تصویة نامه درخصوص اقدام نسثت ته تدوین و اتالغ استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها ،وب
سایتها ،وتگاهها و رسانه های ترخط) دستـگاههای اجرایی موضـوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری
شوبضُ/۰۳۶۲۹۱ت/۵۶۲۹۴ن

۰۹۳۰/۰۱/۹

تظَیت ًبهِ زضذظَص السام ًسجت ثِ تسٍیي ٍ اثالؽ استبًساضزّب ٍ العاهبت فٌی زضگبّْب (پطتبلْبٍ ،ة سبیتْبٍ ،ثگبّْب ٍ ضسبًِ ّبی ثطذظ)
زستـگبّْبی اجطایی هَضـَع هبزُ ( )۴لبًَى هسیطیت ذسهبت وشَضی
ٍظاضت اعالػبت
ٍظاضت اضتجبعبت ٍ فٌبٍضی اعالػبت
هؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ سطهبیِ اًسبًی ضییس جوَْض
ٍظیطاى ػـضَ وبضگطٍُ هـسیطیت فٌبٍضی اعالػـبت ٍ اضتـجبعبت ٍ اهٌیت آى (فبٍا) ثِ اسـتٌبز اطل یىظـس ٍ سی ٍ ّشـتن لبًَى اسـبسی جـوَْضی
اسالهی ایطاى ٍ ثب ضػبیت تظـَیت ًبهِ شوبضُ /۰۱۳۹۸۱تّ۵۹۴۱۴ـ هـَضخ  ۰۹۱۱/۳/۶۴تظَیت ًوَزًس:
 ۰ـ ٍظاضت اضتجبعبت ٍ فٌبٍضی اعالػبت هَظف است ظطف یه هبُ پس اظ اثالؽ ایي تظَیت ًبهِ استبًساضزّب ٍ العاهبت فٌی زضگبّْب (پطتبلْبٍ ،ة
سبیتْبٍ ،ثگبّْب ٍ ضسبًِ ّبی ثطذظ) زستگبّْبی اجطایی هَضَع هبزُ ( )۴لبً َى هسیطیت ذسهبت وشـَضی ضا تـسٍیي ٍ اثالؽ ٍ سـبالًِ ًـسجت ثِ
پبیـش ٍ اػـالم آى ثِ هؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ سطهبیِ اًسبًی ضییس جوَْض ٍ سبیط هطاجغ لبًًَی شی ضثظ السام ًوبیس.
تجظطُ ـ زستگبّْبی اجطایی هَظفٌس ًسجت ثِ اجطا ٍ ضػبیت العاهبت ٍ استبًساضزّبی هَضَع ایي ثٌ س زض عطاحی ،تَسؼِ ٍ پیبزُ سبظی زضگبّْبی ذَز
السام ًوبیٌس.
 ۶ـ هؼبًٍت تَسـؼِ هسیطیت ٍ سطهـبیِ اًسبًی ضییـس جوَْض هَظـف است استبًـساضزّب ٍ العاهبت هَضـَع ثٌس ( )۰ضا ثِ ػٌَاى ثرشی اظ شبذض
ّبی اضظیبثی ػولىطز زستگبّْبی هطثَط (هَضَع هَاز ( )۱۶( ٍ )۱۰لبًَى هـسیطیت ذسهبت وشَضی) هٌظَض ًوبیس.
۹ـ زستگبّْبی اجطایی هَظفٌس:
الف ـ زاهٌِ ٍ ذسهبت هیعثبًی زضگبّْبی ذَز ضا هستمیوبً ثِ ًبم ذَز اذص ٍ ظطف زٍ ضٍظ ثِ ٍظاضت اضتجبعبت ٍ فٌبٍضی اعالػبت ،هؼبًٍت تَسؼِ
هسیطیت ٍ سطهبیِ اًسبًی ضییس جوَْض ٍ زثیطذبًِ شَضای اعالع ضسبًی زٍلت اػالم ًوبیس.
تجظطُ ۰ـ هسئَلیت اهٌیت ،حفظ ،تجویغ ٍ ًگْساضی هحتَای هٌتشط شسُ تحت زاهٌِ هَضَع ایي ثٌس ثط ػْسُ زستگبُ هطثَط هی ثبشس.
تجظطُ ۶ـ ضَاثظ اهٌیتی هطثَط ثِ هحتَای زضگبّْب تَسظ ٍظاضت اضتجبعبت ٍ فٌبٍضی اعالػبت ثب ّوىبضی ٍظاضت اعالػبت ظطف سِ هبُ پس اظ اثالؽ
ایي تظَیت ًبهِ تْیِ ٍ اثالؽ هی شَز.
ة ـ اظ سطجوغ ثَزجِ ّعیٌِ ای ٍ توله زاضایی ذَز اػتجبض هٌبسجی ضا ثِ هٌظَض تَسؼًِ ،گْساضی ٍ ثِ ضٍظضسبًی زضگبّْبی هصوَض هٌظَض ًوبیٌس.
ح ـ ًبم ٍ ًشـبى ذَز ٍ ًمـش پطچن جوْـَضی اسالهی ایـطاى ضا زض سطآیٌس ) (Headerزضگـبُ ذَز ٍ تؼلـك آى ثِ جـوَْضی اسـالهی ایطاى ٍ زض
پبییـي توبم طفحـبت ػجـبضاتی ًظیط حـمَق ایي سبیت هتؼلك ثِ (ًبم زسـتگبُ هطثَط) است ضا هشرض ًوبیٌس.
ایي تـظَیت ًبهِ زض تبضید  ۰۹۳۰/۳/۶۸ثِ تأییـس همبم هحتطم ضیبسـت جوَْضی ضسیسُ است.
هؼبٍى اٍل ضئیسجوَْض ـ هحوسضضب ضحیوی

