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 بسمه تعالي
 

 رساني ريزي كشور، دبيرخانه شورايعالي اطالع سازمان مديريت و برنامه
 دستگاههاي اجرائيكليه 

 
 سازمان ۲۸/۳/۱۳۸۱ مورخ ۵۳۱۸۸/۱۰۵بنا به پيشنهاد شماره  ۹/۴/۱۳۸۱هيأت وزيران در جلسة مورخ  

ل كشور و در راستاي تحقق  ك۱۳۸۱ قانون بودجه سال ۱۳ريزي كشور و به اسناد تبصره  مديريت و برنامه
نحوة اجراي فعاليتهاي ''نامه اجرائي  هاي ويژه توسعه كشور آئين بيني شده در طرحها و پروژه اهداف پيش

 : را به شرح زير تصويب نمود'' مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و  اطالعات كشور
 
 منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و  نامه اجرائي نحوة اجراي فعاليتهاي مشخص به آئين''

 ''اطالعات كشور
 : بهبراي نيل عصر اطالعات و در همه جانبه حضورسازی هرچه بيشتر کشور جهت   آماده  :۱ دهام

 "ی محوريدانا" تحقق اقتصاد جهت (I.C.T1)مند فناوری ارتباطات و اطالعات  گسترش نظام : الف
 در راستای توسعه پايدار ملی 

ايجاد اشتغال ''در راستای  I.C.Tتوسعه راهبردی توسعه منابع انسانی به عنوان اولويت  : ب 
 ''افزا ارزش

  تقويت محيط و فضای هم افزايی ملیتوسعه فرهنگي و  : ج 
، قوانين و مقررات، امنيتشامل شبکه دسترسی،  I.C.T توسعه  تمهيدات زيرساختینجاما : د 

 و تسهيالتمنابع 
 راهبردیرک بخش خصوصی به عنوان محور کليدی و حها و فرصتها جهت ت زمينهتوسعه   :ه

  I.C.Tتوسعه 
 است با همکاری و هماهنگی کليه دستگاه ها نسبت به مکلف رسانی اطالععالی دبيرخانه شوراي  :۲ماده

 توسط) تکفا('' توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطالعات'' برنامه جامع تصويب و کميلت
 . آينده اقدام نمايد ماه دورسانی ظرف مدت  رايعالی اطالعشو

در هماهنگی کامل با ريزی کشور و دبيرخانه شورای عالی اطالع رسانی  سازمان مديريت و برنامه  :۳ماده
حضور سازی بيشتر   مادی و انسانی کشور جهت آمادهامکاناتيکديگر موظفند نسبت به بسيج کليه 

                                                 
1 I.C.T: Information & Communication Technology 
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ها و مايند، در همين راستا دستورالعملنفناوری ارتباطات و اطالعات اقدام  قلمرو در کشور توانمند
 .د گرفتنهای عملياتی قرار خواه  مورد عمل برنامهمراجع فوقضوابط تهيه شده 

های برنامه عملياتی فناوری  مربوط به عنوان اولويتهاي  های هفتگانه ذيل همراه با پروژه برنامه  :۴ماده
 : اعالم می گردد۱۳۸۱ کشور در سال ارتباطات و اطالعات

 )سيستم، شبكه مجازی، قانون و امنيت(طرح دولت الكترونيكي  : الف
و توسعه مهارت  طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در آموزش و پرورش  :ب

 ديجيتالي نيروي انساني كشور
 الي و آموزش پزشكيع طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در آموزش : ج

 طرح كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در توسعه خدمات اجتماعي  : د

 طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت : ه

 اي طرح گسترش فرهنگ و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه : و

  فعال در فناوري ارتباطات و اطالعات از )٢SME( واحدهای کوچک و متوسططرح توسعه  : ز
 فناوري  طريق ايجاد مراكز رشد و پاركهاي

 ۱۳۸۱های سال   است در تهيه و تنظيم موافقت نامهجازمريزی کشور  سازمان مديريت و برنامه  :۵ماده
ات  از اعتباردرصد يكبه ميزان  تا ترتيبی اتخاذ نمايد مين اعتبار و تخصيص منابعأ و تکشور

های مصوب شورای عالی اطالع رسانی در های فوق و ساير طرح دستگاهها در جهت برنامه
چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان 

اين سازمان همچنين  .رسانی مصرف گردد ريزی کشور و شورای عالی اطالع مديريت و برنامه
جهت گسترش و شرکتهای دولتی ن دستگاهها برای هر چه فعال ترشدن ايم مکلف است زمينه الز

ها و يا مجامع شرکتها  فراهم  نامه مند فناوری ارتباطات و اطالعات را از طريق مبادله موافقت نظام
 .سازد

 کاربری  وطرح توسعههای  برنامه" های اجرايی کشور به ويژه دستگاههايي که مشخصاکليه دستگاه  :۶ماده
اولويت ويژه  جانبه و با  مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همهفناوری اطالعات و ارتباطات 

  . اقدام نمايند طرحجهت محقق شدن دستاوردهایخود و بسيج امکانات  نسبت به تجهيز
وزرا و روسای دستگاهها مسئوليت ويژه راهبری، پيگيری و نظارت اين مهم را برعهده  :تبصره 

تعيين مجری با اختيارات ويژه با به شت و در همين راستا الزم است نسبت خواهند دا
 .رسانی اقدام نمايند  شورای عالی اطالعدبيرهماهنگی 

                                                 
2 SME: Small & Medium Enterprises 
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قلمرو  در  و ايجاد اشتغالهاريزی کشور مکلف است جهت بسط فعاليت و برنامهسازمان مديريت   :۷ماده
خصيص بخشی از اعتبارات وجوه اداره نسبت به تدر بخش خصوصي فناوری اطالعات و ارتباطات 

 .شده اشتغال در اين راستا اقدام نمايد
نامه و تخصيص اعتبار  ريزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقت سازمان مديريت و برنامه  :۸ماده

های  ها و پروژه مهبرنابه منظور انجام  ۸۱ره يک قانون بودجه سال  پيوست شما۵۰۳۶۲۳ف يرد
 )وكميسيونهاي ذيربط (رسانی های مصوب شورايعالی اطالعو ساير طرح اين مصوبه ۴ده مندرج در ما

با هماهنگی دبيرخانه شورای در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات 
 .اقدام نمايدو با رعايت سياستهای ذيل رسانی  عالی اطالع

ئي به بخش دولتي و جلوگيري از توسعه تصدي دولت ريزي و كارفرما ري نقش برنامهاواگذ : الف
 يتها به بخش خصوصيلفعااجرای واگذاري حداكثر ممكن  طريق زا

تشويق  و گذاري دولت در ايجاد و تقويت زيرساختهاي بخش اطالعات و ارتباطات سرمايه : ب
 كمك به بخش خصوصيطريق ايجاد محصوالت اقتصادی در محيط ديجيتال از 

 .های جديد گذاری در احداث ساختمان عدم سرمايه : ج

 ديتاگذاري موازي با مخابرات در امر ايجاد شبكه  عدم سرمايه : د

عمومي  صرف اعتبارات در جهت كاهش هزينه دسترسي و افزايش امكان دسترسي : ه
 به فناوري ارتباطات و اطالعات) نظام آموزشی کشور" خصوصا(

 عه كاربردهاي اقتصادي مبتني بر آن در شبكهايجاد محيط فارسي و توس  :و

در صورت مشاركت مالي (  ملي و استانيوح در سط۴ موضوع ماده طرحهاي راهبرديانجام  : ز
 )استانها

ها و  مين بخشی از اعتبارات مورد نياز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاهأت : ح
انی برسند، رس عالی اطالعرايکه به تصويب شوشرکتهای دولتی، عمومي و يا خصوصي 

،  شرکت دولتی،مين بخش اوليه اعتبارات مورد نياز توسط استان، دستگاهأمشروط به ت
 . ذيربطعمومي و يا خصوصي

های الزم برای  ها و انگيزه های دولتی و همچنين بسط فرصت به منظور احتراز از توسعه تصدی  :۹ماده
فناوری حرکت توسعه راهبردی وان محور کليدی و تحرک بخشيدن به فعاليت بخش خصوصی به عن

 فناوری ارتباطات و اطالعات های طرحها و پروژهكليه شور، الزم است  در کارتباطات و اطالعات
 .و شرکتهای دولتی از طريق بخش خصوصی به انجام برسدها  دستگاه
شورايعالي  در موارد خاص با بررسي و تائيد كميسيونهاي تخصصي و يا دبيرخانه :تبصره

 .تواند به نحو ديگر اقدام گردد رساني مي اطالع
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رسانی مکلفند گزارش پيشرفت  عالی اطالعريزی کشور و دبيرخانه شوراي سازمان مديريت و برنامه  :۱۰هماد
 ماه يکبار اين موضوع سه هرکار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها هر ماه يکبار اعالم و 

 . ت قرار دهنددستور کار دولدر را 
 مکلفند نسبت به سرمايه ) ايران و استانها مخابراتهايشرکت( تلفن وزارت پست و تلگراف و  :۱۱ماده

 فناوری د کاربر وطرح جامع توسعه هاي نيازگذاری الزم جهت توسعه شبکه ديتای کشور مطابق با
 .اطالعات و ارتباطات اقدام نمايد

اريها، فرمانداريها و شهرداريها مكلفند حداكثر همكاري و مساعدت وزارت راه و ترابري، استاند :۱۲ماده
جهت نصب و ) شرکتهاي مخابرات ايران و استانها( با وزارت پست و تلگراف و تلفن فوري
 .هاي كشور معمول دارند اندازي شبكه فيبرنوري در سراسر شهرها و جاده راه

شود در صورتيكه با مقررات فصل  طات و اطالعات انجام ميهائي كه در ارتباط با فناوري ارتبا هزينه  :۱۳ماده
هاي   و اصالحيه۱۳۶۶هاي قابل قبول و استهالك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه  هزينه

 پنج سال قابل تا حداكثر وهاي قابل قبول سال انجام هزينه   هزينهبعدي آن تطبيق نكند جزء
 .استهالك خواهد بود

صاديق و مدت استهالك در بازه مجاز فوق با بررسي و تصويب كميسيون راهبردي تعيين م: تبصره
 . و دارائي خواهد بودياقتصادامور رساني و موافقت وزير  شورايعالي اطالع

سيستم، و ايجاد  مربوط به فناوري ارتباطات و اطالعات شامل مطالعات  و مشاورهفعاليتهاي مهندسي :۱۴ماده
افزاري، ايجاد شبكه، پايگاه داده، كليه مراحل اتوماسيون اداري و طراحي و  رم نهاي  و برنامهطرحها
  قانون محاسبات عمومی۷۹ ماده ۵موضوع بند از مصاديق فعاليتهاي كارشناسي  سازي وب پياده

تا  اشخاص حقيقي برای قراردادهای معامالت دولتی قانون ۴۴ و براساس ماده گرديدهمحسوب 
 رئيس  تشخيص و تائيد ريال باچهارصد ميليونل و اشخاص حقوقي تا سقف  ريايكصد ميليونسقف 

 مقررات موضوعه د باالتر از طريقرموا .باشد مجاز ميعقد قرارداد و پرداخت دستگاه يا مجري طرح 
  و شرايطجزئيات مصاديق كليه طرحهاي موضوع اين ماده و.  برگزاري مسابقه عمل خواهد شدو يا

ريزي با همكاري دبيرخانه   مديريت و برنامه سازمان مناقصه و مسابقه توسطبرگزاريدستورالعمل 
 .مايدن ميرساني تهيه و ابالغ  شورايعالي اطالع

نيروي تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر در دستگاههاي اجرائي ) استخدام(جذب  : ۱۵ماده
 اين .باشد  سقف رديفهاي تخصيصي مجاز مين بهافزو» تكفا«هاي برنامه  دولتي براي اجراي پروژه

  .خواهد بودبه شخص   رديفهاي مضاعف قائم
ها و  طرحعناوين چارچوب برنامه توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطالعات و به پيوست  :۱۶ماده

 .گردد جهت اجرا ابالغ مي ۴انه مذکور در مادهگ های هفت برنامههای  پروژه
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 چارچوب برنامه

 )تكفا( و كاربري فناوري ارتباطات و اطالعات توسعه
 

 بخشهاي اصلي قلمروهاي كليدي رديف

 برنامه جامع ملي  ۱
برنامه جامع فناوري ارتباطات و 

 اطالعات كشور

۲  
توسعه منابع انساني و آموزش 

 الكترونيك
۳  

 بسترسازي
 توسعه منابع انساني
 اي فرهنگ در محيط رايانه فرهنگي و اجتماعي

 دولت الكترونيكي  ۴

۵  

 دولتقلمرو 
 و

 خدمات الكترونيكي خدمات

 تجارت الكترونيكي  ۶
۷  

 توسعه خدمات اقتصادي
 اقتصاد الكترونيكي و تجاري

۸  
رساني ملي  شبكه زيرساخت اطالع

  و امنيت (IR-NII)ايران
۹  

 توسعه زيرساخت ملي
 رساني و شبكه اطالع

 بستر قوانين قانون و امنيت

تهاي كوچك و متوسط شرك  ۱۰
(SME) 

۱۱  

 صنعت
 بخش صنعت و اشتغال

 
گيرند در حدود  هاي اصلي فوق قرار مي تعيين و تشخيص محورهاي فرعي برنامه تكفا كه در چارچوب رده

رساني بوده و به پيشنهاد دستگاه و يا طي مصوبات اصالحي آتي شورايعالي  اطالع اختيارات شورايعالي
رساني مسئوليت پيگيري و كارشناسي كليه   دبيرخانه شورايعالي اطالع.رساني قابل تغيير و تفسير است اطالع

 .دار خواهدبود امور برنامه تكفا را عهده

 


