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   استعلامات كليه احصاي اجرايينامه آيين

  هيو ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين دستگا

 (ج.ا.ا.اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساله ششم توسعه قانون برنامه پنج 76ماده « ث»بند « 1»موضوع تبصره )

 و استعلامات كليه احصاي يياجرانامه "آيين 42/90/1306مورخ  پنجاه و چهارشماره عالي فضاي مجازي در جلسه  شوراي
باطات و وزارت ارت با همکاريمرکز ملي فضاي مجازي را که توسط " يبين دستگاهتبادل اطلاعات  و استانداردسازي نظام ايجاد

 :کردبه شرح زير تصويب هاي اجرايي ذيربط تدوين شده و ساير دستگاهفناوري اطلاعات 

 تعاريف: -1 ماده

  ؛.ا.ا.جفرهنگي  و اقتصادي، اجتماعيساله ششم توسعه برنامه پنج قانون 92 ماده موضوعاجرائي  هايدستگاه کليه :اجرايي دستگاه -1-1

بين  هايفرايند مربوط به تبادل، اقلام اطلاعاتي و سامانه اطلاعاتي ، اسناد مورداستعلامشناسايي و احصاء خدمت، گانه: پنجموارد  -1-4

  ؛دستگاهي

ها براي احراز هويت اشخاص، هاي داده و اطلاعاتي که داده و اطلاعات آنکليه پايگاههاي اطلاعاتي پايه: پايگاه -1-3

اي هيصحت تبادل اطلاعات پولي، مالي و سرما اقتصادي، اجتماعي و علمي وعاليت هاي منقول و غيرمنقول، فدارايي

پايگاه هويت ايرانيان، پايگاه اسناد و املاک و حدنگاري کشور، پايگاه هويت وسايط نقليه، پايگاه هويت  ؛ضروري است

محور، گذاري مکاننشانياشخاص حقوقي، پايگاه كالا و خدمات، پايگاه مديريت خدمات دولت، پايگاه نظام ملي 

پايگاه مالياتي کشور، پايگاه اطلاعات مالي، پايگاه اطلاعات خدمات بانکي و پولي کشور، پايگاه اطلاعات و آمار، پايگاه 

هاي باز هاي اجتماعي کشور، پايگاه ملي اطلاعات دادههاي سلامت کشور، پايگاه ملي بيمهسلامت، پايگاه ملي بيمه

حقوقي، پايگاه  و حقيقي اشخاص اقامت مکان اطلاعات (، پايگاهSDIمحور کشور )اعات مکانکشور، پايگاه اطل

لاعات ايگاه اطپ ار کشور، پايگاه اطلاعات تحصيلي،وکاطلاعات سجل کيفري کشور، پايگاه اطلاعات مجوزهاي کسب

 از هويتاحرپايگاه  ،اهکار(پايگاه اطلاعات شبکه احراز هويت کاربران ارتباطي )ش کسب و کارها و مشاغل کشور،

 ؛ندهاي اطلاعاتي پايه هستاز مصاديق اين پايگاه ،پايگاه ثبت نام الکترونيک قوه قضاييه )ثنا( قوه قضائيه و

رونيکي هر سند الکت قررات جاري کشور شناسايي شده و ياشته رسمي يا غيررسمي که در قوانين و موهر نوع ن  سند: -1-2

  که اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
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هاي شناسنامه خدمت، شناسنامه داده و شناسنامه سامانههاي فني )در قالب شناسنامه گانهپنج موارد اطلاعات کليه -2 ماده

ييد أبه ت اطلاعاتي( توسط سازمان اداري و استخدامي کشور با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات احصاء و

 رسد.مي نامهآيين اين 7پذيري دولت الکترونيکي موضوع ماده کارگروه تعامل

انه هماهنگي دبيرخبا هاي اجرايي دستگاهتوسط  صادره وکاربه مجوزهاي کسب هاي فني مربوطشناسنامه :1تبصره 

  ؛شود نظيمتوکار زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبهيئت مقررات

 هاي فني فاقد اعتبار است.از چارچوب مندرج در شناسنامه خارجهاي اجرايي هرگونه ارايه خدمات دستگاه :2تبصره 

ماده « ث»بند « 4»( موضوع تبصره NIXنامه، صرفًا از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات )تبادل اطلاعات و استعلامات موضوع اين آيين -3 ماده

 د.هاي صادره انجام خواهد شاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا. و مطابق با دستورالعملساله ششم توسعه قانون برنامه پنج 76

 موارد استثناء توسط .هستند ماده مستثنياز شمول اين  بنديهاي اطلاعاتي داراي طبقهسامانه و اطلاعاتنوع  :1تبصره 

 ؛شوندنامه تعيين مياين آيين 7دولت الکترونيکي موضوع ماده  پذيريکارگروه تعامل

 يريرهگيري و پيگها( بايد براي مرکز ملي تبادل اطلاعات قابل نه پاسخ آن استعلام )و هايدرخواستکليه  :2تبصره 

  ؛باشد

با تشخيص  ،داراي کاربرد عام هاِياستعلامبرخي  ،دادهحقوق افراد موضوع الزامات حمايت از با رعايت  :3تبصره 

، به شيوه پخش عمومي در دسترس و تائيد مرکز ملي فضاي مجازي دولت الکترونيکيپذيري کارگروه تعامل

 هاي تکراري مشابه و انبوه جلوگيري شود.گيرد تا از استعلامهاي اجرايي ذينفع قرار ميدستگاه

 ،اجرايي هايدستگاهپذيرد. صورت رايگان انجام ميهاي اجرايي بهو تبادل اطلاعات بين دستگاه اتاستعلام :4تبصره 

هاي نامهتدر موافق کشور،بودجه وسازمان برنامه وبيني هاي مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پيشهزينه

 اولويت تخصيص قرار دهد. دربيني و را پيش رتبطمهاي هزينه ،متبادله

ها و مراکز تابعه آن، قضاييه و سازمانهاي مرتبط با قوهتبادل الکترونيکي اطلاعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعلام -4 ماده

( متصل است، NIXکه از طريق کانال امن به مرکز ملي تبادل اطلاعات ) يهيهاي قوه قضادادهاز طريق مرکز ملي تواند مي

 انجام شود. 

ه نحوي وظايف بهاي اطلاعاتي پايه موظفند داده و پايگاه متولي اجراييهاي هاي اجرايي با اولويت دستگاهکليه دستگاه -5 ماده

ي مکتوب هانامه، کليه استعلامسال از تاريخ ابلاغ آيين نامه را اجرا نمايند که حداکثر ظرف مدت يکخود در اين آيين

وده و ب ممنوعاز اين مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، هاي اجرايي حذف شود. پس بين دستگاه

 تبادل اطلاعات و استعلام تنها از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات مجاز است. 
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ات )رييس شوراي اجرايي فناوري اطلاع دبيربا عضويت و ذيل مرکز ملي فضاي مجازي پذيري دولت الکترونيکي کارگروه تعامل -6 ماده

هاي خدمات )موضوع ضوابط فني اجرايي گانه خوشه 12هاي کارگروهرؤساي  رئيس مجلس شوراي اسلامي، هنمايند ،کارگروه(

سازمان اداري و تناسب موضوع و نمايندگان بهشوراي عالي فناوري اطلاعات(  11/97/03توسعه دولت الکترونيکي مصوب مورخ 

وزارت اطلاعات، قوه قضاييه، وزارت  ،وکارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبمقرراتدامي کشور، دبيرخانه هيئت استخ

هاي مبدأ اهدستگ نيروي انتظامي ج.ا.ا.، کشور، بانک مرکزي ج.ا.ا.، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ستادکل نيروهاي مسلح،

بردار پايگاه اطلاعات پايه( حسب مورد و دو نفر متخصص فناوري اطلاعات به انتخاب )بهره)متوليان پايگاه اطلاعات پايه( و مقصد 

 :شودتشکيل ميبا وظايف و اختيارات زير رئيس کارگروه 

 ؛هاي فنيعيين ضوابط و استانداردهاي لازم نظير قالب شناسنامهت  -7-1

 هاي اجرايي؛ارزيابي شناسنامه فني تکميل شده توسط دستگاه  -7-4

 ؛هااستعلامات و نحوه دسترسي به آن  -7-3

 ؛براي دولت الکترونيک 1تعيين دادگان -7-2

 ؛مقصد و مرکز ملي تبادل اطلاعات ،هاي مبدأنامه تبادل اطلاعات بين دستگاهتدوين توافق -7-5

 ؛هاي اجرايي و موارد مستثني از اين مصوبهتأييد درخواست استمهال دستگاه  -7-7

 ؛اطلاعات و استعلام الکترونيکي بين دستگاهيسازي تبادل تعيين مدل پياده  -7-6

 ؛هاي اطلاعاتي پايهروزرساني فهرست پايگاهبه -7-8

 هاي اجرايي مورد نياز.تدوين دستورالعمل -7-0

هاي اجرايي، شوراي اجرايي فناوري اطلاعات مرجع داوري بين دستگاه ،نامهاين آيين اجرايدر صورت بروز اختلاف در نحوه  -7 ماده

 .گيري خواهد بوداست. براي نهادهاي خارج از قوه مجريه، مرکز ملي فضاي مجازي مرجع تصميم

نامه نيماه نسبت به تنقيح و حسب مورد نسخ کليه مواد مغاير با اين آي جمهوري ظرف مدت سهمعاونت حقوقي رياست -8 ماده

 اقدام نمايد. از طريق مراجع قانوني ذيربط  ها و مصوبات قبلي،ها، مقررات، بخشنامهنامهدر تصميم

                                                      
1 Data Set 


