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 بسمه تعالی
 

 قانون مدیریت خدمات کشوری 5های اجرایی موضوع ماده دستگاهبخشنامه به کلیه 

 

به منظور  ارتقای سالمت و شفافيت اداری، تسهيل، تسريع، يكپارچه سازی و استنادپذيری الكترونيكي مكاتبات،         

با  موظفندهای اجرايي دستگاهكليه ها، هش هزينهرهگيری و پيگيری مكاتبات بين دستگاهي و همچنين حذف كاغذ با هدف كا

 را انجام دهند: الزماقدامات توجه به مفاد بندهای ذيل 

 تعاریف: -1

و مقامات نهاد رياست  محترم های رئيس جمهورای است كه دستورات و پي نوشتالف( سامانه رصد : سامانه

و  ايي را به صورت درخت واره مورد پايش قرار دادههای اجرو گردش الكترونيكي برخط مكاتبات دستگاهجمهوری 

 نمايد.مربوطه را ارائه مي متناسب با سطوح دسترسي گزارش های

شناسۀ دهندۀ آن يعني چهار عنصر ای تشكيلكه اجزای دادهاست ای ملي ب( شناسه ملي سند )شمس(: فراداده

بصورت يكتا به هر  ( و شناسۀ ترتیبشناسۀ تاریخ )سال/ داخلی(، اسۀحوزۀ صدور )صادرهمنشاء، شن

 يابد.نامه و سند اداری اختصاص مي

ذخيره سازی، جستجوی سريع و جمهوری به منظور كه توسط نهاد رياست است ای سامانهدولت: ه اسناد سامانج( 

جرايي و ا طراحي ،كنترل دسترسي كاربران همراه با مكاتبات اداریذخيره شده در  مائمو ض اسناد آسان در بازيابي

 .شده است

كليه های الزم به سامانه مذكور را برای نهاد رياست جمهوری موظف است دسترسي، به منظور فراگير نمودن سامانه رصد -2

 های اجرايي فراهم نمايد.دستگاه

شورای عالي ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب  41و تبصره ماده  41، 38، 37، 35به استناد مواد  -3

اند سامانه مكاتبات خود را به های اجرايي مكلف، دستگاه11/06/1393مورخ  145/200به شماره ابالغ شده فناوری اطالعات 

 شبكه پيام دولت متصل نموده و وب سرويس سامانه رصد را فعال نمايند.

 پذيرد.دولت انجام مي سامانه پيام از طريق صرفامكاتبات اداری بين دستگاههای اجرايي  -هتبصر
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مجلس شورای اسالمي با هدف احراز اصالت و صحت مكاتبات  17/10/1382با توجه به قانون تجارت الكترونيک مصوب  -4

 دولتي، الزم است كليه اسناد و مكاتبات الكترونيكي منضم به امضای الكترونيكي معتبر باشند.

امضای الكترونيكي معتبر از مراكز مياني مجاز صدور گواهي الكترونيكي، برای  های اجرايي موظف به دريافتدستگاه -تبصره

 هر يک از اشخاص صاحب امضاء در مجموعه خود هستند.

نهاد رياست جمهوری مكلف است حداكثر تا دو ماه از ابالغ اين بخشنامه الگوی استاندارد شناسه ملي سند )شمس( را  -5

استاندارد  یبا استفاده از الگوهای اجرايي موظف هستند خدامي كشور ارائه نمايند. دستگاهتدوين و به سازمان اداری و است

تخصيص  نسبت به دشويكشور ابالغ م يو استخدام یتوسط سازمان ادار و بر اساس دستورالعملي كهسند )شمس(  يشناسه مل

 ، اقدام نمايند. هاماره و تاريخ به نامهش

ارائه خدمت  هایحقوقي را از طريق كليه كانالمكاتبات مراجعين حقيقي و  دريافتاند ارسال و فهای اجرايي موظدستگاه -6

های دستگاهي، ميز خدمت غير الكترونيكي، دفاترپست و دفاتر پيشخوان خدمات دولت و اعم از ميز خدمت الكترونيكي، پرتال

مكاتبات به صورت الكترونيكي بوده و با ارائه شناسه گردش اداری كليه  ضروری است .بخش عمومي غير دولتي انجام دهند

 پيگيری، قابل رهگيری باشند.

ها ضمايم مكاتبات به منظور كاهش ترافيک شبكه، ساز و كاری ايجاد نمايد كه دستگاهنهاد رياست جمهوری موظف است  -7

سامانه اسناد "و ... در  word ،PDF ،PowerPoint  ،JPG ،MPEG4های ها و اسناد پشتيبان( را در قالب)مصوبات، طرح

ای بارگذاری كنند كه عالوه بر عدم تغيير فرايند كنوني در توليد نامه، تنها نشاني فايل همراه با نامه برای به گونه "دولت

 دستگاه مقصد به عنوان پيوست نامه ارسال گردد.
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