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  مقدمه
سازمان اداري و  برنامه و بودجه كشور و سازمانايران،  اسلامي جمهوري توسعه ششم برنامه قانون) 68بند (ب) ماده (طبق 

هاي توسعه كاربرد توسعه و تكميل نظام پايش شاخص به موظف اطلاعات استخدامي كشور با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري
   .اندشدههاي مذكور فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر شاخص

 نخست. تاس يگذارهيسرما و توجهقابل منظر، دو از ارتباطات و ي اطلاعاتفناور كاربردهاي توسعه ،يالمللنيب مستندات بر اساس
 از ديگري و است شبكه و افزارسخت صنعت ،افزارنرم صنعت بر مشتمل اغلب صنعت مولد كه يك عنوانبه بخش اين توسعه منظر از

فناوري  تحولاتبا  زمانهمباشد.مي هابخش ساير ظرفيت بهبود و توانمندسازي در اطلاعات و فناوري ارتباطات ابزارهاي از استفاده منظر
 گيري،شكل حال در روندهاي و تحولات اين عميق و صحيح درك و شناخت ريزان كشور با برنامه و گذارانياستس ،اطلاعات و ارتباطات

 ظرن اقتصادي در يهاحوزهساير  ساز توانمند عامل عنوانرا به ارتباطات و اطلاعات فناوري ملي، هايسياست و راهبردها از بسياري در
 ملاحظه توسعه ششم برنامه قانون) 68بند (ب)  ماده (به  توجه با دهند. افزايش را ملي درآمد و اشتغال استفاده از آن با تا اندگرفته

 هابخش يگرد در اطلاعات فناوري از استفاده خاص براي گسترش يريگجهت بيانگر »كاربرد توسعه« روي بر قانون يدتأك كه گردديم
  باشد.يم... و الكترونيك سلامت الكترونيك، تجارت الكترونيك، يكشاورز الكترونيك، دولتازجمله: 

 مطرح كشور چهارم توسعه و سوم يهابرنامه قانون در بار اولين ايران، اسلامي جمهوري نظام در ارتباطات و اطلاعات فناوري بكارگيري
 توسعه شمش و پنجم برنامه درقوانين بويژه توسعه كلان راهبردهاي و هابرنامه تدوين در و كشور بالادستي اسناد در آن از پس و گرديد

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 46ماده  3تبصره بر اساس  .گرفت قرار موردتوجه
سخه نو بدين منظور  المللي نموداي و بيندر ابعاد ملي ، منطقه آنها و وضعيت هاشاخصقدام به ارزيابي ا(سازمان فناوري اطلاعات)  

توسط وزارت ارتباطات  1394و نسخه دوم آن در ارديبهشت  1392فناوري اطلاعات و ارتباطات  در مردادماه  يهاشاخصاول نظام پايش 
  ي ابلاغ گرديد. هاي اجرايو فناوري اطلاعات به كليه دستگاه

و  هاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعاتپايش شاخص تكميل نظام و توسعهمنظور بهدر  راستاي اجراي قانون برنامه ششم توسعه، 
برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري  سازمانكارگروهي با حضور نمايندگان   ،ارتباطات و دولت الكترونيك

ر ب(نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) تشكيل و با برگزاري جلسات متعدد مديريتي و كارشناسي،فناوري اطلاعات ايران سازمان
ري اطلاعات فناو ينهزم رصد آخرين تحولات در،الملليينهاي كارشناسي بر روي اسناد مرجع و فرادست ملي و بمطالعات و تحليلاساس 

ري اطلاعات هاي فناوسند نظام پايش شاخص سوم، نگارش برنامه پنجم توسعهو تجارب حاصل از لت الكترونيك و توسعه دوو ارتباطات 
  است. شدهنيتدوتهيه و 

آوري اطلاعات، تحليل و انتشار نتايج بندي جمعها، زمانكليدي، اركان و مسئوليت يهاشاخصفهرست  ،دامنه شمول، اين سنددر 
تن با درنظرگرفو مشخص  شدهنيتدوهاي شاخصبر اساس را  وضعيت موجود توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور 

  قرارگرفته است: ياصول زير موردبازنگر
 جارت تالكترونيك و همراه،  دولت ،ازجملهاستاي توسعه كاربرد ارتباطات و فناوري اطلاعات در ربه موضوعات جديد  ويژه توجه

  و...  پايدار در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات اشتغال ،الكترونيكي يمحتوا ،بانكداري سيار ،1الكترونيكي و سيار
 المللي شده بينمراجع و تعاريف مستند و پذيرفته داراي يهاشاخص لحاظ 
   منتشره توسط اتحاديه جهاني مخابرات  2اصلي ارتباطات و فناوري اطلاعات يهاشاخصاستفاده از آخرين ويرايش 
  كاربردي يهاشاخصزيرساختي و توانمند ساز ارتباطات و فناوري اطلاعات در كنار  يهاشاخصتوجه به 
 يكي از كاربردهاي كليدي فناوري اطلاعات و ارتباطات عنوانبههاي توسعه دولت الكترونيك توجه ويژه به شاخص 

                                                      
١ e-commerce & m-commerce 
٢ ICT core indicator 



 د

 و اهداف  3»رويكرد توسعه پايدار«فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با توجه به  يهاشاخصمجموعه كليدي  يبهنگام ساز
 » ITU Connect 2020 Agenda « مصوب

  كشورتوسعه احكام برنامه ششم  در ارتباطات و اطلاعات فناوري يهاشاخصتوجه ويژه به 
  فناوري اطلاعات و ارتباطات. يهاشاخصمفهومي تدوين  تعريف مدل 

  
 

                                                      
٣ Sustainable development 
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و  ش شاخص هاي توسعه كاربرد فناوري اطالعاتيساختار نظام پا
  كيارتباطات و دولت الكترون

      
  فصل اول

  
    

 
  

  



 

٢ 

  هدف
آوري، تحليل و انتشار بندي جمعها و زماناركان و مسئوليتكليدي، يهاشاخص مشخص نمودن،پايش هدف از تدوين و ابلاغ نظام

منظور پايش مستمر وضعيت فناوري اطلاعات و ارتباطات نتايج وضعيت موجود توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران به
 توسعه فناوري اطلاعات و يللالمنيب يهاشاخصكشور در رتبه و همچنين ارتقاء  شدهفيتعرهاي كلان كشور مبتني بر شاخص

  .باشديم )5EGDIو توسعه دولت الكترونيك( )4IDIارتباطات(
پايش  اهداف نظام ازجمله الملليامكان تهيه و انتشار گزارش سالانه براي مراجع مندرج در قانون و نيز ساير نهادهاي بين فراهم نمودن

اراي نفعان دايي و ساير ذيهاي اجر. بديهي است كه كليه دستگاهباشديمتوسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات  يهاشاخص
  .هاي تخصصي  براي دستگاه خود هستندمجاز به تدوين و كنترل عمليات شاخص،تكليف

 اطلاعات يسازفراهم منظوربهدر قالب يك سند واحد  فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور وضعيتپايش  ،كاربرد اصلي اجراي اين نظام 
، الملليبين يهاشاخصلازم براي تحليل وضعيت موجود، بررسي ميزان پيشرفت كشور در راستاي قانون برنامه ششم توسعه و 

   باشد.اين حوزه ميريزي عملياتي در سياستگذاري و برنامه
  

  دامنه اجرا
ها و شرايط پايش و سنجش فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران در سطح كليدي، روش هايشاخصدر محدوده پايش  نظام اجرا دامنه

  ملي و فرابخشي است.
 تا پايان برنامه ششم توسعه بوده ليكن حسب ضرورت و يا صلاحديد براي بعد از برنامه ششم توسعهاجراء نظام پايش محدوده زماني  

  است. اجراقابل نيز
  

  كنندهمقام تصويب
و سازمان اداري و استخدامي كشور به  بودجه و برنامهقانون برنامه ششم توسعه، اين سند از سوي سازمان  68مطابق با بند (ب) ماده 

  شود.ذينفعان ابلاغ مي

  اسناد و مدارك بالادستي و مرتبط
 جمهوري اسلامي ايران.  سالهستيبانداز سند چشم 
 1396-1400ايران ( قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي.( 

 سند راهبردي برنامه ششم توسعه  

                                                      
٤ ICT Development Index 
٥ E-Government Development Index 
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  ها مسئوليتو  هانقش
 كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري وبودجهبرنامهسازمان  قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بر اساس

 فناوري اطلاعات و ارتباطاتتوسعه كاربردهاي  يهاشاخصمكلف به توسعه و تكميل نظام پايش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 
  اند.شده مذكور يهاشاخصو سنجش مستمر  رونيكدولت الكتو 
اطلاعات و توليد آمارهاي مرتبط با  يآورجمعمذكور يك يا چند دستگاه مسئوليت  يهاشاخصاطلاعات مرتبط با  يآورجمع منظوربه

، )نامهنظاماين  6و  4،5 ،3(موضوع جداولدستگاه مسئولسند تحت عنوان  نيدر اكه  دارند عهدهتخصصي موردنظر را بر  يهاحوزه
كه بيش از يك دستگاه مسئول دارند، سازمان فناوري اطلاعات مسئوليت تجميع اطلاعات مختلف  ييهاشاخصدر مورد  .اندشدهمشخص

  را بر عهده دارد.
 ارائه آمار و اطلاعات منظوربهلازم را  يهايهمكار ستيبايم اندشدهيمعرفدستگاه همكار  عنوانبهكه  ييهادستگاهدر همين راستا 

  .آورندعملمسئول به  يهادستگاهموردنياز 
 )، ITUاتحاديه جهاني مخابرات( ازجمله يالمللنيببا نهادها و مجامع  سازمان فناوري اطلاعات ايران سوابق همكاريبا توجه به 

ه مراجع ب طلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيكتوسعه كاربردهاي فناوري ا يهاشاخصآمار و اطلاعات رساني انتشار و اطلاعمسئوليت 
هاي در اين راستا، سازمان فناوري اطلاعات ايران موظف است هماهنگي. گرديده استمحول  اين سازمانالمللي به ربط ملي و بينذي

)، آمار و اطلاعات 6و  5، 4، 3دستگاههاي مسئول (موضوع جداول شماره و  آوردهعمللازم را با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به 
تحليلي از وضعيت  –اطلاعات تجميعيازمان فناوري اطلاعات ارائه دهند و مندرج در جداول مورداشاره را به س يهاشاخصمربوط به 

هاي ازمانس ره زماني با تأييد بالاترين مقامدر پايان هر دوو دولت الكترونيك هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور پايش شاخص
  .يابدكشور و اداري و استخدامي كشور انتشار مي وبودجهبرنامه



 

 

  

 

٤ 
  

  اصول

 اســـاس برخود و واحدهاي تابعه را  بهمربوط آوري آمار و اطلاعات تمهيدات لازم براي جمع اندموظفهاي اجرايي كليه دســـتگاه 
ز و دوره برو كياطلاعات و ارتباطات و دولت الكترون يتوســعه كاربرد فناور يهاشــاخص شيشــده در نظام پاهاي تعريفشــاخص

  فراهم آورند. رساني مذكور در سند، 
 و  اطلاعات يتوسعه كاربرد فناور يهاشاخص شياجراي نظام پا منظوربههاي لازم را همكاري اندموظفهاي اجرايي كليه دستگاه

، انجام دهند و ضــمن هماهنگي و )نامهنظاماين  6و  4،5، 3مســئول(موضــوع جداول يهادســتگاهبا  كيارتباطات و دولت الكترون
ـــدهاعلامبندي هنگام را مطابق با برنامه زمانهاي عملكردي و بهتعامل با واحدهاي تابعه، اطلاعات و گزارش ـــاس برو  ش  اس

  .، ارائه نمايند)نامهنظاماين  6و  4،5 ،3جداولمسئول(موضوع  يهادستگاه مطابق با واقعيت بهو  هاي موردنيازقالب
  گزارشــات  يزيربرنامهتصــميم ســازي و  منظوربه(ســازمان فناوري اطلاعات) موظف اســت  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ،

صيلي و تحليلي خود در  سعه كاربرد فناور يهاشاخصحوزه موردي، تف  صورتهبدولت الكترونيك را  و اطلاعات و ارتباطات يتو
  اداري و استخدامي كشور ارائه نمايد. برنامه و بودجه كشور و هايفصلي به سازمان

  يهاشاخص شينظام پاخصوص در  مربوطه وظايف، موظف است (سازمان فناوري اطلاعات)  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 
سعه كاربرد فناور ساند كيالكترون اطلاعات و ارتباطات و دولت يتو شواهد و آمار و  را به انجام بر شار اطلاعاتي كه با  از ثبت و انت

  متقن و مشخص داراي اختلاف زياد است، جلوگيري نمايد.
 ــتگاه اجرايي واگذار ميدر مواردي كه داده ــود، مســئوليت كيفيت نتايج بر عهده همان ها، آمار و بخشــي از گزارش به يك دس ش

ست و ستگاه اجرايي ا ستگاهي  د سطهبههيچ د صوص  وا سئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خ شار م  ياهگزارشانت
  نسبت به خروجي مرتبط با دستگاه خود رفع مسئوليت نشده است.تجميعي 

 ستگاه ست داراي تكليف در اين نظام مي اجرايي هايكليه د سالهباي شاخص هر سبه عملكرد  صاء و محا اي هها همكاريبراي اح
سازمان فناوري  وبودجهبرنامهسازمان لازم را با  شور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات( ستخدامي ك سازمان اداري و ا شور،  ك

ستگاه اطلاعات ايران) شند. لذا اين د شته با شخصيت حقوقي) و نمايندهدا شخ عنوانبهاي ها بايد واحد اداري ( ص نقطه ارتباطي (
وزه هاي از ح گانشود اين نمايندمعرفي نمايند. توصيه ميبه سازمان فناوري اطلاعات نتهاي مهرماه هرسال حقيقي) را حداكثر تا ا

ستگاهريزي برنامهيا حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات  شو د بر  شدهيمعرفسطح كيفيت همكاري و اثربخشي نماينده  د.نانتخاب 
  است.  كننده يمعرفعهده دستگاه 

  
  
  

  
  



 

 

  

 

٥ 
  

 ساختاراركان و 
، شدهدادهنشان  )1(ساختار اجرايي كه در شكل  كارميتقسمراتب تفويض اختيار، تبادل اطلاعات، همكاري و تعيين سلسله منظوربه

  طراحي گرديده است.

  
  
  

  سازي ظرفيت

و ســـازمان اداري و  كشـــور وبودجهبرنامهبه نمايندگي از ســـازمان (ســـازمان فناوري اطلاعات)  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 
اي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران، مجموعهدر حوزه پايش شاخصارتقاء سطح دانش و مهارت فني  منظوربه استخدامي كشور

 .  دينمايمنفعان مختلف برگزار هاي لازم را در قالب، دوره آموزشي يا يادگيري الكترونيكي براي ذيسازيها و ظرفيتاز آموزش

س )سازمان فناوري اطلاعات ايران( وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ست ن ساني بت به موظف ا درگاه تحت وب دو  تكميل و بروزر
سي)  سي/ انگلي سعه كاربرد فناور يهاشاخصمرتبط با  يهادادهالكترونيكي آوري امكان جمعبا زبانه (فار و  باطاتاطلاعات و ارت يتو

ها اقدام ها، آمارها و بارگذاري فايلثبت دادهامكان  نظام پايش) 6و  4،5، 3مســئول(موضــوع جداول يهادســتگاهاز دولت الكترونيك 
مديريت دادهكليه ذي كه ياگونهبهنمايد  ي المللبردار داخلي و بينها را در آن انجام دهند و مراجع بهرهها و گزارشنفعان بتوانند 

سال شبورد، اطلاعات  سالبتوانند در قالب دا سال جاري و  شور را در هاي آتي حوزه فناوري اطلاهاي قبل،  سالعات و ارتباطات ك  هر

 هاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيكنظام پايش شاخص يياجرا ساختار: 1 شكل



 

 

  

 

٦ 
  

شرايط  ننمودو همچنين فراهم  )روزرساني و نيز بهبود و ارتقاي سامانهبرداري، نگهداري و بهمشاهده نمايند. مسئوليت مديريت (بهره
  است. هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، به عهده سازمان فناوري اطلاعات ايراندرگاه نظام پايش شاخصبه دسترسي 

  
ست  سازمان فناوري اطلاعات ايران موظف ا شاهده  منظوربههمچنين  و اطلاعات مندرج در اين درگاه و دريافت  هادادهايجاد قابليت م

قابليت    ،هاي لازم به اين سامانه و داشبورد مربوطهدسترسيضمن ايجاد گزارشات متنوع (اعم از كارشناسي، تحليلي، مديريتي و .... ) 
  فراهم نمايد.را بصورت وب سرويس كشور و اداري و استخدامي كشور  وبودجهبرنامههاي سازمانارائه اطلاعات مورد نياز 

  رانياطلاعات و ارتباطات ا يفناور يهاشاخص شينظام پا يمراحل اجرا

  است. شدهمشخص توسعه، ، مراحل اجراي نظام پايش در طول برنامه ششمذيلدر جدول 
  

 و دولت الكترونيك فناوري اطلاعات و ارتباطات  هاي: مراحل اجراي نظام پايش شاخص1جدول 

  پايش پنجمدور   فعاليت
97-98  

پايش  ششمدور 
99-1400   

 و لحاظيالمللنيبحسب تعاريف جديد داخلي وهاشاخص بازنگري و بروز رساني
  1399  1397  احكام برنامه ششم توسعه  يهاشاخص

 قامبالاترين متوسطهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشورابلاغ نظام پايش شاخص
  1399  1398  و استخدامي كشور يواداركشور  وبودجهبرنامههاي سازمان

ازمان فناوري به سهاي ذينفع  و معرفي نمايندگان هر دستگاه وتعيين /بازبيني دستگاه
  1399  1398   اطلاعات ايران

و ايجاد يسازظرفيت،ها، تأمين منابعيسپارعمليات پايش مشتمل بر انجام برونانجام
  1399  1398   شدهنييتعها منطبق با وظايف زيرساخت

مقام مسئول در هر دييتأها باو ارسال اطلاعات عملكردي مرتبط با شاخصيآورجمع
  1399  1398  ها به سازمان فناوري اطلاعات ايراندستگاه و منطبق بر فرآيندها و شناسنامه شاخص

 دييتأا ب ها توسط سازمان فناوري اطلاعات ايرانكنترل كيفيت و بررسي مطلوبيت گزارش
  1400  1398  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 وبودجههبرناميهاسازمانارائه بهوتهيه گزارش تحليليبررسي گزارشات نظام پايش و 
  1400  1398  دييتأجهت  و اداري و استخدامي كشور

  1400  1398 وركشور و اداري و استخدامي كشوبودجهبرنامههايسند نظام پايش توسط سازمانتأييد

  1400  1398   ملليالبينرساني به ذينفعان ملي و نشر كاغذي و الكترونيكي و انجام امور اطلاع
  

 
  
  



 

 

  

 

٧ 
  

  مدل مفهومي

شاخص سند نظام پايش  ساس بر هاشاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران، در اين نگارش از  چوب مفهومي زير تدوين چار ا
  :اندگرديده

 

 
هاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيكشاخص: مدل مفهومي 2شكل   

 

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

 

٨ 
  

  هاتعداد شاخص
به تفكيك دوره بروزرساني و نحوه احصا هاشاخص: گزارش تعداد 2جدول   

 به تفكيك هاشاخصتعداد 

 جمع آمارگيري/ثبتي آمارگيري ثبتينحوه احصا /دوره بروزرساني

 2 0 0 2 ماهيانه
 2 0 0 2 ماههسه
 25 0 0  25 ماههشش
 116 0 44 72 سالهيك

  145 0 44 101 جمع
  46 2 0 44 احكام برنامه ششم 

 191 2 44 145 جمع كل
  

 
  

 



 

٩ 

و دولت شاخص هاي كليدي فناوري اطالعات و ارتباطات ايران 
الكترونيك

 
 

  فصل دوم
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

١٠ 
  

 

  :باشديمبه شرح ذيل   در اين فصل هاي كليدي فناوري اطلاعات و ارتباطاتمجموعه شاخص يبندطبقه
 

 اطلاعات و ارتباطات يفناور يهارساختيز -1

 اطلاعات و ارتباطات يبه فناور يدسترس -2

 اطلاعات و ارتباطات ياز فناور استفاده -3

 )Affordable ICT(بودن صرفهبه مقرون -4

 كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات -5

  (E-government and m-government)دولت الكترونيك و دولت همراه 
  (E-health) سلامت الكترونيك 

  و خانوار  وكاركسبدر  كيتجارت   الكترون
  )E-learningآموزش الكترونيكي(
 (E-content)محتواي الكترونيكي 

 )E-agriculture(كيالكترون يكشاورز
 اطلاعات و ارتباطات يفناور يو اجتماع ياقتصاد اثرات -6

 اطلاعات و ارتباطات يدر حوزه فناور دارياشتغال پا
 اطلاعات و ارتباطات يمحصولات و خدمات فناور يالمللنيتجارت ب

 اطلاعات و ارتباطات يو فناور ستيزطيمح
 اطلاعات و ارتباطات يفناور يثرات كلان اقتصادا

 توانمند ساز يهارساختيز -7
  اطلاعات يپژوهش در حوزه ارتباطات و فناور

  نترنتيا تيامن
 يمجاز يو مقررات ناظر بر فضا نيبسط قوان

 اطلاعات و ارتباطات يفناور يهامهارت -8



  
 

١١ 
  

 
 و دولت الكترونيك  كليدي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران يهاشاخص:مجموعه  3جدول 

يف
رد

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص 
دوره 

 بروزرساني
  به روزرسانيتاريخ   آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

فناوري اطلاعات و ارتباطات يهارساختيز  

الملل پهناي باند اينترنت بين 1
شركت ارتباطات زير  هگيگابيت بر ثاني  شدهاستفاده

 ساخت
 ماههشش ثبتي

سازمان تنظيم مقررات و 
 ارتباطات راديويي

2792 29/12/89  

الملل پهناي باند اينترنت بين 2
 زير شركت ارتباطات هگيگابيت بر ثانيده استفاده/ تجهيز ش تيباقابل

 ساخت
 شش ماهه ثبتي 

سازمان تنظيم مقررات و 
 ارتباطات راديويي

4030 29/12/89  

شركت ارتباطات زير  هگيگابيت بر ثاني پهناي باند اينترنت داخلي  3
 ساخت

 شش ماهه ثبتي
تنظيم مقررات و سازمان 

 ارتباطات راديويي
21200 29/12/98  

  



  
 

١٢ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 عملكرد خيتار عملكرد تيوضع نيآخر دستگاه همكار

ظرفيت ترانزيت ديتاي  4
 عبوري از كشور

 ترابيت بر ثانيه
شركت ارتباطات زير 

 ساخت
4694 29/12/98 - شش ماهه ثبتي   

ميزان توسعه شبكه فيبر  5
 نوري

 كيلومتر
شركت ارتباطات زير 

 ساخت
 شش ماهه ثبتي 

سازمان تنظيم مقررات و 
 ارتباطات راديويي

70789 29/12/98  

ظرفيت ذخيره سازي محتوي  6
 در فضاي ابري

 پتابايت
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - - كليه دستگاه هاي اجرايي يكساله  ثبتي

تعداد  مراكز داده امن و  7
 پايدار 

 مركز
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 شش ماهه ثبتي
وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطلاعات
- - 

  



  
 

١٣ 
  

  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 عملكرد خيتار عملكرد تيوضع نيآخر دستگاه همكار

ارتباطاتدسترسي به فناوري اطلاعات و 

مشتركين تلفن ثابت به ازاي  8
 نفر جمعيت 100هر 

 درصد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

30/09/89 34,85 كليه اپراتورهاي تلفن ثابت شش ماهه ثبتي  

مشتركين تلفن همراه به  9
 نفر جمعيت 100ازاي هر 

 درصد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

142,11 30/09/98 كليه اپراتورهاي تلفن همراه شش ماهه ثبتي  

10 
سرانه پهناي باند اينترنت 

  المللنيب
مگابيت بر ثانيه 
به ازاي هر كاربر

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

 يكساله  ثبتي 
شركت ارتباطات ير ساخت، 

 مركز آمار ايران 
41567 29/12/96  

  
  



  
 

١٤ 
  

يف
رد

 

 احصاءنحوه  دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

11 
درصد جمعيت تحت پوشش 
 سيگنال  شبكه تلفن همراه

 درصد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

96,5 30/9/98 كليه دارندگان پروانه مرتبط شش ماهه ثبتي  

12 

درصد جمعيت تحت پوشش 
سيگنال يك شبكه تلفن 

  G3همراه  
 درصد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

85 30/09/98 كليه دارندگان پروانه مرتبط شش ماهه ثبتي  

13 

درصد جمعيت تحت پوشش 
سيگنال  شبكه تلفن همراه  

G4  
 درصد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

81 30/09/98 كليه دارندگان پروانه مرتبط شش ماهه ثبتي  

14 
دسترسي پرسرعت به   امكان

 ) خانوار20روستاهاي بالاي (
 روستا

وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات

 شش ماهه ثبتي
شركت مخابرات ايران، مركز 

 آمار ايران
89 30/09/98  

  



  
 

١٥ 
  

  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

15 

نسبت جمعيت روستايي 
تحت پوشش خدمات  پهن 

 باند

 درصد
وزارت ارتباطات 
95,6 29/12/98 مركز آمار ايران  شش ماهه ثبتي و فناوري اطلاعات  

16 

نسبت روستاهاي با بيش از  
خانوار كه دفتر ارتباطات  20

روستايي و فناوري اطلاعات 
 دارند

 درصد
وزارت ارتباطات 
 سه ماه ثبتي  و فناوري اطلاعات

شركت مخابرات ايران،شركت 
پست جمهوري اسلامي ايران، 

 مركز آمار ايران 

- - 

17 

 20نسبت روستاهاي كمتر از 
خانوار داراي دسترسي به 

 تلفن عمومي

 درصد 
وزارت ارتباطات 
 شش ماهه ثبتي و فناوري اطلاعات

مخابرات ايران، مركز آمار شركت 
 ايران

- 
شاخص  نيامكان احصاء ا
وجود  يريدر طرح آمارگ
 ندارد

18 
نسبت خانوارهاي داراي 

 دسترسي به راديو
 درصد 

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

92,7 29/12/96 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   



  
 

١٦ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
 دوره

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

19 
نسبت خانوارهاي داراي 
 دسترسي به تلويزيون

 درصد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

99,6 29/12/69 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   

20 
نسبت خانوارهاي داراي 
 دسترسي به تلفن ثابت

 درصد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

65,8 29/12/96 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   

21 
نسبت خانوارهاي داراي 

 دسترسي به رايانه
 درصد 

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

69,7 29/12/96 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   

22 
نسبت خانوارهاي داراي 
 دسترسي به  اينترنت

 درصد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

72,8 29/12/96 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   

  



  
 

١٧ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

23 

نسبت خانوارهاي داراي 
 باند (پهندسترسي به  پهن 

برنامه  باهدفباند متناسب 
 ششم توسعه)

 درصد 
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات 

29/12/96 84,5 مركز آمار ايران  يكساله   آمارگيري  

24 
متوسط سرعت دسترسي 
 مشتركين(ثابت و سيار)

مگابيت بر ثانيه 
سازمان تنظيم 

مقررات و ارتباطات 
 راديويي

 شش ماهه ثبتي
 كليه اپراتورها و دارندگان پروانه

 مرتبط
10 30/09/98  

25 

نسبت  ديدارگاه هاي با 
 يريپذدسترسقابليت 

)accessability براي (
 اهگ داريد كلبه توانكمافراد 

 ها

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

 يكساله ثبتي 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

 راديويي
- - 

  
  
  
  



  
 

١٨ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

استفاده  از فناوري اطلاعات و ارتباطات

26 
ضريب نفوذ كاربران اينترنت 

 سال به بالا) 6ـ (
 درصد

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

70 29/12/97 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   

27 
 6رايانه ( ضريب نفوذ كاربران
 سال به بالا)

 درصد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

48,5 29/12/97 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   

28 
 6ضريب نفوذ تلفن همراه (

 سال به بالا)
 درصد 

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

  راديويي
142 29/12/98 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   

  
  
  



  
 

١٩ 
  

  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

29 
مشتركين پهن باند  نسبت

 ثابت به تفكيك سرعت
  درصد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

10,56 30/09/98 كليه دارندگان پروانه مرتبط شش ماهه ثبتي  

30 
مشتركين پهن باند  نسبت

 سيار به تفكيك سرعت
 درصد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

80,9 30/09/98 كليه دارندگان پروانه مرتبط سه ماه ثبتي   

31 
ضريب نفوذ مشتركين پهن 

 باند(ثابت و سيار)
 درصد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

90,65 29/12/98 پروانهكليه دارندگان  شش ماهه ثبتي  

32 

نسبت كاربراني كه در 
هاي اجتماعي شركت شبكه
 سال به بالا) 6كنند (مي

 درصد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

70,5 29/12/96 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   



  
 

٢٠ 
  

  بودن صرفهبهمقرون

33 

سبد هزينه فناوري اطلاعات 
  و ارتباطات  

)ICT Price Basket( 
 درصد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

 يكساله  ثبتي 
كليه اپراتورهاي تلفن ثابت، 

 PAPتلفن همراه و 
29/0  30/09/98  

34 

نسبت قيمت  پهن باند ثابت 
گيگا بايت) به  1(با مصرف 

 درآمد سرانه ناخالص ملي

 درصد

تنظيم  سازمان
مقررات و ارتباطات 

 راديويي
اپراتورهاي تلفن ثابت،  كليه يكساله ثبتي

 PAP تلفن همراه و
62/0  30/09/98  

35 

نسبت قيمت ماهانه پهن باند 
مگا  500سيار(با مصرف 

درآمد سرانه  بايت) به
 ناخالص ملي

 درصد

تنظيم  سازمان
مقررات و ارتباطات 

 راديويي
اپراتورهاي تلفن ثابت،  كليه يكساله ثبتي

 PAP تلفن همراه و
16/0  30/09/99  

36 

نسبت قيمت ماهانه تلفن 
همراه (اعتباري) به درآمد 

 سرانه ناخالص ملي

 درصد

تنظيم  سازمان
مقررات و ارتباطات 

 راديويي
اپراتورهاي تلفن ثابت،  كليه يكساله ثبتي

 PAP تلفن همراه و
247/0  30/09/98  



  
 

٢١ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

37 

نسبت قيمت ماهانه تلفن 
ثابت به درآمد سرانه ناخالص 

 ملي

 درصد

تنظيم  سازمان
مقررات و ارتباطات 

 راديويي
اپراتورهاي تلفن ثابت،  كليه يكساله ثبتي

 PAP تلفن همراه و
04/0  30/09/98  

38 

هاي ساليانه نسبت هزينه
اطلاعات و مرتبط با فناوري 

ارتباطات به كل هزينه خانوار 
(به تفكيك هزينه مربوط به 

 خدمات و تجهيزات)

 درصد
سازمان فناوري 
29/12/96 6236307 ايران مركز آمار يكساله آمارگيري اطلاعات ايران  

39 

ميزان كاهش ساليانه هزينه 
ها  CDNپهناي باند اتصال 

 به شبكه ملي اطلاعات 

 درصد
سازمان فناوري 
 يكساله ثبتي اطلاعات ايران

سازمان تنظيم مقررات و 
اپراتورهاي ،  ارتباطات راديويي

 PAP تلفن ثابت، تلفن همراه و
50 29/12/98  

  
  
  
  
  



  
 

٢٢ 
  

كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات

دولت الكترونيكي و همراه 

40 

نسبت خدمات الكترونيكي دولتي 
ارائه شده به شهروندان به كل 

تفكيك كانال ارائه خدمات، به 
خدمت (تلفن همراه، اينترنت، 

پيشخوان، كيوسك، تلفن ثابت و 
 غيره)

 درصد
سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 يكساله  ثبتي 
 ، سازمان فناوري اطلاعات ايران 

 هاي اجراييكليه دستگاه
67 20/12/98  

41 

نسبت خدمات الكترونيكي دولتي 
 كلبه وكارهاكسبارائه شده به 

خدمات به تفكيك كانال ارائه خدمت 
(تلفن همراه،اينترنت، 

پيشخوان،كيوسك، تلفن ثابت و 
 غيره

 درصد
سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 يكساله  ثبتي 
 ، سازمان فناوري اطلاعات ايران 

 هاي اجراييكليه دستگاه
56 20/12/98  

42 

نسبت استعلامات الكترونيكي بين 
، استعلامات كلبههاي اجرايي دستگاه

به تفكيك كانال ارائه (تلفن همراه، 
اينترنت، پيشخوان، كيوسك، تلفن  

 ثابت و غيره)

 درصد
سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 يكساله  ثبتي 
 ، سازمان فناوري اطلاعات ايران 

 هاي اجراييكليه دستگاه
47 20/12/98  

43 

نسبت معاملات دولتي الكترونيكي 
 لكبه(مناقصه، مزايده و خريد كالا)  

 معاملات دولتي

 درصد
وزارت صنعت و معدن 

 و تجارت
   سازمان فناوري اطلاعات ايران يكساله  ثبتي 

  



  
 

٢٣ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
به روزرسانيتاريخ  عملكرد   

44 

يي ي اجراهادستگاهميانگين امتياز 
 در شاخص مشاركت الكترونيك

 

 امتياز

سازمان اداري و 
، استخدامي كشور
سازمان فناوري 

  اطلاعات
 

67,7 20/12/97 اجرايي يهادستگاهكليه  يكساله  ثبتي   

45 

نسبت ارائه خدمات الكترونيكي 
روستاهاي بالاي  حوزه بهداشت در

 حوزهخدمات  كلبه)خانوار 20(
 بهداشت

 درصد
وزارت بهداشت،درمان 

 و آموزش پزشكي
 ماههشش ثبتي 

سازمان اداري و استخدامي 
كشور، سازمان فناوري اطلاعات 

 ايران

81 29/12/98  

46 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
 الكترونيكي حوزه بهداشت در

 )خانوار20روستاهاي بالاي (

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات

 شش ماهه ثبتي 

سازمان اداري و استخدامي 
كشور،وزارت بهداشت،درمان و 
آموزش پزشكي،سازمان فناوري 

 اطلاعات ايران

-  

47 

نسبت ارائه خدمات الكترونيكي 
روستاهاي بالاي  حوزه آموزش  در

 خدمات آموزش كلبه)خانوار 20(

 درصد
وزارت آموزش و 

 پرورش
 ماههشش ثبتي 

سازمان اداري و استخدامي 
كشور ،وزارت علوم تحقيقات و 
فناوري،سازمان فناوري اطلاعات 

 ايران

-  



  
 

٢٤ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

48 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
 آموزش  در الكترونيكي حوزه

 )خانوار20روستاهاي بالاي (

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات

 شش ماهه ثبتي 

سازمان اداري و استخدامي 
كشور،وزارت آموزش و 

پرورش،وزارت علوم تحقيقات و 
فناوري،سازمان فناوري اطلاعات 

 ايران

-  

49 

نسبت ارائه خدمات الكترونيكي 
روستاهاي  حوزه كشاورزي در

خدمات  كلبه)خانوار 20بالاي (
 كشاورزي

 درصد
وزارت جهاد 
 كشاورزي

 ماههشش ثبتي 

سازمان اداري و استخدامي 
كشور ،سازمان فناوري اطلاعات 

 ايران

58 08/04/99  

50 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
 الكترونيكي حوزه كشاورزي در

 )خانوار20روستاهاي بالاي (

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات

 ماههشش ثبتي 

سازمان اداري و استخدامي 
كشور،وزارت جهاد 

كشاورزي،سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

20,81 29/12/98  

51 

نسبت ارائه خدمات الكترونيكي 
روستاهاي بالاي  حوزه بانكداري در

 خدمات بانكي كلبه)خانوار 20(

 درصد

بانك مركزي 
جمهوري اسلامي 

 ايران

 ماههشش ثبتي 

سازمان اداري و استخدامي 
ايران،سازمان  بانكپستكشور،

 فناوري اطلاعات ايران

-  

  



  
 

٢٥ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

52 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
 الكترونيكي حوزه بانكداري در

 )خانوار20روستاهاي بالاي (

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات

 ماههشش ثبتي 

سازمان اداري و استخدامي 
كشور،پست بانك ايران،سازمان 

 فناوري اطلاعات ايران

81 29/12/98  

 

53 

 هاي الكترونيكي بهنسبت پرداخت
هاي واريزي به كل پرداخت
 هاي اجرايي دولتحساب دستگاه

 درصد

وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، بانك 
 مركزي ج.ا.ا

100 13/11/98 هاي اجراييكليه دستگاه يكساله ثبتي  

54 

هاي نسبت كارمندان دستگاه
اجرايي كه از اينترنت استفاده 

 كنند به كل كارمندانمي

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

  - هاي اجراييكليه دستگاه يكساله  ثبتي 

55 

هاي اجرايي كه به نسبت دستگاه
شبكه ملي اطلاعات دسترسي دارند 

 اجرايي يهادستگاهبه كل 

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

  - هاي اجراييكليه دستگاه يكساله  ثبتي 



  
 

٢٦ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
به روزرساني تاريخ عملكرد   

56 

هاي اجرايي كه نسبت دستگاه
داراي درگاه (پرتال) امن و 

  استاندارد هستند
 اجرايي  يهادستگاهبه كل 

 درصد
سازمان اداري و 
 يكساله  ثبتي   استخدامي كشور

كليه ،سازمان فناوري اطلاعات 
 هاي اجراييدستگاه

80,43 29/12/97  

57 
ميانگين امتياز عملكرد ميز خدمت 

 اجرايي  يهادستگاهدر 
 درصد

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 63,31 29/12/97 هاي اجراييكليه دستگاه يكساله  ثبتي

نسبت خدمات اصلاح فرايند شده   58
سازمان اداري و   درصد  خدمات كلبه

  29/12/97  38,87  هاي اجراييكليه دستگاه   سالهكي  ثبتي  استخدامي كشور

سلامت الكترونيكي

59 

نسبت  ارائه  خدمات الكترونيكي 
در حوزه سلامت (به تفكيك بخش 

 )يردولتيغدولتي و 
 درصد

وزارت بهداشت درمان 
 و آموزش پزشكي 

 - - سازمان اداري و استخدامي كشور سالهكي ثبتي



  
 

٢٧ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

60 
نسبت مراكز سلامت داراي 

 دسترسي به اينترنت
 درصد 

وزارت بهداشت درمان 
 و آموزش پزشكي 

 سالهكي ثبتي

وزارت ارتباطات و فناوري 
اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي (سازمان بيمه سلامت 

 ايران)

-  

61 
سطح استفاده از رايانه و اينترنت 
 درصدبراي مديريت اطلاعات فردي بيمار

وزارت بهداشت درمان 
 و آموزش پزشكي 

  -    سالهكي ثبتي 

و خانوار وكاركسبتجارت   الكترونيك در 

62 
ه كه از رايان ييوكارهاكسبنسبت 

 كننده ميداستفا
 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات 

33 29/12/98 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري   

 

63 

ه ك وكارهاكسبنسبت كارمندان 
متناوب از رايانه استفاده  طوربه

 كنند مي

 درصد 
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات 

33 29/12/98 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري   

 



  
 

٢٨ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

64 

كه از  ييوكارهاكسبنسبت 
كنند به اينترنت استفاده مي

تفكيك نوع فعاليت و نوع 
 دسترسي به اينترنت

 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 ،فناوري اطلاعات 
سازمان فناوري 
  اطلاعات ايران

33 29/12/98 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري   

 

65 

ه ك وكارهاكسبنسبت كارمندان 
از اينترنت استفاده  مستمر طوربه

 كنندمي

 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 ،فناوري اطلاعات 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

29 29/12/98 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري   

 

66 

كه داراي  ييوكارهاكسبنسبت 
درگاه (پرتال) امن و استاندارد 

 هستند

 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 ،فناوري اطلاعات
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

9 29/12/98 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري   

67 
ق كه از طري ييوكارهاكسبنسبت 

 نندكاينترنت سفارش دريافت مي
 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 ،اطلاعاتفناوري 

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

2 29/12/98 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري   

  



  
 

٢٩ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

68 
ق كه از طري ييوكارهاكسبنسبت 

 كننداينترنت سفارش ارائه مي
 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 ،فناوري اطلاعات
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

  ‐ مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري 

69 
كه داراي  ييوكارهاكسبنسبت 

 اينترانت هستند
 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 ،فناوري اطلاعات
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

38 29/12/98 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري   

70 
كه داراي  ييوكارهاكسبنسبت 

 اكسترانت هستند
 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 ،فناوري اطلاعات
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

8 29/12/98 مركز آمار ايران  يكساله  آمارگيري   

71 
 صورتبهدرصد خريد افراد كه 

 درصد .شوديمآنلاين  انجام 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - ‐ - يكساله  آمارگيري

  



  
 

٣٠ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

72 

درصد خريد كالا و خدمات 
آنلاين توسط افراد (به  صورتبه

تفكيك نوع كالا و خدمات،داخلي و 
 خارجي)

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - ‐ -  سالهكي آمارگيري

73 
متوسط هزينه صرف شده خانوار 

 آنلاين  يدهايخردر 
 ريال

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - - -  سالهكي آمارگيري

74 

نسبت خريد آنلاين با استفاده از 
دستگاه دستي (% خريد آنلاين 

 لكبهافراد با موبايل، تبلت و ...) 
 خريد آنلاين

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - - -  سالهكي آمارگيري

75 

تعداد سفارشات آنلاين در سه ماه 
ها (وب اخير به تفكيك كانال

 ها، ...)ها، اپليكيشنسايت

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - ‐ -  سالهكي آمارگيري



  
 

٣١ 
  

بانكداري الكترونيكي و  سيار

76 

هاي بانكي يا غير تعداد حساب
بانكي (پول الكترونيكي، كيف پول 
الكترونيكي) متصل به تلفن همراه 

 نفر جمعيت 100به ازاي هر 

 درصد

بانك مركزي 
جمهوري اسلامي 

 ايران 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات   سالهكي ثبتي 
 راديويي 

-  

77 

هاي بانكي يا غير تعداد حساب
بانكي (پول الكترونيكي، كيف پول 
الكترونيكي) فعال  متصل به تلفن 

نفر جمعيت  100همراه به ازاي هر 
(داراي يك تراكنش مالي در سه 

 ماه گذشته)

 درصد

بانك مركزي 
جمهوري اسلامي 

 ايران 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات   سالهكي ثبتي 
 راديويي

-  

78 

هاي بانكي يا غير تعداد حساب
بانكي (پول الكترونيكي، كيف پول 
الكترونيكي) فعال  متصل به تلفن 

نفر  100همراه به ازاي هر 
ل حصوجمعيت به تفكيك م

(پول الكترونيكي،  شدهارائه
 بانكداري سيار)

 درصد

بانك مركزي 
جمهوري اسلامي 

 ايران 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات   سالهكي ثبتي 
 راديويي

-  

79 

هاي ماهيانه تراكنش ريالي حجم
هاي بانكي يا غير بانكي حساب

 فعال متصل به تلفن همراه 

 ارديليم هزار
 ريال

بانك مركزي 
جمهوري اسلامي 

 ايران 

 سالهكي ثبتي 
مقررات و ارتباطات سازمان تنظيم 

 راديويي
-  



  
 

٣٢ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

80 
هاي ماهيانه پرداخت تعداد تراكنش

 الكترونيك به تفكيك ابزار 
 تعداد تراكنش

بانك مركزي 
جمهوري اسلامي 

 ايران 

  - - ماهيانه ثبتي 

81 
هاي ماهيانه حجم ريالي تراكنش

 هاي الكترونيكپرداخت

 ارديليم هزار
 ريال

بانك مركزي 
جمهوري اسلامي 

 ايران 

  - - ماهيانه ثبتي 

 آموزش الكترونيكي 

82 

نسبت مدارسي كه از راديو براي 
كاربردهاي آموزشي استفاده 

 كنندمي

 درصد 
وزارت 

0 31/03/99 - سالهكي ثبتي   وپرورشآموزش  

83 

نسبت مدارسي كه از تلويزيون 
براي كاربردهاي آموزشي استفاده 

 كنند مي

 درصد
وزارت 

 وپرورشآموزش
81 31/03/99 - سالهكي ثبتي   



  
 

٣٣ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار يروزرسانبه

 درصد  به رايانه آموزشي آموزدانشنسبت  84
وزارت 

 وپرورشآموزش
41 31/3/99 - سالهكي ثبتي   

 درصد  نسبت دانشجو به رايانه آموزشي  85

وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، وزارت 
بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي، 

سازمان آموزش فني 
 اي كشور و حرفه

 - سالهكي ثبتي 
سايت دانشگاها و ده رايانه در 

موسسات آموزش  18941
 عالي ثبت شده است.

31/3/99  

86 

نسبت مراكز آموزش عالي داراي 
دسترسي به اينترنت به تفكيك 

 نوع دسترسي

 درصد

وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، وزارت 
بهداشت درمان و 
 آموزش پزشكي 

دانشگاه و مركز به  144 - سالهكي ثبتي 
25/02/99  متصل هستند mplsشبكه   

87 

 دهكنناستفادهتعداد مراكز آموزشي 
هاي يادگيري مبتني بر از روش

 رايانه

 تعداد

وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، وزارت 
بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي، 

وزارت 
، وپرورشآموزش

سازمان آموزش فني 
 اي كشور و حرفه

83 20/02/99 - سالهكي ثبتي   



  
 

٣٤ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد شاخصعنوان 
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

88 

نسبت استاداني كه براي آموزش 
گيري از فناوري دروس با بهره
 انددهيدآموزشاطلاعات 

 درصد 

وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، وزارت 
بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي، 

وزارت 
، وپرورشآموزش

سازمان آموزش فني 
 اي كشور و حرفه

  - - سالهكي ثبتي 

89 

توانند نسبت معلميني كه مي
هاي فناوري اطلاعات و دوره

 ارتباطات را آموزش دهند

 درصد

وزارت 
، وپرورشآموزش

سازمان آموزش فني 
 اي كشور و حرفه

095/0 - سالهكي ثبتي   31/03/99  

90 

از  كنندهاستفادهمراكز آموزشي 
هاي يادگيري مبتني بر روش

اينترنت  به تفكيك نوع دسترسي 
 (باند باريك،پهن باند و هر دو)

 درصد

وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، وزارت 
بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي، 

وزارت 
، وپرورشآموزش

سازمان آموزش فني 
 اي كشور و حرفه

83 31/03/99 - سالهكي ثبتي   



  
 

٣٥ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

91 

به شيوه  شدهارائهنسبت دروس 
يادگيري الكترونيكي(به تفكيك 

 برخط و الكترونيكي)

 درصد

وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، وزارت 
بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي، 

وزارت 
، وپرورشآموزش

سازمان آموزش فني 
 اي كشور و حرفه

 - سالهكي ثبتي 
85 
 
 

31/03/99  
 
 

92 

نسبت مدارس داراي دسترسي به 
اينترنت به تفكيك نوع دسترسي 

  مدارس كشور  كلبه
 درصد

وزارت 
 وپرورشآموزش

87 31/30/99 - سالهكي ثبتي  

محتواي الكترونيكي

93 
توليد محتواي بومي در فضاي 

 مجازي
 پتابايت

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

  - اجرايي يهادستگاهكليه   سالهكي ثبتي

  



  
 

٣٦ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

94 
نسبت آثار الكترونيكي رسمي چاپ 

 و نشر شده به تفكيك نوع اثر 
 درصد

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسلامي 

  - - سالهكي ثبتي 

95 

هاي عمومي كه نسبت كتابخانه
داراي درگاه (پرتال) امن و 

 استاندارد در ارائه محتوا هستند 

 درصد 
هاي نهاد كتابخانه

 عمومي كشور 
01/11/98 98,4 - سالهكي ثبتي   

96 

هايي كه داراي درگاه نسبت موزه
(پرتال) امن و استاندارد در ارائه 

 محتوا هستند

 درصد

وزارت ميراث 
فرهنگي،گردشگري و 

  صنايع دستي
11/03/99 20,81 - سالهكي ثبتي   

97 

هاي آرشيو ملي كه نسبت سازمان
داراي درگاه (پرتال) امن و 

 استاندارد در ارائه محتوا هستند 

 درصد 
سازمان اسناد و 

 ملي ايران  كتابخانه
قابل احصا است 99تا پايان سال   - سالهكي ثبتي   



  
 

٣٧ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

98 
نسبت اسناد در آرشيوهاي ملي كه 

 اند ديجيتال شده
 درصد

سازمان اسناد و 
 كتابخانه ملي ايران 

  -  سالهكي ثبتي 
قابل احصا  99تا پايان سال 

 است

99 

ه اي كديجيتال شدهنسبت اسناد 
به شكل آنلاين در دسترس عموم 

 هستند

 درصد
سازمان اسناد و 

 كتابخانه ملي ايران 
  - سالهكي ثبتي

قابل احصا  99تا پايان سال 
 است

100 
هايي كه از زبان نسبت وب سايت

 كنندفارسي استفاده مي
 درصد 

ي روازمان فناس
 اطلاعات ايران 

  - -  سالهكي ثبتي 

101 
 ايپديكيوسهم مقالات فارسي و 

 مقالات  كلبه
 درصد 

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران

  - -  سالهكي ثبتي 

  



  
 

٣٨ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

102 

نسبت كاربران اينترنت كه به 
شكل آنلاين خبر، مجله، روزنامه و 

 خوانند كتاب مي

 درصد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

29/12/96 29,1 -  سالهكي آمارگيري  

103 

نسبت كاربران اينترنت كه به 
شكل آنلاين تلويزيون تماشا 

 كنندمي

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

29/12/96 7,3 -  سالهكي آمارگيري  

104 

نسبت كاربران اينترنت كه صفحه 
شخصي وب خود را مديريت 

 كنندمي

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

29/12/96 4,2 -  سالهكي آمارگيري  

105 
هاي آرشيو ملي با نسبت سازمان

 دسترسي به اينترنت پهن باند 
 درصد

سازمان اسناد و 
 كتابخانه ملي ايران 

 - - - سالهكي ثبتي 

  



  
 

٣٩ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

106 
با دسترسي به  هاموزهنسبت 

 اينترنت پهن باند
 درصد

ميراث  وزارت
 گردشگري،فرهنگي 

  و صنايع دستي
 

11/03/99 45,58 - سالهكي ثبتي   

107 
هاي عمومي با نسبت كتابخانه

 دسترسي به اينترنت پهن باند
 درصد

هاي نهاد كتابخانه
 عمومي كشور 

01/11/98 98,5 - سالهكي ثبتي  

108 
ه ب هاآنكه متن  ييهاكتابتعداد 

 است  شدهليتبدصوت 
 تعداد

سازمان اسناد و 
 كتابخانه ملي ايران 

  - - سالهكي ثبتي 

109 

نسبت كاربران اينترنت كه محتوي 
توسط خودشان را (متن،  دشدهيتول

تصوير، برعكس، ويديو، موسيقي و 
غيره) را براي اشتراك به صفحات 

 كنندوب منتقل مي

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

19,2 29/12/96     سالهكي آمارگيري  

  
  



  
 

٤٠ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

110 

نسبت كاربران اينترنت كه با 
افزارهاي واقع در استفاده از نرم

اينترنت صفحه گسترده مستندات 
 كنندتوليد مي

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

14,5 29/12/96     سالهكي آمارگيري  

الكترونيككشاورزي 

111 

از  هكننداستفادهنسبت كشاورزان 
خدمات  ارتباطات و فناوري 

 با حوزه كشاورزي مرتبطاطلاعات 

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات

 سالهكي ثبتي
  وزارت جهاد كشاورزي

 
-  

112 

از  هكننداستفادهنسبت كشاورزان 
تجهيزات  ارتباطات و فناوري 

 اطلاعات  مرتبط با حوزه كشاورزي

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات

 سالهكي ثبتي
  وزارت جهاد كشاورزي

 
-  



  
 

٤١ 
  

توانمند ساز يهارساختيز 

پژوهش در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات

113 

نسبت بودجه تحقيق و توسعه 
 لكبهارتباطات و فناوري اطلاعات 

هاي تحقيق و توسعه كشور بودجه
 درصد

 وبودجهبرنامهسازمان 
 كشور

  سالهكي ثبتي
معاونت علمي و فناوري 

، وزارت علوم، جمهورسيير
 تحقيقات و فناوري

7,84 29/12/98  

114 

مرتبط با حوزه   ISIنسبت مقالات 
ICT مقالات  كلبهISI شدهچاپ 

 توسط پژوهشگران داخل كشور 

 درصد 

وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، وزارت 
بهداشت درمان و 
 آموزش پزشكي 

01/02/99 13,1 -  سالهكي ثبتي  

115 

ه در حوز شدهثبتنسبت اختراعات 
فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط 
افراد مقيم داخل كشور در سطح 

ات اختراع كلبهالمللي ملي و بين
توسط افراد مقيم داخل  شدهثبت

 كشور 

 درصد
پژوهشگاه ارتباطات و 

 فناوري اطلاعات
  سالهكي ثبتي

 مركز مالكيت معنوي
و املاك  اسنادثبتسازمان 

 كشور

-  



  
 

٤٢ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

116 

چهار فناوري  در پژوهشنسبت 
نوين (نسل پنجم تلفن 

عظيم،پردازش  يهادادههمراه،
هش پژو كلبهابري،اينترنت اشيا) 

در حوزه فناوري اطلاعات و 
 ارتباطات

 درصد
پژوهشگاه ارتباطات و 

 فناوري اطلاعات 
  سالهكي ثبتي 

معاونت علمي، و فناوري 
 ه، پژوهشگاجمهورسيير

فناوري اطلاعات ايران (وزارت 
 علوم، تحقيقات و فناوري)

16,4 31/01/99  

117 

در  شدهانجامهاي نسبت پژوهش
حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات 

 شدهانجامهاي پژوهش كلبه
 توسط پژوهشگران داخل كشور 

 درصد
پژوهشگاه ارتباطات و 

 فناوري اطلاعات
 سالهكي ثبتي

معاونت علمي و فناوري 
 ه، پژوهشگاجمهورسيير

فناوري اطلاعات ايران (وزارت 
 علوم، تحقيقات و فناوري)

- 

 ديشاخص با ق نيا
 يابلاغ اعتبار م يصيتشخ

تواند معتبر و قابل سنجش 
 .باشد

118 

اتصال مراكز علمي و نسبت 
تحقيقاتي به اينترنت پهن باند به 

 تفكيك سرعت دسترسي

 درصد 

وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، وزارت 

بهداشت و درمان و 
آموزش پزشكي، 

 هاي علميهحوزه

 سالهكي ثبتي

وزارت ارتباطات و فناوري 
اطلاعات (شركت ارتباطات 

، سازمان فناوري رساختيز
 اطلاعات ايران)

-  

امنيت اينترنت 

119 

ماه  سه درنسبت افرادي كه 
گذشته دچار حوادث امنيتي در 

  اندشدهاستفاده از اينترنت 
 درصد 

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

مركز آمار ايران / مراجع   سالهكي آمارگيري 
 آمارگيري تخصصي 

-  



  
 

٤٣ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

120 

نسبت افرادي كه از ابزارهاي 
امنيت فناوري اطلاعات 

(ضدويروس، ضد هرزنامه، فايروال 
و غيره) براي حفاظت از رايانه 

هاي خود استفاده شخصي و داده
 كنندمي

 درصد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

مركز آمار ايران / مراجع   سالهكي آمارگيري 
 آمارگيري تخصصي 

-  

121 

در خصوص  دشدهيتولمستندات  
 حفاظت فرزندان در فضاي مجازي

)child online 
protection  نشريات،مجلات و

(.. 

 تعداد

وزارت فرهنگ و 
 مركزارشاد اسلامي(

 و اطلاعات فناوري
 )ديجيتال يهارسانه

  -سازمان فناوري اطلاعات ايران  سالهكي ثبتي 

122 

سال خانوار  18نسبت فرزندان زير 
كه در استفاده از اينترنت دچار 

 اند حوادث امنيتي شده

 درصد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

مركز آمار ايران / مراجع   سالهكي آمارگيري 
 آمارگيري تخصصي 

-  

123  

نسبت خانوارهايي كه اقدامات 
حفاظتي در رابطه با استفاده از 

سال خود از  18فرزندان زير 
 برحسبدهند، اينترنت انجام مي

 نوع فعاليت 

 درصد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

مركز آمار ايران / مراجع   سالهكي آمارگيري 
 آمارگيري تخصصي 

-  

  



  
 

٤٤ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

تعداد سرورهاي امن اينترنت به   124
سازمان فناوري   درصد   جمعيت ونيليمكيازاي هر 

مركز آمار ايران / مراجع    سالهكي  آمارگيري   اطلاعات ايران 
   -  آمارگيري تخصصي 

بسط قوانين و مقررات ناظر بر فضاي مجازي 

125 

 دهشنيتدوتعداد قوانين و مقررات 
در حوزه فناوري اطلاعات و 

 ارتباطات 

 قانون

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

  سالهكي ثبتي

شوراهاي مرتبط با فاوا و فضاي 
مجازي، قوه قضاييه، وزارت 
دادگستري، وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسلامي 

27 30/09/98  

126 

و مقررات تنظيم  هانامهنييآتعداد 
در  كنندهمصرفبازار و حمايت از 

حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 تعداد

سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

 راديويي

0 30/09/98     سالهكي ثبتي  

 ارتباطات و فناوري اطلاعات يهامهارت

127 

هاي فناوري افراد با مهارت
اطلاعات و ارتباطات به تفكيك 

 نوع مهارت

سازمان فناوري   تعداد 
 اطلاعات ايران 

29/12/96 35044261 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري   



  
 

٤٥ 
  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

خالص در دوره دوم  نامثبتنسبت    128
وزارت   درصد  آموزش (مدارس كشور) 

31/03/99 81,64  مركز آمار ايران    سالهكي  ثبتي   وپرورشآموزش  

 درصد نويسي در سطح دانشگاهنام 129

وزارت علوم، تحقيقات 
وزارت  ،و فناوري 

بهداشت درمان و 
 آموزش پزشكي

  - مركز آمار ايران   سالهكي ثبتي

 درصد  تحصيل يهاسالميانگين  130
وزارت آموزش و 

 پرورش 
31/03/99 12,2 مركز آمار ايران   سالهكي ثبتي   

 درصد  ديجيتالي باسواددرصد افراد  131
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - مركز آمار ايران  سالهكي آمارگيري 
 

 



  
 

٤٦ 
  

اثرات اقتصادي و اجتماعي فناوري اطلاعات و ارتباطات

اشتغال پايدار در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

132 

به تفكيك  ICTتعداد متخصصين 
(جنسيت، سن، مدرك تحصيلي و 

 حوزه آموزشي)

 تعداد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - مركز آمار ايران  سالهكي آمارگيري 
 

 

133 

م گران نرتعداد سازندگان و تحليل
هاي كاربردي افزار و برنامه

 اي رايانه

 تعداد 
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري 
 

 

134 
ها و تعداد متخصصان پايگاه دادگاه

 اي هاي رايانهشبكه
 درصد تعداد

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري 
 

 

135 
هاي اطلاعات و تعداد تكنسين

 ارتباطات
 درصد تعداد

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري 
 

 



  
 

٤٧ 
  

                

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

136 

هاي پشتيباني تعداد تكنسين
عمليات و كاربران فناوري 

 اطلاعات و ارتباطات

 درصد تعداد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري 

 
- 
 

 

137 
هاي مخابرات و تكنسين تعداد

 پخش راديويي و تلويزيوني 
 درصد

سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري 
- 
 

 

138 

نسبت نيروي شاغل در بخش 
فناوري اطلاعات و ارتباطات به كل 

 نيروي شاغل كشور 

 درصد
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٤٨ 
  

تجارت بين المللي محصولات و خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات

139 

نسبت صادرات محصولات و 
خدمات فناوري اطلاعات به 

   يرنفتيغصادرات 
 درصد

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

ارتباطات و فناوري وزارت   سالهكي ثبتي 
 اطلاعات

- - 

يف
رد

  

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 دستگاه همكار

آخرين وضعيت 
 تاريخ به روزرساني عملكرد 

140 
نسبت واردات محصولات و خدمات 

 واردات كلبهفناوري اطلاعات 
 درصد

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 سالهكي ثبتي
ارتباطات و فناوري وزارت 

 اطلاعات
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٤٩ 
  

محيط زيست و فناوري اطلاعات و ارتباطات 

141 
) e‐wasteپسماند الكترونيكي (

 در كشور  دشدهيتول

كيلوگرم به 
ازاي هر نفر 

 جمعيت

سازمان حفاظت 
 -  سالهكي ثبتي   ستيزطيمح

 
- 
 

 يپسماندها ديسرانه تول
و  زاتيبه تجه ،مربوطيبرق

و  يكيالكتر يلوازم برق
در كشور در حدود  يكيالكترون

هرنفر در  يبه ازا لوگرميك 7
گردد يسال برآورد م  

142 

هاي انتشار گازهاي گلخانه
توسط بخش مخابرات /  دشدهيتول

فناوري اطلاعات و ارتباطات به 
 ازاي هر ابزار 

وزارت ارتباطات و تن به هر ابزار 
 اطلاعات يفناور

 ،سازمان فناوري اطلاعات ايران  سالهكي ثبتي 
 ستيزطيمحسازمان حفاظت 

-  

143 

ميزان كاهش انتشار گازهاي 
ده با ا ستفا  دشدهيتولهاي گلخانه

 از فناوري اطلاعات و ارتباطات 

 ميليون تن
وزارت ارتباطات و 

 اطلاعات يفناور
  -  ستيزطيمحسازمان حفاظت ، يكساله  ثبتي 

  
  
  
  
  



  
 

٥٠ 
  

  

يف
رد

 

 نحوه احصاء دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرساني
 تاريخ به روزرساني آخرين وضعيت عملكرد  دستگاه همكار

اثرات كلان اقتصادي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات

144 

 يبخش فناور افزودهارزشسهم 
از توليد اطلاعات و ارتباطات 

به ناخالص داخلي كل كشور 
اطلاعات و  يفناور كيتفك

  ارتباطات

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات

 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري
3,39 
 

29/12/98  

145  
بخش فناوري   افزودهارزشرشد 

اطلاعات و ارتباطات به تفكيك 
  بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات

 درصد 
وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطلاعات

 مركز آمار ايران   سالهكي آمارگيري
30,5 
 

29/12/98  

  
  
  



 

٥١ 

در احكام شاخص هاي مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
  برنامه ششم توسعه

  
  

  سومفصل 
  
  

 
  



  

  

  

 

٥٢ 
  

  مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات  در احكام برنامه ششم توسعه يهاشاخص: 5جدول 

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

 دوره
  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  يقانونماده دستگاه همكاربروزرساني

بخش  افزودهارزشمتوسط رشد ساليانه  1
 ارتباطات 

 درصد
وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطلاعات
 تابعه يواحدهاساير   سالهكي ثبتي

) 2جدول شماره (
 )3ماده (

رشد ارزش افزوده زير بخش 
  36,7=  97به  96ارتباطات سال 

رشد ارزش افزوده زيربخش فناوري 
34,2= 97به  96سال  ITاطلاعات يا 

  

29/12/97  

متوسط رشد ساليانه اشتغال در بخش  2
 ارتباطات

 درصد
وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطلاعات
 تابعه يواحدهاساير   سالهكي ثبتي

) 2جدول شماره (
 )3ماده (

3,4  29/12/97  

 در يگذارهيسرمامتوسط رشد ساليانه   3
 بخش ارتباطات

 درصد
وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطلاعات
 تابعه يواحدهاساير   سالهكي ثبتي

) 2جدول شماره (
 )3ماده (

-    

كل عوامل  يوربهرهمتوسط رشد ساليانه  4
 توليد در بخش ارتباطات

 درصد
وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطلاعات
  سالهكي ثبتي

سازمان اداري و 
  استخدامي كشور
(سازمان ملي 

 )يوربهره

) 2جدول شماره (
 )3ماده (

-    

ميزان پيشرفت  توسعه و تكميل سامانه  5
 تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)

 سالهكي ثبتيوزارت صنعت،معدن،تجارت  درصد
 يهادستگاهتمامي 

 اجرايي
 )9ماده (

  درحال توسعه مي باشد  



  

  

  

 

٥٣ 
  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

 دوره
  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  يقانونماده دستگاه همكاربروزرساني

6 
نسبت برگزاري مناقصات و انجام معاملات 

معاملات  كلبهاز طريق سامانه ستاد 
 معاملات محرمانه) جزبهدولت(

 سالهكي ثبتيوزارت صنعت،معدن،تجارت  درصد
 يهادستگاهتمامي 

 اجرايي
 )9ماده (

  
مخرج كسر حجم معاملات دولت 

   ستيدر دسترس ن
معاملات انجام شده در سامانه  آمار

ه ب ديو خر دهيستاد اعم از مناقصه، مزا
(  1389. سال گردديشرح اعلام م

)/ الير ارديليم 0,02مبلغ:  - 4تعداد:
1390 )77 - 2 /(1391 )1401 - 

51 /(1392 )9621-1,608 /(1393 
)16970 - 5,794 /(1395 )16129 - 

47,547 /(1396 )45672 - 
126,956 /(1397 )145913 - 
397,248 /(1398 )250862 - 
847,911(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

 

٥٤ 
  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

 دوره
  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  يقانونماده دستگاه همكاربروزرساني

7 
اجرايي كه در سامانه  يهادستگاهنسبت 

سادا ثبت اموال و دارايي انجام داده اند 
 اجرايي يهادستگاه كلبه

 درصد
وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
  سالهكي ثبتي  

بند (پ) ماده 
)10( 

57,45 

  
21/11/98  

8 
كل  يدارخزانهميزان دسترسي بر خط  

كليه  يهاحسابكشور به اطلاعات 
اجرايي و نهادهاي عمومي  يهادستگاه

 يردولتيغ

 سالهكي ثبتي بانك مركزي درصد

وزارت امور اقتصادي و 
دارايي،ساير 

 اجرايي يهادستگاه

) 1تبصره (
 )17بند(ب) ماده (

100 

  
13/11/98  

 منظوربهنظارتي برخط  يهاسامانهتعداد  9
 پيشگيري از تخلفات در نظام بانكي 

   سالهكي ثبتي بانك مركزي تعداد
بند (الف) ماده 

)18( 
1 

  
13/11/98  

10 

نسبت دريافت الكترونيكي و برخط 
، جهت اعطاي ازيموردن يهااستعلام

تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع 
(نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي  ربطيذ

و  هابانكمالياتي و نظاير آن) براي 
 كلبهمؤسسات اعتباري غيربانكي 

 مورد نياز يهااستعلام

 يكساله ثبتي بانك مركزي درصد
ساير دستگاه هاي 

 اجرايي
) 18بند(ب) ماده(

25 

  
13/11/98  

11 
ارتقاء رتبه كشور در شاخص رقابت پذيري 

 اندازدر منطقه چشم 
 يكساله ثبتي وزارت  اموراقتصاد و دارايي رتبه

سازمان برنامه و بودجه 
 كشور

بند (الف) ماده 
)22( 

 رتبه نزول 2

  
  



  

  

  

 

٥٥ 
  

  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

دوره 
  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  ماده قانوني دستگاه همكاربروزرساني

12 
در شاخص حقوق ارتقاء رتبه كشور 

 مالكيت در منطقه چشم انداز
 رتبه

وزارت  اموراقتصاد و 
 دارايي

 يكساله ثبتي
سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

بند (الف) ماده 
)22( 

4 
  

26/11/98  

13 
ارتقاء رتبه كشور در شاخص كسب و كار 

 در منطقه چشم انداز
 رتبه

وزارت  اموراقتصاد و 
 دارايي

 يكساله ثبتي
برنامه و سازمان 

 بودجه كشور

بند (الف) ماده 
)22( 

كشور  25از  20در جايگاه 
 منطقه 

  

  

14 
پيشرفت ايجاد و بهره برداري سامانه ميزان

 ثبت حقوق و مزايا 
 درصد

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 ) 29ماده( - يكساله ثبتي

100 
  

2//12/98  

15 
سطح پوشش نقشه هاي حد نگاري 

 طبيعي(كاداستر) منابع 
 هكتار

سازمان حفاظت محيط 
 زيست

 يكساله ثبتي
دستگاه هاي اجرايي 

 مرتبط
 )38بند(ذ) ماده(

-    

16 
توسعه و تكميل سامانه يكپارچه اطلاعات 

 مكاني  و زير ساخت هاي مورد نياز
 يكساله ثبتي وزارت راه و شهرسازي درصد

دستگاههاي اجرائي  
 مرتبط

 50 )59بند(ت) ماده (
  

14/4/99  

17 
ميزان مشاركت دستگاه هاي اجرايي در به 

 اشتراك گذاري داده هاي مكاني 
 درصد

سازمان نقشه برداري 
 يكساله ثبتي  كشور

وزارت راه و 
 شهرسازي

 )59بند(ت) ماده (
-    

  
  
 



  

  

  

 

٥٦ 
  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

دوره 
  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  ماده قانوني دستگاه همكاربروزرساني

18 

نسبت خدمات الكترونيكي شده دستگاه 
هاي اجرايي به كل خدمات با قابليت  

  الكترونيكي 
 

 درصد
سازمان اداري و  

 استخدامي كشور
 يكساله ثبتي 

هاي كليه دستگاه
 اجرايي

 )67بند (پ) ماده (

57 
  

20/12/98  

19 

هاي اجرايي كه  نسبت خدمات دستگاه
دفاتر ،  يدفاتر پستحداقل  در يكي از 

دفاتر ارتباطات و خدمات دولت  شخوانيپ
يي ارائه ) روستاICTاطلاعات ( يو فناور

 گردند به كل خدمات قابل واگذاريمي

 درصد

سازمان اداري و  
استخدامي كشور،سازمان 

تنظيم مقررات و 
 ارتباطات راديويي

 يكساله ثبتي 
هاي كليه دستگاه

 اجرايي
) 67بند (پ) ماده (

-    

20 

درصد پاسخگويي  الكترونيكي به 
 يهادستگاهدر  ازيموردن يهااستعلام

اجرايي به كل استعلام هاي مورد نياز در 
 دستگاه هاي اجرايي

 درصد

وزارت امور اقتصادي و 
دارايي،سازمان فناوري 

،سازمان اطلاعات ايران 
 استخدامي كشوراداري و 

 يكساله ثبتي

كليه دستگاههاي 
اجرائي موضوع 

) قانون 5ماده(
مديريت خدمات 

 كشوري 

 )67بند (ث)ماده(

    

  
  
  
  



  

  

  

 

٥٧ 
  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

دوره 
  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  ماده قانوني دستگاه همكاربروزرساني

21 

دسترسي در  شاخص رتبه زير شاخص 
) IDIتوسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات (

 در منطقه

 رتبه
سازمان فناوري اطلاعات 

 ايران

ثبتي و 
 آمارگيري

 )68بند (ب) ماده ( مركز آمار ايران يكساله

 در منطقه  11رتبه 

  
  

22 
رتبه كشور در شاخص توسعه ارتباطات و 

 رتبه )IDIفناوري اطلاعات (
اطلاعات سازمان فناوري 

 ايران

ثبتي و 
 آمارگيري

 )68بند (ت) ماده ( مركز آمار ايران يكساله
81 
  

2017  

23 
رتبه كشور در شاخص توسعه دولت 

 رتبه )EGDIالكترونيك(
سازمان فناوري اطلاعات 

 ايران
 يكساله ثبتي

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 )68بند (ت) ماده (
86 
  

2018  

24 

افزايش مراجعه افراد به سامانه هاي ارائه 
  دهنده خدمات دستگاه هاي اجرايي 

 

 درصد 
سازمان فناوري اطلاعات 

 ايران 
 يكساله ثبتي

سازمان اداري و 
استخدامي كشور ، 
كليه دستگاههاي 
اجرائي موضوع 

) قانون 5ماده(
مديريت خدمات 

  كشوري

 )68بند (ت)ماده(

-    



  

  

  

 

٥٨ 
  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

دوره 
  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  ماده قانوني دستگاه همكاربروزرساني

25 
نسبت افزايش معاملات و تجارت كالا و 

 خدمات  الكترونيكي 
 درصد

وزارت 
 صنعت،معدن،تجارت 

 يكساله ثبتي
تمامي دستگاه هاي 

 اجرايي
 )68بند (ث)ماده(

-    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



  

  

  

 

٥٩ 
  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

دوره 
  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  ماده قانونيدستگاه همكاربروزرساني

26 

به خدمات  داراي دسترسينسبت مدارس 
ارتباطات و فناوري اطلاعات به كل 

مدارس شهرهاي زير بيست هزار نفر 
 ،روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ

 درصد
وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطلاعات
 يكساله ثبتي

وزارت آموزش و 
 پرورش

 )69ماده(

    

27 

پرونده هاي فعال ثبت شده در نسبت 
سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان  

  به جمعيت كل كشور
 

 درصد
وزارت بهداشت و درمان و 

 آموزش پزشكي
 شش ماهه ثبتي

پايگاه ملي آمار 
ايران و سازمان 
 ثبت احوال كشور

 )74بند(الف) ماده(
    

28 

نسبت  افراد داراي پرونده هاي الكترونيك 
تأمين اجتماعي به جمعيت كل رفاه و 
 كشور

 درصد
وزارت كار،تعاون و رفاه 

 اجتماعي
 شش ماهه ثبتي

كليه سازمان ها، 
صندوق ها، نهادها 

و دستگاههاي 
اجرائي فعال در 

حوزه رفاه و تأمين 
 اجتماعي

 )81ماده(

    

وزارت ارتباطات و فناوري   درصد  )يبريا(سيكيانيسامانه پدافند را پيشرفت  29
  شش ماهه  ثبتي  اطلاعات

شوراي عالي 
فضاي مجازي و 

سازمان پدافند غير 
 عامل

  )108بند (ب) ماده(
    

30 

تعداد دوره هاي آموزشي 
رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه 

 هاي اجرايي

 تعداد
تمامي دستگاه هاي 

 اجرايي
 )109بند (ب) ماده (    شش ماهه ثبتي

    



  

  

  

 

٦٠ 
  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

دوره 
  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  ماده قانونيدستگاه همكاربروزرساني

31 
ي قضاينسبت ابلاغ الكترونيكي اوراق 

 كل اوراق ابلاغيبه
 وزارت دادگستري يك ساله ثبتي قوه قضاييه درصد

) جدول 2رديف (
بند(د) ماده -)16(

)113( 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

 

٦١ 
  

  
  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

دوره 
 بروزرساني

  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  ماده قانونيدستگاه همكار

32 

هاي بايگاني الكترونيكي نسبت پرونده
هاي بايگاني در حوزه حقوقي كل پروندهبه

 و قضايي

 وزارت دادگستري يك ساله ثبتي قوه قضاييه درصد

) جدول 3رديف (
بند (د)  ماده -)16(

)113( 

56  19/12/98  

33 
نسبت صدور اسناد مالكيت 

 كل اسنادحدنگاري(كاداستري) به
 درصد

و سازمان ثبت اسناد 
 املاك كشور

    يك ساله ثبتي
) جدول 18رديف (

بند (د)  ماده -)16(
)113( 

    

34 
نسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به 

 كل استعلاماتاستعلامات املاك  به
 درصد

سازمان ثبت اسناد و 
 املاك كشور

 وزارت دادگستري يك ساله ثبتي

) جدول 19رديف (
بند(د)  ماده -)16(

)113( 

94 

  
18/1/99  

35 
نسبت ثبت الكترونيكي فوري (كمتر از دو 

 كل معاملاتروز) خلاصه معاملات به
 درصد

سازمان ثبت اسناد و 
 املاك كشور

 وزارت دادگستري يك ساله ثبتي

) جدول 20رديف (
بند(د)  ماده -)16(

)113( 

98  18/1/99  

36 
درصد رشد الكترونيكي نمودن فرآيند 

 هاي قضاييدادرسي پرونده
 وزارت دادگستري يك ساله ثبتي قضاييه قوه درصد

) جدول 3رديف (
بند(د)  ماده -)17(

)113( 

100 
  

19/12/98  



  

  

  

 

٦٢ 
  

37 

تعداد پرونده هاي راكد الكترونيكي نسبت 
به كل پرونده هاي راكد اعم از راكد  شده

 الكترونيكي شده و نشده 

 وزارت دادگستري يك ساله ثبتي قوه قضاييه درصد

) جدول 4رديف (
بند(د)  ماده -)17(

)113( 

    

 وزارت دادگستري يك ساله ثبتي قوه قضاييه تعداد هاي ثبتي الكترونيكي شدهتعداد پرونده 38

) جدول 5رديف (
بند(د)  ماده -)17(

)113( 

 
1136110 

  

19/12/98  

يف
رد

 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 
 احصا

دوره 
 بروزرساني

  تاريخ به روزرساني  آخرين وضعيت عملكرد  ماده قانونيدستگاه همكار

39 

اك اسناد و امل يپايگاه مل شرفتيپ زانيم
  كشور

 

 درصد
اسناد و سازمان ثبت

 املاك كشور 
 )114ماده (  يك ساله ثبتي

0,7 
  

18/1/99  

درصد راه اندازي و ساماندهي دفاتر املاك   40
اسناد و سازمان ثبت  درصد  به صورت الكترونيكي و برخط

  )114ماده (   يك ساله  ثبتي  املاك كشور  
-    

41 
درصد راه اندازي سامانه بازرسي كارآمد 

 كشف تخلفات قضات و كاركنان قضايي 
 100 )116بند (ب) ماده ( وزارت دادگستري يك ساله ثبتي قوه قضاييه درصد

  
19/12/98  

42 

درصد راه اندازي سامانه سجل 
مالي با قابليت استعلام هاي محكوميت

 برخط

 يك ساله ثبتي قوه قضاييه درصد

 ، يزارت دادگسترو
امور وزارت 

 ييو دارا ياقتصاد
 يبانك مركز، 

 ياسلام يجمهور
 رانيا

 )116بند (پ) ماده (

0 
  

19/12/98  



  

  

  

 

٦٣ 
  

43 

سامانه متمركز قوه برخط  يدسترسامكان 
اموال  ياطلاعات يها به بانكقضاييه 

ي (در خصوص و حقوق يقياشخاص حق
 اموال اشخاص محكوم عليهم)

 يك ساله ثبتي قوه قضاييه درصد

 ،يوزارت دادگستر
 يارتباطات و فناور

امور  ، اطلاعات
 ييو دارا ياقتصاد

بند (الف) ماده 
)117( 

0  19/12/98  

44 

هاي هاي الكترونيكي دستگاهتعداد سامانه
اجرايي متصل به  درگاه الكترونيكي قوه 

 قضاييه

 يك ساله ثبتي قوه قضاييه تعداد
كليه دستگاه هاي 

 اجرايي
 )117بند (ث) ماده (

14 
  

19/12/98  

45  

  
هاي اجرايي متصل به مركز تعداد دستگاه

  )NIXملي تبادل اطلاعات (
  

 ) بند (ث)67ماده (  -  يكساله   ثبتي  سازمان فناوري اطلاعات  دستگاه
  قانون برنامه ششم

241  29/12/98  

وزارت ارتباطات و  درصد   سامانه صيانت اجتماعي استقرار 46
  -  يكساله  ثبتي  فناوري اطلاعات

سند راهبردي برنامه 
هدف  ششم توسعه
 )8شماره (

70  29/12/98  



 

٦٤ 

شاخص هاي بين المللي ارتباطات و فناوري اطالعات

 

  
  چهارم فصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦٥ 

 اطلاعات يارتباطات و فناور يالمللنيب يهاشاخص: 6جدول 

يف
رد

  

  دستگاه همكار  دوره بروزرساني  ءنحوه احصا  دستگاه اصلي مرتبط  واحد  عنوان شاخص

  IDI ( ICT Development Indexشاخص توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (
  )ITUاتحاديه جهاني مخابرات ( بين المللي شاخص : مرجع

  ICT access -زيرشاخص دسترسي  -1
  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي  يك ساله  ثبتي  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  درصد  نفر 100مشتركين تلفن ثابت به ازاي هر   1
  تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييسازمان   يك ساله  ثبتي  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  درصد  نفر 100مشتركين تلفن همراه به ازاي هر   2

الملل به ازاي هر كاربر (بيت بر پهناي باند اينترنت بين  3
  شركت ارتباطات زير ساخت  يك ساله  ثبتي  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  درصد  ثانيه)

  سازمان فناوري اطلاعات ايران،  يك ساله  آمارگيري  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  درصد  درصد خانوارهاي داراي كامپيوتر  4
  مركز آمار ايران

  سازمان فناوري اطلاعات ايران،  يك ساله  آمارگيري  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  درصد  درصد خانوارهاي داراي دسترسي به اينترنت  5
  مركز آمار ايران

  ICT use  - زير شاخص استفاده -2

  سازمان فناوري اطلاعات ايران،  يك ساله  آمارگيري  ارتباطات و فناوري اطلاعاتوزارت   درصد درصد كاربران اينترنت  6
  مركز آمار ايران

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي  يك ساله  ثبتي  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  درصد نفر 100مشتركين پهن باند ثابت در هر   7

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي  يك ساله  ثبتي  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  درصد نفر 100مشتركين پهن باند سيار در هر   8
  

  skills  ICT -زيرشاخص مهارت  -3
  نسازمان فناوري اطلاعات ايرا  يك ساله  ثبتي  وزارت آموزش و پرورش  سال  متوسط سال تحصيلي  9
  سازمان فناوري اطلاعات ايران  يك ساله  ثبتي  پرورشوزارت آموزش و   درصد  نويسي در سطح دبيرستاننام  10



  

 

  

 

٦٦ 
  

يف
رد

  

  دستگاه همكار  دوره بروزرساني  ءنحوه احصا  دستگاه اصلي مرتبط  واحد  عنوان شاخص

  سازمان فناوري اطلاعات ايران  يك ساله  ثبتي  وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  درصد  نويسي در سطح دانشگاهنام  11
  
  
  
  
  
 



  

 

  

 

٦٧ 
  

يف
رد

  

دستگاه اصلي   واحد  عنوان شاخص
  مرتبط

نحوه 
  ءاحصا

دوره 
  همكار دستگاه  بروزرساني

  )EGDI) - E-Government Development Index( كيشاخص توسعه دولت الكترون
  )United nationsسازمان ملل متحد ( بين المللي شاخص : مرجع

  OSI(- Online Service Indexزيرشاخص خدمات بر خط( -1

خدمات مقدماتي و پايه   1  
سازمان اداري و   1تا 0بدون واحد از  

 استخدامي كشور

-ثبتي
  مميزي
UN 

سازمان فناوري اطلاعات ايران،تمامي دستگاه   يك ساله
  هاي اجرايي

سازمان اداري و   1تا 0بدون واحد از  خدمات ارتقاء يافته  2
 استخدامي كشور

-ثبتي
  مميزي
UN 

اطلاعات ايران،تمامي دستگاه سازمان فناوري   يك ساله
  هاي اجرايي

سازمان اداري و   1تا 0بدون واحد از  خدمات تبادلي  3
 استخدامي كشور

-ثبتي
  مميزي
UN 

سازمان فناوري اطلاعات ايران،تمامي دستگاه   يك ساله
  هاي اجرايي

ل يافتهاخدمات اتص  4 سازمان اداري و   1تا 0بدون واحد از  
 استخدامي كشور

-ثبتي
  مميزي
UN 

سازمان فناوري اطلاعات ايران،تمامي دستگاه   يك ساله
  هاي اجرايي

   Telecommunication Infrastructure Index   - (TII)زير شاخص زير ساخت هاي مخابراتي  -2

وزارت ارتباطات و   درصد كاربران اينترنت به ازاي هر صد نفر  5
  فناوري اطلاعات

آمارگير
  اطلاعات ايران،سازمان فناوري   يك ساله  ي

  مركز آمار ايران

وزارت ارتباطات و   درصد خطوط تلفن ثابت به ازاي هر صد نفر  6
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات   يك ساله  ثبتي  فناوري اطلاعات

  راديويي

وزارت ارتباطات و   درصد مشتركين تلفن همراه به ازاي هر صد نفر  7
  تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييسازمان   يك ساله  ثبتي  فناوري اطلاعات
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وزارت ارتباطات و   درصد مشتركين اينترنت ثابت به ازاي هر صد نفر  8
  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي  يك ساله  ثبتي  فناوري اطلاعات

وزارت ارتباطات و   درصد مشتركين اينترنت سيار به ازاي هر صد نفر  9
  يك ساله  ثبتي  فناوري اطلاعات

  
  

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
  

  
  Human Capital Index- (HCI) -زيرشاخص سرمايه انساني -3

وزارت آموزش و   درصد  نرخ باسوادي بزرگسالان  10
 سازمان فناوري اطلاعات ايران،مركز آمار ايران  يك ساله  آمارگيري  پرورش

  

وزارت آموزش و   درصد  نام خالصنرخ ثبت  11
  -  يك ساله  ثبتي  پرورش

وزارت آموزش و   سال سال تحصيلي مورد انتظار  12
  -  يك ساله  ثبتي  پرورش

وزارت آموزش و   سال  متوسط سال تحصيلي  13
  -  يك ساله  ثبتي  پرورش



  

 

  

 

٦٩ 
  

يف
رد

  

دستگاه اصلي   واحد  عنوان شاخص
دوره   ءنحوه احصا  مرتبط

  دستگاه همكار  بروزرساني

  )Networked readiness index( شاخص آمادگي شبكه اي     
  )World Economic Forumمجمع جهاني اقتصاد (  بين المللي شاخص : مرجع

A. زيرشاخص  محيط-  Environment Subindex   

 محيط سياست و قانونگذاري  1
وزارت ارتباطات و   7تا 1بدون واحد از  

 فناوري اطلاعات

امتياز نشانگرهاي 
  مميزي-مرتبط

WEF 
  دستگاه هاي و نهادها تمامي  يك ساله

وزارت ارتباطات و   7تا 1بدون واحد از   محيط نوآوري و كسب و كار  2
 فناوري اطلاعات

امتياز نشانگرهاي 
  مميزي-مرتبط

WEF 
  تمامي دستگاه هاي و نهادها  يك ساله

B.  زيرشاخص آمادگي-  Readiness Subindex    

ارتباطات و وزارت   7تا 1بدون واحد از     وضعيت زير ساخت ها  1
 فناوري اطلاعات

امتياز نشانگرهاي 
  مميزي-مرتبط

WEF 
  تمامي دستگاه هاي و نهادها  يك ساله

وزارت ارتباطات و   7تا 1بدون واحد از  ICTميزان مقرون به صرفگي   2
 فناوري اطلاعات

امتياز نشانگرهاي 
  مميزي-مرتبط

WEF 
  تمامي دستگاه هاي و نهادها  يك ساله

وزارت ارتباطات و   7تا 1بدون واحد از   افرادميزان مهارت   3
 فناوري اطلاعات

امتياز نشانگرهاي 
  مميزي-مرتبط 

WEF 
  تمامي دستگاه هاي و نهادها  يك ساله

C. زير شاخص  استفاده  Usage Subindex  -    

وزارت ارتباطات و   7تا 1بدون واحد از  استفاده فردي  1
 فناوري اطلاعات

امتياز نشانگرهاي 
  مميزي-مرتبط 

WEF 
  تمامي دستگاه هاي و نهادها  يك ساله



  

 

  

 

٧٠ 
  

وزارت ارتباطات و   7تا 1بدون واحد از  استفاده تجاري  2
 فناوري اطلاعات

امتياز نشانگرهاي 
  مميزي-مرتبط 

WEF 
  تمامي دستگاه هاي و نهادها  يك ساله

وزارت ارتباطات و   7تا 1بدون واحد از  استفاده دولتي  3
 فناوري اطلاعات

نشانگرهاي امتياز 
  مميزي-مرتبط 

WEF 
  تمامي دستگاه هاي و نهادها  يك ساله

D. زير شاخص تاثير- SubindexImpact 

وزارت ارتباطات و   7تا 1بدون واحد از  ICTاقتصادي  راتيتأث  1
  فناوري اطلاعات

امتياز نشانگرهاي 
  مميزي-مرتبط 

WEF 
  و نهادها يهادستگاهتمامي   سالهكي

وزارت ارتباطات و   7تا 1بدون واحد از  ICT  اجتماعي راتيتأث  2
 فناوري اطلاعات

امتياز نشانگرهاي 
  مميزي-مرتبط 

WEF 
  و نهادها يهادستگاهتمامي   سالهكي



 

  

 

 

71 
 

 

  نشانگرهاي مرتبط با هر پارامتر در شاخصNRI 

  

يف
رد

 

  يازدهيامتتوضيح و نحوه   نشانگر  پارامتر

1 

سياست محيط 
  و قانونگذاري

  گذارقانون يواحدهااثرگذار بودن 
  پارلمان يا كنگره قانون گذاري  ياثرگذارميزان 

   1نيست امتياز برابر  مؤثر اصلاً اگر 
  7است امتياز برابر  مؤثراگر خيلي 

2 
قوانين مربوط به فناوري اطلاعات و 

  ICTارتباطات  

  
  ميزان ارتقاء قوانين مرتبط با ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور 

  براي مثال ، تجارت الكترونيك ، امضاي الكترونيك ، حفاظت از حقوق مشتري . 
  1 افتهينتوسعه اصلاً اگر 

  7 افتهيتوسعهبسيار خوب 

  ضاييقاستقلال  3
  هاشركتاعضاي دولت ، شهروندان و   ريتأثميزان استقلال قوه قضاييه از 

  1است  مؤثراگر بسيار 
  7آزاد و مستقل است  كاملاًاگر 

  كارايي سيستم حقوقي در رفع منازعات 4
  اختلافات  وفصلحلبراي تجارت خصوصي چه قدر در  يقانون چارچوبميزان كارايي ايجاد 

  1 ناكارآمد كاملاًاگر 
   7كارآمد  كاملاًاگر 
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5 
كارايي سيستم حقوقي در به چالش 

  كشيدن قوانين 

  ميزان آساني به چالش كشيدن اقدامات دولت براي تجارت خصوصي از طريق سيستم قانوني 
  1اگر خيلي سخت است 

  
  

  7اگر خيلي آسان است 

  محافظت از مالكيت معنوي 6
  وضعيت حفاظت از مالكيت معنوي از قبيل اقدامات ضد جعل و كپي 

  1خيلي ضعيف است اگر 
  7اگر خيلي قوي است 

7 
 افزارنرمبه  رمجازيغ افزارنرمنرخ تكثير 

  شدهنصب
 شدهنصب يافزارهانرم كلبه رمجازيغ يافزارهانرمتعداد 

 

8 
و تشريفات براي اجرايي  هاروالتعداد 

   نامهموافقتنمودن يك قرارداد يا 

براي حل يك مناقشه ، از لحظه تشكيل اسناد شكايت و ارائه به دادگاه تا گرفتن جواب    ياهيروتعداد  مراحل 
 . شوديمنهايي شمارش 

مراحل واگذاري آن به قاضي ، مراحل دادرسي  اين شاخص مشتمل بر مراحل تهيه سند و به جريان اندازي آن ،
كشورها به دست  يهاداده يسازنرمالز طريق . امتياز اباشديمقضاوت  درآوردنو قضاوت ، و مراحل به اجرا 

  .ديآيم
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9 
براي اجرايي نمودن  ازيموردن يروزهاتعداد 

  يك قرارداد

از لحظه تشكيل اسناد شكايت و ارائه به دادگاه تا گرفتن جواب  براي حل يك مناقشه ، ازيموردن يروزهاتعداد 
 .ديآيمكشورها به دست  يهاداده يسازنرمال. امتياز از طريق شوديمنهايي شمارش 

10 

 و نوآوري محيط
  وكاركسب

  موجود بودن آخرين فناوري
  وضعيت موجود بودن آخرين تكنولوژي در كشور

  1اگر موجود نيست 
 7وسيع موجود است  صورتبهاگر 

11 
ها (سرمايه گذاران  VCموجود بودن 
  ) ريپذسكير

  نانيكارآفردر كشور شما براي   ريخطرپذ گذارهيسرماميزان آساني يافتن 
  1اگر خيلي سخت است 
 7اگر خيلي آسان است 

  درصد نرخ ماليات كل به سود  12
دارايي ، ماليات  يهااتيمالماليات نيروي انساني و مشاركت اجتماعي ،  جمع ماليات شامل ماليات سود،

ا به داده هاي كشوره يسازنرمالامتياز از طريق  تغييروتبديل و ساير ماليات ها  به عنوان درصدي از سود تجاري.
  آيد.دست مي 

13 
تعداد روز هاي مورد نياز براي شروع كسب 

  و كار 

  
زمان ميانگيني از لحظه توجيه وجود شركت تا زماني كه شركت به صورت قانوني بتواند شروع به كار كند مد 

 آيد.امتياز از طريق نرمال سازي داده هاي كشورها به دست مي  نظر است.
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14 
 براي شروع ازيموردنروال و تشريفات  تعداد

  وكاركسبيك 

دولتي  يهايكارگزاربيروني براي مثال (  يهابخششركت با   مؤسسان وانفعالفعلهر نوع  عنوانبه هيروكي
، بازرسان ، اسناد رسمي ) و.. است. ميانگيني تعداد روال ها از لحظه توجيه وجود شركت تا زماني كه شركت 

.ديآيمكشورها به دست  يهاداده يسازنرمالامتياز از طريق  است. مدنظرقانوني بتواند شروع به كار كند  صورتبه

  شدت رقابت بومي  15
  ميزان شدت رقابت در بازار

  1اگر شديد نيست 
   7اگر خيلي شديد است 

 

   يدانشگاه نامثبتنرخ  16
  

  .ديآيمكشورها به دست  يهاداده يسازنرمالامتياز از طريق 

  مديريتي  يهاآموزشكيفيت  17
  مديريتي يهاآموزشوضعيت كيفيت 

  1ضعيف   شدتبه
  7عالي

 

18 

  
  

تهيه و تدارك دولت در محصولات فناوري 
  پيشرفته

  
  ميزان اهميت دولت به تقويت نوآوري

  1 دهدينم تيهرگز اهم
  7مهم 
 

19 
امتياز وضعيت 

    هارساختيز
 لوواتيك برحسبسرانه توليد الكتريسيته 

  ساعت به ازاي هر نفر

 .ديآيمكشورها به دست  يهاداده يسازنرمالامتياز از طريق 
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20 
درصد نسبت پوشش شبكه تلفن همراه به 

  جمعيت

 .ديآيمكشورها به دست  يهاداده يسازنرمالامتياز از طريق 

21 
به ازاي  المللنيبنسبت پهناي باند اينترنت 

  )Kb/sهر كاربر (

 .ديآيمكشورها به دست  يهاداده يسازنرمالامتياز از طريق 

 ونيليمكياينترنت امن در  يسرورهاتعداد   22
 .ديآيمكشورها به دست  يهاداده يسازنرمالامتياز از طريق   جمعيت 

23 

ميزان مقرون 
 ICT يصرفگبه

با در نظر   تعرفه تلفن همراه اعتباري
  گرفتن نرخ برابري قدرت خريد(دلار بر دقيقه)

PPP $/min  

موبايلي با در نظر گرفتن نرخ برابري قدرت خريد  يهاتماسمختلف  انواعاز  قهيهر دقهزينه متوسط به ازاي 
ان محلي در هم يهاتماسدر ابتدا از محاسبه هزينه متوسط به ازاي هر دقيقه از  يريگاندازهاين  . شوديممحاسبه 
و سپس ميانگين اين مقدار با هزينه به ازاي هر  شوديم) محاسبه Off-netو  شبكه ديگر (  )On-netشبكه (

ستند كه در ه ييهاتماسبراي  هاتعرفه. تمامي  شوديمدقيقه مكالمه از شبكه موبايل به خط تلفن ثابت محاسبه 
در نظر گرفتن  منظوربه.  باشنديم  )pre-paidطول ساعات پيك شبكه اتفاق افتاده و از نوع سرويس اعتباري (

دلارها فاكتور تبديل نرخ برابري قدرت  يالمللنيبزندگي و تبديل مقدار دلار به مقدار  يهانهيهزاختلاف در 
 آمدهدستبه   World Bankتوسعه جهاني  يهاشاخصكه از  purchasing power   parity PPPخريد

  .ديآيم دست به كشورها يهاداده يسازنرمال طريق از . امتياز  شوديماست به كار گرفته 

  تعرفه اينترنت پهن باند ثابت 24
  

 هاي داده سازي نرمال طريق از باشد. امتياز مي  )$PPPشارژ ماهانه مشترك براي پهن باند ثابت بر حسب (
  .آيد مي دست به كشورها
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25 
شاخص ميزان رقابت پذيري در بخش 
هاي تلفن و اينترنت با در نظر گرفتن نرخ 

  برابري قدرت خريد

سطح شاخص رقابت براي سرويس هاي اينترنت ،سرويس هاي مسافت دور بين المللي  و سرويس هاي 
  براي بهترين كشور است . 2بوده كه عدد  2تا  0موبايل، بر حسب 

 هاي را اندازه گيري مي كند .اين موارد شامل سرويس ICTدسته از خدمات  17اين متغير درجه آزاد سازي 
 كابلي مودم ، DSL ، ديتا محلي، وايرلس خدمات الملل، بين هاي تماس ، كشور درون هاي تماس ، محلي

،VSATماهواره ، ثابت ماهواره ، كابلي تلويزيون ، پيجينگ موبايل، ، ثابت وايرلس باند پهن ، اي اجاره هاي ،خط 
 الملليبين همراه ارتباطات خدمات( GMPCS ، اينترنت يهاسيسرو و 4 و 3 نسل يهاشبكه، متحرك
 به سه دسته مونوپل هادسته. براي هر اقتصاد سطح رقابت در هر يك از  . است الملل بين يهادروازه و) ايماهواره

شود.اين شاخص به عنوان ميانگين امتيازات حاصله در يا انحصار ، رقابت جزيي و رقابت كامل تقسيم بندي مي
  عات آن موجود است به دست مي آيد.كه اطلا 0F6دسته اي 17تمامي

26 

 مهارت افراد

  كيفيت سيستم آموزشي
  ميزان ايفاي نقش سيستم آموزشي در اقتصاد

  1خوب نيست خيلي 
 7 كنديمبسيار خوب ايفاي نقش 

  كيفيت آموزش علوم و رياضيات 27
  ارزيابي كيفيت آموزش رياضيات و علوم در مدارس

  1خيلي ضعيف 
  7عالي 

 

                                                      
  
. 
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 .ديآيمداده هاي كشورها به دست  يسازنرمالامتياز از طريق   نرخ ثبت نام راهنمايي  28

  نرخ باسوادي بزگسالان  29
 كه ميتوانند هم بخوانند و هم بنويسند. امتياز است  ترشيب و ساله 15 جمعيت درصد بزرگسالان يباسوادنرخ 

  .ديآيم دست به كشورها يهاداده يسازنرمال طريق از
 

30 

 استفاده فردي

نفر  100تعداد مشتركين تلفن همراه در هر 
 .ديآيمكشورها به دست  يهاداده يسازنرمالامتياز از طريق   جمعيت

 .ديآيمكشورها به دست  يهاداده يسازنرمالامتياز از طريق   درصد افراد استفاده كننده از اينترنت 31

  داراي رايانه  يخانوارهادرصد  32
  به دست مي آيد .   به تعداد كل خانوار  شخصي كامپيوتر به مجهز خانوار اين نسبت از تقسيم تعداد

 و همراه تلفن مانند محاسباتي يهاييتوانا از برخي با تاپ داردو تجهيزات لپ يا و PC به اشاره كامپيوتر
 .شودينم ها را شامل   TV set يا ) PDAs( شخصي ديجيتال دستياران

33 
داراي دسترسي به  يخانوارهادرصد 

  اينترنت

  
 در كه( داراي دسترسي به اينترنت  موردمطالعهاز تقسيم تعداد خانوار  خانه در اينترنت به دسترسي با خانوارها سهم
 .شود مي محاسبه خانوارهاي مورد مطالعه كل بر تعداد تقسيم) است ساله 74 تا 15 خانواده عضو يك حداقل آن

  .آيد مي دست به كشورها هاي داده سازي نرمال طريق از امتياز
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34 
ابت در ث تعداد مشتركين اينترنت پهن باند

  نفر جمعيت 100هر 

اشاره به مشتركان اينترنت پهن باند ثابت (سيمي) است كه دسترسي سرعت بالا به اينترنت عمومي از طريق 
  ثانيه دارند. در كيلوبيت 256با حداقل سرعت دانلود   TCP/IPاتصال 
 )يسيم( باند ثابت پهناي اشتراك ديگر و ساختمان،/  خانه به فيبر ،DSL مودم كابلي ،  مورد شامل  اين 

   است . 
 -wirelessسيم( باند بي پهن هاي آوري فن و  همراه تلفن هاي شبكه طريق اشتراك هايي كه از

broadbandشود . ) در نظر گرفته نمي  
 

35 
مشتركين اينترنت پهن باند سيار در  تعداد

  نفر جمعيت  100هر 

 شورهاك هاي داده يسازنرمال طريق از امتياز شود.گرفته ميدر نظر  باند موبايل پهن مجموع مشتركان فعال
  .ديآيم دست به

 

36  
  
 

اجتماعي  يهاشبكهميزان استفاده از 
  مجازي

   مجازي اجتماعي يهاشبكهاستفاده از   ميزان گستردگي
  1 شودينماستفاده  اصلاً اگر 

  7اگر به طور وسيع استفاده مي شود 
 

  سطح جذب فناوري توسط بنگاه  استفاده تجاري 37
   دارد؟ جديد آوري مطابق با فن  كار و كسب حد چه تا شما كشور در
 ] گسترده اتخاذ=  7 ;ابدا= 1 [
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  ظرفيت نوآوري 38
  دارند؟ نوآوري براي ظرفيت حد چه تا ها شركت شما كشور در
  ]زيادي حد تا=  7 ;ابدا=  1[ 

 

39 
شده در معاهده ثبت  تعداد اختراعات تحت

  هر يك ميليون نفر جمعيت

را اندازه گيري  ) PCT( اختراع ثبت همكاري معاهده كل پرونده هاي تشكيل شده تحت اين پارامتر تعداد
مي كند. اولويت تاريخ ثبت و مليت مخترع با كسر پرونده هايي كه توسط چند مخترع تشكيل شده است در نظر 

 گرفته مي شود.

40 
ميزان استفاده از اينترنت در معاملات بنگاه 

  بنگاه –
)B2B(  

  بنگاه ها از اينترنت براي معامله با يكديگر ميزان استفاده
  1اگر اصلا استفاده نمي شود 

 7اگر به ميزان زياد استفاده مي شود 

41 
ميزان استفاده از اينرتنت در معاملات بنگاه 

 مصرف كننده –
(B2C) ) وC2B(  

   خود خدمات و محصولات فروش استفاده بنگاه ها از اينترنت برايميزان 
  1اگر اصلا استفاده نمي شود 

  7اگر به ميزان زياد استفاده مي شود 
 

  
  
  
  
42 
  
  

  توسعه آموزش كارمندان
  كارمندان خود توسعه و آموزش در امر شركت ها ميزان سرمايه گذاري

  1كم 
  7زياد 
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43 

 استفاده دولتي

  در چشم انداز آينده دولت ICTاهميت 

  1F7در بهبود رقابت پذيري كلي ICTبرنامه ريزي دولت براي بهره گيري از 
  1بدون برنامه 

  7داراي برنامه مشخص 
بر طبق گزارش مجمع جهاني اقتصاد در خصوص رقابت پذيري جهاني ، رقابت پذيري به عنوان مجموعه اي 
از سازمان ها، سياست ها و عواملي است كه سطح بهره وري آن كشور را تعيين مي كنند. اين لفظ همچنين در 

  .  بيشتر مواقع تداعي كننده رقابت اقتصادي در كشورها ، ناحيه ها يا شهر هاست
رقابت كشوري اشاره به توانايي دولت به منظور ايجاد رفاه براي مردمانش است.اين امر ايجاب مي كند كه 

  كشور هاي با سطح بالاي رقابت ظرفيت هاي انساني و اقتصادي خود را بهتر مي توانند مديريت كنند. 

44 
  شاخص خدمات بر خط دولت

)OSI(  

  اندازه گيري مي كند .  1شاخص خدمات بر خط دولت  چگونگي تحويل خدمات برخط دولت را از صفر تا 
بر طبق  شبكه مديريت عمومي سازمان ملل متحد شاخص خدمات بر خط دولت عملكرد دولت را در تحويل 

يجاد ،ارتقاء،تبادل و خدمات بر خط به شهروندان ارزيابي مي كند . چهار گام براي تحويل محتوا وجود دارد. ا
  )Emerging, Enhanced, Transactional, and Connectedاتصال(

سرويس هاي آنلاين بر اساس بر طبق درجه پيچيدگي خود از ساده ترين تا پيچيده ترين  به در همه مراحل 
 به شده ارائه ماتخد ارزيابي مي شوند .  در هر كشور عملكرد دولت در هر كدام از چهار مرحله  به وسيله تعداد

  مربوطه اندازه گيري مي شود .  مرحله در خدمات حداكثر درصدي از عنوان
حضور آنلاين ، بهره گيري از محتواهاي چند رسانه اي، اشتراك  گسترده مثال هايي از اين سرويس ها شامل ،

  .هاي اجتماعي مي باشد.  داده ها، اظهارنامه الكترونيكي و استفاده شبكه

                                                      
٧  
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 ICTيزان موفقيت دولت در ترويج م 45

 )ICTارتباطات( و اطلاعات فناوري از استفاده ترويج در ميزان موفقيت دولت
  1اصلا موفق نبوده است 

  7موفق 
 

46 

تاثيرات اقتصادي 
ICT 

Impact of ICTs on new 
services & products*  

بر خدمات و محصولات جديد    ICTتاثير 

  
  ؟ را ايجاد كرده است  كار و كسب جديد هاي مدل ICTحد  چه تا شما كشور در
 ] زيادي حد تا=  7 ;اصلا=  1[ 

47  
  
  
  
  
 

تعداد اختراعات كاربردي ثبت شده  در 
  در هر يك ميليون نفر جمعيت ICTحوزه 

  
 تثب همكاري معاهده تحت اطلاعاتو فناوري براي اختراعات مرتبط با ارتباطات كاربردي هاي برنامه تعداد

  شود.در نظر گرفته مي نفر ميليون در)PCT( اختراع
 

48 
  

بر مدل هاي سازماني   ICTميزان تاثير 
  جديد 

  
  جديد هاي سازماني در فراهم سازي كسب و كارها در مدل  ICT ميزان تسهيل 

  1اصلا 
  7تا حد زياد 

 كامپيوتر كار خود را با كه telecommutingدور يا  كار از راه مجازي،دور كاري، هاي تيم مثال، عنوان به
 و پيام ارسال امكان و بوده وصل شركت اصلى مركز به مودم توسط در خانه انجام ميدهند و اين كاميوتر و معمولا

 كند.مى فراهم را داده
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49 
درصد نسبت اشتغال در فعاليت هاي دانش 

  محور بر اشتغال كل نيروي كار 

  
  در نظر گرفته ميشود.) از درصد كل نيروي كار( بنيان دانش هاي فعاليت در شاغل كار نيروي سهم

- International Labour Organization( كار المللي بين سازمان با مرتبط مشاغل دانش بنيان
ILO( داده پايگاه كنار هم قرار دارند كه در "ها تكنسين مديران،متخصصين و" در طبقه ILOSTAT   موجود

  مي باشد.
 

50 

  تاثيرات اجتماعي
ICT 

  بر دسترسي به خدمات پايه   ICTتاثير 

از  )غيره و مالي، خدمات آموزش، بهداشت، مثال، عنوان به( پايه خدمات به شهروندان همه دسترسي ميزان
  ICTطريق 

  1اصلا 
 7تا حد زياد 

  ميزان دسترسي به اينترنت در مدارس 51

  
  به اينترنت مدارس ميزان دسترسي
  1ندارد  وجود

  7به صورت وسيع در دسترس است
 

  وكارايي  دولت   ICTاستفاده از  52

  دهد ؟را بهبود مي ICTميزان بهبود كيفيت خدمات دولت به شهروندان از طريق بهره گيري دولت از 
  1اصلا 

 7تا حد زياد 
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  شاخص مشاركت الكترونيكي 53

  
و نشان  را خواهد گرفت. 1مي شود كه بهترين كشور امتياز  تعيين 1تا  0شاخص مشاركت الكترونيكي بر اساس 

دهنده كيفيت وب سايت هاي دولتي ،  درآماده سازي اطلاعات آنلاين  و ابزارها و خدمات مشاركتي به شهروندان 
شور را به منظور نيل به هدف  شده ي يك ك سرويس هاي مهيا  شاخص كيفيت و كارايي اطلاعات و  ست.اين  ا

شهر ست گذاري عمومي از طريق به كارگيري برنامه هاي دولت الكترونيكي ارزيابي مي جلب توجه  سيا وندان به 
كند اين شاخص نشان از ظرفيت و ميل كشور در تشويق شهروندان به ارتقاء تصميم گيري مشاركتي در شورا ها 

  فراگير مي باشد. سياستگذاري و  سياست عمومي ، و رسيدن به برنامه
  زير شاخص ارزيابي مي شوند: 3در اركت الكترونيك كشور ها به كمك شاخص مش
  مشاوره الكترونيك، تصميم گيري الكترونيك. اطلاعات الكترونيك ،
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يف
رد

  

دستگاه اصلي   واحد  عنوان شاخص
  مرتبط

نحوه 
  دستگاه همكار  دوره بروزرساني  احصا

  )EPI- E-Participation Index( كيشاخص مشاركت الكترون
  )United nationsبين المللي شاخص :سازمان ملل متحد ( مرجع

  زيرشاخص اطلاعات الكترونيك

 ارائه تسهيل در آنلاين خدمات از ميزان استفاده  1
  شهروندانبهدولت سوي از اطلاعات

بدون واحد از 
  1تا 0

سازمان فناوري اطلاعات 
 ايران

  مميزي-ثبتي
UN 

ايران،تمامي دستگاه هاي سازمان فناوري اطلاعات   يك ساله
  اجرايي

  زير شاخص مشاوره الكترونيك

بدون واحد از   ذينفعان  با ميزان تعامل دولت  2
  1تا 0

سازمان فناوري اطلاعات 
 ايران

  مميزي-ثبتي
UN 

سازمان فناوري اطلاعات ايران،تمامي دستگاه هاي   يك ساله
  اجرايي

  زير شاخص تصميم گيري الكترونيك

بدون واحد از   گيريتصميم در فرآيندهاي مردم ميزان مشاركت  3
  1تا 0

سازمان فناوري اطلاعات 
 ايران

  مميزي-ثبتي
UN 

سازمان فناوري اطلاعات ايران،تمامي دستگاه هاي   يك ساله
  اجرايي
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    عنوان شاخص ديفر
  واحد

دستگاه اصلي 
  مرتبط

نحوه 
  احصا

دوره 
  بروزرساني

دستگاه 
  همكار

  Global Cybersecurity Index - ITU  -(GCI) سايبري امنيت جهاني شاخص
  )ITUاتحاديه جهاني مخابرات ( بين المللي شاخص : مرجع

ـ تنظيم مقررات و سازگاري، شامل قوانين حفاظت 2اي، ـ مقررات جرائم رايانه 1هاي قانوني (سنجه  1
 ها، مجوزها و استانداردسازي)از داده

 امتياز
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

  - يكساله  ثبتي

 امتياز ـ اعتبار بخشي و مجوز دهي)3استانداردها، ـcert/csirt 2ـ 1هاي فني (سنجه  2
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - يكساله  ثبتي

ساختار ـ 3ـ نقشه راه دولت براي امنيت سايبري، 2ـ سياست امنيت سايبري، 1هاي سازماني (سنجه  3
 ـ محك زني براي توسعه امنيت سايبري)4سازي استراتژي امنيت سايبري نهادي براي پياده

 امتياز
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - يكساله  ثبتي

ـ توسعه استانداردسازي، توسعه نيروي انساني، مجوز دهي به كارشناسان، 1سازي فني (ظرفيت  4
 هاي اجرايي)مجوز دهي به دستگاه

 متيازا
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - يكساله  ثبتي

ـ مشاركت بخش 3هاي بين سازماني، ـ همكاري2هاي بين كشوري) همكاريـ1همكاري (  5
 المللي)هاي بينخصوصي و عمومي، همكاري

 امتياز
سازمان فناوري 
 اطلاعات ايران 

 - يكساله  ثبتي

  


