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     1631713461:یوزارت،طبقه هشتم  کد پست یمجموعه وزارت،ساختمان مرکز 4شماره ی)قصر(،ورودیقدوس دیاز چهاراه شه ،بعدیعتیشر ابانیتهران خ

: یکیپست الکترون  02188113657دورنگار:                                     ecit@ict.gov.ir 

 دکتر اکبرپور یجناب آاق
 کشور یمحترم روزانمه رسم  عاملریمد

 پذریی دولت الکترونیکیجلسه کارگروه تعامل نی پنج و بیست موضوع: ردج مصوبات 
 

 علیکمسالم
پذیری دولت داخلی کارگروه تعامل نامهنییآشورای عالی فضای مجازی و  54با احترام، در اجرای مصوبه جلسه 

پذیری دولت الکترونیکی کارگروه تعامل (1400 مهر 20) پنجمبیست و الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه 

 گردد.جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می

الذکر در مردم، مصوبات فوقهای اجرایی و آحاد منظور آگاهی کلیه دستگاهخواهشمند است دستور فرمایید تا به

 گردد.اولین شماره روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. پیشاپیش از همکاری روزنامه رسمی کشور تشکر می

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 رونوشت: 

 جهت استحضار-یو سرپرست دفتر وزارت ریمشاور محترم وز-اشرف یجناب آقا

 جهت استحضار-جمهورسیرئ یمعاونت حقوق-نیقوان حیو تنق نیمحترم تدو معاون
 

  

 

يروهمج تسایر  يزکرم   هناخریبد 
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 دولت الکترونیکی کشور  پذیریتعاملکارگروه  پنجمبیست و مصوبات جلسه 

 1400  مهرماه 20تاریخ جلسه 

 مصوبه شماره یک
اجرا یک    یدر  شماره  بند  کارگروه    کیمصوبه  شانزدهم  ادرخواست و  جلسه  خصوص  در  واصله   جادیهای 

با توجه به توافق خدمت دهنده و موافقت   اطالعاتتبادل    یموجود در مرکز مل  هایسرویسبرخی  به    یدسترس

 :شودیم ابالغ    ربطذی  هایدستگاهبه   ریز  هایسرویسدبیرخانه شورا برقراری  

 تأمین   ها از سازمانسرویس اطالعات بدهی/عدم بدهی کارگاه:  سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی -1

 اجتماعی 

 کشور  احوالثبتسرویس ابویت از سازمان :  تجارت الکترونیکیمرکز توسعه   -2

ایران -3 امور مالیاتی و    ازی  اتیمال  یبده  س ی سرو:  سازمان گسترش و نوسازی صنایع  سرویس کد سازمان 

 پستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست ج.ا.ا 

 مصوبه شماره دو
های تبادل اطالعات و ارائه سرویس  منظور ایجاد زیرساخت به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و    اجرایدر    

وکارها، خدمات عمومی  های اجرایی، کسب وکارها و مردم و دریافت خدمات از دستگاهبرای فعالیت کسب
فرودگاه ایستگاهنظیر  بین ها،  قطار  پایانههای  اتوبوس شهری،  بینهای  سرویسرانی  و  های شهری 

ها،  ها و گردهماییها، همایشیدادهای همراه با حضور جمعی افراد مانند ورزشگاهتاکسیرانی اینترنتی، رو
یا موارد مشابه، سرویس و تئاتر  های زیر توسط وزارت بهداشت    ها و  مراکز زیارتی پرتردد سینما 

های موردنیاز ایجاد شود:درمان و آموزش پزشکی برای استعالم

 الف: سرویس استعالم تزریق واکسن 

د اول: برای کارکنان دولت شامل ورودی کد ملی و شناسه کارمند ایران و در خروجی مقادیر عددی به مت
یعنی مدت ایمنی    ۲شده است  یعنی تزریق   ۱معنی: عدم تزریق واکسن )عدد صفر(، تزریق نوبت اول )عدد  

شده ی هم سپری یعنی مدت ایمن  ۴شده است  یعنی تزریق  ۳شده است(، تزریق نوبت دوم )عدد  هم سپری 
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(. این سرویس ابتدا از سامانه کارمند ایران صحت رابطه بین 5است( و تزریق یادآور یا نوبت سوم )عدد  
 گرداند. پس پاسخ به شرح فوق را برمی شناسه کارمند ایران و کد ملی را بررسی و س 

ی هر نفر همانند متد متد دوم استعالم گروهی: در این سرویس اقالم اطالعاتی در ورودی و خروجی برا
صورت بالک ارسال و پاسخ در همان قالب با تکمیل خروجی برگشت داده  اول است و در قالب یک دسته به

 شود.می

و عمومی:  های ب: سرویس 
به  واکسیناسیون  کارت  اعالم شناسه  داشتن عدم  به  استعالم مشروط  است.  واکسن  تزریق  منزله عدم 

ود که در ورودی شناسه کارت واکسیناسیون فرد به همراه کد ملی ارسال و  شناسه واکسیناسیون خواهد ب
 در پاسخ مقادیر دریافتی معانی زیر رادارند:

است(، تزریق نوبت    شدهسپرییعنی مدت ایمنی هم    ۲شده است  یعنی تزریق  ۱تزریق نوبت اول )عدد  
ست( و تزریق یادآور یا نوبت سوم ا  شدهسپرییعنی مدت ایمنی هم    ۴شده است  یعنی تزریق  ۳دوم )عدد  

 ( 5)عدد 

 ج: سرویس استعالم ابتال به کرونا: 
با توجه به برآورد تعداد مبتالیان و طول دوره درمان بر اساس اطالعات روی کارت ملی افراد )هویتی( به  

مکان  شده این فهرست منتشر شود. دوره انتشار حداکثر روزانه خواهد بود و در صورت ا  نشانه گذاریروش  
بردار با های بهرهبار نیز منتشر شود. دستگاهساعت یک  8یا    ۱۲با توجه به فرایند زمانی تجمیع اطالعات  

 نمایند.اقدام به شناسایی افراد ذینفع خود می نشانه گذاری  روشاستفاده از 

 شود.در فایل منتشره متا دیتا تاریخ انتشار و دوره زمانی اعتبار درج می

های قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا )وزارت کشور( در  : رعایت ضوابط و دستورالعمل ۱  تبصره
 گیرندگان الزامی است.ها برای کلیه سرویساستفاده از این سرویس 

و  :  ۲  تبصره ضوابط  طبق  مسلح  نیروهای  کارکنان  این  هایدستورالعمل برای  به  عمل    مخصوص  نیروها 
 .شودمی
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شماره سهمصوبه 
، مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، صنعت معدن و تجارتبا توجه به گزارش جلسات مشترک بین وزارت  

ناجا و سازمان تنظیم مقررات با موضوع گوشی تلفن همراه سرقتی به همراه درخواست ناجا برای ایجاد 
که گوشی سرقتی را  کارت  کارت و هویت فرد صاحب سیم هایی برای شناسایی سیم سرویس یا سرویس 

منظور تدقیق جزییات متن نهایی مصوبه با همکاری مرکز فعال نموده است. کلیات آن مصوب و مقرر شد به 
آمار قوه قضاییه به کارگروه ارائه شود.

چهار مصوبه شماره 
شورای اجرایی فناوری اطالعات در خصوص سامانه جامع تجارت و    ۱8و    ۱7در اجرای مصوبات جلسه  

درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مقرر شد: 

سرویس مربوط به تأییدیه ترخیص در رویه صادرات حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط گمرک در   -1
 . شودقالب سرویس مجوزهای واردات یا ایجاد یک سرویس جدید عملیاتی 

اند  گمرک موظف و  وزارت صنعت معدن و تجارت  در اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطالعات   -2
سرویس تبادل کلیه  ملی  مرکز  در  مستقیماً  را  گمرکی  امور  و  تجارت  جامع  سامانه  به  مربوط  های 

های اجرایی تبادل اطالعات نمایند.اطالعات ارائه و با سایر دستگاه
 ها به آن مرکز را به کارگروه ارائه نماید.مرکز ملی تبادل اطالعات گزارش انتقال سرویس -3

پنجه مصوبه شمار
الکترونیکی، پیش دولت  خدمات  استاندارد  راهنمای  الکترونیکی،  دولت  خدمات  استاندارد  اسناد  نویس 

، استاندارد باز در خدمات دولت الکترونیکی و دستورالعمل فناوری در جلسه ارائه و مقرر  استاندارد فنی  
و سازمان استاندارد   (ی)سازمان نظام صنفیبخش خصوص  ندگانینماشد تا با مشارکت اعضا کارگروه و  

( منتشر و بعد از اخذ  نامه )عنوان توصیهضمن تکمیل و نهایی سازی در گام اول به
بازخورد در مراحل بعد به استاندارد اجباری ارتقا یابد.
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