
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ا اط تب ر ا ت و  ا ع اطال ری  او امنیت مرکز فن  و 

 

 

 

 

 
 

ت  ا م د هم خ ا سن ا ادشن  سیت
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 شبکه دولت 1
 سطح دس دٍلت ّیت اػضبء ثیي اهي الىتشًٍیىی استجبط ثشلشاسی هٌظَس ثِ ٍ 1376 سبل اص وِ دٍلت اختصبصی شجىِ
ّبی  استبًذاسی  ٍ ثب ّوىبسی ٍ هذیشیت اداسات ول فٌبٍسی اطالػبت است گشدیذُ اًذاصی ساُ هستمش ّبی خبًِ ٍصاست

ّبی حبوویتی تب اداسات  اص سطح ٍصاستخبًِ ّب سبصهبى دستگبُ ّضاس 31 اص ثیش ثِ اتصبل ثب حبضش حبل دسسشاسش وشَس 
 فٌبٍسی هشوض وشَسی خذهبت هذیشیت لبًَى 40 هبدُ اخشایی ًبهِ آییي 1 پیشٍ هبدُ .است شذُ گستشدُ وشَساستبًی 

 ّبی ًظبم ٍ استبًذاسدّب اص استفبدُ ثب دٍلت، شجىِ هتَلی ػٌَاى ثِ خوَْسی سیبست ًْبد اهٌیت ٍ استجبطبت ٍ اطالػبت
ن سا استجبطی صیشسبخت هٌبست، افضاسی ًشم ٍ افضاسی سخت تدْیضات اص گیشی ثْشُ ٍ هذیشیتی  تب است ًوَدُ فشّا
 صَست  سشیغ ٍ اهي آسبى، صَست ثِ هتصل دستگبّْبی ٍ سبصهبًْب یىپبسچِ خذهبت ٍ دادُ ّب الىتشًٍیىی تؼبهالت

ن سا دستگبّْب ثیي الىتشًٍیىی تجبدل اهىبى دٍلت شجىِ ثستش ثش سیتبد سَئیچ ًوَدى ػولیبتی ثب هشوض ایي.  پزیشد  فشّا
 .است ًوَدُ
 ػولیبتی هٌظَس ثِ ٍ دٍلت شجىِ هتَلی ػٌَاى ثِ خوَْسی سیبست ًْبد ٍ اهٌیت استجبطبت ،اطالػبت فٌبٍسی هشوض

 شوبسُ ًبهِاثالؽ شذُ دس  ،خْبى ثْپشداص ششوت ثبپٌح سبلِ  تفبّن ًبهِ ای طیدادُ ّب  تؼبهالت الىتشًٍیىی سبصی
 . است ًوَدُ هؼشفی اخشایی اپشاتَس ػٌَاى ثِ سا ، ایي ششوت2/05/97هَسخ 56845

 سیتاد 2
 سافضا صَست یه هیبى وِ ثِافضاسی است  یه صیشسبخت ًشم  ) سَئیچ یىپبسچِ تؼبهالت الىتشًٍیىی دٍلت( سیتبد

افضاسی طشاحی ٍ تَلیذ شذُ است. سَئیچ سیتبد، اًتمبل  ی ًشم ی ثیي دٍ سبهبًِ استجبطی خْت ثشلشاسی استجبط هىبًیضُ
 ثشػْذُ داسد.افضاسی همصذ  ّبی ًشم  افضاسی هجذاء ثِ سبهبًِ ی ًشم اهي ٍ هطوئي اطالػبت سا اص سبهبًِ

 ًیبص هَسد افضاسی ًشم سَییچ طشاحی ثب ثش سٍی شجىِ دٍلت ، صیشسبخت ایي اپشاتَستٌْب  ػٌَاى ثِ ثْپشداص خْبى ششوت
 ًوَدُ ایدبد سا دٍلت شجىِ ثِ هتصل دستگبّْبی ٍ سبصهبًْب هختلف ّبی سبهبًِ ثیي اطالػبت ی هىبًیضُ تجبدل اهىبى
 طشیك اص سا سیتبد سبهبًِ دس شذُ تؼشیف سشٍیسْبی دسیبفت اهىبى گشدًذ هی هتصل سَییچ ایي ثِ وِ ّبی سبصهبى.است

ٌذ داسا دٌّذُ اسایِ دستگبُ ثِ سشٍیس دسخَاست اسسبل ٌذ لبدس ّوچٌیي سبصهبًْب ایي.  ثَد خَّا  ّبی سبهبًِ ثَد خَّا
 شذُ اسایِ خذهبت هبًیتَسیٌگ ٍ وٌتشل اهىبى ٍ ًوَدُ تؼشیف سیتبد دس هتمبضی دستگبّْبی ثِ اسایِ ثشای سا خَد فؼبل
 .ثبشٌذ هی داسا سا خَد

 
 

  ها سرویس 3
سیبست خوَْسی ثِ ػٌَاى هتَلی شجىِ دٍلت دس ثب پیگیشی ّبی صَست گشفتِ دس هشوض فٌبٍسی اطالػبت ٍ استجبطبت 

 حبل حبضش پبیگبُ دادُ ٍ خذهبت ریل ثِ سیتبد هتصل ٍ ػولیبتی گشدیذُ اًذ:
 سبصهبى ثجت احَال َّیت فشدیسشٍیس استؼالم  -1

 ششوت پست ج ا ا یسشٍیس اطالػبت هىبً -2

ِ استؼالم اصبلت وبست پبیبى خذهت -3  ًظبم ٍظیفِ ػوَهی سبهبً
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 استؼالم ایثبسگشی اص ثٌیبد شْیذ  -4

 داًشگبّی استؼالم هذاسن تحصیلی -5

ُ تحصیلی هذسن دیپلناستؼالم  -6  تبییذ

 پشٍاًِ وست)دثیشخبًِ ّیت ػبلی اصٌبف وشَس(استؼالم  -7

 )ثشسٍی ّبة ایٌتشًتی سیتبد(استؼالم شوبسُ شجب -8

 )ثشسٍی ّبة ایٌتشًتی سیتبد(استؼالم ثجت ششوتْب ٍ اشخبص حمیمی -9

 اتجبع ثیگبًِ وذ یىتبی استؼالم -10

 هبلیبتی)دس حبل ساُ اًذاصی(استؼالم ثذّىبساى  -11

 )دس حبل ساُ اًذاصی(استؼالم هفبصب حسبة هبلیبتی -12

 )دس حبل ساُ اًذاصی(استحمبق دسهبى استؼالم  -11

 استؼالم آخشیي ٍضؼیت وبسگبُ ثیوِ شذُ تبهیي اختوبػی)دس حبل ساُ اًذاصی( -11

 )دس حبل ساُ اًذاصی( استؼالم اصبلت وبست ثبصسگبًی -15
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واضتاتل 

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

زضیافت آزضس واضتاتل تِ ّوطاُ

ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض
ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاى

اعالػات ثثت شسُ زض واضت ٍ تصَیط واضت هلیوس هلی ٍ سطی ٍ سطیال واضت  

ساظهاى هتماضی

ٍب سطٍیس

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت اسٌاز فٌی 

ساظهاى هتماضی سطٍیساػوال تغییطات زض ساهاًِ هَضز ًظط

پَضتال

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس - شطوت تْپطزاظ جْاىثثت ًام زض پَضتال 

شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىٍضٍز تِ پَضتاتل ٍ ثثت زضذَاست 

اػوال تغییطات هغاتك هستٌسات هَجَز

هطوع فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات

 ًْاز ضیاست جوَْضی
هتَلی تطلطاضی اضتثاط فیعیىی زستگاّْا تِ شثىِ زٍلت ،تضویي اتصال ٍ پایساضی شثىِ، پشتیثاًی،ًگْساضی اظ شثىِ

شطوت تْپطزاظ جْاى

تَلیس،تست ٍ تَسؼِ ًطم افعاض ّای هَضز ًیاظ ٍ ضاُ اًساظی ظیطساذت تثازل اعالػات تط تستط شثىِ زٍلت

 ػولیاتی ساظی،پشتیثاًی ٍ ًگْساضی سطٍیس،تسٍیي ٍ تؼییي هسل اضایِ سطٍیس ٍ ػمس لطاضزاز تا زضیافت وٌٌسُ ٍ اضایِ زٌّسُ سطٍیس- تْیِ 

تؼییي ّعیٌِ ّا ٍ تْیِ زستَضالؼول تؼطفِ ّای هَضز ًیاظ SLA،هاًیتَضیٌگ ٍ تْیِ گعاضشات آهاضی هَضز ًیاظ- 

نحوه دریبفت سرویس 

ع زضذَاست سطٍیس  زستگاُ/ساظهاى هتَلیالساهات الظمًَ

متقبضیبن

 ولیِ تاًىْای وشَض 

 ولیِ زستگاّْای هتصل تِ شثىِ زٍلت وِ هتماضی ایي ذسهت  هی تاشٌس

 ولیِ هطاوع حمیمی ٍ حمَلی وِ ًیاظهٌس ایي استؼالم هی تاشٌس 

نقشهب و مسئولیتهب

هتَلی پایگاُ زازُ اعالػات تَزُ ٍ صحت اعالػات ٍ زض زستطس تَزى پایگاُ زازُ ضا تضویي هیىٌسساظهاى ثثت احَال

..ٍ  هطاوع ػلوی ٍ آهَظشی ، هَسسات تحمیماتی ،زاًشگاّْا 

سبزمبن ثبت احوال 

خروجی هبی خذمتورودی هبی خذمت

لس         َّیتی هغاتك صفحِ اٍل شٌاسٌاِهوس هلی ِت ّوطاُ تاضید َت اعالػات 

کاتالوگ سرویس 

سبمبنه استعالم اشخبص حقیقی سبزمبن ثبت احوالنبم خذمت /پبیگبه داده  :

تعریف خذمت 

ًْای اضایِ زٌّسُ سطٍیس ساظهاى ثثت احَال وشَض ِت ػٌَاى  ى هسیطیت ذسهات وشَضی ٍ زض ضاستای زستطسی ِت پایگاُ زازُ ساظها س 8 آییي ًاِه هازُ 40 لاًَ هغاتك ٌت

ا لطاض زّس تسیي هٌظَض ولِی  َّیتی افطاز ضا زض اذتیاض آًْ ّْای هتماضی تاًه اعالػاتی  ًْا ٍ زستگا َّیتی هَظف است اعالػات هَضز ًیاظ ساظها هتَلی اعالػات 

َّیتی لاتل اضایِ هیثایست اظ عطیك شثىِ زٍلت زض اذتیاض لطاض زازُ شَز . اعالػات 

سبزمبن متولی خذمت
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واضتاتل 

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

زضیافت آزضس واضتاتل تِ ّوطاُ

ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض
ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاى

ساظهاى هتماضی

ٍب سطٍیس

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت اسٌاز فٌی 

ساظهاى هتماضی سطٍیساػوال تغییطات زض ساهاًِ هَضز ًظط

پَضتال

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس - شطوت تْپطزاظ جْاىثثت ًام زض پَضتال 

شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىٍضٍز تِ پَضتاتل ٍ ثثت زضذَاست 

اػوال تغییطات هغاتك هستٌسات هَجَز

هطوع فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات

 ًْاز ضیاست جوَْضی
هتَلی تطلطاضی اضتثاط فیعیىی زستگاّْا تِ شثىِ زٍلت ،تضویي اتصال ٍ پایساضی شثىِ، پشتیثاًی،ًگْساضی اظ شثىِ

شطوت تْپطزاظ جْاى

تَلیس،تست ٍ تَسؼِ ًطم افعاض ّای هَضز ًیاظ ٍ ضاُ اًساظی ظیطساذت تثازل اعالػات تط تستط شثىِ زٍلت

 ػولیاتی ساظی،پشتیثاًی ٍ ًگْساضی سطٍیس،تسٍیي ٍ تؼییي هسل اضایِ سطٍیس ٍ ػمس لطاضزاز تا زضیافت وٌٌسُ ٍ اضایِ زٌّسُ سطٍیس- 

تؼییي ّعیٌِ ّا ٍ تْیِ زستَضالؼول تؼطفِ ّای هَضز ًیاظ تْیِ SLA،هاًیتَضیٌگ ٍ تْیِ گعاضشات آهاضی هَضز ًیاظ- 

نحوه دریبفت سرویس 

ع زضذَاست سطٍیس  زستگاُ/ساظهاى هتَلیالساهات الظمًَ

متقبضیبن

 ولیِ تاًىْا ٍ هَسسات حمیمی ٍ حمَلی 

 ولیِ زستگاّْای هتصل تِ شثىِ زٍلت وِ هتماضی ایي ذسهت  هی تاشٌس

 ولیِ هطاوع حمیمی ٍ حمَلی وِ ًیاظهٌس ایي استؼالم هی تاشٌس 

نقشهب و مسئولیتهب

هتَلی پایگاُ زازُ اعالػات تَزُ ٍ صحت اعالػات ٍ زض زستطس تَزى پایگاُ زازُ ضا تضویي هیىٌسشطوت پست ج ا ا 

شرکت  پست  جمهوری اسالمی ایران  

خروجی هبی خذمتورودی هبی خذمت

آزضس ثثت شسُ تطای آى وس پستیوسپستی

َِل پستی َِلوس هطس اعالع اظ آذطیي ٍضؼیت هطس

کاتالوگ سرویس 

سبمبنه استعالم اطالعبت مکبنی نبم خذمت /پبیگبه داده  :

تعریف خذمت 

ًْای اضایِ زٌّسُ سطٍیس شطوت پست جوَْضی اسالهی  ى هسیطیت ذسهات وشَضی ٍ زض ضاستای زستطسی ِت پایگاُ زازُ ساظها س 8 آییي ًاِه هازُ 40 لاًَ هغاتك ٌت

ایطاى هَظف است اعالػات هىاًی ولِی اشراص حمیمی ٍ حمَلی ضا  اظ عطیك شثىِ زٍلت زض اذتیاض هتماضیاى لطاضزّس تسیي هٌظَض ولِی اعالػات هىاًی هَضز 

ًیاظ هیثایست اظ عطیك شثىِ زٍلت زض اذتیاض لطاض زازُ شَز .

سبزمبن متولی خذمت
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واضتاتل 

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

زضیافت آزضس واضتاتل تِ ّوطاُ

ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض
ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاى

 ...ٍ  هطاوع ػلوی ٍ آهَظشی ، هَسسات تحمیماتی ،زاًشگاّْا 

زضگاُ اضایِ سطٍیس، تطلطاضی اضتثاط فیعیىی تا شثىِ زٍلت ، هسیطیت ،ًگْساضی ٍ پشتیثاًی اظ ٍب سطٍیس شطوت تَسؼِ ًاجی

ساظهاى هتماضی

ٍب سطٍیس

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت اسٌاز فٌی 

ساظهاى هتماضی سطٍیساػوال تغییطات زض ساهاًِ هَضز ًظط

پَضتال

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس - شطوت تْپطزاظ جْاىثثت ًام زض پَضتال 

شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىٍضٍز تِ پَضتاتل ٍ ثثت زضذَاست 

اػوال تغییطات هغاتك هستٌسات هَجَز

هطوع فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات

 ًْاز ضیاست جوَْضی
هتَلی تطلطاضی اضتثاط فیعیىی زستگاّْا تِ شثىِ زٍلت ،تضویي اتصال ٍ پایساضی شثىِ، پشتیثاًی،ًگْساضی اظ شثىِ

شطوت تْپطزاظ جْاى

تَلیس،تست ٍ تَسؼِ ًطم افعاض ّای هَضز ًیاظ ٍ ضاُ اًساظی ظیطساذت تثازل اعالػات تط تستط شثىِ زٍلت

 ػولیاتی ساظی،پشتیثاًی ٍ ًگْساضی سطٍیس،تسٍیي ٍ تؼییي هسل اضایِ سطٍیس ٍ ػمس لطاضزاز تا زضیافت وٌٌسُ ٍ اضایِ زٌّسُ سطٍیس- 

تؼییي ّعیٌِ ّا ٍ تْیِ زستَضالؼول تؼطفِ ّای هَضز ًیاظ تْیِ SLA،هاًیتَضیٌگ ٍ تْیِ گعاضشات آهاضی هَضز ًیاظ- 

نحوه دریبفت سرویس 

ع زضذَاست سطٍیس  زستگاُ/ساظهاى هتَلیالساهات الظمًَ

متقبضیبن

 ولیِ تاًىْای وشَض هَضَع  ترشٌاهِ شواض246100ُ هَضخ 5/8/95 تاًه هطوعی ج 1 1

 ولیِ زستگاّْای هتصل تِ شثىِ زٍلت وِ هتماضی ایي ذسهت  هی تاشٌس

 ولیِ هطاوع حمیمی ٍ حمَلی وِ ًیاظهٌس ایي استؼالم هی تاشٌس 

نقشهب و مسئولیتهب

هتَلی پایگاُ زازُ اعالػات تَزُ ٍ صحت اعالػات ٍ زض زستطس تَزى پایگاُ زازُ ضا تضویي هیىٌسساظهاى ًظام ٍظیفِ ػوَهی

ط ِت هشوَلیي زٍضُ ذسهت ٍظیفِ ػوَهی اظ جوِل احضاض ، اػعام ٍ تؼییي ساظهاى ًظام ٍظیفِ ػوَهی ًیطٍی اًتظاهی ٍظیفِ تاهیي ٍ ساظهاًسّی ولِی اهَض هطَت

زُ ٍ هتَلی اصلی پایگاُ اعالػاتی هشوَلیي وشَض هی تاشس  تىلیف ولِی هشوَالى ذسهت ٍظیفِ ػوَهی ضا زاضا َت

خروجی هبی خذمتورودی هبی خذمت

ًوایش ٍضؼیت اصالت واضت ًظام ٍظیفِ )هجاظ- غیط هجاظ(     اذص وس هلی                                                    

کاتالوگ سرویس 

سبمبنه استعالم اصبلت کبرت پبیبن خذمت نبم خذمت /پبیگبه داده  :

تعریف خذمت 

ِ ّا ٍ هؤسسات زٍلتی ٍ  افت ّط گًَِ ٍام ٍ ووه ّای وشاٍضظی ٍ صٌؼتی ٍ زاهساضی ٍ هسىي اظ عطیك ٍظاضتراً ى ذسهت ٍظیفِ ػوَهی ، زضی حسة هازُ 10 لاًَ

ًِ ًمل ٍ اًتمال  ِع ، ثثت ّط گَ ًِ هطَت ُ ّای تحصیلی ، تحَیل اصل زیپلن ٍ تاالتط اظ ٍظاضترا افت گَاّیٌاِه یا پایاى ًاِه زٍض ًی،زضی ًْازّای لاًَ ٍاتسِت ِت زٍلت ٍ 

ًی ٍ  ًْازّای لاًَ ِ ّا ٍ هؤسسات زٍلتی ٍ ٍاتسِت ِت زٍلت ٍ  اهَال ِت عَض هستمین ٍ غیطهستمین زض زفاتط اسٌاز ضسوی، استرسام ِت ّط صَضت زض ٍظاضتراً

زُ ٍ زض هَضز هشوَلیي ٍظیفِ ػوَهی  اًیي شوط شسُ است ، هٌَط ِت ضٍشي شسى ٍضؼیت ذسهتی هشوَل َت شطوت ّای زٍلتی ٍ ّوچٌیي سایط اهَضی وِ زض زیگط َل

هستلعم ضسیسگی ِت ٍضغ هشوَلیت آًاى اظ ازاضُ ٍظیفِ ػوَهی ًاجا هی تاشس .

سبزمبن متولی خذمت



                          سیتادشناسنامه خدمات 

 

                           

 
 

 

 

واضتاتل 

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

زضیافت آزضس واضتاتل تِ ّوطاُ

ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض
ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاى

ساظهاى هتماضی

ٍب سطٍیس

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت اسٌاز فٌی 

ساظهاى هتماضی سطٍیساػوال تغییطات زض ساهاًِ هَضز ًظط

پَضتال

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس - شطوت تْپطزاظ جْاىثثت ًام زض پَضتال 

شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىٍضٍز تِ پَضتاتل ٍ ثثت زضذَاست 

اػوال تغییطات هغاتك هستٌسات هَجَز

هطوع فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات

 ًْاز ضیاست جوَْضی
هتَلی تطلطاضی اضتثاط فیعیىی زستگاّْا تِ شثىِ زٍلت ،تضویي اتصال ٍ پایساضی شثىِ، پشتیثاًی،ًگْساضی اظ شثىِ

شطوت تْپطزاظ جْاى

تَلیس،تست ٍ تَسؼِ ًطم افعاض ّای هَضز ًیاظ ٍ ضاُ اًساظی ظیطساذت تثازل اعالػات تط تستط شثىِ زٍلت

 ػولیاتی ساظی،پشتیثاًی ٍ ًگْساضی سطٍیس،تسٍیي ٍ تؼییي هسل اضایِ سطٍیس ٍ ػمس لطاضزاز تا زضیافت وٌٌسُ ٍ اضایِ زٌّسُ 

تؼییي ّعیٌِ ّا ٍ تْیِ زستَضالؼول تؼطفِ ّای هَضز ًیاظ سطٍیس- تْیِ SLA،هاًیتَضیٌگ ٍ تْیِ گعاضشات آهاضی هَضز ًیاظ- 

نحوه دریبفت سرویس 

ع زضذَاست سطٍیس  زستگاُ/ساظهاى هتَلیالساهات الظمًَ

متقبضیبن

 ولیِ تاًىْای وشَض 

 ولیِ زستگاّْای هتصل تِ شثىِ زٍلت وِ هتماضی ایي ذسهت  هی تاشٌس

 ولیِ هطاوع حمیمی ٍ حمَلی وِ ًیاظهٌس ایي استؼالم هی تاشٌس 

نقشهب و مسئولیتهب

هتَلی پایگاُ زازُ اعالػات تَزُ ٍ صحت اعالػات ٍ زض زستطس تَزى پایگاُ زازُ ضا تضویي هیىٌسزتیطذاًِ ّیات

دبیرخبنه هیبت عبلی نظبرت بر سبزمبنهبی صنفی کشور 

خروجی هبی خذمتورودی هبی خذمت

ًوایش هشرصات پطٍاًِ وسة / ًوایش ضستِ ّای اتاق اصٌاف ٍ  اعالػات ٍاحس صٌفیشٌاسِ صٌفی                                    

کاتالوگ سرویس 

سبمبنه استعالم اصنبف کشورنبم خذمت /پبیگبه داده  :

تعریف خذمت 

ط ِت اصٌاف ٍ اتحازیِ ّای وشَضی اضایِ ولِی ذسهات استؼالهی هطَت

سبزمبن متولی خذمت



                          سیتادشناسنامه خدمات 

 

                           

 

واضتاتل 

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

زضیافت آزضس واضتاتل تِ ّوطاُ

ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض
ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاى

ساظهاى هتماضی

ٍب سطٍیس

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت اسٌاز فٌی 

ساظهاى هتماضی سطٍیساػوال تغییطات زض ساهاًِ هَضز ًظط

پَضتال

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس - شطوت تْپطزاظ جْاىثثت ًام زض پَضتال 

شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىٍضٍز تِ پَضتاتل ٍ ثثت زضذَاست 

اػوال تغییطات هغاتك هستٌسات هَجَز

هطوع فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات

 ًْاز ضیاست جوَْضی
هتَلی تطلطاضی اضتثاط فیعیىی زستگاّْا تِ شثىِ زٍلت ،تضویي اتصال ٍ پایساضی شثىِ، پشتیثاًی،ًگْساضی اظ شثىِ

شطوت تْپطزاظ جْاى

تَلیس،تست ٍ تَسؼِ ًطم افعاض ّای هَضز ًیاظ ٍ ضاُ اًساظی ظیطساذت تثازل اعالػات تط تستط شثىِ زٍلت

 ػولیاتی ساظی،پشتیثاًی ٍ ًگْساضی سطٍیس،تسٍیي ٍ تؼییي هسل اضایِ سطٍیس ٍ ػمس لطاضزاز تا زضیافت وٌٌسُ ٍ اضایِ زٌّسُ 

تؼییي ّعیٌِ ّا ٍ تْیِ زستَضالؼول تؼطفِ ّای هَضز ًیاظ سطٍیس- تْیِ SLA،هاًیتَضیٌگ ٍ تْیِ گعاضشات آهاضی هَضز ًیاظ- 

نحوه دریبفت سرویس 

ع زضذَاست سطٍیس  زستگاُ/ساظهاى هتَلیالساهات الظمًَ

متقبضیبن

 ولیِ زستگاّْای اجطایی هتصل تِ شثىِ زٍلت وِ هتماضی ایي ذسهت  هی تاشٌس

 ...ٍ  هطاوع ػلوی ٍ آهَظشی ، هَسسات تحمیماتی ،زاًشگاّْا 

 ولیِ هَسسات حمیمی ٍ حمَلی جْت اعویٌاى اظ صحت هسضن تحصیلی اضایِ شسُ 

نقشهب و مسئولیتهب

هتَلی پایگاُ زازُ اعالػات تَزُ ٍ صحت اعالػات ٍ زض زستطس تَزى پایگاُ زازُ ضا تضویي هیىٌسزاًشگاُ /هطوع ػلوی

کلیه دانشگبههب و مراکس آموزش علمی کشور

خروجی هبی خذمتورودی هبی خذمت

ًوایش آذطیي ٍضؼیت هسضن تحصیلی شواضُ زاًشجَیی،وس هلی ٍ شواضُ شٌاسٌاِه

کاتالوگ سرویس 

سبمبنه استعالم اصبلت مذرک تحصیلینبم خذمت /پبیگبه داده  :

تعریف خذمت 

ّْا ٍ هطاوع  ًْای اضایِ زٌّسُ سطٍیس ،ولِی زاًشگا ى هسیطیت ذسهات وشَضی ٍ زض ضاستای زستطسی ِت پایگاُ زازُ ساظها س 8 آییي ًاِه هازُ 40 لاًَ هغاتك ٌت

ًِ فؼالیت  ػلوی هَظفٌس پایگاُ زازُ اعالػات هساضن تحصیلی ذَز ضا اظ عطیك شثىِ زٍلت زض اذتیاض هتماضیاى  لطاض زٌّس.ِت زیي هٌظَض ٍ جْت اًجام ّط گَ

سظ زاًشگاُ صازض وٌٌسُ هسضن احطاظ گطزز. ّْای سطاض وشَض هیاتیست اهىاى استؼالم هسضن تحصیلی اضایِ شسُ َت هطتثظ تا فاضؽ التحصیالى زاًشگا

سبزمبن متولی خذمت



                          سیتادشناسنامه خدمات 

 

                           

 
 

واضتاتل 

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

زضیافت آزضس واضتاتل تِ ّوطاُ

ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض
ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاى

ساظهاى هتماضی

ٍب سطٍیس

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت اسٌاز فٌی 

ساظهاى هتماضی سطٍیساػوال تغییطات زض ساهاًِ هَضز ًظط

پَضتال

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس - شطوت تْپطزاظ جْاىثثت ًام زض پَضتال 

شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىٍضٍز تِ پَضتاتل ٍ ثثت زضذَاست 

اػوال تغییطات هغاتك هستٌسات هَجَز

هطوع فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات

 ًْاز ضیاست جوَْضی
هتَلی تطلطاضی اضتثاط فیعیىی زستگاّْا تِ شثىِ زٍلت ،تضویي اتصال ٍ پایساضی شثىِ، پشتیثاًی،ًگْساضی اظ شثىِ

شطوت تْپطزاظ جْاى

تَلیس،تست ٍ تَسؼِ ًطم افعاض ّای هَضز ًیاظ ٍ ضاُ اًساظی ظیطساذت تثازل اعالػات تط تستط شثىِ زٍلت

 ػولیاتی ساظی،پشتیثاًی ٍ ًگْساضی سطٍیس،تسٍیي ٍ تؼییي هسل اضایِ سطٍیس ٍ ػمس لطاضزاز تا زضیافت وٌٌسُ ٍ اضایِ زٌّسُ 

تؼییي ّعیٌِ ّا ٍ تْیِ زستَضالؼول تؼطفِ ّای هَضز ًیاظ سطٍیس- تْیِ SLA،هاًیتَضیٌگ ٍ تْیِ گعاضشات آهاضی هَضز ًیاظ- 

نحوه دریبفت سرویس 

ع زضذَاست سطٍیس  زستگاُ/ساظهاى هتَلیالساهات الظمًَ

متقبضیبن

 ولیِ تاًىْای وشَض 

 ولیِ زستگاّْای هتصل تِ شثىِ زٍلت وِ هتماضی ایي ذسهت  هی تاشٌس

 ولیِ هطاوع حمیمی ٍ حمَلی وِ ًیاظهٌس ایي استؼالم هی تاشٌس 

نقشهب و مسئولیتهب

هتَلی پایگاُ زازُ اعالػات تَزُ ٍ صحت اعالػات ٍ زض زستطس تَزى پایگاُ زازُ ضا تضویي هیىٌستاًه هلی  ایطاى

ببنک ملی ایران- ببنک مرکسی ج ا ا

خروجی هبی خذمتورودی هبی خذمت

زى(شواضُ شثا ازگی زاضًسُ حساب-ٍضؼیت حساب )فؼال - غیط فؼال َت ًام ٍ ًام ذاًَ

کاتالوگ سرویس 

استعالم شمبره شببنبم خذمت /پبیگبه داده  :

تعریف خذمت 

ِ تطذی اعالػات حساب  هشتطی , تط اساس شواضُ شثا  هیثاشس. زض ایي سطٍیس تط اساس شواضُ شثا هشتطی ػولیات استؼالم شثا  ایي سطٍیس ِت هٌظَض اضائ

صَضت هی پصیطز

سبزمبن متولی خذمت



                          سیتادشناسنامه خدمات 

 

                           

 
 

 

 

واضتاتل 

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

زضیافت آزضس واضتاتل تِ ّوطاُ

ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض
ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاى

ساظهاى هتماضی

ٍب سطٍیس

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت اسٌاز فٌی 

ساظهاى هتماضی سطٍیساػوال تغییطات زض ساهاًِ هَضز ًظط

پَضتال

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس - شطوت تْپطزاظ جْاىثثت ًام زض پَضتال 

شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىٍضٍز تِ پَضتاتل ٍ ثثت زضذَاست 

اػوال تغییطات هغاتك هستٌسات هَجَز

هطوع فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات

 ًْاز ضیاست جوَْضی
هتَلی تطلطاضی اضتثاط فیعیىی زستگاّْا تِ شثىِ زٍلت ،تضویي اتصال ٍ پایساضی شثىِ، پشتیثاًی،ًگْساضی اظ شثىِ

شطوت تْپطزاظ جْاى

تَلیس،تست ٍ تَسؼِ ًطم افعاض ّای هَضز ًیاظ ٍ ضاُ اًساظی ظیطساذت تثازل اعالػات تط تستط شثىِ زٍلت

 ػولیاتی ساظی،پشتیثاًی ٍ ًگْساضی سطٍیس،تسٍیي ٍ تؼییي هسل اضایِ سطٍیس ٍ ػمس لطاضزاز تا زضیافت وٌٌسُ ٍ اضایِ زٌّسُ 

تؼییي ّعیٌِ ّا ٍ تْیِ زستَضالؼول تؼطفِ ّای هَضز ًیاظ سطٍیس- تْیِ SLA،هاًیتَضیٌگ ٍ تْیِ گعاضشات آهاضی هَضز ًیاظ- 

نحوه دریبفت سرویس 

ع زضذَاست سطٍیس  زستگاُ/ساظهاى هتَلیالساهات الظمًَ

متقبضیبن

 ولیِ تاًىْای وشَض 

 ولیِ زستگاّْای هتصل تِ شثىِ زٍلت وِ هتماضی ایي ذسهت  هی تاشٌس

 ولیِ هطاوع حمیمی ٍ حمَلی وِ ًیاظهٌس ایي استؼالم هی تاشٌس 

نقشهب و مسئولیتهب

هتَلی پایگاُ زازُ اعالػات تَزُ ٍ صحت اعالػات ٍ زض زستطس تَزى پایگاُ زازُ ضا تضویي هیىٌسساظهاى ثثت اسٌاز وشَض

سبزمبن ثبت اسنبد کشور 

خروجی هبی خذمتورودی هبی خذمت

ا ٍ اشراص حمَلیشٌاسِ هلی  آذطیي ٍضؼیت اعالػات ثثت شسُ شطوْت

کاتالوگ سرویس 

سرویس استعالم اشخبص حقوقینبم خذمت /پبیگبه داده  :

تعریف خذمت 

ا ٍ اشراص حمیمی ضاُ اًسا ی گطزیسُ است یىی اظ سطٍیس ّایی است وِ ّن اوٌَى تط  سطٍیس استؼالم شٌاسِ هلی وِ ِت هٌظَض استؼالم شٌاسِ هلی شطوْت

ًْاست سظ سا ها طُ تطزاضی ا آى َت صیف سطٍیس هصوَض ٍ شیَُ ْت ضٍی تستط سیتاز فؼال هی تاشس. ایي سٌس شاهل َت

سبزمبن متولی خذمت



                          سیتادشناسنامه خدمات 

 

                           

 

واضتاتل 

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

زضیافت آزضس واضتاتل تِ ّوطاُ

ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض
ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاى

ساظهاى هتماضی

ٍب سطٍیس

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت اسٌاز فٌی 

ساظهاى هتماضی سطٍیساػوال تغییطات زض ساهاًِ هَضز ًظط

پَضتال

ًْاز ضیاست جوَْضی – ازاضُ ول شثىِ ٍ اهٌیتاعویٌاى اظ اتصال تِ شثىِ زٍلت 

ساظهاى هتماضی سطٍیس - شطوت تْپطزاظ جْاىثثت ًام زض پَضتال 

شطوت تْپطزاظ جْاىزضیافت ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض

ساظهاى هتماضی سطٍیس -شطوت تْپطزاظ جْاىٍضٍز تِ پَضتاتل ٍ ثثت زضذَاست 

اػوال تغییطات هغاتك هستٌسات هَجَز

هطوع فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات

 ًْاز ضیاست جوَْضی
هتَلی تطلطاضی اضتثاط فیعیىی زستگاّْا تِ شثىِ زٍلت ،تضویي اتصال ٍ پایساضی شثىِ، پشتیثاًی،ًگْساضی اظ شثىِ

شطوت تْپطزاظ جْاى

تَلیس،تست ٍ تَسؼِ ًطم افعاض ّای هَضز ًیاظ ٍ ضاُ اًساظی ظیطساذت تثازل اعالػات تط تستط شثىِ زٍلت

 ػولیاتی ساظی،پشتیثاًی ٍ ًگْساضی سطٍیس،تسٍیي ٍ تؼییي هسل اضایِ سطٍیس ٍ ػمس لطاضزاز تا زضیافت وٌٌسُ ٍ اضایِ زٌّسُ 

تؼییي ّعیٌِ ّا ٍ تْیِ زستَضالؼول تؼطفِ ّای هَضز ًیاظ سطٍیس- تْیِ SLA،هاًیتَضیٌگ ٍ تْیِ گعاضشات آهاضی هَضز ًیاظ- 

نحوه دریبفت سرویس 

ع زضذَاست سطٍیس  زستگاُ/ساظهاى هتَلیالساهات الظمًَ

متقبضیبن

 ولیِ زاًشگاّْا ٍ هطاوع ػلوی وشَض 

 ولیِ زستگاّْای هتصل تِ شثىِ زٍلت وِ هتماضی ایي ذسهت  هی تاشٌس

 ولیِ هطاوع حمیمی ٍ حمَلی وِ ًیاظهٌس ایي استؼالم هی تاشٌس 

نقشهب و مسئولیتهب

هتَلی پایگاُ زازُ اعالػات تَزُ ٍ صحت اعالػات ٍ زض زستطس تَزى پایگاُ زازُ ضا تضویي هیىٌستٌیاز شْیس ٍ اهَض ایثاضگطاى

بنیبد شهیذ و امور ایثبرگران 

خروجی هبی خذمتورودی هبی خذمت

ساضت،شْازت ٍ ...(وس هلی  آذطیي ٍضؼیت ایثاضگطی)زضصس جاًثاظی،ا

کاتالوگ سرویس 

سبمبنه استعالم ایثبرگراننبم خذمت /پبیگبه داده  :

تعریف خذمت 

ًْای اضایِ زٌّسُ سطٍیس ،تٌیاز شْیس ٍ اهَض  ى هسیطیت ذسهات وشَضی ٍ زض ضاستای زستطسی ِت پایگاُ زازُ ساظها س 8 آییي ًاِه هازُ 40 لاًَ هغاتك ٌت

ایثاضگطاى پایگاُ زازُ اعالػات ایثاضگطی ضا ِت هٌظَض استؼالم ٍضؼیت ایثاضگطی افطاز   ضا اظ عطیك شثىِ زٍلت زض اذتیاض هتماضیاى  لطاض زازُ است . ایي 

یاز شْیس ٍ اهَض ایثاضگطاى هیثاشس یا ذیط ٍ زض صَضتی وِ فطز ِت ػٌَاى جاهؼِ ّسف  افت وس هلی،  تاییس هیىٌس وِ آیا فطز ػضَ جاهؼِ ّسف ٌت سطٍیس تا زضی

شٌاسایی شس، ولِی ذصَصیات ٍ ًسثت ایثاضگطی ٍی ضا اػالم هیىٌس.

سبزمبن متولی خذمت


