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كيف الكترونيك پول

بند الف ماده يك تصويب نامه شماره ۱۰۷۸۳۷/ت ۵۴۲۵۱

مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ هيئت وزيران-نامه شماره ۱۸۲۰۶

مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ رياست جمهوري در خصوص اقدامات

جهت كاهش مراجعه حضوري در دوره كرونا

پياده سازي و آزمون

كاركرد

شبكه بانكي -شركت هاي ارائه

دهنده خدمات پرداخت
كيف الكترونيك پول ۱

سندباكس رگوالتوري بانك مركزي

بند ت مصوبه شماره ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ هيئت

وزيران-بندهاي  ۱ و ۹ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي طي

نامه شماره ۴۸۵۸مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ستاد فرماندهي

اقتصاد مقاومتي - نامه شماره ۱۸۸۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

معاون اول رياست جمهوري

پياده سازي و آزمون

كاركرد

فين تك ها- معاونت نظارت بانك

مركزي
سندباكس رگوالتوري بانك مركزي ۲

سامانه مبارزه با پولشويي

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي طي نامه هاي شماره ۴۸۵۸

مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و

مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ معاون اول رياست جمهوري ۱۸۸۳۵

پياده سازي و آزمون

كاركرد
- سامانه مبارزه با پولشويي ۳

راه اندازي سامانه سرآمد

ماده ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي ممالي مصوب

بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله -۱۳۹۳/۰۷/۱۵

ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

مواد مندرج در فصل نهم آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) -

الحاقي قانون مبارزه با پولشويي طي نامه شماره

ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۹۲۹۸۶/۱۳۹۸/۰۷/۲۲

بهره برداري نهائي

شبكه بانكي-قوه قضائيه- شبكه

پرداخت-نيروي انتظامي و ساير

ظابطان قضايي

راه اندازي سامانه سرآمد ۴

راه اندازي سياق- سامانه يكپارچه سازي و برخط سازي

احكام قضايي

ماده ۱۹ و ۲۱ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب

مجلس شوراي اسالمي-بند الف ماده ۱۱۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران

مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي

مستقيم اصالحي مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

پياده سازي و آزمون

كاركرد

شبكه بانكي-سازمان فناوري اطال

عات-قوه قضائيه

راه اندازي سياق- سامانه يكپارچه سازي و برخط

سازي احكام قضايي
۵

راه اندازي سامانه محچك-مسدودسازي كسري

موجودي چك هاي برگشتي

بند ب ماده ۵ مكرر قانون اصالح قانون صدور چك مصوب

مجلس شوراي اسالمي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

پياده سازي و آزمون

كاركرد
شبكه بانكي

راه اندازي سامانه محچك-مسدودسازي كسري

موجودي چك هاي برگشتي
۶

چكاد-چك امن ديجيتال / چك الكترونيك

تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصالح قانون صدور چك، نامه شماره

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ رياست جمهوري- نامه ۱۱۵۱۱۰

شماره ۱۸۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ رياست جمهوري در

خصوص اقدامات جهت كاهش مراجعه حضوري در دوره

كرونا

پياده سازي و آزمون

كاركرد
شبكه بانكي چكاد-چك امن ديجيتال / چك الكترونيك ۷

چكاوك ۴-چك و اسناد وصولي كاغذي

نامه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ معاون اول

رياست جمهوري بر ابالغ ضوابط نحوه ايجاد تكميل سامانه

هاي الكترونيكي در شبكه بانكي

پياده سازي و آزمون

كاركرد

شبكه بانكي-اداره معامالت ريالي

بانك مركزي
چكاوك ۴-چك و اسناد وصولي كاغذي ۸

صياد ۲- صدور يكپارچه الكترونيك دسته چك
قانون اصالح قانون صدور چك نامه شماره ۱۱۵۱۱۰مورخ

رياست جمهوري ۱۳۹۷۰۹۰۳
شبكه بانكيبهره برداري نهائي صياد ۲- صدور يكپارچه الكترونيك دسته چك ۹

پيچك- پيگيري مبادالت بانكي

ماده ۲۱مكرر و تبصره (۱) آن مربوط به قانون اصالح قانون

صدور چك، نامه شماره ۱۱۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۷۰۹۰۳

رياست جمهوري

شبكه بانكيبهره برداري نهائي پيچك- پيگيري مبادالت بانكي ۱۰

توسعه سناب (نسخه ۲)- سامانه نظارت الكترونيكي

بانك ها

آيين نامه تسهيالت و تعهدات كالن سال ۱۳۹۲-آيين نامه

تسهيالت و و تعهدات اشخاص مرتبط سال ۱۳۹۴-بند الف

ماده ۱۸ قانون پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران

مصوب ۱۳۹۵۱۲۱۴

پياده سازي و آزمون

كاركرد
شبكه بانكي

توسعه سناب (نسخه ۲)- سامانه نظارت الكترونيكي

بانك ها
۱۱
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راه اندازي سامانه مالك واحد

مفاد بند ۴ ماده ۳۴ قانون پولي و بانكي كشور- آيين نامه

تسهيالت و تعهدات كالن سال ۱۳۹۲- آيين نامه تسهيالت و

تعهدات اشخاص مرتبط سال ۱۳۹۴- دستورالعمل تملك

سهام بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي مصوب يك

هزار و دويست و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ به استناد قانون اصالح قانون اجراي

سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب

سال ۱۳۹۷

پياده سازي و آزمون

كاركرد

ثبت احوال- ثبت شركت

ها-سازمان بورس-گمرك-ساز

مان- امور مالياتي -شبكه بانكي

راه اندازي سامانه مالك واحد ۱۲

شناسايي ذي نفعان واحد و اشخاص مرتبط

مفاد بند ۴ ماده ۳۴ قانون پولي و بانكي كشور مربوط به سقف

اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي- ماده ۸ و  ۹

آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانكي

مصوب ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي شماره

ت ۵۶۱۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸- آيين نامه/۱۷۶۸۱۸

تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط سال ۱۳۹۴- آيين نامه

تسهيالت و تعهدات كالن سال ۱۳۹۲

پياده سازي و آزمون

كاركرد

ثبت احوال -ثبت اسناد و

امالك-سازمان بورس- سازمان

امور مالياتي و برخي از وزارتخانه

ها-شركت هاي اعتبار سنجي -

شبكه بانكي

راه اندازي سامانه شناسايي ذي نفعان واحد و اشخاص

مرتبط
۱۳

راه اندازي سامانه پاسخگويي به شكايات

به درخواست اداره روابط عمومي بانك مركزي در زمستان

در چارچوب مفاد بند ب ماده ۱۱ و بند ۱۰ ماده ۱۴) ۱۳۹۰

قانون پولي و بانكي كشور)

-بهره برداري نهائي راه اندازي سامانه پاسخگويي به شكايات ۱۴

راه اندازي سامانه قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران

شبكه بانكي

دستور العمل اجرايي قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران

شبكه بانكي كشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هيات

عامل بانك مركزي

شبكه بانكيبهره برداري نهائي
راه اندازي سامانه قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران

شبكه بانكي
۱۵

وب سرويس مرتبط با مديريت ارز حاصل از صادرات (

سماصا)

آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶
-بهره برداري نهائي

تهيه وب سرويس مرتبط با مديريت ارز حاصل از

صادرات (سماصا)
۱۶

راه اندازي و توسعه بازار بين بانكي

دستور العمل اجرايي عمليات بازار بين بانكي ريالي مصوب

جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ كميسيون اعتباري (بند يك

مصوبه يك هزار و صد و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار)

شبكه بانكيبهره برداري نهائي راه اندازي و توسعه بازار بين بانكي ۱۷

ارسال اطالعات مورد نياز سامانه شناسايي قاچاق در ستاد

مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز

آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶
-بهره برداري نهائي

ارسال اطالعات مورد نياز سامانه شناسايي قاچاق در

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
۱۸

افزايش سرعت و كارايي گردش حساب هاي درآمدي و

هزينه اي دولت، شفاف سازي و ايجاد امكان نظارت

برخط بر كليه دستگاه هاي اجرايي و كاهش اثرات منفي

عمليات مالي دولت بر نظام بانكي

بهره برداري نهائيمصوبه طرح ملي انتقال حساب هاي دولتي به بانك مركزي
شبكه بانكي-ارگان هاي دولتي

-شركت هاي تامين خدمت...
انتقال حساب هاي دولتي به يك حساب متمركز ۱۹

تحليل، توليد و  توسعه نظام هويت سنجي الكترونيكي

بانكي با هدف ايجاد پايگاه داده اي از اطالعات هويتي

تمامي مشتريان بانكي

شبكه بانكي-ثبت احوالبهره برداري نهائيآيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانكي توسعه نهاب ۲نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي ۲۰

نظارت بر كميت، كيفيت و نحوه اعطاي هرگونه

تسهيالت به اشخاص حقيقي/حقوقي
شبكه بانكيبهره برداري نهائيآيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانكي

راه اندازي سامانه سمات-سامانه اطالعات تسهيالت و

..
۲۱

تقويت نظارت بر كميت، كيفيت و نحوه اعطاي هرگونه

تسهيالت به اشخاص حقيقي/حقوقي
آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانكي

پياده سازي و آزمون

كاركرد

شبكه بانكي-ثبت اسناد و

امالك-سازمان بورس-مالياتي
توسعه سامانه سمات ۲ -تسهيالت و تعهدات بانكي ۲۲

پياده سازي مجراي هوشمند تبادل اطالعات بانكي براي

دستيابي به داده كاوي و استخراج ارتباط معنادار بين

داده هاي بانكي

شبكه بانكيبهره برداري نهائيماده ۱۲ آيين نامه نظام بانكداري الكترونيكي...
پياده سازي سامانه مهتاب-مجراي هوشمند تبادل

اطالعات بانكي
۲۳
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بهبود و ارتقاي سيستم هاي اعتبار سنجي با هدف

افزايش سرعت بررسي درخواست ها و اعطاي تسهيالت

و كاهش مطالبات معوق

آيين نامه نظام سنجش اعتبار مصوبه هيئت دولت ...
پياده سازي و آزمون

كاركرد

قوه قضائيه-ثبت احوال-ثبت

اسناد و امالك-بورس...
راه اندازي پايگاه داده سنجش اعتبار-اعتبارسنجي ۲۴

نظارت دقيق بر عملكرد بانك ها  با عملياتي سازي

سامانه شفافيت و انباره داده ها و اطالعات بانكي
شبكه بانكيبهره برداري نهائيماده ۱۲ آيين نامه نظام بانكداري الكترونيكي... راه اندازي سامانه شاداب-انبار داده اطالعات بانكي ۲۵

اصالح و ارتقاي سامانه دريافت و پرداخت هاي ارز

( )

آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶
-بهره برداري نهائي

اصالح و ارتقاي سامانه دريافت و پرداخت هاي ارز

( )
۲۶

سامانه تامين ارز
آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶
نداردبهره برداري نهائي سامانه تامين ارز ۲۷

مديريت تعهدات ارزي كشور
آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶
شبكه بانكيبهره برداري نهائي سامانه مديريت تعهدات ارزي كشور (سمتاك) ۲۸

به روز رساني سامانه نظام يكپارچه معامالت ارزي (نيما)
آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶
-بهره برداري نهائي

به روز رساني سامانه نظام يكپارچه معامالت ارزي (

نيما)
۲۹

رفع تعهدات ارزي
آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶
-بهره برداري نهائي رفع تعهدات ارزي ۳۰

كنترل داده هاي ثبت شده به جهت انطباق تراكنش هاي

ريالي و ارزي در سامانه سنا ۲

آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶
-بهره برداري نهائي

كنترل داده هاي ثبت شده به جهت انطباق تراكنش

هاي ريالي و ارزي در سامانه سنا ۲
۳۱

راه اندازي سامانه گام-گواهي اعتبار مولد

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

مصوب مجلس شوراي اسالمي مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ - دستور

العمل مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در

راستاي طرح گواهي مولد اعتبار از سوي پژوهشكده پولي و

بانكي بانك مركزي با هدف رفع  موانع پولي و رونق كسب و

كار

بهره برداري نهائي
شبكه بانكي-سازمان بورس-سا

زمان امور مالياتي
راه اندازي سامانه گام-گواهي اعتبار مولد ۳۲

اجراي ماده ۱۱ قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه

موديان

ماده ۱۱ قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان ابالغ

شده طي نامه شماره ۱۰۰۷۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ رياست

جمهوري

پياده سازي و آزمون

كاركرد

سازمان امور مالياتي -شركت هاي

ارائه دهنده خدمات گرداخت

پذيرندگان/موديان

اجراي ماده ۱۱ قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه

موديان
۳۳

رمز پول و رمز ارز

مصوبه سال ۱۳۹۶ شوراي عالي مبارزه با پولشويي در

خصوص ممنوعيت استفاده از بيت كوين و ساير رمز ارزها در

بانك ها و مراكز مالي كشور- يند ت ماده ۱ تصويب نامه

شماره ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ هيئت وزيران در

خصوص ايجاد فضاي آزمون نوآورانه با زير ساخت هاي مورد

نياز بانكي-پرداختي- بند ۱ مصوبه ۵۸۱۴۴ مورخ

هيئت وزيران در خصوص پردازش فرآورده ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

هاي رمزنگاري شده (استخراج) مبني بر ممنوعيت مبادالت

رمزارزها در داخل كشور

پياده سازي و آزمون

كاركرد
شبكه بانكي رمز پول و رمز ارز ۳۴

اتصال بانك هاي ادغامي به سامانه هاي حاكميتي
ابالغيه شماره ۹۸-۳۹۴۶۱م مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ رياست

جمهوري
بانك سپهبهره برداري نهائي اتصال بانك هاي ادغامي به سامانه هاي حاكميتي ۳۵

پروژه خدمت به نابينايان و معلولين
تبصره ۱ ماده هاي ۱۰ و ۱۷ قانون حمايت از حقوق معلوالن

مصوب ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
شبكه بانكي - سازمان بهزيستيبهره برداري نهائي پروژه خدمت به نابينايان و معلولين ۳۶

توسعه سامانه جامع ارزي (فاز دوم-زير سامانه معامالت

و حساب هاي ارزي)

ماده هاي ۱۱ و ۱۲ فصل دوم قانون پولي و بانكي كشور (و

آخرين اصالحات آن به صورت پانويس)- آيين نامه اجرايي

قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

پياده سازي و آزمون

كاركرد
وزارت صمت

توسعه سامانه جامع ارزي (فاز دوم-زير سامانه

معامالت و حساب هاي ارزي)
۳۷



صفحه 5 از 47

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

راه اندازي سامانه جامع ارزي (فاز اول-زير سامانه

تخصيص ارز)

آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶
وزارت صمت- شبكه بانكيبهره برداري نهائي

راه اندازي سامانه جامع ارزي (فاز اول-زير سامانه

تخصيص ارز)
۳۸

تهيه سامانه ناخدا (ارز خدماتي)
آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

۱۳۹۵/۰۴/۰۶

پياده سازي و آزمون

كاركرد
- اقدامات الزم جهت تهيه سامانه ناخدا (ارز خدماتي) ۳۹

راه اندازي سياح- سامانه يكپارچه سازي الكترونيكي

اطالعات حساب هاي بانكي

بند ب ماده ۲ آيين نامه مستندسازي وجوه در كشور، مصوب

هيئت وزيران مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲
شبكه بانكيبهره برداري نهائي

راه اندازي سياح- سامانه يكپارچه سازي الكترونيكي

اطالعات حساب هاي بانكي
۴۰

راه اندازي سامانه يكپارچه مديريت اوراق بهادار، انجام

عمليات بازار باز و اتصال به بازار سرمايه - آريا تابا

بند ۹ چهاردهمين جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ شوراي عالي

هماهنگي اقتصادي طي نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ

رياست جمهوري ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

پياده سازي و آزمون

كاركرد
شبكه بانكي-سازمان بورس

راه اندازي سامانه يكپارچه مديريت اوراق بهادار، انجام

عمليات بازار باز و اتصال به بازار سرمايه - آريا تابا
۴۱



صفحه 6 از 47

بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

انجام پروژه نظام بيمه بازرگاني الكترونيك

پروژه نظام بيمه بازرگاني الكترونيك (يكي از ۲۳پروژه

ت پ و بند  اولويت دار دولت الكترونيك همچنين بند 

ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه)

بهره برداري نهائي

سازمان راهداري و حمل و نقل

جاده اي  ستاد مبارزه با قاچاث

كاال و ارز - ستاد مديريت حمل و

نقل سوخت - گمرك ج.ا.ا -

شركت پست ج.ا.ا - وزارت امور

اقتصادي و دارايي - شركت هاي

بيمه

طراحي و استقرار سيستم تخصيص كد يكتا در رشته

بيمه حمل و نقل
۱

انجام پروژه نظام بيمه بازرگاني

پروژه نظام بيمه بازرگاني الكترونيك (يكي از ۲۳ پروژه

ث پ و بند  اولويت دار دولت الكترونيك) همچنين بند 

ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه

بهره برداري نهائي

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز -

سازمان راهداري و حمل و نقل

جاده اي - وزارت امور اقتصاد و

دارايي - واحدهاي نظارت بيمه

مركزي - شركت هاي بيمه

طراحي و استقرار سيستم تخصيص كد يكتا در رشته

بيمه آتش سوزي
۲

انجام پروژه نظام بيمه بازرگاني الكترونيك

پروژه نظام بيمه الكترونيك (يكي از ۲۳ پروژه نطام بيمه

ث ماده ۶۷ پ و بند  بازرگاني الكترونيك) همچنين بند 

قانون برنامه ششم توسعه

بهره برداري نهائي

واحدهاي نظارت بيمه مركزي -

طرح و توسعه - شركت هاي بيمه

- وزارت امور اقتصادي و دارايي

طراحي و استقرار سيستم تخصيص كد يكتا در رشته

بيمه زندگي
۳

انجام پروژه نظام بيمه بازرگاني

پروژه نظام بيمه بازرگاني (يكي از ۲۳ پروژه اولويت دار

ث  ماده ۶۷ پ و بند  دولت الكترونيك) همچنين بند 

قانون برنامه ششم توسعه

بهره برداري نهائي

وزارت بهداشت و درمان -

سازمان بيمه سالمت - وزارت

امور اقتصاد و دارايي - شركت

هاي بيمه - واحدهاي نظارت بيمه

مركزي

طراحي و استقرار سيستم تخصيص كد يكتا در رشته

درمان
۴

انجام پروژه نظام بيمه الكترونيك

پروژه نظام بيمه الكترونيك (يكي از ۲۳ پروژه اولويت دار

ث ماده ۶۷ پ و بند  دولت الكترونيك) همچنين بند 

قانون برنامه ششم توسعه

بهره برداري نهائي

سازمان مبارزه با قاچاق كاال و ارز

- سازمان راهداري و حمل و نقل

جاده اي - وزارت صمت - وزارت

بهداشت و درمان - وزارت امور

اقتصاد و دارايي - شركت هاي

بيمه - واحدهاي نظارت بيمه

مركزي

طراحي و استقرار سيستم تخصيص كد يكتا در رشته

بيمه بدنه
۵



صفحه 7 از 47

تمامي دستگاه هاي اجرايي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه

كليه دستگاههاي اجرائي كشور موظفند تا پايان سال دوم

اجراي قانون برنامه،..

در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي،به صورت ..

رايگان فراهم نمايند.

تبادل الكترونيكي اطالعات

همه دستگاه هابهره برداري نهائياشتراك با سند تحول

فراهم نمودن امكان تبادل الكترونيكي اطالعات و

پاسخگويي الكترونيكي به استعالمهاي مورد نياز ساير

دستگاههاي اجرائي حسب شرح وظايف آنان

۱

توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي

اطالعات و افزايش بهرهوري زيرساختهاي ارتباطي

كشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهاي غيرنظامي

،استفاده اختصاصي در قلمرو فعاليتهاي داخلي دستگاه

مربوط ،ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر

بستر شبكه ملي اطالعات به ساير اشخاص حقيقي و

حقوقي وفق قوانين و مقررات مربوط .....

ماده ۶۷ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات

افزايش ظرفيت انتقال(ترانزيت) پهناي باند عبوري از

كشور به سي ترابيت بر ثانيه
۲

توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي

اطالعات و افزايش بهرهوري زيرساختهاي ارتباطي

كشور

ماده ۶۷ قانون ششم توسعه
پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات

الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت

الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطالعاتي مربوط
۳

ارائه خدمات اختصاصي هر دستگاه به صورت

الكترونيكي
تحويل و استقرارتبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات
راه اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند ۴

بند الف ماده ۶۸ برنامه ششم توسعه

بهمنظور ايجاد نظام اطالعات استنادپذير الكترونيكي و

كمك به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون

برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام

رهبري اعم از نظامي و  غيرنظامي با موافقت ايشان،

شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي

حرفهاي عهدهدار مأموريت عمومي با رعايت مصوبات

شوراي عالي فضاي مجازي، مكلفند استعالمات هويت

اشخاص حقيقي، كاال و خدمات، دارائيهاي منقول و

غيرمنقول (از جمله ملك، وسايل نقليه و اوارق بهادار) و

نشاني مكانمحور را بهصورت الكتروني

همه دستگاه هابهره برداري نهائيبرنامه ششم توسعه استعالم هويت اشخاص به صورت الكترونيكي ۵



صفحه 8 از 47

سازمان اداري و استخدامي كشور دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

ايجاد شفافيت در پرداخت دستگاه هاي اجرايي به

مديران؛
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه كشور

كليه دستگاه هاي موضوع ماده

۲۹ قانون مديريت خدمات

كشوري

انتشار عمومي حقوق و مزاياي مديران ۱



صفحه 9 از 47

سازمان امور اراضي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

پاسخ به استعالم طرحهاي عمومي و عمراني دولت، در

عرصه هاي منابع طبيعي

ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي

و منابع طبيعي
دستگاههاي اجرايي دولتيطراحي و مدلسازي

ارتقا بهره وري در حفاظت بهينه و نيز احيا جنگل

ها، بيشه هاي طبيعي و مراتع كشور
۱

سامانه پاسخ به استعالم تخصيص اراضي قابل واگذاري
ماده ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و

مراتع و اصالحات بعدي
سازمان امور اراضيبهره برداري نهائي

نظارت بر اجرا طرحهاي كشاورزي و دامپروري و

ساير طرحهاي غيركشاورزي
۲

بهره برداري نهائيبند ب ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه
سازمان ثبت احوال، سازمان منابع

طبيعي
سامانه جامع الكترونيكي اراضي كشور ۳



صفحه 10 از 47

سازمان امور عشاير دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

بهره برداري نهائينداردشناسائي و جمع آوري اطالعات خانوارهاي عشاير

تشكل هاي عشايري ( اتحاديه

مركزي وشركت هاي تعاوني

عشايري (

مديريت جامع اطالعات و آمار عشاير ۱

ثبت دامداريها و آمار دام عشاير
دستورالعمل ساماندهي دامداريهاي روستايي ، غير صنعتي و

عشايري (تبصره ۴ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروري)
نداردبهره برداري نهائي صدور كارت شناسايي دامداري و تردد دام عشاير ۲



صفحه 11 از 47

سازمان امور مالياتي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

تصويب نامه هيأت وزيران ۱۲۷۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ

۹۷/۲/۹
سازمان امور مالياتي كشوربهره برداري نهائي بهره برداري از سامانه ماليات الكترونيك ۱



صفحه 12 از 47

سازمان برنامه و بودجه دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

تسهيل برنامه ريزي و بودجه ريزي؛ نظارت و تخصيص

بودجه بر مبناي گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي؛

تسهيل در مبادله موافقتنامه

كليه دستگاه هاي اجرايي كشوربهره برداري نهائيبند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه كشور راه اندازي و پشتيباني سامانه جامع بودجه ۱



صفحه 13 از 47

سازمان بنادر و دريانوردي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

آيين نامه اجرايي مواد ۵و ۶ قانون مبارزه با قاچاق ك
پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت علوم، تحقيقات و

فناوري،نيروي انتظامي جمهوري
سامانه جامع حمل و نقل ۱



صفحه 14 از 47

سازمان بورس و اوراق بهادار دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

صدور مجوزهاي مربوطه و كنترل فعاليت نهادهاي مالي

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

بند (۵) مصوبه ۷۶۶ هيات مديره سازمان بورس و اوراق

بهادار

پياده سازي و آزمون

كاركرد
ندارد توسعه سامانه مديريت يكپارچه نهادهاي مالي - سمين ۱

بند ۵ مصويه ۷۶۶ هيات مديره سازمان بورس
پياده سازي و آزمون

كاركرد
ندارد توسعه سامانه مديريت يكپارچه نهادهاي مالي-سمين ۲

آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير بانكي
شناخت مسئله و

تحليل حرفه

بانك مركزي جمهوري اسالمي

ايران، شركت هاي رتبه بندي
توسعه سامانه نظارت بر شركت هاي رتبه بندي (فاز۲) ۳

انجام الكترونيكي انتقال قهري سهام عدالت براي وراث

سهامداران فوت شده
آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت

پياده سازي و آزمون

كاركرد
قوه قضائيه و سازمان امور مالياتي عمليات قهري سهام عدالت ۴



صفحه 15 از 47

سازمان پزشكي قانوني كشور دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

«سامانه مديريت پرونده» قابليت اتصال الكترونيك به

براي تبادل اطالعات و ارائه نظرات پزشكي قانوني
بهره برداري نهائيسند تحول قضايي

آزمايشگاه ها و مراكز درماني ،

دفاتر اسناد رسمي و كانون

سردفتران و دفترياران ، كانون

وكال ، سازمان نظام پزشكي ،

سازمان زندان ها و اقدامات

تأميني و تربيتي كشور ، سازمان

بهزيستي ، پليس راهور ، كليه

دادگستري ها و واحدهاي قوه

قضائيه

ايجاد سامانه برخط و كاربرگهاي استاندارد ۱

مبارزه با پولشويي

مطابق نيازمندي هاي ضابطان خاص، اطالعات الزم را در

خصوص اجراي اين ماده به صورت برخط و بدون

محدوديت در اختيار وزارت اطالعات قرار دهند.

آيين وزارت اطالعاتبهره برداري نهائينامه اجرايي ماده  (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
در اختيار قراردادن اطالعات مطابق نيازمندي هاي

ضابطان خاص، به صورت برخط و بدون محدوديت
۲
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بند ۲ مصوبه ۵ از جلسه ۲۹ شوراي اجرايي فناوري

اطالعات

نيازمنديهاي مربوط به رفع نقص و بهبود كيفيت داده

براي كارگاهها و مؤديان مشمول حداكثر ظرف مدت

يك ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و سازمان امور

مالياتي به كارگروه اعالم شود.

سازمان امور مالياتيطراحي و مدلسازيمصوبه جلسه ۲۲ شوراي اجرايي فناوري اطالعات

رفع نقص و بهبود كيفيت داده براي كارگاهها و

مؤديان مشمول حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط

سازمان تأمين اجتماعي و سازمان امور مالياتي

۱

الزامات و زمان بندي برنامه اجرايي سالمت الكترونيكي(

نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي)

ماده ۴ قانون وظايف و  اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات، ماده ۵ اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطالعات و

بند ۶ ماده ۳ آيين نامه داخلي شورا و در راستاي اجراي

تكاليف قانون برنامه ششم

طراحي و مدلسازي

كليه مراكز خدمات سالمت(بهد

اشتي، درماني، داروئي و

تشخيصي) در بخش هاي دولتي-

دانشگاهي و عمومي غيردولتي

بند ۲ ماده ۲ مصوبه ۱۹ شوراي اجرايي فناوري

اطالعات - كليه مراكز خدمات سالمت(بهداشتي،

درماني، داروئي و تشخيصي) در بخش هاي دولتي-

دانشگاهي و عمومي غيردولتي مكلف اند نسبت به

تامين زير ساخت هاي شبكه اي، سخت افزاري و نرم

افزاري حداكثر تا تاريخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ اقدام

نماييند.پذيرش ، رسيدگي و پرداخت سازمان هاي

بيمه گر پايه و تكميلي به مراكز طرف قرارداد مطابق

بند(ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، منوط به

رعايت مفاد اين بند است.

۲

ضوابط فني و اصول حاكم بر نسخه نويسي الكترونيكي ،

نسخه پيچي الكترونيكي ، كاهش مراجعات حضوري

مردم و تسهيل فرآيندهاي دريافت الكترونيكي و

غيرحضوري خدمات و استقرار كامل دولت الكترونيك

ماده ۴ قانون وظايف و  اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات، ماده ۵ اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطالعات و

بند ۶ ماده ۳ آيين نامه داخلي شورا و در راستاي اجراي

تكاليف قانون برنامه ششم و استقرار كامل دولت الكترونيك

وزارت بهداشت و درمان پزشكيتحويل و استقرار

درج هر گونه تراكنش نسخه نويسي الكترونيكي،

نسخه پيچي الكترونيكي و رسيدگي الكترونيكي به

اسناد پزشكي در پرونده الكترونيكي سالمت

۳

الزامات و زمان بندي برنامه اجرايي سالمت الكترونيكي(

نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي)

ماده ۴ قانون وظايف و  اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات، ماده ۵ اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطالعات و

بند ۶ ماده ۳ آيين نامه داخلي شورا و در راستاي اجراي

تكاليف قانون برنامه ششم

طراحي و مدلسازي

كليه مراكز خدمات (بهداشتي،

درماني، داروئي و تشخيصي) در

بخش هاي دولتي- دانشگاهي و

عمومي غيردولتي

بند ۱ ماده ۲ مصوبه ۱۹ شوراي اجرايي فناوري

اطالعات - كليه مراكز خدمات (بهداشتي، درماني،

داروئي و تشخيصي) در بخش هاي دولتي- دانشگاهي

و عمومي غيردولتي مكلف اند نسبت به ارائه خدمات

سرپائي سالمت به مردم از طريق دريافت شماره ملي و

از طريق سرويس استحقاق سنجي مبتني  شناسه

بر پايگاه اطالعات بر خط بيمه شدگان كشور و با

كنترل هم زمان قواعد بيمه اي و درماني براي خدمات

مورد نياز بيمار مانند نسخه نويسي الكترونيكي و نسخه

پيچي الكترونيكي به صورت برخط و بدون نياز به

دفترچه از تاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ اقدام نمايند.

۴

اجراي ضوابط فني و اصول حاكم بر نسخه نويسي

الكترونيكي ، نسخه پيچي الكترونيكي ، كاهش مراجعات

حضوري مردم و تسهيل فرآيندهاي دريافت الكترونيكي

و غيرحضوري خدمات و استقرار كامل دولت الكترونيك

شركت هاي بيمه ايتحويل و استقراربند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه

ارائه خدمات الكترونيكي استحقاق سنجي پوشش بيمه

اي از پايگاه اطالعات يكپارچه بيمه شدگان درمان

كشور به صورت برخط

۵

ضوابط فني و اصول حاكم بر نسخه نويسي الكترونيكي ،

نسخه پيچي الكترونيكي ، كاهش مراجعات حضوري

مردم و تسهيل فرآيندهاي دريافت الكترونيكي و

غيرحضوري خدمات و استقرار كامل دولت الكترونيك

ماده ۴ قانون وظايف و  اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات، ماده ۵ اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطالعات و

بند ۶ ماده ۳ آيين نامه داخلي شورا و در راستاي اجراي

تكاليف قانون برنامه ششم و استقرار كامل دولت الكترونيك

تحويل و استقرار
وزارت بهداشت درمان و آموزش

پزشكي و نهادهاي بيمه گر

ارائه كليه داده هاي پايه حوزه سالمت و به روزرساني

تغييرات آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش

پزشكي و نهادهاي بيمه گر

۶
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ضوابط فني و اصول حاكم بر نسخه نويسي الكترونيكي ،

نسخه پيچي الكترونيكي ، كاهش مراجعات حضوري

مردم و تسهيل فرآيندهاي دريافت الكترونيكي و

غيرحضوري خدمات و استقرار كامل دولت الكترونيك

ضوابط فني و اصول حاكم بر نسخه نويسي الكترونيكي ، نسخه

پيچي الكترونيكي ، كاهش مراجعات حضوري مردم و تسهيل

فرآيندهاي دريافت الكترونيكي و غيرحضوري خدمات و

استقرار كامل دولت الكترونيك

مراكز سالمتتحويل و استقرار
فراهم نمودن امكان دسترسي پزشكان و مراكز

سالمت به اطالعات پرونده با رعايت حريم خصوصي
۷

بند ۱ مصوبه ۵ از جلسه ۲۹ شوراي اجرايي فناوري

اطالعات

در اجراي مصوبه جلسه  ۲۲  شوراي  اجرايي فناوري

اطالعات مشخصاً ماده ( ۳) و تبصره ( ۱) ماده (۲)

موضوع ايجاد پنجره واحد و پايگاه داده مشترك از

سازمان تأمين اجتماعي با سازمان امور مالياتي و مصوبه

شماره ۳ جلسه  بيست و ششم كارگروه فهرست اقالم

 اطالعاتي  پايگاه  داده مشترك سازمان تأم ين  اجتماعي

و  سازمان امور مالياتي تائيد شد.

سازمان امور مالياتيطراحي و مدلسازيمصوبه جلسه ۲۲ شوراي اجرايي فناوري اطالعات
ايجاد پنجره واحد و پايگاه داده مشترك از سازمان

تأمين اجتماعي با سازمان امور مالياتي
۸

پيرو درخواست سازمان خصوصي سازي به منظور تقويت

نظارت بر بنگاه هاي در حال واگذاري يا واگذارشده و

تأمين اطالعات سامانه هاي الكترونيكي نظارتي سازمان

خصوصي سازي

سازمان خصوصي سازيطراحي و مدلسازيمصوبه ۲۶ شوراي اجرايي فناوري اطالعات
ايجاد سرويس استعالم وضعيت ليست بيمه توسط

سازمان تأمين اجتماعي در مركز ملي تبادل اطالعات
۹

الزامات و زمان بندي برنامه اجرايي سالمت الكترونيكي(

نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي)

ماده ۴ قانون وظايف و  اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات، ماده ۵ اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطالعات و

بند ۶ ماده ۳ آيين نامه داخلي شورا و در راستاي اجراي

تكاليف قانون برنامه ششم

طراحي و مدلسازي

سازمان هاي بيمه گر ساير

ذينفعان و وزارت بهداشت ،

درمان و آموزش پزشكي

تهيه توافقنامه حداقل سطح قابل قبول خدمات ، مطابق

با چارچوب مصوب كارگروه تعامل پذيري دولت

الكترونيكي و ارائه جهت بررسي و تصويب به كارگروه

سالمت الكترونيكي

۱۰

اجرايي صحيح قوانين و مقررات دولت الكترونيك و

برنامه ششم توسعه
طراحي و مدلسازيقانون برنامه ششم توسعه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي

سازمانها و بند ج ماده ۷۴ قانون توسعه ششم - 

صندوقهاي بيمهگر پايه كشور مكلف به خريد

راهبردي خدمات سالمت براساس دستورالعملها و

راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي فاقد نام

تجاري(ژنريك) ايران در چهارچوب نظام ملي دارويي

كشور همزمان با اجرائيشدن نظام ارجاع مبتني بر

پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشكي و صرفاً از طريق سامانه

پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان موضوع بند (الف)

اين ماده هستند.

۱۱

الزامات و زمان بندي برنامه اجرايي سالمت الكترونيكي(

نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي)

بند ۳ ماده ۲ مصوبه ۱۹ شوراي اجرايي فناوري اطالع

ات-كليه سازمان هاي بيمه گر و شركتهاي نرم افزاري

فعال حوزه سالمت مكلف هستند از يك ساختار داده اي

مشترك و هماهنگ براي تبادل اطالعات و با رعايت

استاندارها و سرويس هاي پايه وزارت بهداشت، درمان

و آموزش پزشكي براي كدينگ داده و اطالعات پايه

نظير فهرست دارويي، تجهيزات پزشكي ، تخصص

پزشكان و شناسه يكتاي مراكز ارائه دهنده خدمات

سالمت و ... استفاده نموده و بر همين مبنا اطالع

ماده ۴ قانون وظايف و  اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات، ماده ۵ اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطالعات و

بند ۶ ماده ۳ آيين نامه داخلي شورا و در راستاي اجراي

تكاليف قانون برنامه ششم

طراحي و مدلسازي

كليه سازمان هاي بيمه گر و

شركتهاي نرم افزاري فعال حوزه

سالمت

الزامات و زمان بندي برنامه اجرايي سالمت ا

لكترونيكي( نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي)
۱۲
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الزامات و زمان بندي برنامه اجرايي سالمت الكترونيكي(

نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي)

ماده ۴ قانون وظايف و  اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات، ماده ۵ اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطالعات و

بند ۶ ماده ۳ آيين نامه داخلي شورا و در راستاي اجراي

تكاليف قانون برنامه ششم

كليه مراكز خدمات سالمتطراحي و مدلسازي

بند ۴ ماده ۲ مصوبه ۱۹ شوراي اجرايي فناوري اطالع

ات-كليه مراكز خدمات سالمت الزم است مبتني بر

سرويس استحقاق سنجي پايگاه اطالعات برخط بيمه

شدگان درمان كشور-از طريق كانال هاي ارتباطي

فراهم شده توسط سازمان بيمه سالمت ايران - نسبت

به استحقاق سنجي درمان و ارائه خدمات اقدام نمايند.

۱۳

مصوبه هيات وزيران شماره۱۲۷۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ

۱۳۹۷/۲/۹

شناخت مسئله و

تحليل حرفه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي
توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الكترونيك ۱۴
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سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

بهره برداري نهائيمصوبه هيات وزيران شماره۱۲۷۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ
سازمان تظيم مقرارات و ارتباطات

راديويي
ساماندهي دفاتر پيشخوان ۱
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دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

بهره برداري نهائيقسمت ۱ بند ه تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ايجاد بانك اطالعات جامع و شفافيت اطالعات

وزارت امور اقتصادي و دارايي،

سازمان برنامه و بودجه كشور،

سازمان اداري و استخدامي كشور،

بانك مركزي جمهوري اسالمي

ايران و سازمان بورس و اوراق

بهادار

برقراري ارتباط سامانههاي الكترونيكي مرتبط ۱

فراهم سازي امكان استعالم برخط محكوميت هاي مالي

«سامانه سجل محكوميت هاي مالي» اشخاص با ايجاد

موضوع

شفافيت

سند تحول قضايي

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بند پ ماده ۱۱۶

جمهوري اسالمي ايران

نداردبهره برداري نهائي

فراهم سازي امكان استعالم برخط محكوميت هاي

سامانه سجل محكوميت هاي» مالي اشخاص با ايجاد

«مالي

۲

آيينمبارزه با پولشويي بدون همكاربهره برداري نهائينامه اجرايي ماده  (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
ساماندهي پايگاه يكپارچه اطالعات وكالت نامه هاي

رسمي
۳

شفافيت و امكان اخذ ماليات
تبصره ۶- عوارض و ماليات قسمت ۳ بند ق  قانون بودجه

۱۴۰۱
بهره برداري نهائي

 -سازمان امور مالياتي كشور ،

وزارتخانههاي راه و شهرسازي و

صنعت، معدن و تجارت

برقراري امكان دسترسي برخط(آنالين) به اطالعات

مالكيت امالك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور
۴

مبارزه با پولشويي

همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با وزارت

صنعت، معدن و تجارت جهت پياده سازي

سامانه مكان محور ثبت معامالت امالك و مستغالت

كشور

آيين وزارت صنعت، معدن و تجارتبهره برداري نهائينامه اجرايي ماده  (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
سامانه مكان محور ثبت معامالت امالك و مستغالت

كشور با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵

آيينجلوگيري از پولشويي نداردبهره برداري نهائينامه اجرايي ماده  (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
ساماندهي پايگاه يكپارچه اطالعات هويتي اشخاص

حقوقي ايراني
۶

سرعت در ابالغ صحيح و كاهش هزينه ها

ماده ۱۴ آيين نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۳۲۴۶/۱۰۰ مورخ

اجراي» رياست محترم قوه قضاييه در خصوص ۱۳۹۸/۱۲/۶

مفاد اسناد رسمي الزم االجرا و طرز رسيدگي به شكايت از

عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور (۱۶۶)

نداردبهره برداري نهائي ابالغ به صورت الكترونيكي ۷

تصديق الكترونيكي از طريق ارسال شناسه (كد) به

شماره تلفن همراه اعالمي شخص در سامانه ثنا و ثبت

آن در سامانههاي براي أخذ امضا از هر يك از خدمت

گيرندگان از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طالق،

ادارات ثبت اسناد و امالك، مركز ملي مالكيت معنوي و

اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري

جلوگيري از جعل و سو استفاده

بند س تبصره ۱۰- قضائي، انتظامي، دفاعي قانون بودجه

۱۴۰۱
نداردبهره برداري نهائي

تصديق الكترونيكي از طريق ارسال شناسه (كد) به

شماره تلفن همراه اعالمي شخص در سامانه ثنا
۸

، رسيدگي... از جمله اعطاي وكالت، تصديق گواهي امضا

قضائي، انجام معامالت رسمي و ثبت ازدواج و طالق با

استفاده از فناوري هاي نوين با همكاري مراجع مسئول

در قوه مجريه و اصالح قوانين و مقررات مرتبط.

رضايتمندي ارباب رجوع و كاهش هزينه ها و وقت

پيگيري

نداردبهره برداري نهائيسند تحول قضايي
تسهيل و تسريع دسترسي ايرانيان خارج از كشور به

خدمات حقوقي، قضائي و ثبتي
۹



صفحه 21 از 47

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

اِعمال محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي براي

محكومان متواري نظير مسدودسازي حساب هاي بانكي،

منع از انجام معامالت، ممنوعيت فعاليت در بورس و منع

و «سامانه اطالعاتي محكومان متواري» از رانندگي با ايجاد

الزام استعالم از آن به عنوان پيش شرط ارائه خدمات در

تمامي دستگاه هاي درون و بيرون قوه قضائيه و درج

سامانه اعتبار معامالتي» وضعيت محكوم متواري در

با اصالح قوانين و مقررات مرتبط «اشخاص

نداردبهره برداري نهائيسند تحول قضايي سامانه اعتبار معامالتي اشخاص ۱۰



صفحه 22 از 47

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

بهره برداري نهائيماه ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
وزارت صمت گمرك تعزيرات و

ستاد مركزي مبارزه با قاچا
طراحي توليد و پياده سازي سامانه جامع اموال تمليكي ۱



صفحه 23 از 47

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

آيين نامه اجرايي مواد ۵و ۶ قانون مبارزه با قاچاق ك
پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت علوم، تحقيقات و

فناوري،نيروي انتظامي جمهوري
سامانه جامع حمل و نقل ۱

طراحي و مدلسازيماده ۴۱ قانون بيمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث
نيروي انتظامي، وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشكي )
سامانه جامع  حوادث رانندگي ۲

بند و از ماده ۱۶۳ قانون پنجم برنامه توسعه كشور
پياده سازي و آزمون

كاركرد

پليس راهور، وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشكي، ساز

سامانه جامع اطالعات حوادث و سوانح حمل و نقل

كشور
۳



صفحه 24 از 47

سازمان صدا و سيما دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

مديريت و راهبري و ايجاد يكپارچگي در دستگاه هاي

اجرايي و هماهنگي بين دستگاهي توسعه دولت

الترونيكي و هوشمند در كشور

بند ۱ ماده ۳ تصويب نامه شماره ۱/۱۰۰۲۲ مورخ

شوراي اجرايي فناوري اطالعات كشور ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات

ايجاد مركز توسعه فناوري اطالعات ، امنيت و

هوشمندسازي ذيل رييس سازمان صدا و سيما از محل

تجميع واحدهاي سازماني مربوط و بدون ايجاد بارمالي

۱

مديريت و راهبري و ايجاد يكپارچگي در دستگاه هاي

اجرايي و هماهنگي بين دستگاهي توسعه دولت

الكترونيك و هوشمند در كشور َ

بند سه ماده ۳ مصوبه جلسه بيست و سوم شوراي اجرايي

فناوري اطالعات كشور به شماره ۱/۱۰۰۲۲ مورخ

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات ، مركز ملي فضاي

مجازي

تشكيل كميته راهبري هوشمندسازي و امنيت فضاي

مجازي در سازمان صدا و سيما با مسؤوليت رييس

سازمان

۲

كمك به رشد و توسعه پيام رسان هاي داخلي به منظور

بي نيازي از پيام رسان هاي خارجي

بند ۵ ماده ۲ سياست ها و اقدامات ساماندهي پيام زسان هاي

اجتماعي مصوب جلسات شماره ۳۶ تا ۴۰ شوراي عالي فضاي

مجازي

سازمان صدا و سيمابهره برداري نهائي

ترويج و آموزش كاربري همگاني پيام رسان هاي

اجتماعي داخلي و ارتقا آگاهي و مهارت مردم در

بهره برداري از آن ها

۳



صفحه 25 از 47

سازمان غذا و دارو دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

(۳) بند(ب) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱نظارت و كنترل بر اموال غير منقول دولت وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائيجز ثبت اموال غير منقول دستگاه در سامانه سادا ۱

جلوگيري از دريافت از چند صندوق و  كنترل و نظارت

بر سقف قانوني حقوق و مزاياي كاركنان

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه - به جهت دريافت حقوق

ومزايا از چند صندوق در دستگاه هاي اجرايي و عدم شناسايي

مجموع دريافتي برخي كاركنان

بهره برداري نهائي
سازمان امور اداري و استخدامي -

وزارت امور اقتصادي و دارايي

تجميع كليه دريافتي هاي كاركنان دستگاه هاي اجرايي

در فيش حقوقي و ثبت آن در پايگاه اطالعات كاركنان

نظام اداري(سامانه پاكنا)

۲

جلوگيري از قاچاق دارو و تجهيزات و توزيع محصوالت

تقلبي

بند پ ماده ۶ قانون احكام دايمي -  ماده ۱۳قانون مبارزه با

قاچاق كاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنين مواد ۴ و ۶

شيوه نامه مبارزه با قاچاق تجهيزات و ملزومات پزشكي

ابالغي رياست محترم جمهوري ، موضوع ماده ۲ دستورالعمل

تبصره ۴ الحاقي ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز

پياده سازي و آزمون

كاركرد

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز -

وزارت جهاد كشاورزي و سازمان

دامپزشكي

ثبت واردات، توزيع و عرضه كليه محصوالت سالمت

محوردر سامانه رهگيري و كنترل اصالت
۳



صفحه 26 از 47

سازمان فناوري اطالعات ايران دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

مصوبه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هيات

وزيرا

پياده سازي و آزمون

كاركرد

سازمان امور اراضي، سازمان

جنگلها مراتع و آبخيزداري
استقرار پنجره واحد سامانه مديريت زمين ۱

مصوبه هيات وزيران شماره۱۲۷۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ
پياده سازي و آزمون

كاركرد
سازمان فناوري اطالعات ايجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ۲

سازمان فناوري اطالعاتبهره برداري نهائيمصوبه هيات وزيران شماره۱۲۷۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ
فراگيرسازي نظام الكترونيك تبادل اطالعات

استعالمات
۳



صفحه 27 از 47

سازمان هواپيمايي كشوري دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

آيين نامه اجرايي مواد ۵و ۶ قانون مبارزه با قاچاق ك
پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت علوم، تحقيقات و

فناوري،نيروي انتظامي جمهوري
سامانه جامع حمل و نقل ۱



صفحه 28 از 47

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارزپيشگيري و مبارزه موثر و نظامند با قاچاق كاال و ارز
پياده سازي و آزمون

كاركرد
بيش از ۵۲ دستگاه اجرايي كشور

استقرار و بهره برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با

كاالي قاچاق
۱



صفحه 29 از 47

شركت پست جمهوري اسالمي ايران دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

مصوبه ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵/ ه
پياده سازي و آزمون

كاركرد

شركت ملي پست، سازمان ثبت

احوال،سازمان فناوري اطالع

سامانه منحصر به فرد مكان محور اشخاص حقيقي و

حقوقي
۱



صفحه 30 از 47

شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

ايجاد منابع اطالعاتي براي وزارت امور اقتصاد ودارائي از

وضعيت مطالبات و بدهي هاي دستگاههاي دولتي

بخشنامه ۱۴۰۰/۰۸/۱۸-۵۷/۱۲۸۱۹۱خزانه داري كل

كشور به كليه دستگاههاي اجرائي
وزرات امور اقتصاد و دارئيبهره برداري نهائي

ارسال و ثبت گزارش بدهيها و مطالبات از طريق

سامانه سماد نو
۱

شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه

اطالعات مالياتي
كليه دستگاه اجراييبهره برداري نهائيماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم

ثبت صورت معامالت و مشخصات موديان مالياتي در

پايگاه اطالعات هويتي عملكردي موديان مالياتي
۲

ايجاد سامانه جامع از اطالعات اموال و دارائيهاي

غيرمنقول دولتي
وزارت امور اقتصاد و دارائيبهره برداري نهائيجز ۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱

ثبت اطالعات اموال و دارائيهاي غيرمنقول (اعم از

انفال و اموال) در سامانه جامع اموال دستگاههاي

اجرايي (سادا)

۳

شفاف سازي در خصوص كليه پرداختهاي انجام شده به

مقامات، روسا و مديران كليه دستگاههاي اجرايي
كليه دستگاه هاي اجراييبهره برداري نهائيقانون برنامه ششم توسعه

ثبت اطالعات حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه

موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و تجميع

آن در سامانه پاكنا

۴

ايجاد بستري يكپارچه و شفاف در برگزاري معامالت

دستگاههاي دولتي

بند ب ماده ۱ قانون مناقصات، ماده ۵۰ قانون احكام دائمي

كشور و ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه
كليه دستگاه هابهره برداري نهائي

ضرورت انجام معامالت در بستر سامانه تداركات

الكترونيكي دولت (ستاد)
۵



صفحه 31 از 47

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

آيين نامه اجرايي مواد ۵و ۶ قانون مبارزه با قاچاق ك
پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت علوم، تحقيقات و

فناوري،نيروي انتظامي جمهوري
سامانه جامع حمل و نقل ۱



صفحه 32 از 47

شهرداري تهران (استان تهران) دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

فراهم نمودن زير ساخت هاي شهر هوشمند و دولت

الكترونيك

بند(ث) ماده (۴۶)قانون برنامه ششم توسعه مصوب

۱۶/۰۱/۱۳۹۶
كليه شهرداري ها

آمانده نمودن دستورالعملها و فرآيندهاي داخلي و

زيرساختهاي نرمافزاري توسط شهرداري ها به

گونهاي كه دريافت اطالعات از متقاضيان و محاسبه

كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق

مالكانه و جريمههاي آنها، جريمهها و عوارض

شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات

صرفاً با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نيروي

انساني همزمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا

اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل

محاسبات بهصورت برخط(آنالين) به متقاضي اعالم و

پرداختها و دريافتها از طريق الكترونيك

۱



صفحه 33 از 47

قوه قضاييه دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

صرفه جويي در وقت و ارائ بهتر خدمت رساني
بند س تبصره ۱۰- قضائي، انتظامي، دفاعي قانون بودجه

۱۴۰۱
نداردبهره برداري نهائي

فراهم نمودن امكان پرداخت كليه مبالغ به صورت

الكترونيكي و بدون نياز به هرگونه مراجعه حضوري
۱

بهره برداري نهائيتبصره ۱۴- هدفمندسازي يارانهها قانون بودجه ۱۴۰۱هدفمند كردن پرداخت يارانه

كليه دستگاههاي اجرائي ماده

(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم

توسعه اقتصادي، اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ارائه اطالعات بهصورت برخط(آنالين) و رايگان به

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۲

ماده ۱۷دستورالعمل ساماندهي زمان و فرايند

كارشناسي رسمي دادگستري مصوب رييس قوه قضاييه

مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه مكلف است با

همكاري كانون و مركز، اقدامات الزم را به منظور ايجاد

سامانه هاي مورد نياز به منظور ارجاع هوشمند و

الكترونيك به كارشناسان، اعالم گزارش عملكرد ساالنه

هر كارشناس، موارد معذوريت، ميزان درآمد، تعداد

كارشناسان كشيك مورد نياز، موارد شكايت، نتيجه آن و

ارزيابي ميزان رضايت مردم انجام دهد.

دستورالعمل ساماندهي زمان و فرايند كارشناسي رسمي

دادگستري مصوب رييس قوه قضاييه
بهره برداري نهائي

كانون كارشناسان و مركز وكال،

كارشناسان رسمي و مشاوران

خانواده قوه قضاييه

توزيع عادالنه امور كارشناسي ۳

ماده۲۷ آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي

يا مخابراتي مصوب رييس محترم قوه قضاييه

مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه موظف است 

در ثبت نام و دسترسي به حساب كاربري و سامانه ابالغ،

سازوكارهاي امنيتي الزم را تأمين نمايد.

آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي

مصوب رييس محترم قوه قضاييه
-بهره برداري نهائي دادرسي الكترونيكي ۴

ماده۱۳ آئين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات

الكترونيك قضايي و كانون آنها مصوب رييس قوه

قضاييه

مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه موظف است با

هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختالف و ساير

مراجع ذيربط امكانات الزم را براي ارايه خدمات

الكترونيكي فراهم آورد.

آئين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و

كانون آنها مصوب رييس قوه قضاييه
-بهره برداري نهائي دادرسي الكترونيكي ۵

قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون

برنامه درگاه الكترونيك ايجاد نمايد كه با اتصال به

سامانههاي الكترونيك دستگاههاي اجرائي، كليه

استعالمات مورد نياز مراجع قضائي به صورت الكترونيك

قابل انجام و پاسخگويي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي

مكلفند در اجراي اين بند با قوه قضائيه همكاري كنند و

استعالمات مورد نياز قوه قضائيه را به صورت الكترونيك

و در كمترين زمان ممكن از طريق سامانه مذكور پاسخ

دهند.

تسهيل فرايند دادرسي

دستگاه هاي اجراييبهره برداري نهائيبند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه
ايجاد درگاه الكترونيك با قابليت اتصال به سامانههاي

الكترونيك دستگاههاي اجرائي
۶



صفحه 34 از 47

قوه قضاييه دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهي زمان و فرايند

كارشناسي رسمي دادگستري مصوب رييس قوه قضاييه

مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه مكلف است به 

منظور بهبود فرايند كارشناسي، با روزآمد كردن سامانه

هاي قضايي، ايجاد ارتباط با مركز و كانون، امكانات زير

را فراهم كند:

الف  ايجاد دسترسي به پايگاه داده كارشناسان براي

مركز و كانون ها جهت ثبت و به روزرساني اطالعات

مربوط به اسامي، صالحيت فني، حوزه قضايي و وضعيت

فعاليت كارشناسان از جمله مرخصي، تعليق يا لغو پروانه

و ساير اطالعات مورد نياز مراجع قضايي؛

ب  ثبت و

دستورالعمل ساماندهي زمان و فرايند كارشناسي رسمي

دادگستري مصوب رييس قوه قضاييه
بهره برداري نهائي

مركز وكال و.. و كانون كارشناسان

رسمي دادگستري
بهبود فرايند كارشناسي ۷

قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون

برنامه سامانهاي الكترونيك ايجاد نمايد كه امكان

پاسخگويي فوري و برخط به استعالمات مورد نياز مراجع

قضائي ذيصالح در خصوص اموال اشخاص محكومٌعليهم

به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم

رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه

بانكهاي اطالعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي

محكومٌعليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به

سرعت و سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر

نحو اطالعاتي در مورد اموال اشخاص دار

تسهيل اجراي احكام

-بهره برداري نهائيبند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه

برقراري امكان پاسخگويي فوري و برخط به

استعالمات مورد نياز مراجع قضائي ذيصالح در

خصوص اموال اشخاص محكومٌعليهم به طور متمركز

براي قوه قضائيه

۸

شفافيت در اطالعات خودرو در زمان معامله
بند س تبصره ۱۰- قضائي، انتظامي، دفاعي قانون بودجه

۱۴۰۱
بهره برداري نهائي

قوه قضائيه، فرماندهي انتظامي

جمهوري اسالمي ايران، شركتهاي

بيمه و شركتهاي خودروسازي

بررسي دسترسي سكوهاي(پلتفرمهاي) بخش

خصوصي به اطالعات و خدمات (سرويسهاي) الزم

براي ارائه سوابق و اطالعات خودرو

۹



صفحه 35 از 47

قوه مجريه دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

بند ت ماده ماده۳۸ قانون احكام دائمي برنامه هاي

توسعه كشور

ـ به منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در۱

ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع

دادرسي الكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي

توسعه الكترونيك اطالعات و ارتباطات قوه قضائيه،

مراكز و سازمان هاي وابسته نسبت به تكميل و

روزآمدكردن داده ها و اطالعات مركز ملي داده هاي

قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل

شبكه ملي عدالت اقدام كند.

سازمانهاي وابستهبهره برداري نهائيقانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تكميل و روزآمدكردن داده ها و اطالعات مركز ملي

داده هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و

استقرار كامل شبكه ملي

۱



صفحه 36 از 47

گمرك جمهوري اسالمي ايران دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

بهره برداري نهائيبند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد و ...
كليه دستگاه هاي صادر كننده

مجوز و خدمت گيرندگان
طراحي، ايجاد و بهره برداري از سامانه پنجره واحد ۱

كليه دستگاه هاي همكاربهره برداري نهائيبند ح ماده ۳ قانون امور گمركي
طراحي ايجاد و بهره برداري از سامانه جامع امور

گمرك
۲



صفحه 37 از 47

مركز توسعه تجارت الكترونيكي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

تحويل و استقراربند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارزتحقق دولت الكترونيكي

وزارت جهاد كشاورزي، وزارت

بهداشت ، وزارت نفت ، وزارت

راه ، گمرك ، پست و اتاق

بازرگاني

طراحي و پياده سازي سامانه انبارها ۱

تحقق دولت الكترونيكي

قانون تجارت الكترونيكي ، قانون تعيين تعرفه هاي خدمات

مركز توسعه تجارت الكترونيكي ، بند (۱۰) ماده يك آيين

نامه اجرايي ماده (۸۷) قانون نظام صنفي ، مصوبه هيات

وزيران به شماره ۱۱۰۰۰۹/ت ۴۴۸۹۷ ن ، بند (ح) ۱- بند

ماده ۳ اساسنامه مركز تتا - مصوبه شوراي امنيت كشور ۱۱

به شماره ۱۰۲۶۲/۶۱/هـ ش ، ضوابط فني و اجرايي توسعه

دولت الكترونيكي شماره ۱۴۵/۲۰۰ و ماده ۱۰۳ آيين نامه

اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قاون نظام پولشويي

وزارت صمتبهره برداري نهائي سامانه نماد اعتماد الكترونيكي ۲

وزارت صمتبهره برداري نهائيقانون تجارت الكترونيكيتحقق دولت الكترونيكي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني دولتي عام ۳

بهره برداري نهائيبند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارزتخقق دولت الكترونيكي

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز،

اتاق بازرگاني ، اتاق تعاون ،

سازمان امور مالياتي ، گمرك و

بانك مركزي

طراحي و پياده سازي سامانه اعتبار سنجي و رتبه بندي

اعتباري
۴

بهره برداري نهائيماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارزتحقق دولت الكترونيكي
وزارت جهاد ، وزارت بهداشت،

وزارت ارتباطات و اتاق بازرگاني
طراحي و پياده سازي سامانه شناسه كاال ۵



صفحه 38 از 47

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

تدوين معماري كالن و الزامات فني ارائه خدمات -۱

هوشمند و نحوه راه اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند

«دستگاه ها ، ۲-راه اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند

خود را براساس الزامات مصوب شوراي اجرائي فناوري

اطالعات ، ۳- راه اندازي پنجره ملي خدمات هوشمند

تا پايان دي ماه سال ۱۴۰۱ «دولت

تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور
پياده سازي و آزمون

كاركرد
وزارت ارتباطات و فناوري

تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت

الكترونيكي به آحاد جامعه و كاهش مراجعات مردمي

به دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي عمومي

۱



صفحه 39 از 47

وزارت امور اقتصادي و دارايي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

تكاليف قانوني باالدستي
پياده سازي و آزمون

كاركرد

اداره كل اموال و دارايي هاي

دولت
سامانه مديريت اموال و دارايي هاي دولت ۱

اسناد باالدستي
پياده سازي و آزمون

كاركرد
وزارت فناوري اطالعات درگاه يكپارچه صدور مجوزهاي كسب و كار ۲

اداره كل نظارت بر اجراي بودجهبهره برداري نهائياسناد باالدستي (در راستاي خزانه داري الكترونيك) نظارت بر اجراي بودجه ۳

بهره برداري نهائياسناد باالدستي (قانون برنامه)
اداره كل گزارشگري مالي

وحسابداري بخش عمومي

نظارت آني و معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل

كشور
۴

بهره برداري نهائياسناد باالدستي
دستگاههاي اجرايي،بانك

مركزي،سازمان اداري و استخدام
توسعه و پشتيباني سامانه هاي اداره كل خزانه ۵

بهره برداري نهائيماده (۱ ) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا
مركز مديريت بدهي هاي عمومي

و روابط مالي دولت
سامانه مديريت بدهي و مطالبات دولت ۶

اسناد باالدستي
شناخت مسئله و

تحليل حرفه
تمامي دستگاههاي اجرايي تحليل،طراحي، برنامه نويسي، انتقال و ... ۷

تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱
شناخت مسئله و

تحليل حرفه

معاونت سياستگذاري

اقتصادي،بانكها،ساير وزارتخانه ها

سامانه نرم افزاري رصد تسهيالت تبصره ۱۸ قانون

بودجه
۸

بهره برداري نهائيقانون رفع موانع توليد رقابت پذير
مركز مديريت بدهي هاي عمومي

و روابط مالي دولت
نرم افزار حسابدري مركز مديريت بدهي ها ۹

اسناد باالدستي
شناخت مسئله و

تحليل حرفه

ديوان محاسبات، سازمان ثبت و

...
تحليل، طراحي، برنامه نويسي، انتقال، پشتيباني و .. ۱۰

تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۱ «ك» بند
شناخت مسئله و

تحليل حرفه
بانك مركزي، سازمان برنامه راه اندازي سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) ۱۱

تحويل و استقراراسناد باالدستي (تكميل خزانه داري الكترونيك)
اداره كل اموال و دارايي هاي

دولت
سفته و برات الكترونيكي ۱۲



صفحه 40 از 47

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

وزارت  به صورت پياده سازي فرايند ثبت تكاليف.. )

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، موضوع سند تحول

قضايي كشور و مصوبه شماره  ۱۲۷۷۶/ت ۵۵۲۸۵ ه

مورخ  ۹/۲/۱۳۹۷ هيات محترم وزيران )

ارايه خدمات به هنگام و عادالنه به آحاد جامعه در حوزه

سالمت و جلوگيري از هد رفت منابع نظام سالمت

سند تحول قضايي كشور
شناخت مسئله و

تحليل حرفه

اداره كل فناوري و اطالعات

سازمان

ارتقاي شفافيت عملكرد دستگاهها در اجراي قوانين از

طريق ايجاد سامانه جامع تكاليف
۱



صفحه 41 از 47

وزارت راه و شهرسازي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

مصوبه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هيات

وزيرا

پياده سازي و آزمون

كاركرد
سازمان بنادر و دريا نوردي سامانه شناسايي و مبارزه با كاالي قاچاق ۱

آيين نامه اجرايي مواد ۵و ۶ قانون مبارزه با قاچاق ك
پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت علوم، تحقيقات و

فناوري،نيروي انتظامي جمهوري
سامانه جامع حمل و نقل ۲

مصوبه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هيات

وزيرا

پياده سازي و آزمون

كاركرد

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و

وزارت راه و شهر
سامانه شناسايي و مبارزه با كاالي قاچاق ۳

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
پياده سازي و آزمون

كاركرد

دفاتر حوزه معاونت شهرسازي و

معماري
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ۴

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
پياده سازي و آزمون

كاركرد

دفاتر حوزه معاونت شهرسازي و

معماري
آرشيو ديجيتال طرحهاي جامع مصوب ۵

بند ت ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه كشور
پياده سازي و آزمون

كاركرد

دستگاههاي عضو شورايعالي

شهرسازي، قوه قضاييه
سامانه  يكپارچه اطالعات مكاني ۶

بهره برداري نهائيتبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون -مالياتهاي مستقيم مصوب
وزارت اقتصاد و دارايي(سازمان

امورمالياتي كشور)
سامانه امالك و اسكان ۷



صفحه 42 از 47

وزارت صنعت معدن و تجارت دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
پياده سازي و آزمون

كاركرد

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال

و ارز
طراحي و پياده سازي سامانه كد رهگيري كاالي دخاني ۱

مصوبه هيات وزيران شماره۱۲۷۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ

۱۳۹۷/۲/۹

پياده سازي و آزمون

كاركرد

وزارت اقتصاد (گمرك جمهوري

اسالمي ايران)
استقرار پنجره واحد تجاري كشور ۲

تحويل و استقرارماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال

و ارز  و گمرك
طراحي و پياده سازي سامانه جامع تجارت ۳

كليه دستگاه هاي اجراييتحويل و استقرارتصميم نمايندگان  ويژه رئيس جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ )
طراحي و پياده سازي سامانه تداركات الكترونيكي

دولت
۴

گمرك ج.ا.ا. - وزارت صمتتحويل و استقرارماده ۸ قانون بهبود كسب و كار و ماده ۲ دستوالعمل ما طراحي و پياده سازي نظارت بر فرآيند تجارت داخلي ۵

بهره برداري نهائيضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب شوراي
سازمان صنايع كوچك و شهرك

هاي صنعتي ايران
طراحي  و پياده سازي پرتال سازماني و اطالع رساني ۶

بهره برداري نهائيضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب شوراي
سازمان صنايع كوچك و شهرك

هاي صنعتي ايران

طراحي و پياده سازي درگاه خدمات الكترونيكي

سازمان
۷

بهره برداري نهائيضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب شوراي
سازمان صنايع كوچك و شهرك

هاي صنعتي ايران

طراحي و پياده سازي سامانه اطالعات مكاني شهرك ها

و
۸

بهره برداري نهائيضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب شوراي
سازمان صنايع كوچك و شهرك

هاي صنعتي ايران
طراحي و پياده سازي سامانه آماري سازمان ۹



صفحه 43 از 47

وزارت علوم تحقيقات و فناوري دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

وزارت تعاونبهره برداري نهائيقانون برنامه ششم توسعه ثبت پايان نامه ها در سامانه سمات ۱

وزارت آموزش و پرورشبهره برداري نهائيمصوبه هيات وزيرانبه منظور جلوگيري از تقلب بهره برداري از سامانه اعتبار سنجي مدارك آموزشي ۲



صفحه 44 از 47

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

استقرار پنجره واحد داده ها و اطالعات كشور
مصوبه ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هيأت

وزيران

شناخت مسئله و

تحليل حرفه
سازمان فناوري اطالعات ايران استقرار پنجره واحد داده ها و اطالعات كشور و نظام ۱



صفحه 45 از 47

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

شفاف سازي در خصوص كليه پرداخت هاي انجام شده

به مقامات، روسا و مديران كل دستگاه هاي اجرايي
بهره برداري نهائيماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه

سازمان امور اداري و استخدامي -

وزارت امور اقتصادي و دارايي

ثبت اطالعات حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه

موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و تجميع

آن در سامانه اداري پاكنا

۱

ايجاد بستر يكپارچه و شفاف در برگزاري معامالت

دستگاه هاي دولتي

بند ب ماده ۱ قانون مناقصات- ماده ۵۰ قانون احكام دائمي -

ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه
-بهره برداري نهائي

ثبت اطالعات مربوط به معامالت دستگاه سامانه

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)
۲

بند پ ماده ۶۷ قانون ششم توسعهتسريع و شفافيت در خدمات دستگاه ها
پياده سازي و آزمون

كاركرد
وزارت فناوري و ارتباطات

الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت

الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطالعاتي مربوط
۳

ايجاد سامانه جامع از اطالعات اموال و دارايي هاي غير

منقول دولتي
(۳) بند(ب) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائيجز

ثبت اطالعات اموال و دارايي هاي غير منقول (اعم از

انفال و اموال) در سامانه جامع اموال دستگاه هاي

اجرايي (سادا)

۴

تسهيل مجوزهاي كسب و كار
ماده ۵۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و رارتقاي نظام

مالي كشور
وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائي

ثبت شرايط فرايند صدور، تمديد و لغو مجوزهاي

كسب و كار در سامانه درگاه ملي مجوزهاي كشور
۵

ايجاد منابع اطالعاتي براي وزارت امور اقتصادي و دارايي

از وضعيت مطالبات و بدهي هاي دستگاه هاي دولتي

بخشنامه ۵۷/۱۲۸۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ خزانه داري

كل كشور
وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائي

ارسال و ثبت گزارش بدهي ها و مطالبات از طريق

سماد نو
۶

تعيين حريم حفاظتي و آزادسازي ميراثطبيعي و-

تاريخي-حفظ و احيا ميراث طبيعي- ثبت آثار غير منقول

تاريخي- فرهنگي در فهرست آثار ملي

سياستهاي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري و مصوب

شورايعالي اداري به شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ در تاريخ

۱۳۹۳/۱/۲۰

-بهره برداري نهائي
ثبت ميراث طبيعي، فرهنگي ناملموس و آثار منقول و

غيرمنقول تاريخي در فهرست آثار ملي و بين المللي
۷

شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه

مالياتي
وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائيماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم

ثبت صورت معامالت و مشخصات موديان مالياتي در

پايگاه اطالعات هويتي عملكردي موديان
۸



صفحه 46 از 47

وزارت ورزش و جوانان دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

ايجاد بستر يكپارچه و شفاف در برگزاري معامالت

دستگاه هاي دولتي

بند ب ماده ۱ قانون مناقصات- ماده ۵۰ قانون احكام دائمي -

ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه
-بهره برداري نهائي

ثبت اطالعات مربوط به معامالت دستگاه سامانه

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)
۱

ايجاد منابع اطالعاتي براي وزارت امور اقتصادي و دارايي

از وضعيت مطالبات و بدهي هاي دستگاه هاي دولتي

بخشنامه ۵۷/۱۲۸۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ خزانه داري

كل كشور به كليه دستگاه هاي اجرايي
وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائي

ارسال و ثبت گزارش بدهي ها و مطالبات از طريق

سماد نو
۲

تسهيل مجوزهاي كسب و كار
ماده ۵۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و رارتقاي نظام

مالي كشور
وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائي

ثبت شرايط فرايند صدور، تمديد و لغو مجوزهاي

كسب و كار در سامانه درگاه ملي مجوزهاي كشور
۳

شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه

مالياتي
وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائيماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم

ثبت صورت معامالت و مشخصات موديان مالياتي  در

پايگاه اطالعات هويتي عملكردي موديان
۴

بهره برداري نهائيماده ۶۷ ششم توسعهتسريع و شفافيت در خدمات دستگاه ها
وزارت ارتباطات و فناوري

اطالعات

الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت

الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطالعاتي مربوط
۵

ايجاد سامانه جامع از اطالعات اموال و دارايي هاي غير

منقول دولتي
(۳) بند(ب) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائيجز

ثبت اطالعات اموال و دارايي هاي غير منقول (اعم از

انفال و اموال) در سامانه جامع اموال دستگاه هاي

اجرايي (سادا)

۶



صفحه 47 از 47

هيات امنا صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران دستگاه:

دستگاه همکارفاز اجراییمنشا تکلیفاهداف عنوان تکلیف ردیف

جلوگيري از دريافت از چند صندوق و  كنترل و نظارت

بر سقف قانوني حقوق و مزاياي كاركنان

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه - به جهت دريافت حقوق

ومزايا از چند صندوق در دستگاه هاي اجرايي و عدم شناسايي

مجموع دريافتي برخي كاركنان

سازمان امور اداري و استخداميبهره برداري نهائي

تجميع كليه دريافتي هاي كاركنان دستگاه هاي اجرايي

در فيش حقوقي و ثبت آن در پايگاه اطالعات كاركنان

نظام اداري(سامانه پاكنا)

۱

نظات بر عملكرد شركتهاي دولتي و موسسات عمومي

غير دولتي

قانون اصالح بند(۵) ماده(۶)و(۲۱) قانون اجراي سياست هاي

كلي اصل ۴۴ قانون اساسي- جهت كنترل وضعيت شركتهاي

دولتي و عمومي غير دولتي

سازمان بورس و اوراق بهاداربهره برداري نهائي
ثبت اطالعات شركت هاي تابعه و وابسته به سازان

بورس و اوراق بهادار
۲

(۳) بند(ب) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱نظارت و كنترل بر اموال غير منقول دولت وزارت امور اقتصادي و داراييبهره برداري نهائيجز ثبت اموال غير منقول دستگاه در سامانه سادا ۳


