي نصراله زارع به وکالت از خانم فاطمه السادات ظريف کارفرد و آقاي :یشاک

  اميدعلي ظريف کارفرد
 ،٢١/٣/١٣٩٦ ـ ١٧١/٩٦ مصوبه شماره ٢ ابطال تبصره :ایت و خواستهموضوع شک

 و ٤/٢/١٣٩٨ـ ٣١٣ مصوبه شماره ٥، تبصره ٢٠/١/١٣٩٧ ـ ١٠٨ مصوبه شماره ٢تبصره 
   شوراي اسالمي شهر شيراز١٢/٤/١٣٩٩ ـ ١٠٢٩ مصوبه شماره ٦تبصره 

http://www.RRK.IR
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 ـ ١٧١/٩٦ مصوبه شماره ٢ شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره :گردش کار
ـ ٣١٣ مصوبه شماره ٥، تبصره ٢٠/١/١٣٩٧ ـ ١٠٨ مصوبه شماره ٢، تبصره ٢١/٣/١٣٩٦
 شوراي اسالمي شهر شيراز را ١٢/٤/١٣٩٩ ـ ١٠٢٩ مصوبه شماره ٦ و تبصره ٤/٢/١٣٩٨

  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
 اي به شهرداري منتقل شده  توافق نامه شيراز به موجب٣ملک شخصي واقع در بخش " 

بر اساس مصوبه شماره . و در قبال آن اوراق بستانکاري براي مالکين صادر شده است
 شوراي اسالمي شهر شيراز که اساس توافقنامه اين انتقال ٣١/٢/١٣٩٣ص ـ ١١٢٨/٩٣

ي استفاده توانند از آنها براي پرداخت عوارض به شهردار بوده است، مالکين اين اوراق مي
شوراي اسالمي شهر . گردد نمايند و چنين پرداختي به عنوان پرداخت نقدي تلقي مي

شيراز بدون توجه به امتيازات ايجاد شده براي مالکين بر اساس اين مصوبه، اقدام به وضع 
 نموده است که بر اساس اين مصوبات اوراق بستانکاري ٩٨ الي ٩٦هاي  مصوباتي در سال

 درصد امتياز ٥٠ خت نقدي محاسبه نشده و در مواردي تنها مشمولبه منزله پردا
اند و در مواردي هيچ امتيازي براي آنها در نظر گرفته نشده است که  پرداخت نقدي شده

اين اقدام موجب تضييع حقوق و امتيازات مالکين اين اوراق شده، خارج از حدود اختيارات 
   " .باشد موضوعه ميکننده بوده و مغاير با قوانين  مقام وضع

  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن تبصره
  :٢١/٣/١٣٩٦ ـ ١٧١/٩٦ مصوبه شماره ٢تبصره 

دارندگان کارت اوراق بستانکاري مورد مسير موضوع مصوبه شماره : ٢تبصره " 
 ١٥/٢/١٣٩٣که داراي کارت اوراق بستانکاري مورد مسير از مورخ  (٣١/٢/١٣٩٢ـ ١١٢٨/٩٢

همچنين دارندگان کارت تخفيف فروش اوراق مشارکت ) باشند  مي٥/٩/١٣٩٤لغايت 
   " ـ رئيس شوراي اسالمي شهر شيراز. گردند ميزان کاهش جداول فوق مي% ٥٠مشمول 

  :٢٠/١/١٣٩٧ ـ ١٠٨ مصوبه شماره ٢تبصره 
ـ ١١٢٨/٩٢دارندگان اوراق بستانکاري مورد مسير موضوع مصوبه شماره : ٢تبصره " 

 لغايت ١٥/٢/١٣٩٣که داراي کارت اوراق بستانکاري مورد مسير از مورخ  (٣١/٢/١٣٩٢
همچنين دارندگان کارت تخفيف فروش اوراق مشارکت مشمول ) باشند  مي٥/٩/١٣٩٤

   "  رئيس شوراي اسالمي شهر شيراز–. گردند ميزان کاهش جداول فوق مي% ٥٠
  :٤/٢/١٣٩٨ـ ٣١٣ مصوبه شماره ٥تبصره 

ـ ١١٢٨/٩٢تانکاري مورد مسير موضوع مصوبه شماره دارندگان اوراق بس" 
 لغايت ١٥/٢/١٣٩٣که داراي کارت اوراق بستانکاري مورد مسير از مورخ  (٣١/٢/١٣٩٢
همچنين دارندگان کارت تخفيف فروش اوراق مشارکت مشمول ) باشند  مي٥/٩/١٣٩٤

 ازـ رئيس شوراي اسالمي شهر شير. گردند ميزان کاهش جدول شماره يک مي% ٥٠
  :١٢/٤/١٣٩٩ ـ ١٠٢٩ مصوبه شماره ٦تبصره "

ـ ١١٢٨/٩٢دارندگان کارت اوراق بستانکاري مورد مسير موضوع مصوبه شماره " 
 لغايت ١٥/٢/١٣٩٣که داراي کارت اوراق بستانکاري مورد مسير از مورخ  (٣١/٢/١٣٩٢
 کاهش هاي اوراق بستانکاري مشمول همچنين دارندگان ساير کارت) باشند  مي٥/٩/١٣٩٤

  " ـ رئيس شوراي اسالمي شهر شيراز. گردند مندرج در اين مصوبه نمي
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر شيراز به موجب اليحه 

  : به طور خالصه اعالم کرده است که٢٣/٣/١٤٠٠ص ـ /٩٣٠/١٤٠٠دفاعيه شماره 
مغايرت مصوبه با آن در درخواست ابطال مصوبات بايستي مواد قانوني که ادعاي " 

شده تصريح گردد، حال آن که وکيل شاکيان در درخواست ارسالي صرفاً به صورت کلي 
هاي مصوبات مذکور را مغاير با قوانين دانسته و از ذکر عناوين آن خودداري نموده  تبصره
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و ٨٠ ماده ١٦حسب بند . است

هاي شوراي اسالمي شهر  خاب شهرداران، تصويب عوارض از جمله وظايف و مسئوليتانت
 ١موضوع تبصره . محسوب شده است، لذا وضع اين مصوبه ناشي از اين بند قانوني بوده است

 راجع به امتيازات تشويقي و ارفاقي بوده و ٣١/٢/١٣٩٣ص ـ /١١٢٨/٩٣مصوبه شماره 
. ر در آن به منزله سلب حقوق مکتسبه تلقي گرددمصداق حقوق مکتسبه نبوده که تغيي

   " .مضافاً اينکه در قوانين موجود چنين حقي پيش بيني نشده است
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .رسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبحث و بر

  
   هیأت عمومیرأي

وراي ـ ش٣١/٢/١٣٩٣ ـ ص/١١٢٨/٩٣اساس مصوبه شماره  با عنايت به اينکه بر
حقوقي براي شهروندان مورد لحاظ قرار گرفته است و شوراهاي  اسالمي شهر شيراز

و عطف به ماسبق کردن آنها، آثار قانوني و توانند برمبناي مصوبات الحق  اسالمي شهر نمي
 مصوبه ٢حقوق مکتسبه مقرر در مصوبات سابق خود را از بين ببرند، بنابراين تبصره 

 ٥، تبصره ٢٠/١/١٣٩٧ ـ ١٠٨ مصوبه شماره ٢، تبصره ٢١/٣/١٣٩٦ ـ ١٧١/٩٦شماره 
ي  شورا١٢/٤/١٣٩٩ ـ ١٠٢٩ مصوبه شماره ٦ و تبصره ٤/٢/١٣٩٨ـ ٣١٣مصوبه شماره 

براساس اي هستند که  متضمن سلب حقوق مکتسبهز از آن جهت که اسالمي شهر شيرا
  ايجاد شده شهروندان براي شوراي آن شهر٣١/٢/١٣٩٣ ـ ص/١١٢٨/٩٣مصوبه شماره 

 ١د و مستند به بند ن مغايرت دارقانون مدني ٤است، خارج از حدود اختيار بوده و با ماده 
 مصوب تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقانون  ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ماده 
  .دنشو  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢سال 

  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   
  

  ٢٧/١/١٤٠١                                                                           ١٠٠٢٢/١شماره
 کلیه دستگاههاي اجرایی
اساسنامة شوراي ) ٥(قانون وظايف و اختيارات اين وزارت، مادة ) ٤(با استناد به مادة 

منظور ايجاد  نامة داخلي شورا و به آيين) ٣( مادة »٦«اجرايي فناوري اطالعات و بند 
ترونيکي با رويکرد هاي ارائه خدمات الک راستا شدن کليه طرحها و پروژه افزايي و هم هم

گذار به دولت هوشمند، بدينوسيله مصوبة جلسة بيست و سوم شوراي اجرايي فناوري 
سازي  ـ تدقيق شناسنامه خدمات و بهينه١ با موضوعات ١٤/١١/١٤٠٠اطالعات مورخ 

ـ جايگاه سازماني و مديريت توسعه دولت هوشمند ۲فرايندهاي دستگاههاي اجرايي 
ـ ۴جراي تکاليف باقيمانده براي گذار به دولت هوشمند ـ ا۳دستگاههاي اجرايي 

 ـ اصول حاکم و الزامات ۵يکپارچگي توسعه دولت الکترونيکي و پنجره واحد خدمات 
توسعه دولت هوشمند که به تأييد و توشيح رياست محترم جمهور رسيده است، شامل 

 .شود ابالغ ميشرح پيوست  يک مقدمه، پنج بخش، شش ماده و شش تبصره جهت اجرا به
شايان ذکر است مستندات مصوبه در دبيرخانة شوراي اجرايي فناوري اطالعات 

  .شود نگهداري مي
  پور ارتباطات و فناوري اطالعات ـ عيسي زارع وزير

  
  مصوبه جلسه بیست و سوم شوراي اجرایی فناوري اطالعات کشور

)  ام شورا٢٣جلسه (شوراي اجرايي فناوري اطالعات در اولين جلسه دولت سيزدهم 
هاي  ها و پروژه راستا شدن کليه طرح افزايي و هم منظور ايجاد هم  به١٤/١١/١٤٠٠مورخ 

ارائه خدمات الکترونيکي با رويکرد گذار به دولت هوشمند و تسريع در انجام تکاليف 
دار و  هاي اولويت ها و سامانه شناسي پروژه هاي اجرايي و آسيب مانده دستگاه باقي
ندسي ارائه خدمات دولت الکترونيکي با هوشمندسازي و کاهش مراجعات مردمي به بازمه

هاي اجرائي و نهادهاي عمومي، بهبود مديريت و راهبري و ايجاد يکپارچگي در  دستگاه
  توسعه دولت هوشمند، مصوب نمود؛

 
  سازي فرایندهاي بخش اول ـ تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه

  هاي اجرایی  دستگاه
هاي اجرايي،  هاي خدمات دستگاه منظور تصحيح و بازنگري شناسنامه بهـ 1ماده

سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است ظرف مدت شش ماه نسبت به 
هاي اجرايي با رونوشت به دبيرخانه  استانداردسازي، اصالح و ابالغ خدمات اصلي دستگاه

 .شورا اقدام نمايد
هاي اجرايي، سازمان اداري و  يندهاي دستگاهسازي فرا با رويکرد بهينهـ 2ماده

استخدامي کشور با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و دبيرخانه شورا نسبت به 
 و کاهش سازي سازي فرايندها با رويکرد داده محوري، هوشمند تدوين استانداردهاي بهينه

هاي اجرايي  کليه دستگاه. نمايندهاي اجرايي ابالغ  مداخله نيروي انساني اقدام و به دستگاه
دار خود را ظرف سه ماه و باقي فرآيندها را  اند فرايندهاي اختصاصي خدمات اولويت مکلف

 .ظرف مدت شش ماه با رعايت استانداردهاي ابالغي بازمهندسي نمايند
 در صورت عدم ارائه بازمهندسي فرايندهاي اختصاصي با اولويت خدمات ـتبصره 
شده، سازمان اداري و استخدامي کشور  ط دستگاه اجرايي در زمان تعيينپرکاربرد توس

مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسي اين خدمات اقدام نموده و فرايند بهينه را جهت 
دار توسط سازمان اداري  خدمات و فرآيندهاي اولويت. ربط ابالغ نمايد اجرا به دستگاه ذي

  .شود  ارتباطات و فناوري اطالعات تعيين ميو استخدامي کشور، دبيرخانه و وزارت
 

  بخش دوم ـ جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند
  هاي اجرایی  در دستگاه

هاي اجرايي و  در راستاي مديريت و راهبري و ايجاد يکپارچگي در دستگاهـ 3ماده
 :هماهنگي بين دستگاهي توسعه دولت الکترونيکي و هوشمند در کشور
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قانون خدمات کشوري و ماده ) ٥(هاي اجرايي ملي موضوع ماده   دستگاهـ کليه١
قانون برنامه ششم با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي کشور با رعايت قوانين ) ٢٩(

ذيل » سازي توسعه فناوري اطالعات، امنيت و هوشمند«مربوط ملزم به ايجاد مرکز 
احدهاي سازماني مربوط و بدون ايجاد بار باالترين مقام دستگاه اجرايي از محل تجميع و

  .مالي مازاد بر اعتبارات ابالغي و تخصيص داده شده هستند
تواند در صورت تشخيص در  سازمان اداري و استخدامي کشور ميتبصره ـ 

در نظام ملي پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي ) ٣(هاي اجرايي سطح سه  دستگاه
معاونت توسعه فناوري اطالعات، امنيت و ) مجازيمصوبه شوراي عالي فضاي (مجازي 
 قانون  برنامه  ششم توسعه ٧ با  رعايت ترتيبات  مندرج  در بند ج ماده سازي هوشمند

 .ايجاد نمايد
هاي احراز صالحيت مشاغل موردنظر  ـ دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل ويژگي٢

ان اداري و استخدامي کشور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با همکاري سازم
هاي اجرايي ملزم به هماهنگي با وزارت  دستگاه. شود ظرف يک ماه تهيه و ابالغ مي

رئيس مرکز توسعه فناوري اطالعات، / ارتباطات و فناوري اطالعات جهت انتصاب معاون
 . هستندسازي امنيت و هوشمند

يته راهبري هاي اجرايي کم منظور ايجاد هماهنگي در سطح دستگاه ـ به٣
هاي اجرايي با رياست باالترين مقام دستگاه   و امنيت فضاي مجازي دستگاهسازي هوشمند

. شود و دبيري رئيس مرکز توسعه فناوري اطالعات، امنيت و هوشمندسازي تشکيل مي
ها  هاي ملي و استانداري نامه برگزاري جلسات و تعيين اعضاي کارگروه در دستگاه آيين

با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان اداري و توسط دبيرخانه 
  .شود استخدامي کشور و مرکز ملي فضاي مجازي تدوين و ابالغ مي

  
  مانده دولت الکترونیکی براي گذار  بخش سوم ـ اجراي تکالیف باقی

  به دولت هوشمند
مانده در  قياند نسبت به انجام کليه مصوبات با هاي اجرايي موظف دستگاهـ 4ماده

دار دولت الکترونيکي به شرح  هاي اولويت هاي پروژه برداري و استقرار سامانه خصوص  بهره
صورت  هاي اجرايي به گزارش پيشرفت دستگاه.  اقدام نمايند١٤٠٠پيوست تا انتهاي سال 

هفتگي در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات درج و توسط دبيرخانه 
  .شود رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران و هيأت وزيران ارائه ميبه 

شناسي وضع موجود شامل  دبيرخانه شورا ظرف يک ماه گزارش آسيبـ 1تبصره
گذاري داده و اطالعات را با   خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراکدار،  اولويتيها پروژه

 .هاي اجرايي تهيه و به شورا ارائه نمايد همکاري دستگاه
دبيرخانه با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان ـ 2تبصره

اداري و استخدامي کشور ظرف يک ماه نسبت به احصاء و بازنگري در خدمات، 
ترونيکي و دولت هوشمند تهيه و دار توسعه دولت الک هاي اولويت ها و سامانه پروژه

  .شورا ارائه نمايد به
  

  سعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدماتبخش چهارم ـ یکپارچگی تو
سازي و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و ارائه  منظور يکپارچه به ـ 5ماده

هاي  خدمات دولت الکترونيکي به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمي به دستگاه
 :اجرائي و نهادهاي عمومي

، معماري ١٤٠٠ سال وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف اســت تا پايان ـ١
اندازي پنجره واحد خدمات  کالن و الزامات فني ارائه خدمات هوشــمند و نحوه راه

هاي اجرايي را تدوين و جهت تصويب به شوراي اجرائي فناوري اطالعات  هوشمند دستگاه
 .ارائه دهد
» پنجره واحد خدمات هوشمند«اند  هاي اجرائي و نهادهاي عمومي مکلف دستگاه ـ٢

 را بر اساس الزامات مصوب شوراي اجرايي فناوري اطالعات حداکثر تا شهريورماه خود
سوم از خدمات اختصاصي خود را با اولويت  اندازي کرده و حداقل يک  راه١٤٠١سال 

 .خدمات پرکاربرد از طريق اين پنجره ارائه دهند
ي پنجره مل«وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است که فاز اول  ـ٣

 )SSO(گيري از ورود يکپارچه  سازي و بهره باقابليت شخصي» خدمات هوشمند دولت
 ١٤٠١ماه سال  را تا ارديبهشت )Once Only(بار ورود اطالعات  و رعايت اصل يک

) ٢٩(قانون خدمات کشوري و ماده ) ٥(هاي موضوع ماده  دستگاه. اندازي کند راه
اند که در تعامل با  نهادهاي عمومي مکلفقانون برنامه شــشــم توســعه کشــور و 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، پنجره واحد خدمات هوشــمند خود را به 
اي که خدمات اختصاصي  گونه متصل نمايند به» پنجره ملي خدمات هوشمند دولت«

دسترس براي  قابل» پنجره ملي خدمات هوشمند دولت«ها از طريق  پرکاربرد آن
 .ان باشدعموم ذينفع

هاي اجرايي توسط دبيرخانه با  بندي ترتيب ارائه خدمات دستگاه  اولويتـتبصره 
هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان اداري و استخدامي کشور تعيين و 

هاي اعالمي خدمات خود را در پنجره ملي  اند بر اساس اولويت هاي اجراي موظف دستگاه
  .، قرار دهندخدمات هوشمند دولت

اند داشبورد اطالعات مديريتي جامع بخش  هاي اجرايي ملي مکلف کليه دستگاه ـ٤
برداري رسانده و به سامانه پايش اطالعات کالن دولت   ماه ايجاد و به بهره٤خود را ظرف 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات سامانه پايش اطالعات کالن دولت را . متصل نمايند

  .کميل و در دسترس اعضاي هيأت وزيران قرار دهد ماه ت٦ظرف 
در اجراي اقدامات کالن و نگاشت نهادي طرح کالن و معماري شبکه ملي   ـ٥

اطالعات موضوع ايجاد شبکه و زيرساخت ابري دولت با امکان تعامل با سکوهاي ديجيتال 
رتباطات و هاي دولتي و حاکميتي، وزارت ا ها و خدمات دستگاه براي استفاده از داده

 با ١٤٠١فناوري اطالعات مکلف است در سقف اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه  
هاي آتي براي  ها و تعيين نيازمندي هاي موجود در دستگاه هاي زيرساخت احصاء ظرفيت

را » ابر دولت«اندازي  توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرايي براي راه
  .ه شوراي اجرايي ارائه نمايدجهت تصويب ب

  
  بخش پنجم ـ اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند

هاي ارائه  ها و پروژه راستا شدن کليه طرح افزايي و هم منظور ايجاد هم به ـ 6ماده
خدمات الکترونيکي و گذار از دولت الکترونيکي به دولت هوشمند، دبيرخانه شورا با همکاري 

سازي، داده محوري، تنظيم گري  زي با در نظر گرفتن لزوم هوشمندمرکز ملي فضاي مجا
صورت غيرحضوري و  دولت و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و تسهيل دسترسي مردم به

اصول حاکم و الزامات توسعه دولت «جا به خدمات؛ ظرف مدت دو ماه  وقت و همه همه
  .ازي ارائه نمايندرا تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي فضاي مج» هوشمند

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است بر اساس اصول حاکم و  تبصره ـ
رسان هوشمند را ظرف دو  صدور مجوز فعاليت کارورهاي خدماتالزامات مصوب، ضوابط 

  .ماه پس از ابالغ مصوبه مذکور تهيه و جهت تصويب به شوراي اجرايي ارائه نمايد
  

  هاي اجرایی تکالیف عمومی دستگاه
هاي  برخي دستگاه هاي اجرايي است وليکن دستگاه تکاليف براي کليه اين

 شده است اند لذا فهرست تکاليف ارائه اجرايي اقدام نموده و برخي اجرا ننموده
  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

1 

ي و ريکارگ بهي، ساز آگاهشامل آموزش،  (و استقراري ساز ادهي پي،طراحدر 
 ريپذ بيهاي آس گروهبراي  ي خود،کيخدمات الکترون) يريپذ ارکتمش

 ،سواد کم درآمد،  زنان، جوانان، اقشار کم،ي جسمي ناتواني افراد داراازجمله
هاي متنوع  تمهيد کانالو  ازي موردنيها تيقابل سالمندان و مهاجران
  ي را فراهم نمايندريپذ بيآس نوع برحسبدسترسي به خدمات 

مصوبه ) ١٠(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢١(

2 
 کاربران خود را منتشر ي خصوصيمها و حفاظت از حر  از دادهيانت صيانيهب

 بر يقطور دق ها و اطالعات کاربران لحاظ نموده و به  دادهيافتو در در
  . آن نظارت کنندياجرا

مصوبه ) ١٠(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢١(

3 

 ٢٤ يا يساعت ادار (يکيئه خدمات الکترون اراي بازه زمانيرسان اطالع
طور شفاف در   خدمت بهيريپذ   دسترسيزانو م) ساعت در هفت روز هفته

 و شده بيني يش پهاي يدر صورت قطع. درگاه ارائه خدمت اعالم شود
 شفاف يرسان  اختالل در ارائه خدمات، اطالعبيني پيش يرقابل غيرخدادها

  . استي الزاميي درگاه دستگاه اجرادر

مصوبه ) ١٠(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢١(

4 

 هر خدمت و پاسخ به سؤاالت در درگاه ارائه ي بازخورد کاربران برايافترد
 نظرات يافت بخش الزم است قبل از دريندر ا.  شودسازي يادهخدمت پ

 يم الزامات حريت به نظرات اعالم؛ و با رعاييزمان پاسخگو کاربران، مدت
  . داده شوديش نظرات نماين ايخصوص

مصوبه ) ١٠(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢١(

5 

 مستمر صورت به گزارش ميزان استفاده خدمات الزم است بر اساس
ي خدمات الکترونيکي توسط تمام ريکارگ بهشناسي داليل عدم  آسيب
 و با اصالح شيوه ارائه خدمات، ارتقاي شده انجامهاي کاربري  گروه

ي خدمات ريکارگ بهي دسترسي، ها کانالي ساز نهيبهو ي ريپذ دسترس
بر اساس نظرات   خدماتيبند  رتبه.الکترونيکي رشد مستمر داشته باشد

کاربران در پرتال ملي خدمات دولت الکترونيکي به نشاني 
IRAN.GOV.IR  و پويا منتشر و در دسترس باشد مستمرطور به .  

مصوبه ) ١٠(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  وراش) ٢١(

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف
  اجرانشده

6 
 ضوابط تي محوله را با رعافي از وظاي ناشيبند  طبقهريها و اطالعات غ داده

  درDATA.GOV.IRدر درگاه  ي باز و کاربرديها مجموعه داده
  .دسترس عموم قرار دهند

مصوبه ) ١٠(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢١(
مصوبه ) ١(ماده 

جلسه ) ١(شماره 
  شورا) ١٦(

7 

 يکي، دولت الکترونيها  خدمات و سامانهيهر کل اصل مهم ديکعنوان  به
 در يت اشخاص و امني خصوصيم موظف به حفظ حرييهاي اجرا دستگاه

 يت بوده و رعاي اسناد باالدستير و ساي عاليچارچوب مصوبات شورا
   استي الزامييهاي اجرا  دستگاهيمصوبات مربوطه برا

 مصوبه) ١٠(ماده 
  شورا) ١٨(جلسه 

8 
از صالحيت فني مربوط به فرآيند ثبت اشخاص حقوقي به کليه مراجع احر

 استعالمات مربوطه را الکترونيکي اند مکلفتشخيص هيئت مقررات زدايي 
  و مطابق اين بند عمل نمايند

مصوبه ) ٢(ماده 
  شورا) ١٤(جلسه 

حذف اخذ مدارک و مستندات غير الکترونيکي، رونوشت مدارک و تعدد  9
  اخذ مدارک

 مصوبه) ٣(ماده 
  شورا) ١٣(جلسه 

10 

ها و  گذاري و تبادل داده هرگونه قوانين و مقررات که مانع به اشتراکاعالم 
ها  هاي اجرايي و الکترونيکي نمودن استعالم اطالعات با ساير دستگاه

وزيران يا ساير  جهت طرح در هيئت شوند را با پيشنهادات اصالحي مي
  مراجع ذيصالح

مصوبه ) ٤(ماده 
  اشور) ١٣(جلسه 

11 

 از يري گباني پشت،يکي ارائه خدمات الکتروني ابالغيتي و امني الزامات فنتيرعا
 انجام دهند که در صورت بروز ي خود را به نحويها ، اطالعات و سامانهها داده

 منجر به اختالل در ارائه خدمات امکان ارائه ي رخدادهااي يتي امنيرخدادها
  رفته فراهم شود ها بدون داده ازدست  سامانهها، اطالعات و  دادهيانخدمات با بازنش

مصوبه ) ٢(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢٢(

12 
ترجيحاً (سايت شفافيت را تحت دامنه رسمي دستگاه  وب/زير درگاه

صورت دوره ارزيابي و منتشر  ميزان اجراي اين مصوبه به) (shafaf.نام به
  )شود مي

مصوبه ) ١(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  اشور) ١٦(

13 

وساز و   ساختهاي يم حرهاي يت محدودکننده يين که تعييها دستگاه
 هاي يرساخت و زي فرهنگيراث ميتي، امنهاي يم حريل از قبي کاربرييرتغ
 يها  در نقشهيبردار  مربوطه را جهت بهرهيها  هستند نقشهياتيح

  . قرار دهندها ي شهرداريارصورت بر خط در اخت  بهيشهرساز

 مصوبه) ٢(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ١٦(

) ٢(مصوبه شماره   نامه استاندارد اسناد الکترونيکي  داراي گواهيهايسامانهاستفاده از  14
  شورا) ١٧(جلسه 

هاي توليد اسناد  استفاده از گواهي امضاي الکترونيکي در کليه سامانه 15
  الکترونيکي

) ٢(مصوبه شماره 
  شورا) ١٧(جلسه 

  ها با مخاطبان  ايران و تبادل پياماتصال به سامانه پيام 16
مصوبه ) ١(ماده 

جلسه ) ٢(شماره 
  شورا) ١٦(

17 
 نظر ير زيريتي مديها  در پستين از شاغليکي يا فرد خبره معرفي يک

 برنامه يعنوان مجر  مستقل را بهيي دستگاه اجرايس رئيا و ير وزيممستق
  يکيتوسعه دولت الکترون

مصوبه ) ١(ماده 
  شورا) ١٣(جلسه 

 در سطح دستگاه مربوط و تعامل و تبادل ي معماريکپارچگي يتلزوم رعا 18
  ي تبادل اطالعات در سطح مليها و اطالعات با مرکز مل داده

مصوبه ) ١(ماده 
  شورا) ١٣(جلسه 

19 
طور ناقص نسبت به   بهيادهنده خدمات که فاقد شناسه خدمت بوده  ارائه

 ظرف مدت حداکثر سه ماه از اند اند مکلف اخذ شناسه خدمت اقدام نموده
  يند مصوبه نسبت به اخذ شناسه خدمت اقدام نماين ابالغ ايختار

مصوبه ) ١(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢٢(

20 

هاي  مکرر قانون ماليات) ١٦٩(تکميل پايگاه اطالعات مؤديان موضوع ماده 
هاي فروشگاهي و سامانه   و قانون پايانه٣١/٤/١٣٩٤  مصوبيممستق
ان در سازمان امور مالياتي کشور و لزوم همکاري هر چه بيشتر برخي مؤدي

  هاي اجرايي از دستگاه

مصوبه ) ٢(ماده 
  شورا) ١٢(جلسه 

  
  و آموزش پزشکی بهداشت درمان تکالیف وزارت

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

١ 

برداري صددرصدي سالمت الکترونيکي با پوشش کليه  استقرار و بهره
که شامل معماري کالن، اهداف عملياتي، برنامه  نحوي عان را بهذينف

 پرونده - ١ کليدي  پروژه٤برداري  اقدام و ميزان استقرار و بهره
ها   استحقاق سنجي و رفع همپوشاني کليه بيمه- ٢الکترونيکي سالمت 

هاي به   رسيدگي الکترونيکي در بازه- ٤ ارجاع و نسخه الکترونيکي - ٣
  ها و الزامات اجرايي را تدوين و به شورا ارائه نمايد همراه نيازمندي

مصوبه جلسه ) ١(ماده 
  شورا) ١٢(

٢ 
 و يکي الکترونيچيپ  نسخهيکي، الکترونيسينو هر تراکنش نسخه

 در ياتي زمان عملين در کمتري به اسناد پزشکيکي الکترونيدگيرس
   سالمت درج شوديکيپرونده الکترون

مصوبه جلسه ) ٣(ماده 
  شورا) ١٥(

تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف
  اجرانشده

٣ 
 اسناد يکي و مبادله الکترونيکي خدمات نسخه الکترونيره زنجيلتکم

 ارکان نظام ير و سايلي و تکميه پاگر يمه بيها  و سازمانيمارمرتبط با ب
  ها  آني و کپي اسناد کاغذيلسالمت و حذف چرخه تحو

مصوبه شماره ) ١(ماده 
  شورا) ٢٢(جلسه ) ٢(

 سالمت و تبادل يمهبه سازمان ب يمارستاني بيها HIS ياتصال تمام ٤
  يکي اسناد الکترونيکيالکترون

) ٢(مصوبه شماره ) ٤(ماده 
  شورا) ٢٢(جلسه 

٥ 
) ١(مصوبه شماره ) ٣(ماده   يکيخدمات سالمت الکترون) کارگزار (ي نهاد اپراتوريجادا

   شورا)٢٠(جلسه 

٦ 
 و يکي مقررات سالمت الکترون يم و تنظي کارگروه هماهنگيلتشک
   آنيي اجرانامه يين آينتدو

) ١(مصوبه شماره ) ١(ماده 
   شورا)٢٠(جلسه 

 نهاد يک در »يکي خدمات سالمت الکترونيرساختز« امور يسامانده ٧
  مشخص متمرکز) مؤسسه/شرکت(

) ١(مصوبه شماره ) ٢(ماده 
   شورا)٢٠(جلسه 

٨ 
ارائه خدمات سرپائي سالمت به مردم از طريق سرويس استحقاق 

بهداشتي، درماني، داروئي و (ه مراکز خدمات سالمت سنجي توسط کلي
  صورت برخط و بدون نياز به دفترچه به) تشخيصي

مصوبه شماره ) ٢(ماده 
  شورا )١٩(جلسه ) ٢(

٩ 
 مردم با دريافت اطالعات نسخ آحادالکترونيکي  سالمت تکميل پرونده

 از شدگان قبل و بعد از رسيدگي شده به بيمه الکترونيکي و خدمات ارائه
  گر پايه و تکميلي هاي بيمه کليه سازمان

مصوبه شماره ) ٢(ماده 
  شورا )١٩(جلسه ) ٢(

١٠ 
نويسي  ايجاد قرارگاه هماهنگي سالمت الکترونيکي در اجراي نسخه

ياتي و  عملي هماهنگمنظور پيچي الکترونيکي به الکترونيکي و نسخه
  رساني به ذينفعان آموزش و اطالع

مصوبه شماره ) ٢(ماده 
  شورا) ١٩(جلسه ) ٢(

١١ 
تدوين و ارائه برنامه تحقق اهداف موردنظر قانون برنامه ششم مبني بر 

برداري صددرصدي سالمت الکترونيکي را با پوشش کليه  استقرار و بهره
  ذينفعان

مصوبه جلسه ) ١(ماده 
  شورا) ١٢(

) ٤(شماره مصوبه ) ٣(ماده    والدت و ثبت واقعه فوتي گواهي درخواست برايکيارائه الکترون ١٢
  شورا) ٢١(جلسه 

١٣ 
ها دارو و  ها، داروخانه پزشکان، بيمارستان باز گذاري داده به اشتراک

  باز کشور داده تجهيزات پزشکي و خدمات حوزه سالمت در درگاه
جلسه ) ٤(مصوبه شماره 

  کارگروه) ١١(

١٤ 

 ي واحدهايبرااستعالم الکترونيکي گواهي بهداشت فردي و محيط کار 
موضوع ( کار يط و محي بهداشت فردينامه مشمول اخذ گواهيصنف

 پنجره يقاز طر) ي و بهداشتيدني آشامي قانون مواد خوردن١٣ماده 
  صورت برخط واحد صدور مجوزها به

مصوبه جلسه ) ١(ماده 
  شورا) ١٤(

١٥ 

 و يه پايبي ترکيمه بيها  صندوقاي، يمه بيها  صندوقيه، پاگرهاي يمه بيهکل
 در کشور شامل بهداشت و درمان يمهدهندگان خدمات ب ارائه و همه يليتکم

 مسلح، موسسه صندوق يروهاي نيمه نفت، صندوق بيصندوق بازنشستگ
 دهايها و واح  کارکنان بانکي کارکنان فوالد، صندوق بازنشستگيبازنشستگ

 ي وکاليت صندوق حماي، و اعتباري ماليها ها و صندوق  بانکاي يمهب
 يمه صندوق بساز، ينده آي و بازنشستگيتحما صندوق ي،دادگستر
 که يماا، سازمان صداوس.ا. جيمايي هواپيراني، سازمان بنادر و کشتها، يشهردار

 ا برخط ري و استحقاق سنجيکي مربوط به نسخه الکترونيفتاکنون تکال
 ي ضمن حذف کاربر١/٨/١٤٠٠ يخاند حداکثر تا تار اند، موظف  نکردهيياجرا

 خدمات خود را بدون يه کلي،ئه خدمات درمان و اسناد کاغذ ارايها دفترچه
 برخط ي به سامانه استحقاق سنجيوستن پيق به دفترچه و از طريوابستگ

و پنجره واحد خدمات تأمين سالمت )  قانون برنامه ششم٧٠بند چ ماده (
  .يندارائه نما) يي اجراي شورا٢٠ جلسه يک مصوبه شماره ٣ماده  (يرانيانا

 مصوبه شماره )٢(ماده 
  شورا) ٢٢(جلسه ) ٢(

  
 تکالیف وزارت صنعت معدن و تجارت

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

) ١٤(مصوبه جلسه ) ٣(ماده   يبردار  و بهرهيد توليس، تأسي اخذ مجوزهايند فرآيل و تسهيساز شفاف ١
  شورا

هاي  درگاهدستورالعمل شناسايي و چگونگي رفع عدم تطبيق و تناظر اطالعات  ٢
  پرداخت واحد صنفي با پرونده مالياتي

) ١٥(مصوبه جلسه ) ٧(ماده 
  شورا

٣ 
 يخارجامکان رصد و پايش کاالهاي اساسي، شامل کل فرآيند زنجيره تجارت 

از توليد يا واردات به توزيع در  (يداخلو تجارت ) واردات، صادرات و ترانزيت(
  پايش اطالعات تجاري کشوردر سامانه ) فروشي فروشي و خرده شبکه عمده

) ١٨(مصوبه جلسه ) ٨(ماده 
  شورا

 فروش کاال و خدمات خود در سامانه تدارکات ي برايدي تولي واحدهايقتشو ٤
   دولتيکيالکترون

) ١٢(مصوبه جلسه ) ٣(ماده 
  شورا

هاي   از دستگاهيک هر يک معامالت محقق شده به تفکيزانگزارش درصد م ٥
   انواع معاملهيک خود به تفک انجام معامالتدر يياجرا

) ١٢(مصوبه جلسه ) ٣(ماده 
  شورا

مرکز توسعه (سامانه تدارکات الکترونيکي دولت  شناسه کاال در يريکارگ به ٦
  )تجارت  الکترونيکي

جلسه  مصوبه) ١٢(ماده 
  شورا) ١٨(
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 تکالیف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده
مصوبه شماره ) ١(ماده   يرانيان اطالعات رفاه ايگاه موردنياز پاي اقالم اطالعاتيلتکم ١

  شورا) ١٩( جلسه يک

٢ 
خدمات سالمت الکترونيکي توسط سازمان ) کارگزار(ايجاد نهاد اپراتوري 

  تأمين اجتماعي
مصوبه شماره ) ٣(ماده 

   شورا)٢٠(جلسه ) ١(

٣ 
شدگان و  به بيمه) الکترونيکيبا امضاء (ارائه سابقه بيمه الکترونيکي 

  )تأمين اجتماعي سازمان( کارفرمايان
مصوبه جلسه ) ٤(ماده 

  شورا) ١٥(

هاي اجرايي  ارائه مفاصا حساب قراردادها به کارفرمايان و دستگاه ٤
  )تأمين اجتماعي سازمان(صورت سند الکترونيکي معتبر  به

مصوبه جلسه ) ٤(ماده 
  شورا) ١٥(

 فهرست واحد افتي دري داده مشترک براگاهيو پاپنجره واحد ايجاد  ٥
  ي تأمين اجتماعتوسط سازمان بر حقوق اتي و مالشدگان مهيب

مصوبه جلسه ) ٤(ماده 
  شورا) ١٤(

مصوبه شماره ) ٣(ماده 
  شورا) ٢٢(جلسه ) ٤(

  
 وزارت کشور تکالیف

  
  تکلیفی اجرانشده مصوبات  موضوع  ردیف

   براي تصويب در شورامند هوشي شهرهايينقشه راه اجراارائه  ١

) ١(شماره مصوبه ) ٣(ماده 
  شورا) ١٦(جلسه 

) ١(شماره مصوبه ) ١١(ماده 
  شورا) ٢١(جلسه 

 يها  متمرکز در حوزه سامانهييگو  خدمات و پاسخيعتجم ٢
   شهر به شهرونداني و امدادي شهرهاي يتفور

) ١(شماره مصوبه ) ٥(ماده 
  شورا) ١٦(جلسه 

بنا در  مجوز ساخت يکيخدمت الکترونه زيرساخت ارائ يجادا ٣
   کشوريشهرها

) ١٨(مصوبه جلسه ) ١١(ماده 
مصوبه شماره ) ٨(شورا ماده 

  شورا) ٢١(جلسه ) ١(

هاي تبادل داده و اطالعات حوزه خدمات  ارائه فهرست نيازمندي ٤
  شهرسازي

) ١(مصوبه شماره ) ٢(ماده 
  شورا) ١٦(جلسه 

استعالمات و تبادل داده بر خط هاي الکترونيکي  برقراري سرويس ٥
  )ها شهرداري(وساز شهري  هاي ساخت دريافت مجوز فعاليت

) ١(مصوبه شماره ) ٢(ماده 
  شورا) ١٦(جلسه 

٦ 
هاي شهرسازي و  هاي شهري و طرح اند نقشه ها موظف شهرداري

هاي شهري در دسترس عموم  معماري مصوب را در درگاه
  شهروندان قرار دهند

) ١( شماره مصوبه) ٢(ماده 
  شورا) ١٦(جلسه 

اسناد  ها و سازمان ثبت سرويس برخط پايان کار بين شهرداري ٧
  کشور برقرار گردد

) ١(مصوبه شماره ) ٢(ماده 
  شورا) ١٦(جلسه 

٨ 

  سازي پايگاه هويت اتباع خارجي يکپارچه
و ناجا از ابالغيه مرکز ملي فضاي  عدم تمکين واجا به با توجه

 وزارت کشور براي پايگاه موضوع تمجازي در خصوص محوري
. شده است براي رفع اختالف به مرکز ملي فضاي مجازي ارجاع

  .تکليف مورد درخواست است در تعيين تسريع

) ١٩(جلسه ) ٤(مصوبه شماره 
  کارگروه

  
 تکالیف وزارت جهاد کشاورزي

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

١ 
سازي حوزه کشاورزي و تدوين سند نقشه راه اجرايي هوشمند 

کاهش مراجعات حضوري مردم، دريافت الکترونيکي و غيرحضوري 
  خدمات هوشمند در حوزه کشاورزي

جلسه ) ٣(مصوبه شماره 
  شورا) ٢٠(

) ٣(مصوبه شماره ) ١(ماده   ي و محصوالت کشاورزيد توليها  بازارگاه نهادهيلتوسعه و تکم ٢
  شورا) ٢٠(جلسه 

٣ 
هاي محصوالت کشاورزي  ايش زنجيرهتوسعه و تکميل رصد و پ

راهبردي و نهاده توليد آن و ايجاد سامانه هوشمند مديريت 
  اطالعات کشاورزي

) ٣(مصوبه شماره ) ١(ماده 
  شورا) ٢٠(جلسه 

٤ 
و  هاي مکاني اطالعات کشاورزي  توسعه و تکميل زيرساخت داده

  يعيطب منابع
) ٣(مصوبه شماره ) ١(ماده 

  شورا) ٢٠(جلسه 

 و شهرسازي راه یف وزارتتکال
  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

سرويس  خدمت تغيير نشاني مکان اقامت قانوني اشخاص و وب ارائه ١
  مربوطه در مرکز ملي تبادل اطالعات

) ١(شماره مصوبه ) ١(ماده 
  شورا) ٢١(جلسه 

اين خدمت در  و ارائهدرخواست الکترونيکي خريدوفروش امالک  ٢
  ي خدمات دولت هوشمند جمهوري اسالمي ايراندرگاه مل

) ١(شماره مصوبه ) ١(ماده 
  شورا) ٢١(جلسه 

مصوبه جلسه ) ١٢(ماده   يا سامانه جامع حوادث و تصادفات جادهو تکميل  توسعه ٣
  شورا) ١٨(

  
 تکالیف وزارت نیرو

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

ائت کنتورهاي آب، برق و سازي قر حذف مراجعات تکراري و يکپارچه ١
  سازي نشاني مکان محور واحدهاي ساختماني گاز و يکسان

مصوبه جلسه ) ٢(ماده 
  شورا) ١٥(

ارسال قبوض الکترونيکي خدمات آب، برق، گاز، خطوط ارتباطي را  ٢
  به کارپوشه ملي ايرانيان

مصوبه جلسه ) ٢(ماده 
  شورا) ١٥(

  
  تکالیف وزارت نفت

  
کلیفی ت مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

سازي قرائت کنتورهاي آب، برق  حذف مراجعات تکراري و يکپارچه ١
  سازي نشاني مکان محور واحدهاي ساختماني و گاز و يکسان

) ١٥(مصوبه جلسه ) ٢(ماده 
  شورا

ارسال قبوض الکترونيکي خدمات آب، برق، گاز، خطوط ارتباطي را  ٢
  به کارپوشه ملي ايرانيان

) ١٥(لسه مصوبه ج) ٢(ماده 
  شورا

  
 تکالیف وزارت ارشاد

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

١ 

 ثبت يکي الکترونير و انجام غيمنظور حذف تبادل کاغذ به
اسناد و   سازمان ثبتي وزارت ارشاد با همکاريمؤسسات فرهنگ

 ارائه يب تصوي را برايامالک روش و نحوه تبادل اطالعات برا
  يندنما

) ١٤( جلسه مصوبه) ٢(ماده 
  شورا

  
 وپرورش آموزش تکالیف وزارت

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

١ 
 يسي،کد نو/ يسينو  برنامهيانشي، شامل تفکر رايجيتالسند سواد د

 ي برايجيتال سواد و مهارت ديه پايم مفاهير و سايتم الگوريطراح
   دبستان، متوسطه و معلماندبستان، يش پيسطوح مختلف آموزش

) ٤(شماره مصوبه ) ٦(اده م
  شورا) ٢١(جلسه 

) ١٥(مصوبه جلسه ) ٦(ماده   آموزان  دانشيلي سوابق تحصي استعالميس سروي و برقراريجادا ٢
  شورا

  
 تحقیقات و فناوري علوم تکالیف وزارت

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

) ١(شماره به مصو) ٧(ماده     آحاد مردميجيتال سواد ديزانسازوکار سنجش م ١
  شورا) ٢١(جلسه 

٢ 
شدگان  هاي برگزارشده و اقالم اطالعات پذيرفتهارائه نتايج آزمون

صورت الکترونيکي از طريق  ها و مؤسسات آموزش عالي را بهدانشگاه
  )سازمان سنجش آموزش کشور(پايگاه مدارک تحصيلي 

) ١٥(مصوبه جلسه ) ٥(ماده 
  شورا
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  داراییامور اقتصادي و وزارت تکالیف
  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

١ 
 مناقصات ي، قانون برگزاري معامالت دولت نامه ييناصالحات الزم در آ

منظور تحقق   را بهييهاي اجرا  معامالت دستگاههاي نامه يينو آ
   دولتيکياهداف سامانه تدارکات الکترون

مصوبه جلسه ) ٣(ماده 
  شورا) ١٢(

٢ 
  يد توليس، تأسي اخذ مجوزهايندرآ فيل و تسهيساز شفاف
  يبردار  و بهره

مصوبه جلسه ) ٣(ماده 
   شورا)١٤(

٣ 
ي باز ها داده و انتشار در قالب  پرکاربرديمجوزهاسازي  ساده

)Open API و Open Data(  
مصوبه جلسه ) ٧(ماده 

   شورا)١٤(

  الکترونيکي فراگير سازي سفته و برات ٤

 مصوبه جلسه) ١١(ماده 
) ٣(شمارهمصوبه  شورا) ١٨(

  شورا) ٢٢(جلسه 
جلسه ) ٢(مصوبه شماره 

  کارگروه) ٢٤(

 و مصوبه برنامه  قانون٨ ماده  ييهاي اجرا  دستگاهي و مالي حسابدارافزار نرم ٥
  دار يتاولوهاي  پروژه

  
 تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  هداجرانش

١ 

 ٦٨بند ح ماده (داف ماليات الکترونيکي تدوين برنامه اقدام تحقق اه
شامل اخذ اظهارنامه الکترونيکي، رسيدگي و تشخيص الکترونيکي ) قانون

و اخذ الکترونيکي ماليات و استقرار با پوشش کامل ذينفعان به تفکيک 
  تحقق اهداف

مصوبه ) ٢(ماده 
  شورا) ١٢(جلسه 

٢ 
يي به سامانه تدارکات هاي اجرا ارائه حجم ريالي و تعدادي معامالت دستگاه

 مکرر بااتصال به ١٦٩الکترونيکي دولت و تبادل اطالعات موضوع ماده 
  پايگاه اطالعات مؤديان كشور

مصوبه ) ٣(ماده 
  شورا) ١٢(جلسه 

مصوبه ) ٤(ماده   پنجره واحد و پايگاه داده مشترک اخذ اطالعات کارفرمايي ٣
  شورا) ١٤(جلسه 

مصوبه ) ٢(ماده   هاي فروشگاهي زي پايانهتدوين برنامه اجرايي فراگيرسا ٤
  شورا) ١٢(جلسه 

٥ 
سازي  هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و ساده تسريع در اجراي قانون پايانه

  هاي مالياتي هاي اظهارنامه کار برگ
مصوبه ) ٧(ماده 

  شورا) ١٥(جلسه 

٦ 
 برداري از پنجره واحد خدمات مؤديان، توليد صورتحساب الکترونيکي، بهره

برداري از فاز اول  توليد اظهارنامه برآوردي، توليد رتبه ريسک مؤديان، بهره
  نام مؤديان در پنجره واحد خدمات مؤديان کارپوشه مؤديان و سامانه ثبت

مصوبه ) ٢(ماده 
شماره يک جلسه 

  شورا) ١٩(

) ٢(مصوبه شماره   هاي فروشگاهي برداري از سامانه مؤديان و پايانه افتتاح و بهره ٧
  شورا) ٢٠(جلسه 

٨ 
وانتقال امالک، اجاره و استرداد  ارائه الکترونيکي خدمات ماليات بر ارث، نقل

  ماليات و عوارض

مصوبه ) ١(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢١(

٩ 
  ارائه سرويس ماليات بر حقوق به سامانه رفاه ايرانيان

 صحت سنجي اقالم هويتي اشخاص حقيقي در فهرست حقوق و دستمزد
  ويس ماليات بر درآمد به سامانه رفاه ايرانيانسر

) ٣(مصوبه شماره 
) ١٨(جلسه 

  کارگروه

١٠ 
سنجي احکام قضايي با ارائه شناسه رأي و دريافت  برقراري سرويس اصالت

تصوير رأي مربوط به حصر وراثت و ايجاد سرويس اطالعات گواهي حصر 
  وراثت هر يک از وراث و نسبت با متوفي

) ١(مصوبه شماره 
) ١٥(جلسه 

  کارگروه

 تکالیف گمرك جمهوري اسالمی ایران
  
مصوبات تکلیفی   موضوع  ردیف

  اجرانشده
) ١(مصوبه شماره ) ٤(ماده   کارگيري و استفاده از شناسه کاال در کليه فرآيندهاي گمرکي به ١

  شورا) ١٦(جلسه 

) ١(به شماره مصو) ١(بند   صدور اظهارنامه، پروانه و پته گمرکي بر اساس شناسه کاال ٢
  شورا) ١٧(جلسه 

) ١(مصوبه شماره ) ٣(بند   سازي سرويس مجوزهاي ترخيص کاال بار مهندسي و بهينه ٣
  شورا) ١٧(جلسه 

هاي اجرايي در  ممنوعيت و حذف دسترسي کارتابلي به دستگاه ٤
  سرويس سامانه امور گمرکي و ارتقا به وب

) ١(مصوبه شماره ) ١١(بند 
  شورا) ١٧(جلسه 

کارگيري شناسه يکتاي قبض انبار در کليه مراجع  تقرار و بهاس ٥
  گيرنده کاال و انبارهاي اختصاصي تحت نظارت گمرک تحويل

) ١٨(مصوبه جلسه ) ١(ماده 
  شورا

تبادل الکترونيکي کليه مجوزهاي ترخيص کاال از طريق سامانه  ٦
  جامع تجارت

) ١٨(مصوبه جلسه ) ١(ماده 
  شورا

  
 می جمهوري اسالمی ایرانتکالیف نیروي انتظا

  
مصوبات تکلیفی   موضوع  ردیف

  اجرانشده

١ 

  :هاي پذيرش الکترونيکي درخواست
اعالم سرقت يا رخداد انتظامي، درخواست گذرنامه، گواهينامه، ثبت 

دهي اينترنتي در  شکايات، پرداخت جريمه يا مدارک مشابه و نوبت
  صورت ضرورت مراجعه حضوري

مصوبه جلسه ) ١١(ماده 
) ١(ماده  شورا) ١٨(

جلسه ) ١( مصوبه شماره
  شورا) ٢١(

ارائه خدمات الکترونيکي يا پذيرش درخواست خدمت از نيروي انتظامي  ٢
  در درگاه ملي خدمات دولت هوشمند

مصوبه ) ٥(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢١(

٣ 
  :هاي اجرايي هاي استعالمي ناجا به دستگاه ارائه سرويس

  به کشور،/ و، سرويس استعالم تردد افراد ازاستعالم اصالت خودر

مصوبه ) ١١(ماده 
  شورا) ١٨(جلسه 

) ٢(مصوبه شماره 
  کارگروه) ١٠(جلسه 

٤ 
ارائه سرويس اقامت خارج از کشور، سرويس اسقاط خودرو، سرويس مجوز 

  گذاري خودروهاي دولتي، استعالم وضعيت خودرو اشخاص شماره
) ٢(مصوبه شماره 

  هکارگرو) ١٠(جلسه 

٥ 

  سازي پايگاه هويت اتباع خارجي يکپارچه
با توجه به عدم تمکين ناجا از ابالغيه مرکز ملي فضاي مجازي در 
خصوص محوريت وزارت کشور براي پايگاه موضوع براي رفع اختالف به 

  .مرکز ملي فضاي مجازي ارجاع شده است

) ٤(مصوبه شماره 
  کارگروه) ١٩(جلسه 

  
 کشوراحوال  ثبت تکالیف سازمان

  
مصوبات تکلیفی   موضوع  ردیف

  اجرانشده

  تکميل صدور و تحويل کارت هوشمند ملي به ايرانيان واجد شرايط  ١
مصوبه جلسه ) ٥(ماده 

) ١٢(ماده  شورا) ١٣(
  شورا) ١٨(مصوبه جلسه 

ارائه استعالم الکترونيکي رابطه والد فرزندي، استعالم رابطه ازدواج با   ٢
   و نسبيتکميل پايگاه روابط سببي

مصوبه ) ١٢(ماده 
  شورا) ١٨(جلسه 

) ٢(مصوبه شماره 
  کارگروه) ١٣(جلسه 

٣  
استفاده فراگير از قابليت برقراري ارتباط تماسي و غير تماسي با کارت 

هاي خدمات دهنده به مردم با رويکرد عدم  هوشمند ملي در دستگاه
خذ کپي دهندگان خدمات و حذف ا ايجاد هزينه مضاعف به مردم و ارائه

  کارت هوشمند ملي

) ٢(مصوبه شماره 
  شورا) ٢١(جلسه 

٤  
هاي صدور شناسنامه، گواهي وضعيت  پذيرش الکترونيکي درخواست

ازدواج، صدور کارت هوشمند ملي، گواهي وفات و والدت، ثبت واقعه 
  فوت، ارائه خدمت الکترونيکي بازنشاني رمز کارت هوشمند ملي

) ١(مصوبه شماره 
  وراش) ٢١(جلسه 

) ١(مصوبه شماره   ايجاد سرويس وراث طبقه اول متوفي براي قوه قضاييه  ٥
  کارگروه) ١٥(جلسه 

٦  
هاي خدمت دهنده از تغيير مشخصات هويتي  ايجاد سرويسي که دستگاه

 در همان  ـيافته هاي هويتي تغيير بدون اطالع از داده يا دادهـ شخص 
  .هويت ايرانيان مطلع شوندروز ثبت تغيير مشخصات در پايگاه اطالعات 

) ٤(مصوبه شماره 
  کارگروه) ٢٦(جلسه 
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 تکالیف سازمان فناوري اطالعات ایران
  
مصوبات تکلیفی   موضوع  ردیف

  اجرانشده

 در درگاه ملي EGDI خدمت پايه و کاربردي مبتني بر شاخص ٢٠ارائه  ١
  خدمات دولت هوشمند

مصوبه شماره ) ١(ماده 
  شورا) ٢١(جلسه ) ١(

٢ 

هاي دولت الکترونيکي  انه پيام ايران را با استفاده حداکثري از زيرساختسام
موجود از قبيل سکوي دولت همراه و ارتقاي سامانه کارپوشه ملي ايرانيان، 

هاي اجرايي به  وکارها و دستگاه برداري عموم شهروندان، کسب جهت بهره
ک از نحوي آماده سازد که ارسال مکاتبات و دريافت پاسخ بين هر ي

  هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم نمايد دستگاه

مصوبه شماره ) ١(ماده 
  شورا) ١٦(جلسه ) ٢(

٣ 
هاي مکاتبات اداري  ضوابط فني و اجرايي موردنياز جهت اتصال سامانه

هاي اجرايي با سامانه کارپوشه ملي ايرانيان را تدوين و اجرايي  دستگاه
  نمايد

مصوبه شماره ) ٤(ماده 
  شورا) ١٦(جلسه ) ٢(

٤ 

هاي اجرايي پيرامون تبادل  ارتقاي آگاهي عموم مردم و دستگاه
الکترونيکي پيام بين مردم و دولت و همچنين ترويج کاربرد سامانه پيام 

هاي  شامل کارپوشه ملي ايرانيان و دولت همراه و ساير کانال(ايران 
  هاي مختلف اقدام از طريق رسانه) ارتباطي يکپارچه

مصوبه شماره ) ٨(ده ما
  شورا) ١٦(جلسه ) ٢(

هاي  گيري از زيرساخت سازي خدمات الکترونيکي با بهره امکان شخصي ٥
  پيام ايران

مصوبه شماره ) ٢(ماده 
  شورا) ٢١(جلسه ) ٤(

٦ 

ها و خدمات الکترونيکي  وضعيت پايداري، ايمني و تداوم ارائه خدمت پرتال
پايش و ارزيابي کرده و ) ٧*٢٤ (صورت مستمر هاي اجرايي را به دستگاه
هاي احتمالي يا ميزان پايداري و تداوم دسترسي کاربران به  پذيري آسيب
  ها اعالم کند هاي ارائه خدمات را به دستگاه ها و سامانه پرتال

مصوبه ) ٢(ماده دو 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢٢(

  
 اسناد و امالك کشور ثبت تکالیف سازمان

  
 تکلیفی مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

 اشخاص حقوقي و ارائه اين خدمت در درگاه ملي فعاليتثبت و شروع   ١
  خدمات دولت هوشمند جمهوري اسالمي ايران

مصوبه ) ١(ماده 
جلسه ) ١(شماره 

  شورا) ٢١(

صورت الکترونيکي و غيرحضوري يا در  توسعه ارائه خدمات ثبت شرکت به  ٢
  دفاتر اسناد رسمي در سطح کشور

مصوبه ) ٢(ه ماد
  شورا) ١٤(جلسه 

  
 .ا.ا.تکالیف بانک مرکزي ج

  
مصوبات تکلیفی   موضوع  ردیف

  اجرانشده

١  
ها و مؤسسات مالي و اعتباري ابالغ  اي به کليه بانک طي بخشنامه

نمايد تا حذف مراجعات غيرضروري و ارائه خدمات الکترونيکي 
اخذ غيرحضوري با پذيرش اين استعالمات الکترونيکي و عدم 

  مستندات کاغذي اجرايي شود

مصوبه جلسه ) ١(ماده 
  شورا) ١٥(

٢  
هاي الکترونيکي ها و اطالعات صورتحسابانتقال و ارسال داده

هاي اقتصادي و واحدهاي کسبي داراي  صادرشده در کليه بنگاه
  هاي فروشگاهي پايانه

مصوبه جلسه ) ٧(ماده 
  شورا) ١٥(

فع عدم تطبيق و تناظر اطالعات دستورالعمل شناسايي و چگونگي ر  ٣
  هاي پرداخت واحد صنفي با پرونده مالياتي درگاه

مصوبه جلسه ) ٧(ماده 
  شورا) ١٥(

  
 .ا.ا.ج تکالیف شرکت ملی پست

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

سازي قرائت کنتورهاي آب، برق و گاز         حذف مراجعات تکراري و يکپارچه      ١
  ن محور واحدهاي ساختمانيسازي نشاني مکا و يکسان

مصوبه جلسه ) ٢(ماده 
  شورا) ١٥(

 تکالیف سازمان اداري استخدامی کشور
  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

رضايت از کاربري  ها و ارزيابي دسترسي به خدمات دولت، شناسنامه  ١
  )IRAN.GOV.IR(درگاه ملي خدمات دولت هوشمند خدمات به 

مصوبه ) ١(ماده 
جلسه ) ١(ره شما
  شورا) ٢١(

 کارآمد يندهاي فرآيني و بازآفري ادارير رفع موانع دست و پاگياصالحات الزم برا  ٢
  يکي خدمات الکترونسازي يادهپ ي برايو هوشمند ادار

مصوبه جلسه ) ٧(ماده 
  شورا) ١٣(

  
 زیست تکالیف سازمان حفاظت محیط

  
تکلیفی  مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

اين خدمت در  محيطي و ارائه الکترونيکي مجوزهاي زيستدرخواست   ١
  درگاه ملي خدمات دولت هوشمند جمهوري اسالمي ايران

شماره مصوبه ) ١(ماده 
  شورا) ٢١(جلسه ) ١(

  
 اسناد و کتابخانه ملی ایران تکالیف سازمان

  
 تکلیفی مصوبات  موضوع  ردیف

  اجرانشده

هاي ضروري اسناد الکترونيکي و ي استاندارد فرادادهروزرسان بهتهيه و   ١
  سازي آن،نامه فني پيادهشيوه

جلسه ) ٢(مصوبه شماره 
  شورا) ١٧(

هاي  هاي سازماني دستگاه هاي رايانامه نامه استاندارد فرادادهشيوه  ٢
  اجرايي

جلسه ) ٢(مصوبه شماره 
  شورا) ١٧(

جلسه ) ٢( شماره مصوبه   آنيروزرسان  و بهي ادارينامه عموم  اصطالحين و تدويهته  ٣
  شورا) ١٧(

  
  ١٧/٢/١٤٠١                                                      دش          /١٩٥٢/١٤٠١رهشما

  تأیید انتخاب رییس دانشگاه شاهدمصوبه 
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٨٥٨مصوب جلسه (

  بنیاد شهید و امور ایثارگران
  قیقات و فناوريوزارت علوم، تح
  دانشگاه شاهد

 مورخ ٨٥٨كه در جلسه » تأييد انتخاب رييس دانشگاه شاهد«ماده واحده 
  بنياد شهيد و امور ايثارگران به تصويب١٨/١٠/١٤٠٠ و بنا به پيشنهاد مورخ ٢٤/١٢/١٤٠٠

  .گردد رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي
 ٢٩/٨/١٣٦٩مصوب ( اساسنامه دانشگاه شاهد ١١ ماده ٢ به استناد بند ماده واحدهـ 

عالي انقالب فرهنگي، آقاي احمد و به موجب تأييد شوراي ) شوراي عالي انقالب فرهنگي
  . گردد  سال به عنوان رييس دانشگاه شاهد، انتخاب مي٤داوي به مدت چل

  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ١٧/٢/١٤٠١                                                       دش          /١٩٥١/١٤٠١رهشما
   عضو شوراي عالی انقالب فرهنگی براي عضویت4مصوبه انتخاب 

  در کارگروه عناوین سال
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٣/١/١٤٠١ مورخ ٨٥٩مصوب جلسه (

  دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی
 عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي براي عضويت در كارگروه ٤انتخاب «حده ماده وا
 شوراي عالي انقالب فرهنگي ٢٣/١/١٤٠١ مورخ ٨٥٩كه در جلسه » عناوين سال

  :گردد تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي به
 مصوبه تشكيل كارگروه عناوين سال ٢ ماده ١ به استناد بند ماده واحده ـ«

آقايان منصور كبگانيان، ابراهيم )  شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٠/١/١٣٩٢مصوب (
سوزنچي، محمدحسين ساعي و عادل پيغامي براي عضويت در كارگروه عناوين سال، 

  ».گردند انتخاب مي
  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ سيدابراهيم رئيسي
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