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 مقدمه
سازمان اداری و  برنامه و بودجه کشور و سازمانایران،  اسالمی جمهوری توسعه ششم برنامه قانون( 68بند )ب( ماده )طبق 

های توسعه کاربرد  توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص به موظف اطالعات استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری

  .اند شدههای مذکور  فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص

. است یگذار هیسرما و توجه قابل منظر، دو از ارتباطات و ی اطالعاتفناور کاربردهای توسعه ،یالملل نیب مستندات بر اساس

 و است شبکه و افزار سخت صنعت ،افزار نرم صنعت بر مشتمل اغلب صنعت مولد که یک عنوان به بخش این توسعه منظر از نخست

با  زمان همباشد. می ها بخش سایر ظرفیت بهبود و توانمندسازی در اطالعات و فناوری ارتباطات ابزارهای از استفاده منظر از دیگری

 روندهای و تحوالت این عمیق و صحیح درك و شناخت ریزان کشور با برنامه و گذاران یاستس ،تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات

سایر  ساز توانمند عامل عنوان را به ارتباطات و اطالعات فناوری ملی، های سیاست و راهبردها از بسیاری در گیری، شکل حال در

 قانون( 68بند )ب(  ماده )به  توجه با دهند. افزایش را ملی درآمد و اشتغال استفاده از آن با تا اند گرفته نظر اقتصادی در یها حوزه

 از استفاده خاص برای گسترش یریگ جهت بیانگر «کاربرد توسعه» روی بر قانون یدتأک که گردد یم مالحظه توسعه ششم برنامه

... و الکترونیک سالمت الکترونیک، تجارت الکترونیک، یکشاورز الکترونیک، دولتازجمله:  ها بخش دیگر در اطالعات فناوری

 باشد. یم

 کشور چهارم توسعه و سوم یها برنامه قانون در بار اولین ایران، اسالمی جمهوری نظام در ارتباطات و اطالعات فناوری بکارگیری

 و پنجم برنامه درقوانین بویژه توسعه کالن راهبردهای و ها برنامه تدوین در و کشور باالدستی اسناد در آن از پس و گردید مطرح

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، وزارت ارتباطات و  46ماده  3تبصره بر اساس  .گرفت قرار موردتوجه توسعه ششم

و  المللی نمود ای و بین در ابعاد ملی ، منطقه آنها و وضعیت ها شاخصاقدام به ارزیابی )سازمان فناوری اطالعات(   فناوری اطالعات

 1394و نسخه دوم آن در اردیبهشت  1392فناوری اطالعات و ارتباطات  در مردادماه  یها شاخصنسخه اول نظام پایش بدین منظور 

 یی ابالغ گردید. های اجرا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به کلیه دستگاه

های توسعه کاربرد فناوری اطالعات و  پایش شاخص تکمیل نظام و توسعهمنظور  بهدر  راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، 

برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری  سازمانکارگروهی با حضور نمایندگان   ،ارتباطات و دولت الکترونیک

)نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و فناوری اطالعات ایران سازمان

 ینهزم رصد آخرین تحوالت در،المللی ینهای کارشناسی بر روی اسناد مرجع و فرادست ملی و بمطالعات و تحلیلر اساس بکارشناسی،

سند نظام پایش  چهارم، نگارش برنامه پنجم توسعهو تجارب حاصل از و توسعه دولت الکترونیک فناوری اطالعات و ارتباطات 

 است. شده نیتدوتهیه و های فناوری اطالعات  شاخص

آوری اطالعات، تحلیل و انتشار  بندی جمع ها، زمان کلیدی، ارکان و مسئولیت یها شاخصفهرست  ،دامنه شمول، این سنددر 

با و مشخص  شده نیتدوهای  شاخصبر اساس را  نتایج وضعیت موجود توسعه و کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور 

 قرارگرفته است: یدرنظرگرفتن اصول زیر موردبازنگر

 الکترونیک و همراه،  دولت ،ازجملهاستای توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطالعات در ربه موضوعات جدید  ویژه توجه

 و...  اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،الکترونیکی یمحتوا ،بانکداری سیار ،1تجارت الکترونیکی و سیار

  المللی  شده بینمراجع و تعاریف مستند و پذیرفته دارای یها شاخصلحاظ 

   2اصلی ارتباطات و فناوری اطالعات یها شاخصاستفاده از آخرین ویرایش
 منتشره توسط اتحادیه جهانی مخابرات  

  کاربردی یها شاخصزیرساختی و توانمند ساز ارتباطات و فناوری اطالعات در کنار  یها شاخصتوجه به 

                                                      
1
e-commerce & m-commerce 

2
ICT core indicator2020 
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 یکی از کاربردهای کلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات وانعن بههای توسعه دولت الکترونیک توجه ویژه به شاخص 

 و اهداف  3«رویکرد توسعه پایدار»فناوری اطالعات و ارتباطات ایران با توجه به  یها شاخصمجموعه کلیدی  یبهنگام ساز

 « ITU Connect 2020 Agenda » مصوب

  کشورتوسعه احکام برنامه ششم  در ارتباطات و اطالعات فناوری یها شاخصتوجه ویژه به 

  فناوری اطالعات و ارتباطات. یها شاخصمفهومی تدوین  تعریف مدل 

 ( بهنگام سازی شاخص آمادگی شبکه ایNRI سال )2021 
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 هدف

آوری، تحلیل و انتشار  بندی جمع ها و زمان ارکان و مسئولیتکلیدی، یها شاخص مشخص نمودن،پایش هدف از تدوین و ابالغ نظام
منظور پایش مستمر وضعیت فناوری اطالعات و ارتباطات  نتایج وضعیت موجود توسعه و کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات ایران به

توسعه فناوری اطالعات و  یللالم نیب یها شاخصکشور در رتبه و همچنین ارتقاء  شده فیتعرهای کالن  کشور مبتنی بر شاخص
IDIارتباطات)

EGDIتوسعه دولت الکترونیک)، (4
 .باشد یم در حوزه فاوا و سایر شاخص های بین المللی(5

اهداف نظام  ازجمله المللیامکان تهیه و انتشار گزارش ساالنه برای مراجع مندرج در قانون و نیز سایر نهادهای بین فراهم نمودن
نفعان ایی و سایر ذیهای اجر . بدیهی است که کلیه دستگاهباشد یمتوسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  یها شاخصپایش 

 .های تخصصی  برای دستگاه خود هستندمجاز به تدوین و کنترل عملیات شاخص،دارای تکلیف
 یساز فراهم منظور بهدر قالب یک سند واحد  فناوری اطالعات و ارتباطات کشور وضعیتپایش  ،کاربرد اصلی اجرای این نظام 

 یها شاخصاطالعات الزم برای تحلیل وضعیت موجود، بررسی میزان پیشرفت کشور در راستای قانون برنامه ششم توسعه و 
  باشد. این حوزه میریزی عملیاتی در  سیاستگذاری و برنامه، المللی بین
 

 دامنه اجرا

ها و شرایط پایش و سنجش فناوری اطالعات و ارتباطات ایران در سطح  کلیدی، روش های شاخصدر محدوده پایش  نظام اجرا دامنه
 ملی و فرابخشی است.

 تا پایان برنامه ششم توسعه بوده لیکن حسب ضرورت و یا صالحدید برای بعد از برنامه ششم توسعهاجراء نظام پایش محدوده زمانی  
 است. اجرا قابل نیز
 

 کننده مقام تصویب

و سازمان اداری و استخدامی کشور به  بودجه و  برنامهقانون برنامه ششم توسعه، این سند از سوی سازمان  68مطابق با بند )ب( ماده 
 .گردیده استابالغ  13/5/1398مورخ  255577طی ابالغ شماره  ذینفعان

 اسناد و مدارك باالدستی و مرتبط

 جمهوری اسالمی ایران.  ساله ستیبانداز  سند چشم 

 ( 1396-1400قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران.) 

 سند راهبردی برنامه ششم توسعه 

                                                      
4
ICT Development Index 

5
E-Government Development Index 



 

 

 

 

3 

 

 

 سایر منابع و مراجع 

[1] International Telecommunication Union, Manual for Measuring ICT access and use by 

households and individuals, 2014. 
[2] International Telecommunication Union, Handbook for the Collection of Administration 

Data on Telecommunications/ICT, 2011. 

[3] International Telecommunication Union, Connect 2020 Agenda for Global 

Telecommunication/ICT Development, 2014.  

[4] International Telecommunication Union, Measuring the Information Society, 2016. 

[5] United Nations, E-government Survey 2020: E-government for the future we want, 2020. 

[6] World Economic Forum, Global Information Technology Report 2016: ICTs for Inclusive 

Growth, 2016. 

[7] International Telecommunication Union,CORE LIST OF ICT INDICATORS 2020.  

[8] Network Readiness Index 2020 

 ها  مسئولیتو  ها نقش

کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور با  وبودجه برنامهسازمان  قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران، بر اساس
فناوری اطالعات توسعه کاربردهای  یها شاخصمکلف به توسعه و تکمیل نظام پایش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  همکاری

 اند.شده مذکور یها شاخصو سنجش مستمر  دولت الکترونیکو و ارتباطات 
اطالعات و تولید آمارهای مرتبط با  یآور جمعمذکور یک یا چند دستگاه مسئولیت  یها شاخصاطالعات مرتبط با  یآور جمع منظور به

، (نامه نظاماین  6و  4،5 ،3)موضوع جداولدستگاه مسئولسند تحت عنوان  نیدر اکه  دارند  عهدهتخصصی موردنظر را بر  یها حوزه
که بیش از یک دستگاه مسئول دارند، سازمان فناوری اطالعات مسئولیت تجمیع اطالعات  ییها شاخصدر مورد  .اند شده مشخص

 مختلف را بر عهده دارد.
ارائه آمار و اطالعات  منظور بهالزم را  یها یهمکار ستیبا یم اند شده یمعرفدستگاه همکار  عنوان بهکه  ییها دستگاهدر همین راستا 

 .آورند عملمسئول به  یها دستگاهموردنیاز 
 (، ITUاتحادیه جهانی مخابرات) ازجمله یالملل نیببا نهادها و مجامع  سازمان فناوری اطالعات ایران سوابق همکاریبا توجه به 
به  توسعه کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک یها شاخصآمار و اطالعات رسانی  انتشار و اطالعمسئولیت 

در این راستا، سازمان فناوری اطالعات ایران موظف است . گردیده استمحول  این سازمانالمللی به  ملی و بینربط ذیمراجع 
و  5، 4، 3دستگاههای مسئول )موضوع جداول شماره و  آورده عملهای الزم را با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به  هماهنگی

اطالعات ازمان فناوری اطالعات ارائه دهند و مندرج در جداول مورداشاره را به س یها شاخص(، آمار و اطالعات مربوط به 6
در پایان هر دوره زمانی با و دولت الکترونیک های فناوری اطالعات و ارتباطات کشور  تحلیلی از وضعیت پایش شاخص –تجمیعی

 .یابدکشور انتشار میکشور و اداری و استخدامی  وبودجه برنامههای  سازمان تأیید باالترین مقام

 اصول

 اسهاس  بهر خود و واحدهای تابعهه را   بهمربوط آوری آمار و اطالعات  تمهیدات الزم برای جمع اند موظفهای اجرایی  کلیه دستگاه 
و دوره بهروز   کیه اطالعات و ارتباطات و دولهت الکترون  یتوسعه کاربرد فناور یها شاخص شیشده در نظام پاهای تعریف شاخص

 فراهم آورند.  رسانی مذکور در سند، 
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 اطالعهات   یتوسعه کاربرد فناور یها شاخص شیاجرای نظام پا منظور بههای الزم را همکاری اند موظفهای اجرایی  کلیه دستگاه
و ضهمن همهاهنگی و    ، انجام دهند(نامه نظاماین  6و  4،5، 3مسئول)موضوع جداول یها دستگاهبا  کیو ارتباطات و دولت الکترون

-قالهب  اساس برو  شده اعالمبندی هنگام را مطابق با برنامه زمانهای عملکردی و بهتعامل با واحدهای تابعه، اطالعات و گزارش

 .، ارائه نمایند(نامه نظاماین  6و  4،5 ،3مسئول)موضوع جداول یها دستگاه مطابق با واقعیت بهو  های موردنیاز

  گزارشهات   یزیه ر برنامهه تصمیم سهازی و   منظور به)سازمان فناوری اطالعات( موظف است  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،
 صهورت  بهه دولت الکترونیک را  و اطالعات و ارتباطات یتوسعه کاربرد فناور یها شاخصحوزه موردی، تفصیلی و تحلیلی خود در 

 اداری و استخدامی کشور ارائه نماید. شور وبرنامه و بودجه ک های فصلی به سازمان

  شینظهام پها  خصهوص  در  مربوطهه  وظهایف ، موظهف اسهت   )سهازمان فنهاوری اطالعهات(     وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
 از ثبت و انتشار اطالعاتی کهه بها  و  را به انجام برساند کیاطالعات و ارتباطات و دولت الکترون یتوسعه کاربرد فناور یها شاخص

 شواهد و آمار متقن و مشخص دارای اختالف زیاد است، جلوگیری نماید.

 شود، مسئولیت کیفیهت نتهایج بهر عههده همهان       ها، آمار و بخشی از گزارش به یک دستگاه اجرایی واگذار می در مواردی که داده
 یهها  گهزارش انتشهار  مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خصهوص   واسطه بهدستگاه اجرایی است و هیچ دستگاهی 

 نسبت به خروجی مرتبط با دستگاه خود رفع مسئولیت نشده است.تجمیعی 

 ههای  هها همکهاری   برای احصاء و محاسبه عملکرد شاخص هرسالهبایست دارای تکلیف در این نظام می اجرایی های کلیه دستگاه
کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فنهاوری اطالعات)سهازمان فنهاوری     وبودجه برنامهسازمان الزم را با 

نقطه ارتبهاطی )شهخص    عنوان بهای  ها باید واحد اداری )شخصیت حقوقی( و نمایندهداشته باشند. لذا این دستگاه اطالعات ایران(
از حهوزه   گانشهود ایهن نماینهد   معرفی نمایند. توصیه میسازمان فناوری اطالعات به حقیقی( را حداکثر تا انتهای مهرماه هرسال 

سهطح کیفیهت همکهاری و اثربخشهی نماینهده       د.نانتخهاب شهو   دسهتگاه ریهزی   برنامهیا حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات 
 است.  کننده یمعرفبر عهده دستگاه  شده یمعرف

 

 
 

 

 

 ارکان و ساختار

، شده دادهنشان  (1)ساختار اجرایی که در شکل  کار میتقسمراتب تفویض اختیار، تبادل اطالعات، همکاری و  تعیین سلسله منظور به
 طراحی گردیده است.
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 سازی  ظرفیت

و سهازمان اداری و   کشهور  وبودجهه  برنامهه بهه نماینهدگی از سهازمان    )سازمان فناوری اطالعات(  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ههای فنهاوری اطالعهات و ارتباطهات ایهران،       ارتقاء سطح دانش و مههارت فنهی در حهوزه پهایش شهاخص      منظور به استخدامی کشور

نفعهان مختلهف برگهزار    های الزم را در قالب، دوره آموزشی یا یادگیری الکترونیکی بهرای ذی سازیها و ظرفیت ای از آموزش مجموعه
 .  دینما یم

درگاه تحهت وب دو   تکمیل و بروزرسانی موظف است نسبت به  (ری اطالعات ایرانسازمان فناو) وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
و  اطالعات و ارتباطهات  یتوسعه کاربرد فناور یها شاخصمرتبط با  یها دادهالکترونیکی آوری  امکان جمعبا زبانه )فارسی/ انگلیسی( 

هها اقهدام    ها، آمارها و بارگذاری فایهل  ثبت دادهامکان  (نظام پایش 6و  4،5، 3مسئول)موضوع جداول یها دستگاهاز دولت الکترونیک 
المللهی   بهردار داخلهی و بهین    ها را در آن انجام دهند و مراجع بههره ها و گزارش نفعان بتوانند مدیریت دادهکلیه ذی که یا گونه بهنماید 

 هرسهال وری اطالعات و ارتباطات کشهور را در  های آتی حوزه فنا های قبل، سال جاری و سال بتوانند در قالب داشبورد، اطالعات سال
ن شرایط نمودو همچنین فراهم  (روزرسانی و نیز بهبود و ارتقای سامانه برداری، نگهداری و به مشاهده نمایند. مسئولیت مدیریت )بهره

 اطالعات ایران است.های فناوری اطالعات و ارتباطات کشور، به عهده سازمان فناوری  درگاه نظام پایش شاخصبه دسترسی 

 

های توسعه کاربرد فناوری اطالعات و  نظام پایش شاخص ییاجرا ساختار: 1 شکل

 ارتباطات و دولت الکترونیک
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و اطالعات مندرج در این درگاه و دریافت  ها دادهایجاد قابلیت مشاهده  منظور بههمچنین سازمان فناوری اطالعات ایران موظف است 
ههای الزم بهه ایهن سهامانه و داشهبورد مربوطهه،         گزارشات متنوع )اعم از کارشناسی، تحلیلی، مدیریتی و .... ( ضمن ایجاد دسترسهی 

 کشور و اداری و استخدامی کشور را بصورت وب سرویس فراهم نماید. وبودجه برنامههای قابلیت ارائه اطالعات مورد نیاز سازمان

 رانیاطالعات و ارتباطات ا یفناور یها شاخص شینظام پا یمراحل اجرا

 است. شده مشخص توسعه، ، مراحل اجرای نظام پایش در طول برنامه ششمذیلدر جدول 

 

و دولت  فناوری اطالعات و ارتباطات  های : مراحل اجرای نظام پایش شاخص1جدول 

 الکترونیک

 فعالیت
 پایش پنجمدور 

98 
پایش  ششمدور 

99 

و لحاظ  یالملل نیبحسب تعاریف جدید داخلی و  ها شاخص بازنگری و بروز رسانی
 1399 1398 احکام برنامه ششم توسعه  یها شاخص

 باالترین مقامتوسط  های فناوری اطالعات و ارتباطات کشور ابالغ نظام پایش شاخص
 1398 1398 و استخدامی کشور یوادارکشور  وبودجه برنامههای  سازمان

به سازمان فناوری  های ذینفع  و معرفی نمایندگان هر دستگاه و تعیین /بازبینی دستگاه
  اطالعات ایران

1398 1400 

و ایجاد  یساز ظرفیت ،ها، تأمین منابع یسپار عملیات پایش مشتمل بر انجام برون انجام
  شده نییتعها منطبق با وظایف  زیرساخت

1398 1400 

مقام مسئول در هر  دییتأها با و ارسال اطالعات عملکردی مرتبط با شاخص یآور جمع
 1400 1399 فناوری اطالعات ایرانها به سازمان دستگاه و منطبق بر فرآیندها و شناسنامه شاخص

با  ها توسط سازمان فناوری اطالعات ایران کنترل کیفیت و بررسی مطلوبیت گزارش
 1400 1399 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دییتأ

 وبودجه برنامه یها سازمانارائه به  و بررسی گزارشات نظام پایش و تهیه گزارش تحلیلی
 1400 1399 دییتأجهت  و اداری و استخدامی کشور

کشور و اداری و استخدامی  وبودجه برنامههای  سند نظام پایش توسط سازمانتأیید 
 1400 1399 کشور

  المللی رسانی به ذینفعان ملی و بین نشر کاغذی و الکترونیکی و انجام امور اطالع
1399 1400 
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 مدل مفهومی

چوب مفهومی زیهر تهدوین   چار اساس بر ها شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات ایران،  در این نگارش از سند نظام پایش شاخص
 :اند گردیده

 
 
 

های توسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک شاخص: مدل مفهومی 2شکل   
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 فناوری اطالعات و ارتباطات  یها شاخص

ف
ردی

 

 دستگاه مسئول
تعداد 

 شاخص
 ها شاخصشماره ردیف  آمارگیری ثبتی

1 
وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
20   

14.15.16.17.  
23.49.51.53.55.65.66.67.  

68.69.70.71.72.73.147.148.  
 

 38 8 48 سازمان فناوری اطالعات ایران 2

6.7.10.14.18.19.20.21.22.23.25.  
26.27.31.32.34.35.41.42.47.57.58.67.68.69.  

70.71.72.73.74.75.76.77.  
78.94.101.102.103.104.105.110 

111.120.123.125.126.127.130.134 
 

3 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

 رادیویی
17 17 0 

8.9.11.12.13.24.28.29.30.33.36.37.38.39.40.128.129 
 

 1.2.3.4.5 0 5 5 زیرساختشرکت ارتباطات  4

 50.85.88.89.90.91.92.93.131.133 0 10 10 وپرورش آموزشوزارت  5

6 
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
13 13 0 

48.62.63.64.86.87.88.89.91.92.115.119.132 
 

 86.87.88.89.91.92.115.119.132 0 9 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 7

 0 3 3 معدن و تجارتوزارت صنعت،  8
46.142.143.  

 

 95.124 0 2 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 9

 114 0 1 1 کشور وبودجه برنامهسازمان  10

 99.100.106.109 0 4 4 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 11

 0 3 3 ستیز طیمحسازمان حفاظت  12
144.145.146 

 

13 
وزارت میراث فرهنگی،گردشگری 

 صنایع دستیو 
2 2 0 97.107 

14 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 ایران
8 8 0 

54.56.79.80.81.82.83.84 
 

 96.108 0 2 2 های عمومی کشور نهاد کتابخانه 15
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ف
ردی

 

 دستگاه مسئول
تعداد 

 شاخص
 ها شاخصشماره ردیف  آمارگیری ثبتی

16 
ای  سازمان آموزش فنی و حرفه

 کشور
6 6 0 86.88.89.90.91.92 

 0 1 1 وزارت امور اقتصاد و دارایی 17
56 
 

 0 7 7 سازمان اداری و استخدامی کشور 18
43.44.45.47.59.60.61 

 

 52.112.113 0 3 3 وزارت جهاد کشاورزی 19

20 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
3 3 0 116.117.118 

 119 0 1 1 حوزه علمیه 21

 121 0 1 1 بهزیستی کشورسازمان  22

 - 50 144 196 جمع کل 

 

 ها تعداد شاخص

به تفکیک دوره بروزرسانی و نحوه احصا ها شاخص: گزارش تعداد 2جدول   
 به تفکیک ها شاخصتعداد 

نحوه احصا /دوره 

 بروزرسانی
 جمع ثبتی/آمارگیری آمارگیری ثبتی

 2 0 0 2 ماهیانه

 29 0 0 29 ماهه شش

 117 0 49 68 ساله یک

 148 0 49 99 جمع

 48 2 1 45 احکام برنامه ششم 

 196 2 50 144 جمع کل
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و احکام برنامه ششم  های کلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات شاخصهای اجرایی در  دستگاهماتریس مسئولیت 

 توسعه:

 

های اجرایی به تفکیک دستگاه و دولت الکترونیک و احکام برنامه ششمفناوری اطالعات و ارتباطات  یها شاخصگزارش : 3 جدول  
 

 

 

  احکام برنامه ششم

ف
ردی

 

 ها شاخصشماره ردیف  آمارگیری ثبتی تعداد شاخص دستگاه مسئول

 1.2.3.4.26.29.46.47 0 8 8 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 1

 21.22.23.24.45 2 3 5 اطالعات ایرانسازمان فناوری  2

3 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

 رادیویی
1 1 0 19 

 27 0 1 1 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4

 5،6،25  3 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت 5

 15 0 1 1 ستیز طیمحسازمان حفاظت  6

 8.9.10 0 3 3 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 7

 7.11.12.13.20 0 5 5 وزارت امور اقتصاد و دارایی 8

 14.18.19 0 3 3 سازمان اداری و استخدامی کشور 9

ف
ردی

 

 ها شاخصشماره ردیف  آمارگیری ثبتی تعداد شاخص دستگاه مسئول

 33،39،40 0 3 3 و امالك کشور اسناد ثبتسازمان  10

 28 0 1 1 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 11

 16 0 1 1 وزارت راه و شهرسازی 12
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 30.17 0 2 2 مرتبط  یها دستگاهکلیه  13

 31.32.36.37.38.41.42.43.44 0 9 9 قوه قضاییه و دولت 14

 - 2 46 48 جمع کل 

 

 

است. دهیبه چند دستگاه محول گرد ها شاخصاز  یبرخ تی*مسئول  
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و دولت شاخص های کلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران 

 الکترونیک

 

 

 فصل دوم
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 :باشد یمبه شرح ذیل   در این فصل های کلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات مجموعه شاخص یبند طبقه

 

 اطالعات و ارتباطات یفناور یها رساختیز -1

 اطالعات و ارتباطات یبه فناور یدسترس -2

 اطالعات و ارتباطات یاز فناور استفاده -3

 (Affordable ICT)بودن صرفه به مقرون -4

 کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات -5

 (E-government and m-government)دولت الکترونیک و دولت همراه 
  (E-health) سالمت الکترونیک 

  و خانوار  وکار کسبدر  کیتجارت   الکترون

 (E-learningآموزش الکترونیکی)
 (E-content)محتوای الکترونیکی 

 (E-agriculture)کیالکترون یکشاورز

 اطالعات و ارتباطات یفناور یو اجتماع یاقتصاد اثرات -6

 اطالعات و ارتباطات یدر حوزه فناور داریاشتغال پا

 اطالعات و ارتباطات یمحصوالت و خدمات فناور یالملل نیتجارت ب

 اطالعات و ارتباطات یو فناور ستیز طیمح

 اطالعات و ارتباطات یفناور یثرات کالن اقتصادا

 توانمند ساز یها رساختیز -7

 اطالعات یپژوهش در حوزه ارتباطات و فناور
 نترنتیا تیامن

 یمجاز یو مقررات ناظر بر فضا نیبسط قوان

 )در حوزه فاوا(توانمند سازی افراد کم توان 

 اطالعات و ارتباطات یفناور یها مهارت -8
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 و دولت الکترونیک کلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران یها شاخص:مجموعه  4جدول 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
 ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار

ی فناوری اطالعات و ارتباطاتها رساختیز  

1 
پهنای باند اینترنت 

  شده استفادهالملل  بین

گیگابیت بر 
 ثانیه

شرکت ارتباطات 
 زیر ساخت

 ماهه شش ثبتی

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

ITU Handbook for Administrative 
Telecommunication/ICT Data 

2 

پهنای باند اینترنت 
 تیباقابلالملل  بین

 استفاده/ تجهیز شده 

گیگابیت بر 
 ثانیه

 شرکت ارتباطات
 زیر ساخت

 شش ماهه ثبتی 

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

ITU Handbook for Administrative 
Telecommunication/ICT Data 

3 
پهنای باند اینترنت 

 داخلی 

گیگابیت بر 
 ثانیه

شرکت ارتباطات 
 زیر ساخت

 شش ماهه ثبتی

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

ITU Handbook for Administrative 
Telecommunication/ICT Data 



 

 

 

 

15 

 

 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

4 
دیتای ظرفیت ترانزیت 

 عبوری از کشور
 ترابیت بر ثانیه

شرکت ارتباطات 
 زیر ساخت

( برنامه ششم7هدف شماره ) - شش ماهه ثبتی   

5 
میزان توسعه شبکه فیبر 

 نوری
 کیلومتر

شرکت ارتباطات 
 زیر ساخت

 شش ماهه ثبتی 
سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی
- 

6 
ظرفیت ذخیره سازی 
 محتوی در فضای ابری

 پتابایت
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 یکساله  ثبتی
کلیه دستگاه های 

 اجرایی
( برنامه ششم2هدف شماره )  

7 
تعداد  مراکز داده امن و 

 پایدار 
 مرکز

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 شش ماهه ثبتی
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

- 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
 مرجع ملی یا بین المللی شاخص دستگاه همکار

 دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات

8 

مشترکین تلفن ثابت به 
نفر  100ازای هر 

 جمعیت

 درصد

سازمان تنظیم 
مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

 شش ماهه ثبتی
کلیه اپراتورهای تلفن 

 ثابت

IDI. 1 . ITU Handbook for Administrative 
Telecommunication/ICT Data 

9 

مشترکین تلفن همراه به 
نفر  100ازای هر 

 جمعیت

 درصد

سازمان تنظیم 
مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

 شش ماهه ثبتی
کلیه اپراتورهای تلفن 

 همراه

 IDI.2, ITU Handbook for Administrative 
Telecommunication/ICT Data 

10 
سرانه پهنای باند 

  الملل نیباینترنت 

مگابیت بر 
ثانیه به ازای 

 هر کاربر

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

 یکساله  ثبتی 

شرکت ارتباطات یر 
ساخت، مرکز آمار 

 ایران 

 IDI.3, Core list of ICT indicator 

2020,ITU .A5 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
 مرجع ملی یا بین المللی شاخص دستگاه همکار

11 

درصد جمعیت تحت 
پوشش سیگنال  شبکه 

 تلفن همراه

 درصد

سازمان تنظیم 
مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

 شش ماهه ثبتی
کلیه دارندگان پروانه 

 مرتبط
ITU Handbook for Administrative 

Telecommunication/ICT Data 

12 

درصد جمعیت تحت 
پوشش سیگنال یک 

 G3شبکه تلفن همراه  
 درصد

سازمان تنظیم 
مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

 شش ماهه ثبتی
کلیه دارندگان پروانه 

 مرتبط
Core list of ICT indicator 2020.ITU, A6 

13 

درصد جمعیت تحت 
پوشش سیگنال  شبکه 

 G4تلفن همراه  

 درصد

سازمان تنظیم 
مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

 شش ماهه ثبتی
کلیه دارندگان پروانه 

 مرتبط
 

14 

امکان  دسترسی 
پرسرعت به روستاهای 

 ( خانوار20باالی )

 روستا
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 شش ماهه ثبتی
شرکت مخابرات 

 ایران، مرکز آمار ایران
( برنامه ششم5هدف شماره )  
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ف
دی

ر
 

 مسئول دستگاه واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
 مرجع ملی یا بین المللی شاخص دستگاه همکار

15 

نسبت جمعیت روستایی 
تحت پوشش خدمات  

 پهن باند

 درصد

وزارت 
ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 ITU Connect 2020 Agenda ,Target 2.4 مرکز آمار ایران  شش ماهه ثبتی

16 

نسبت روستاهای با بیش 
خانوار که دفتر  20از  

ارتباطات و فناوری 
 اطالعات روستایی دارند

 درصد

وزارت 
ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 یکساله ثبتی 

شرکت مخابرات 
ایران،شرکت پست 
جمهوری اسالمی 

 ایران، مرکز آمار ایران 

- 

17 

نسبت روستاهای کمتر 
خانوار دارای  20از 

دسترسی به تلفن 
 عمومی

 درصد 

وزارت 
ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 شش ماهه ثبتی
شرکت مخابرات ایران، 

 مرکز آمار ایران
- 

18 
نسبت خانوارهای دارای 

 دسترسی به رادیو
 درصد 

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 

Core list of ICT indicator 2020.ITU, 

HH1 
 



 

 

 

 

19 

 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

19 
نسبت خانوارهای دارای 

 دسترسی به تلویزیون
 درصد 

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 
Core list of ICT indicator 2020.ITU, 

HH2 

20 

نسبت خانوارهای دارای 
دسترسی به تلفن ثابت 

و  یشهر کیبه تفک
 ییروستا

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 
Core list of ICT indicator 2020.ITU, 

HH3 

21 

نسبت خانوارهای دارای 
به  دسترسی به رایانه

و  یشهر کیتفک
 ییروستا

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 
 IDI.4, Core list of ICT indicator 

2020,ITU .HH4 

22 

نسبت خانوارهای دارای 
به  دسترسی به  اینترنت

و  یشهر کیتفک
 ییروستا

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

 مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 
IDI. 5 . Core list of ICT indicator 

2020.ITU, HH6 

 



 

 

 

 

20 

 

 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

23 

نسبت خانوارهای دارای 
دسترسی به  پهن باند 

 باهدف)پهن باند متناسب 
 برنامه ششم توسعه(

 درصد 
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات 

( برنامه ششم 1هدف شماره )  مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری   

24 
متوسط سرعت دسترسی 
 مشترکین)ثابت و سیار(

مگابیت بر 
 ثانیه 

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

 شش ماهه ثبتی
کلیه اپراتورها و 

 دارندگان پروانه مرتبط
( برنامه ششم توسعه1)هدف شماره   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

21 

 

 
 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

25 
ضریب نفوذ کاربران 

 اینترنت 
 درصد

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 
 IDI.6, Core list of ICT indicator 

2020,ITU .HH7 

26 

ضریب نفوذ کاربران 
رایانه )به تفکیک سن و 

 جنسیت(

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 
Core list of ICT indicator  2020. ITU, 

HH5 

27 
ضریب نفوذ تلفن همراه 

 سال به باال( 6)
 درصد 

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 
Core list of ICT indicator  2020. ITU, 

HH10 

 
 
 
 



 

 

 

 

22 

 

 
 
 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
 مرجع ملی یا بین المللی شاخص دستگاه همکار

28 
تعداد مشترکین پهن باند 

 سرعتثابت به تفکیک 
 تعداد 

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

 شش ماهه ثبتی
کلیه دارندگان پروانه 

 مرتبط

 IDI.7, Core list of ICT indicator 

2020,ITU .A3 

29 
تعداد مشترکین پهن باند 
 سیار به تفکیک سرعت

 تعداد

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

 سالیانه ثبتی 
دارندگان پروانه کلیه 

 مرتبط

 IDI.8, Core list of ICT indicator 

2020,ITU .A4 

30 
ضریب نفوذ مشترکین 
 پهن باند)ثابت و سیار(

 درصد

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

 - کلیه دارندگان پروانه شش ماهه ثبتی
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31 

نسبت کاربرانی که در 
های اجتماعی  شبکه

 کنند  شرکت می

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 
World Economic Forum (WEF)-

Networked readiness index,6.07 

32 
درصد خانوارهای دارای 
تلفن همراه به تفکیک 

 شهری و روستایی
 درصد 

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 - مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری 

33 
درصد خانوارهای تحت 
پوشش سیگنال تلفن 

 همراه 
 درصد 

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی  
 یکساله  ثبتی 

وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات  

- 

34 
افراد استفاده درصد 
 کیبه تفک انهیکننده از را

 یلیمدرك تحص
 درصد 

سازمان فناوری 
اطالعات و 
 ارتباطات   

 یکساله  آمارگیری 
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات  

ITU 

35 
افراد استفاده کننده از 

نوع  کیبه تفک انهیرا
 مشاغل

 درصد 
سازمان فناوری 

اطالعات و 
 ارتباطات   

 یکساله  آمارگیری 
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات  

ITU 
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36 

سبد هزینه فناوری 
 اطالعات و ارتباطات  

(ICT Price 

Basket) 

 درصد

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

 یکساله  ثبتی 

کلیه اپراتورهای تلفن 
ثابت، تلفن همراه و 

PAP 

ITU-measuring information society 

37 

نسبت قیمت  پهن باند 
گیگا  1ثابت )با مصرف 

بایت( به درآمد سرانه 
 ناخالص ملی

 درصد

تنظیم  سازمان
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی
 یکساله ثبتی

اپراتورهای تلفن  کلیه
 ثابت، تلفن همراه و

PAP 

Core list of ICT indicator 2020,ITU, A7 

38 

نسبت قیمت ماهانه پهن 
 500باند سیار)با مصرف 

مگا بایت( به درآمد 
 سرانه ناخالص ملی

 درصد

تنظیم  سازمان
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی
 یکساله ثبتی

اپراتورهای تلفن  کلیه
 ثابت، تلفن همراه و

PAP 

Core list of ICT indicator 2020,ITU, A9 

39 

نسبت قیمت ماهانه تلفن 
همراه )اعتباری( به 
درآمد سرانه ناخالص 

 ملی

 درصد

تنظیم  سازمان
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی
 یکساله ثبتی

اپراتورهای تلفن  کلیه
 ثابت، تلفن همراه و

PAP 

 

 

 

Core list of ICT indicator 2020,ITU, A8 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

40 

نسبت قیمت ماهانه تلفن 
ثابت به درآمد سرانه 

 ناخالص ملی

 درصد

تنظیم  سازمان
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی
 یکساله ثبتی

اپراتورهای تلفن  کلیه
 ثابت، تلفن همراه و

PAP 

Core list of ICT indicator 2020,ITU, A8 

41 

های سالیانه  نسبت هزینه
مرتبط با فناوری 

اطالعات و ارتباطات به 
کل هزینه خانوار )به 

تفکیک هزینه مربوط به 
 خدمات و تجهیزات(

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

 ,Core list of ICT indicator 2020,ITU  ایران مرکز آمار یکساله آمارگیری

HH16 

42 

میزان کاهش سالیانه 
هزینه پهنای باند اتصال 

CDN  ها به شبکه ملی
 اطالعات 

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

 یکساله ثبتی

سازمان تنظیم مقررات 
،  و ارتباطات رادیویی

اپراتورهای تلفن ثابت، 

 PAP تلفن همراه و

( برنامه ششم2شماره ) هدف  
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 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 دولت الکترونیکی و همراه

ف
دی

ر
 

 واحد عنوان شاخص
دستگاه 

 مسئول

نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

43 

نسبت خدمات الکترونیکی 
دولتی ارائه شده به شهروندان 

خدمات، به تفکیک  به کل
کانال ارائه خدمت )تلفن همراه، 
اینترنت، پیشخوان، کیوسک، 

 تلفن ثابت و غیره(

 درصد
سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

 یکساله  ثبتی
سازمان فناوری  

اطالعات ایران ، کلیه 
 های اجرایی دستگاه

WSIS Targets.UN-egovernment 
index,ralated to OSI subindex 

44 

نسبت خدمات الکترونیکی 
دولتی ارائه شده به 

خدمات به  کل به وکارها کسب
تفکیک کانال ارائه خدمت 

)تلفن همراه،اینترنت، 
پیشخوان،کیوسک، تلفن ثابت 

 و غیره

 درصد
سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

 یکساله  ثبتی 

سازمان فناوری  
اطالعات ایران ، کلیه 

 های اجرایی دستگاه

WSIS Targets.UN-egovernment 
index,ralated to OSI subindex 
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45 

نسبت استعالمات الکترونیکی 
 کل بههای اجرایی  بین دستگاه

استعالمات، به تفکیک کانال 
ارائه )تلفن همراه، اینترنت، 
پیشخوان، کیوسک، تلفن  ثابت 

 و غیره(

 
 

سازمان اداری و  درصد
 استخدامی کشور

 یکساله  ثبتی 

سازمان فناوری  
اطالعات ایران ، کلیه 

 های اجرایی دستگاه

WSIS Targets.UN-egovernment 
index,ralated to OSI subindex 

46 

نسبت معامالت دولتی 
الکترونیکی )مناقصه، مزایده و 

معامالت  کل بهخرید کاال(  
 دولتی

 درصد
وزارت صنعت و 
 معدن و تجارت

 یکساله  ثبتی 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

- 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

47 

ی ها دستگاهمیانگین امتیاز 
اجرایی در شاخص مشارکت 

 الکترونیک

 

 امتیاز

سازمان اداری و 
استخدامی کشور، 
سازمان فناوری 

 اطالعات
 

 یکساله  ثبتی 
ی ها دستگاهکلیه 

 اجرایی

un e  - government survey,E 

participation index 

48 

نسبت ارائه خدمات 
الکترونیکی حوزه بهداشت در 

(خانوار 20روستاهای باالی )
 خدمات حوزه بهداشت کل به

 درصد

وزارت 
بهداشت،درمان و 
 آموزش پزشکی

 ماهه شش ثبتی 

سازمان اداری و 
کشور، استخدامی 

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

( برنامه ششم 5هدف شماره)  

49 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
الکترونیکی حوزه بهداشت در 

 (خانوار20روستاهای باالی )

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 شش ماهه ثبتی 

سازمان اداری و 
استخدامی کشور،وزارت 

بهداشت،درمان و 
 آموزش پزشکی،سازمان
 فناوری اطالعات ایران

( برنامه ششم5هدف شماره)  

  

50 

نسبت ارائه خدمات 
الکترونیکی حوزه آموزش  در 

(خانوار 20روستاهای باالی )
 خدمات آموزش کل به

 درصد
وزارت آموزش و 

 پرورش
 ماهه شش ثبتی 

سازمان اداری و 
استخدامی کشور ،وزارت 

علوم تحقیقات و 
فناوری،سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

( برنامه ششم 5هدف شماره)  
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

51 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
الکترونیکی حوزه آموزش  در 

 (خانوار20روستاهای باالی )

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 شش ماهه ثبتی 

سازمان اداری و 
استخدامی کشور،وزارت 
آموزش و پرورش،وزارت 

علوم تحقیقات و 
فناوری،سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

( برنامه ششم 5هدف شماره)  

52 

نسبت ارائه خدمات 
الکترونیکی حوزه کشاورزی 

در روستاهای باالی 
خدمات  کل به(خانوار 20)

 کشاورزی

 درصد
وزارت جهاد 

 کشاورزی
 ماهه شش ثبتی 

سازمان اداری و 
استخدامی کشور 
،سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

( برنامه ششم 5هدف شماره)  

53 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
الکترونیکی حوزه کشاورزی 

در روستاهای باالی 
 (خانوار20)

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ماهه شش ثبتی 

سازمان اداری و 
استخدامی کشور،وزارت 
جهاد کشاورزی،سازمان 
 فناوری اطالعات ایران

( برنامه ششم 5هدف شماره)  

54 

نسبت ارائه خدمات 
الکترونیکی حوزه بانکداری 

در روستاهای باالی 
خدمات  کل به(خانوار 20)

 بانکی

 درصد

بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

 ماهه شش ثبتی 

سازمان اداری و 
استخدامی 

 بانک پستکشور،
ایران،سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

( برنامه ششم 5هدف شماره)  
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

55 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
الکترونیکی حوزه بانکداری در 

 (خانوار20روستاهای باالی )

 درصد
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ماهه شش ثبتی 

سازمان اداری و 
استخدامی کشور،پست 

بانک ایران،سازمان 
 فناوری اطالعات ایران

( برنامه ششم 5هدف شماره)  

56 

های نسبت پرداخت
-الکترونیکی به کل پرداخت

های واریزی به حساب 
 های اجرایی دولتدستگاه

 درصد

وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، 
 بانک مرکزی ج.ا.ا

 یکساله ثبتی
های  کلیه دستگاه
 اجرایی

- 

57 

های  نسبت کارمندان دستگاه
اجرایی که از اینترنت استفاده 

 کنند به کل کارمندان می

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 یکساله  ثبتی 
های  کلیه دستگاه
 اجرایی

Core list of ICT indicator  2020. ITU, 

EG2 

58 

های اجرایی که  نسبت دستگاه
به شبکه ملی اطالعات 
دسترسی دارند به کل 

 ی اجراییها دستگاه

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 یکساله  ثبتی 
های  کلیه دستگاه
 اجرایی

Core list of ICT indicator  2020. ITU, 

EG4 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

59 

های اجرایی که  نسبت دستگاه
دارای درگاه )پرتال( امن و 

 استاندارد هستند
 ی اجرایی ها دستگاهبه کل 

 درصد
سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

 یکساله  ثبتی 

سازمان فناوری 
اطالعات ،کلیه 

 های اجرایی دستگاه

Core list of ICT indicator  2020. ITU, EG6 
-دستورالعمل تارنمای ابالغی سازمان اداری و استخدامی

93 

60 
میانگین امتیاز عملکرد میز 

 ی اجرایی ها دستگاهخدمت در 
 درصد

سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

 یکساله  ثبتی
های  کلیه دستگاه
 اجرایی

 1538588خدمت )بخشنامه شماره  زیدستورالعمل م
 (کشور یو استخدام یسازمان ادار 07/09/1396مورخ 

61 
نسبت خدمات اصالح فرایند 

 خدمات کل بهشده 
 درصد

سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

  ساله کی ثبتی
های  کلیه دستگاه
 اجرایی

 137047دستورالعمل اصالح فرایند )بخشنامه شماره 
 سازمان اداری و استخدامی کشور( 07/11/1393مورخ 

 سالمت الکترونیک

62 

نسبت  ارائه  خدمات 
الکترونیکی در حوزه سالمت 
)به تفکیک بخش دولتی و 

 ی(ردولتیغ

 درصد

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 

 پزشکی 

 ساله کی ثبتی
سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

- 
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63 
نسبت مراکز سالمت دارای 

 دسترسی به اینترنت
 درصد 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 

 پزشکی 

 ساله کی ثبتی

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، 

وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی )سازمان 

 بیمه سالمت ایران(

- 

64 

سطح استفاده از رایانه و 
اینترنت برای مدیریت 
 اطالعات فردی بیمار

 درصد

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 

 پزشکی 

 WSIS Targets  ساله کی ثبتی 

 تجارت الکترونیک در کسب و کار و خانوار

65 
یی که از وکارها کسبنسبت 

 کنند رایانه استفاده می
 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات 

Core list of ICT indicator مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری   2020. ITU, B1 

66 

 وکارها کسبنسبت کارمندان 
متناوب از رایانه  طور بهکه 

 کنند  استفاده می

 درصد 
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات 

Core list of ICT indicator مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری   2020. ITU, B2 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

67 

یی که از وکارها کسبنسبت 
کنند به  اینترنت استفاده می

تفکیک نوع فعالیت و نوع 
 دسترسی به اینترنت

 درصد 

وزارت ارتباطات و 
 ،فناوری اطالعات 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

 مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری 
Core list of ICT indicator  2020. ITU, 

B3,B9,B12 

68 

 وکارها کسبنسبت کارمندان 
مستمر از اینترنت  طور بهکه 

 کنند استفاده می

 درصد 

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ، 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

Core list of ICT indicator مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری   2020. ITU, B4 

69 

یی که وکارها کسبنسبت 
درگاه )پرتال( امن و دارای 

 استاندارد هستند

 درصد 

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

Core list of ICT indicator مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری   2020. ITU, B5 

70 

یی که از وکارها کسبنسبت 
طریق اینترنت سفارش 

 کنند دریافت می

 درصد 

ارتباطات و وزارت 
فناوری اطالعات، 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

Core list of ICT indicator مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری   2020. ITU, B7 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

71 

که از یی وکارها کسبنسبت 
طریق اینترنت سفارش ارائه 

 کنند می

 درصد 

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

Core list of ICT indicator مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری   2020. ITU, B8 

72 
یی که وکارها کسبنسبت 

 دارای اینترانت هستند
 درصد 

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

Core list of ICT indicator مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری   2020. ITU, B6 

73 
یی که وکارها کسبنسبت 

 دارای اکسترانت هستند
 درصد 

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

Core list of ICT indicator مرکز آمار ایران  یکساله  آمارگیری   2020. ITU, B11 

74 
 صورت بهدرصد خرید افراد که 

 .شود یمآنالین  انجام 
 درصد

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 ITU-Development of new indicators - یکساله  آمارگیری
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
 مرجع ملی یا بین المللی شاخص دستگاه همکار

75 

درصد خرید کاال و خدمات 
آنالین توسط افراد  صورت به

)به تفکیک نوع کاال و 
 خدمات،داخلی و خارجی(

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 ITU-Development of new indicators -  ساله کی آمارگیری

76 
متوسط هزینه صرف شده 

 ی آنالین دهایخرخانوار در 
 ریال

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 - -  ساله کی آمارگیری

77 

نسبت خرید آنالین با استفاده 
از دستگاه دستی )% خرید 

آنالین افراد با موبایل، تبلت 
 خرید آنالین کل بهو ...( 

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 - -  ساله کی آمارگیری

78 

تعداد سفارشات آنالین در سه 
ها  ماه اخیر به تفکیک کانال

ها،  ها، اپلیکیشن )وب سایت
)... 

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 ITU-Development of new indicators -  ساله کی آمارگیری
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 بانکداری الکترونیکی و سیار

79 

های بانکی یا  تعداد حساب
)پول الکترونیکی، غیر بانکی 

کیف پول الکترونیکی( 
متصل به تلفن همراه به ازای 

 نفر جمعیت 100هر 

 درصد

بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 

 ایران 

  ساله کی ثبتی 
سازمان تنظیم مقررات 
 و ارتباطات رادیویی 

- 

80 

های بانکی یا  تعداد حساب
غیر بانکی )پول الکترونیکی، 

کیف پول الکترونیکی( فعال  
متصل به تلفن همراه به ازای 

نفر جمعیت )دارای  100هر 
یک تراکنش مالی در سه ماه 

 گذشته(

 درصد

بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 

 ایران 

  ساله کی ثبتی 
سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی
- 

81 

های بانکی یا  تعداد حساب
غیر بانکی )پول الکترونیکی، 
کیف پول الکترونیکی( فعال  
متصل به تلفن همراه به ازای 

نفر جمعیت به  100هر 
 شده ارائهتفکیک محصول 

)پول الکترونیکی، بانکداری 
 سیار(

 درصد

بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 

 ایران 

  ساله کی ثبتی 
سازمان تنظیم مقررات 

 ارتباطات رادیوییو 
- 
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82 

های  حجم ریالی تراکنش
های بانکی یا  ماهیانه حساب

غیر بانکی فعال متصل به 
 تلفن همراه 

 اردیلیم هزار
 ریال

بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 

 ایران 

 ساله کی ثبتی 
سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی
- 

83 

های ماهیانه  تعداد تراکنش
پرداخت الکترونیک به 

 تفکیک ابزار 

تعداد 
 تراکنش

بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 

 ایران 

 - - ماهیانه ثبتی 

84 

های  حجم ریالی تراکنش
های  ماهیانه پرداخت
 الکترونیک

 اردیلیم هزار
 ریال

بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 

 ایران 

 - ماهیانه ثبتی 

- 

 

 

 

 
 

 آموزش الکترونیکی

85 
به رایانه  آموز دانشنسبت 

 آموزشی
 درصد 

وزارت 
 وپرورش آموزش

Core list of ICT indicator - ساله کی ثبتی   2020. ITU,ED4 
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86 
نسبت دانشجو به رایانه 

 آموزشی 
 درصد 

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 
پزشکی، سازمان 
آموزش فنی و 

 ای کشور  حرفه

Core list of ICT indicator - ساله کی ثبتی   2020. ITU,ED4 

87 

رصد اتصال مراکز آموزش د
 کیبه تفک نترنتیبه ا یعال

 ینوع دسترس

 درصد

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 

 پزشکی 

 UNESCO - ساله کی ثبتی 

88 

تعداد مراکز آموزشی 
های  از روش کننده استفاده

 یادگیری مبتنی بر رایانه

 تعداد

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت 

، وپرورش آموزش
سازمان آموزش فنی 

 ای کشور  و حرفه

 - ساله کی ثبتی 

 
 
 
 

UNESCO 
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89 

نسبت استادانی که برای 
گیری  آموزش دروس با بهره

از فناوری اطالعات 
 اند دهید آموزش

 درصد 

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت 

، وپرورش آموزش
سازمان آموزش فنی 

 ای کشور  و حرفه

Core list of ICT indicator - ساله کی ثبتی   2016. ITU,ED8 

90 

توانند  نسبت معلمینی که می
های فناوری اطالعات و  دوره

 ارتباطات را آموزش دهند

 درصد

وزارت 
، وپرورش آموزش

سازمان آموزش فنی 
 ای کشور  و حرفه

 UNESCO - ساله کی ثبتی 

91 

 کننده استفادهمراکز آموزشی 
های یادگیری مبتنی  از روش

بر اینترنت  به تفکیک نوع 
دسترسی )باند باریک،پهن 

 باند و هر دو(

 درصد

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت 

، وپرورش آموزش
سازمان آموزش فنی 

 ای کشور  و حرفه

 UNESCO - ساله کی ثبتی 
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92 

به  شده ارائهنسبت دروس 
شیوه یادگیری الکترونیکی)به 
 تفکیک برخط و الکترونیکی(

 درصد

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت 

، وپرورش آموزش
سازمان آموزش فنی 

 ای کشور  و حرفه

 - - ساله کی ثبتی 

93 

نسبت مدارس دارای 
دسترسی به اینترنت به 

 کل بهتفکیک نوع دسترسی 
 مدارس کشور 

 درصد
وزارت 

 وپرورش آموزش
 - ساله کی ثبتی

 
Core list of ICT indicator  2016. ITU,ED5 

 محتوای الکترونیکی

94 
تولید محتوای بومی در 

 فضای مجازی
 پتابایت

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

  ساله کی ثبتی
ی ها دستگاهکلیه 

 اجرایی
( برنامه ششم2هدف شماره )  
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

95 

نسبت آثار الکترونیکی رسمی 
چاپ و نشر شده به تفکیک 

 نوع اثر 

 درصد
وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی 

 - - ساله کی ثبتی 

96 

های عمومی  نسبت کتابخانه
که دارای درگاه )پرتال( امن 
و استاندارد در ارائه محتوا 

 هستند 

 درصد 
های  نهاد کتابخانه

 عمومی کشور 
 WSIS Targets - ساله کی ثبتی 

97 

هایی که دارای  نسبت موزه
درگاه )پرتال( امن و استاندارد 

 در ارائه محتوا هستند

 درصد

وزارت میراث 
فرهنگی،گردشگری 

 و صنایع دستی 

 WSIS Targets - ساله کی ثبتی 

98 

های آرشیو  نسبت سازمان
ملی که دارای درگاه )پرتال( 
امن و استاندارد در ارائه محتوا 

 هستند 
 
 
 
 

 درصد 
سازمان اسناد و 

 ملی ایران   کتابخانه
 WSIS Targets - ساله کی ثبتی 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

99 
نسبت اسناد در آرشیوهای 

 اند  ملی که دیجیتال شده
 درصد

سازمان اسناد و 
 کتابخانه ملی ایران 

 WSIS Targets -  ساله کی ثبتی 

100 

ای  نسبت اسناد دیجیتال شده
 که به شکل آنالین در
 دسترس عموم هستند

 درصد
سازمان اسناد و 

 کتابخانه ملی ایران 
 WSIS Targets - ساله کی ثبتی

101 
هایی که از  نسبت وب سایت

 کنند زبان فارسی استفاده می
 درصد 

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 WSIS Targets -  ساله کی ثبتی 

102 
سهم مقاالت فارسی و 

 مقاالت  کل به ایپد یکیو
 درصد 

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

 WSIS Targets -  ساله کی ثبتی 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

103 

نسبت کاربران اینترنت که به 
شکل آنالین خبر، مجله، 

 خوانند  روزنامه و کتاب می

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 WSIS Targets -  ساله کی آمارگیری

104 

نسبت کاربران اینترنت که به 
شکل آنالین تلویزیون تماشا 

 کنند می

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 WSIS Targets -  ساله کی آمارگیری

105 

نسبت کاربران اینترنت که 
صفحه شخصی وب خود را 

 کنند میمدیریت 

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 WSIS Targets -  ساله کی آمارگیری

106 

های آرشیو  نسبت سازمان
ملی با دسترسی به اینترنت 

 پهن باند 

 درصد
سازمان اسناد و 

 کتابخانه ملی ایران 
 WSIS Targets - ساله کی ثبتی 



 

 

 

 

44 

 

 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

107 
با دسترسی به  ها موزهنسبت 

 اینترنت پهن باند
 درصد

وزارت میراث 
فرهنگی 

،گردشگری و 
 صنایع دستی

 

 WSIS Targets - ساله کی ثبتی 

108 

های عمومی  نسبت کتابخانه
با دسترسی به اینترنت پهن 

 باند

 درصد
های  نهاد کتابخانه

 عمومی کشور 
 WSIS Targets - ساله کی ثبتی

109 

یی که متن ها کتابتعداد 
 شده لیتبدبه صوت  ها آن

 است 

 تعداد
سازمان اسناد و 

 کتابخانه ملی ایران 
 ITU - ساله کی ثبتی 

110 

نسبت کاربران اینترنت که 
توسط  دشدهیتولمحتوی 

خودشان را )متن، تصویر، 
برعکس، ویدیو، موسیقی و 
غیره( را برای اشتراك به 

 کنند صفحات وب منتقل می

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 WSIS Targets   ساله کی آمارگیری
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D
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

111 

نسبت کاربران اینترنت که با 
افزارهای واقع در  استفاده از نرم

اینترنت صفحه گسترده 
 کنند مستندات تولید می

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 WSIS Targets   ساله کی آمارگیری

 کشاورزی الکترونیک

112 

 کننده استفادهنسبت کشاورزان 
از خدمات  ارتباطات و فناوری 

با حوزه  مرتبطاطالعات 
 کشاورزی

 درصد
وزارت جهاد 

 کشاورزی
 ساله کی ثبتی

وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

  

113 

 کننده استفادهنسبت کشاورزان 
از تجهیزات  ارتباطات و 

فناوری اطالعات  مرتبط با 
 حوزه کشاورزی

 درصد
وزارت جهاد 

 کشاورزی
 ساله کی ثبتی

وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات
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 زیر ساخت های توانمند ساز

 پژوهش در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

114 

نسبت بودجه تحقیق و توسعه 
ارتباطات و فناوری اطالعات 

های تحقیق و  بودجه کل به
 توسعه کشور 

 درصد
سازمان 

 کشور وبودجه برنامه
  ساله کی ثبتی

معاونت علمی و 
، جمهور سییرفناوری 

وزارت علوم، تحقیقات 
 و فناوری

- 

115 

مرتبط با   ISIنسبت مقاالت 
 ISIمقاالت  کل به ICTحوزه 
توسط پژوهشگران  شده چاپ

 داخل کشور 

 درصد 

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 

 پزشکی 

 Global Inoovation index -  ساله کی ثبتی

116 

در  شده ثبتنسبت اختراعات 
حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات توسط افراد مقیم 
داخل کشور در سطح ملی و 

اختراعات  کل بهالمللی  بین
توسط افراد مقیم  شده ثبت

 داخل کشور 

 درصد
پژوهشگاه ارتباطات 
 و فناوری اطالعات

  ساله کی ثبتی

 مرکز مالکیت معنوی

و  اسناد ثبتسازمان 
 امالك کشور

OECD 
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117 

چهار  در پژوهشنسبت 
فناوری نوین )نسل پنجم تلفن 

ی عظیم،پردازش ها دادههمراه،
 کل بهابری،اینترنت اشیا( 

پژوهش در حوزه فناوری 
 اطالعات و ارتباطات

 درصد
پژوهشگاه ارتباطات 
 و فناوری اطالعات 

  ساله کی ثبتی 

معاونت علمی، و 
، جمهور سییرفناوری 

پژوهشگاه فناوری 
اطالعات ایران )وزارت 

علوم، تحقیقات و 
 فناوری(

( برنامه ششم 4هدف شماره )  

118 

 شده انجامهای  نسبت پژوهش
در حوزه فناوری اطالعات و 

های  پژوهش کل بهارتباطات 
توسط پژوهشگران  شده انجام

 داخل کشور 

 درصد
ارتباطات پژوهشگاه 

 و فناوری اطالعات
 ساله کی ثبتی

معاونت علمی و 
، جمهور سییرفناوری 

پژوهشگاه فناوری 
اطالعات ایران )وزارت 

علوم، تحقیقات و 
 فناوری(

OECD 

119 

نسبت اتصال مراکز علمی و 
تحقیقاتی به اینترنت پهن باند 

 به تفکیک سرعت دسترسی

 درصد 

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، 
وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش 

های  پزشکی، حوزه
 علمیه

 ساله کی ثبتی

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات 
)شرکت ارتباطات 

، سازمان رساختیز
فناوری اطالعات 

 ایران(

- 

 امنیت اینترنت 
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120 

ماه  سه درنسبت افرادی که 
گذشته دچار حوادث امنیتی در 

  اند شدهاستفاده از اینترنت 

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

  ساله کی آمارگیری 

مرکز آمار ایران / 
مراجع آمارگیری 

 تخصصی 

Eurostat 

 توانمند سازی افراد کم توان 

121 

 نیتعداد خدمات آنال
افراد  یشده برا یساز مناسب

 توان کم
 تعداد

سازمان بهزیستی 
 کشور

 یکساله ثبتی
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات 

 

122 

نسبت  دیدارگاه های با قابلیت 
ی ریپذ دسترس

(accessability برای )
 گاه دارید کل به توان کمافراد 

 ها

 درصد
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

 یکساله ثبتی 
سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی
 

123 

نسبت افرادی که از ابزارهای 
امنیت فناوری اطالعات 

)ضدویروس، ضد هرزنامه، 
فایروال و غیره( برای حفاظت 

های  از رایانه شخصی و داده
 کنند خود استفاده می

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

  ساله کی آمارگیری 

مرکز آمار ایران / 
مراجع آمارگیری 

 تخصصی 

Eurostat 



 

 

 

 

49 

 

124 

در  دشدهیتولمستندات  
فرزندان در خصوص حفاظت 

 childفضای مجازی )

online protection 
 نشریات،مجالت و ..(

 تعداد

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی)مرکز

 و اطالعات فناوری
 یها رسانه

 دیجیتال(

 ساله کی ثبتی 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

ITU 

125 

سال  18نسبت فرزندان زیر 
خانوار که در استفاده از 

اینترنت دچار حوادث امنیتی 
 اند  شده

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

  ساله کی آمارگیری 

مرکز آمار ایران / 
مراجع آمارگیری 

 تخصصی 

ITU 

126 

نسبت خانوارهایی که اقدامات 
حفاظتی در رابطه با استفاده از 

سال خود از  18فرزندان زیر 
دهند،  اینترنت انجام می

 نوع فعالیت  برحسب

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

  ساله کی آمارگیری 

مرکز آمار ایران / 
مراجع آمارگیری 

 تخصصی 

ITU 
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

127 
تعداد سرورهای امن اینترنت 

 ونیلیم کبه ازای هر ی
 جمعیت

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

  ساله کی آمارگیری 
مرکز آمار ایران / 
مراجع آمارگیری 

 تخصصی 

World Economic Forum (WEF)-

Networked readiness index,3.04 

 بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی 

128 

تعداد قوانین و مقررات 
در حوزه فناوری  شده نیتدو

 اطالعات و ارتباطات 

 قانون

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

  ساله کی ثبتی

شوراهای مرتبط با 
فاوا و فضای مجازی، 
قوه قضاییه، وزارت 
دادگستری، وزارت 
فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی 

 

129 

و مقررات  ها نامه نییآتعداد 
تنظیم بازار و حمایت از 

در حوزه  کننده مصرف
 فناوری اطالعات و ارتباطات 

 تعداد

سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

    ساله کی ثبتی

 مهارت های ارتباطات و فناوری اطالعات
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130 

های فناوری  افراد با مهارت
اطالعات و ارتباطات به 

 تفکیک نوع مهارت

 درصد 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری 
Core list of ICT indicator 2016,ITU, 

HH15 

131 
خالص در  نام ثبتنسبت  

دوره دوم آموزش )مدارس 
 کشور( 

 درصد
وزارت آموزش و 

 پرورش
 UNESCO مرکز آمار ایران   ساله کی ثبتی 

 درصد نویسی در سطح دانشگاه نام 132

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت  ،
درمان و آموزش 

 پزشکی

 UNESCO مرکز آمار ایران   ساله کی ثبتی

 درصد  ی تحصیلها سالمیانگین  133
وزارت آموزش و 

 پرورش
 UNESCO مرکز آمار ایران   ساله کی ثبتی 

 درصد  دیجیتالی باسواددرصد افراد  134
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران  ساله کی آمارگیری 
Core list of ICT indicator 2016,ITU, 

HH15 
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 اثرات اقتصادی و اجتماعی فناوری اطالعات و ارتباطات 

 اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

135 

به  ICTتعداد متخصصین 
تفکیک )جنسیت، سن، 

مدرك تحصیلی و حوزه 
 آموزشی(

 ITU مرکز آمار ایران  ساله کی آمارگیری  مرکز آمار ایران  تعداد

136 

تعداد سازندگان و 
گران نرم افزار و  تحلیل

 ای  های کاربردی رایانه برنامه

 ITU مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری  مرکز آمار ایران  تعداد 

137 

تعداد متخصصان پایگاه 
های  ها و شبکه دادگاه

 ای  رایانه

 ITU مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری  مرکز آمار ایران  درصد تعداد

138 
های اطالعات  تعداد تکنسین

 و ارتباطات
 ITU مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری  مرکز آمار ایران  درصد تعداد
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139 

های پشتیبانی  تعداد تکنسین
عملیات و کاربران فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

 ITU مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری  مرکز آمار ایران  درصد تعداد

140 
های مخابرات  تعداد تکنسین

 و پخش رادیویی و تلویزیونی 
 ITU مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری  مرکز آمار ایران  درصد

141 

نسبت نیروی شاغل در 
بخش فناوری اطالعات و 
ارتباطات به کل نیروی 

 شاغل کشور 

 ITU مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری  مرکز آمار ایران  درصد

 تجارت بین المللی محصوالت و خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات 

142 

نسبت صادرات محصوالت و 
خدمات فناوری اطالعات به 

 ی رنفتیغصادرات 
 درصد

وزارت اقتصاد و 
 دارایی 

  ساله کی ثبتی 
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

Core list of ICT indicator  2016. ITU, 

ICT4 
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143 

نسبت واردات محصوالت و 
خدمات فناوری اطالعات 

 واردات کل به

 درصد
وزارت اقتصاد و 

 امور دارایی 
 ساله کی ثبتی

وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

Core list of ICT indicator  2016. ITU, 

ICT3 

 محیط زیست و فناوری اطالعات و ارتباطات 

144 
-eپسماند الکترونیکی )

waste )در کشور  دشدهیتول 

کیلوگرم به 
ازای هر نفر 

 جمعیت

سازمان حفاظت 
  ستیز طیمح

Connect -  ساله کی ثبتی   2020. Goal 3 

145 

های  انتشار گازهای گلخانه
توسط بخش  دشدهیتول

مخابرات / فناوری اطالعات 
 و ارتباطات به ازای هر ابزار 

تن به هر 
 ابزار 

سازمان حفاظت 
  ستیز طیمح

  ساله کی ثبتی 
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

Connect  2020  

146 

میزان کاهش انتشار گازهای 
با ا   دشدهیتولهای  گلخانه

ستفاده از فناوری اطالعات و 
 ارتباطات 

 میلیون تن
سازمان حفاظت 

  ستیز طیمح
 یکساله  ثبتی 

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران 

- 

 
 



 

 

 

 

55 

 

ف
دی

ر
 

 مسئولدستگاه  واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصاء

دوره 

 بروزرسانی
ی شاخصالملل نیبمرجع ملی یا  دستگاه همکار  

 اثرات کالن اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 

147 

بخش  افزوده ارزشسهم 
اطالعات و ارتباطات  یفناور

از تولید ناخالص داخلی کل 
 یفناور کیبه تفککشور 

 اطالعات و ارتباطات

 درصد
ارتباطات و وزارت 

 فناوری اطالعات
 مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری

Core list of ICT indicator  2016. ITU, 

ICT2 

148 

بخش   افزوده ارزشرشد 
فناوری اطالعات و ارتباطات 
به تفکیک بخش ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

 درصد 
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 - مرکز آمار ایران   ساله کی آمارگیری
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در احکام  شاخص های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

  برنامه ششم توسعه

 
 

 فصل سوم
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 مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات  در احکام برنامه ششم توسعه یها شاخص: 5جدول 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصا

دوره 

 بروزرسانی
 یقانون ماده دستگاه همکار

1 
بخش  افزوده ارزشمتوسط رشد سالیانه 

 ارتباطات 
 درصد

 وزارت ارتباطات
 و فناوری اطالعات 

 ی تابعهواحدهاسایر   ساله کی ثبتی
( ماده 2جدول شماره )

(3) 

2 
متوسط رشد سالیانه اشتغال در بخش 

 ارتباطات
 درصد

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

 ی تابعهواحدهاسایر   ساله کی ثبتی
( ماده 2جدول شماره )

(3) 

3 
ی در گذار هیسرمامتوسط رشد سالیانه  

 بخش ارتباطات
 درصد

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

 ی تابعهواحدهاسایر   ساله کی ثبتی
( ماده 2جدول شماره )

(3) 

4 
ی کل عوامل ور بهرهمتوسط رشد سالیانه 

 تولید در بخش ارتباطات
 درصد

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

  ساله کی ثبتی

سازمان اداری و 
 استخدامی کشور
)سازمان ملی 

 ی(ور بهره

( ماده 2جدول شماره )
(3) 

5 
میزان پیشرفت  توسعه و تکمیل سامانه 

 تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(
 ساله کی ثبتی وزارت صنعت،معدن،تجارت  درصد

ی ها دستگاهتمامی 
 اجرایی

 (9ماده )

6 

نسبت برگزاری مناقصات و انجام 
 کل بهمعامالت از طریق سامانه ستاد 

 معامالت محرمانه( جز بهمعامالت دولت)

 ساله کی ثبتی وزارت صنعت،معدن،تجارت  درصد
ی ها دستگاهتمامی 

 اجرایی
 (9ماده )



 

 

 

 

58 

 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصا

دوره 

 بروزرسانی
 یقانون ماده دستگاه همکار

7 

ی اجرایی که در سامانه ها دستگاهنسبت 
سادا ثبت اموال و دارایی انجام داده اند 

 ی اجراییها دستگاه کل به

 درصد
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 ساله کی ثبتی

 
 (10بند )پ( ماده )

8 

ی کل دار خزانهمیزان دسترسی بر خط  
ی کلیه ها حسابکشور به اطالعات 

ی اجرایی و نهادهای عمومی ها دستگاه
 یردولتیغ

 ساله کی ثبتی بانک مرکزی درصد

وزارت امور اقتصادی و 
دارایی،سایر 

 ی اجراییها دستگاه

( بند)ب( ماده 1تبصره )
(17) 

9 
 منظور بهی نظارتی برخط ها سامانهتعداد 

 پیشگیری از تخلفات در نظام بانکی 
 (18بند )الف( ماده )  ساله کی ثبتی بانک مرکزی تعداد

10 

نسبت دریافت الکترونیکی و برخط 
، جهت اعطای ازیموردنی ها استعالم

تسهیالت یا پذیرش تعهدات از مراجع 
)نظیر استعالم اعتبارسنجی،  ربط یذ

 ها بانکبدهی مالیاتی و نظایر آن( برای 
 کل بهو مؤسسات اعتباری غیربانکی 

 ی مورد نیازها استعالم

 یکساله ثبتی بانک مرکزی درصد
سایر دستگاه های 

 اجرایی
 ( 18بند)ب( ماده)

11 
ارتقاء رتبه کشور در شاخص رقابت 

 پذیری در منطقه چشم انداز
 یکساله ثبتی وزارت  اموراقتصاد و دارایی رتبه

سازمان برنامه و بودجه 
 کشور

 (22بند )الف( ماده )
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصا

دوره 

 بروزرسانی
 ماده قانونی دستگاه همکار

12 
ارتقاء رتبه کشور در شاخص حقوق 

 مالکیت در منطقه چشم انداز
 یکساله ثبتی وزارت  اموراقتصاد و دارایی رتبه

سازمان برنامه و بودجه 
 کشور

 (22بند )الف( ماده )

13 
ارتقاء رتبه کشور در شاخص کسب و کار 

 اندازدر منطقه چشم 
 یکساله ثبتی وزارت  اموراقتصاد و دارایی رتبه

سازمان برنامه و بودجه 
 کشور

 (22بند )الف( ماده )

14 
پیشرفت ایجاد و بهره برداری میزان

 سامانه ثبت حقوق و مزایا 
 درصد

سازمان اداری و استخدامی 
 کشور

 ( 29ماده) - یکساله ثبتی

15 
سطح پوشش نقشه های حد نگاری 

 )کاداستر( منابع طبیعی
 هکتار

سازمان حفاظت محیط 
 زیست

 یکساله ثبتی
دستگاه های اجرایی 

 مرتبط
 (38بند)ذ( ماده)

16 

توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه 
اطالعات مکانی  و زیر ساخت های مورد 

 نیاز

 یکساله ثبتی وزارت راه و شهرسازی درصد
دستگاههای اجرائی  

 مرتبط
 (59بند)ت( ماده )

17 
میزان مشارکت دستگاه های اجرایی در 

 به اشتراك گذاری داده های مکانی 
 (59بند)ت( ماده ) وزارت راه و شهرسازی یکساله ثبتی سازمان نقشه برداری کشور درصد
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصا

دوره 

 بروزرسانی
 ماده قانونی دستگاه همکار

18 

نسبت خدمات الکترونیکی شده دستگاه 
های اجرایی به کل خدمات با قابلیت  

 الکترونیکی 
 

 درصد
سازمان اداری و استخدامی  

 کشور
 یکساله ثبتی 

های  کلیه دستگاه
 اجرایی

 (67بند )پ( ماده )

19 

های اجرایی که   نسبت خدمات دستگاه
دفاتر ،  یدفاتر پستحداقل  در یکی از 

دفاتر ارتباطات و خدمات دولت  شخوانیپ

یی ارائه ( روستاICTاطالعات ) یو فناور
 گردند به کل خدمات قابل واگذاری می

 درصد

سازمان اداری و استخدامی  
کشور،سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی

 یکساله ثبتی 
های  کلیه دستگاه

 اجرایی
 ( 67بند )پ( ماده )

20 

درصد پاسخگویی  الکترونیکی به 
ی ها دستگاهدر  ازیموردنی ها استعالم

اجرایی به کل استعالم های مورد نیاز در 
 دستگاه های اجرایی

 درصد

وزارت امور اقتصادی و 
دارایی،سازمان فناوری 

 اطالعات ایران 

 یکساله ثبتی

کلیه دستگاههای 
( 5اجرائی موضوع ماده)

قانون مدیریت خدمات 
 کشوری 

 (67بند )ث(ماده)
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ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصا

دوره 

 بروزرسانی
 ماده قانونی دستگاه همکار

21 

رتبه زیر شاخص دسترسی در  شاخص 
توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات 

(IDIدر منطقه ) 

 رتبه
سازمان فناوری اطالعات 

 ایران

ثبتی و 
 آمارگیری

 (68بند )ب( ماده ) ایرانمرکز آمار  یکساله

22 
رتبه کشور در شاخص توسعه ارتباطات و 

 (IDIفناوری اطالعات )
 رتبه

سازمان فناوری اطالعات 
 ایران

ثبتی و 
 آمارگیری

 (68بند )ت( ماده ) مرکز آمار ایران یکساله

23 
رتبه کشور در شاخص توسعه دولت 

 (EGDIالکترونیک)
 رتبه

سازمان فناوری اطالعات 
 ایران

 یکساله ثبتی
سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

 (68بند )ت( ماده )

24 

افزایش مراجعه افراد به سامانه های ارائه 
 دهنده خدمات دستگاه های اجرایی 

 

 درصد 
سازمان فناوری اطالعات 

 ایران 
 یکساله ثبتی

سازمان اداری و 
استخدامی کشور ، 
کلیه دستگاههای 
( 5اجرائی موضوع ماده)

قانون مدیریت خدمات 
 کشوری 

 (68بند )ت(ماده)
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25 
نسبت افزایش معامالت و تجارت کاال و 

 خدمات  الکترونیکی 
 یکساله ثبتی وزارت صنعت،معدن،تجارت  درصد

تمامی دستگاه های 
 اجرایی

 (68بند )ث(ماده)

 

 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصا

دوره 

 بروزرسانی
 ماده قانونی دستگاه همکار

26 

به خدمات  دارای دسترسینسبت مدارس 
ارتباطات و فناوری اطالعات به کل 

مدارس شهرهای زیر بیست هزار نفر 
 ،روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ

 درصد
وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 یکساله ثبتی

وزارت آموزش و 
 پرورش

 (69ماده)

27 

نسبت پرونده های فعال ثبت شده در 
سامانه پرونده الکترونیکی سالمت 

 ایرانیان  به جمعیت کل کشور
 

 درصد
وزارت بهداشت و درمان و 

 آموزش پزشکی
 شش ماهه ثبتی

پایگاه ملی آمار ایران 
و سازمان ثبت احوال 

 کشور

 (74بند)الف( ماده)

28 

افراد دارای پرونده های نسبت  
الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی به 

 جمعیت کل کشور

 درصد
وزارت کار،تعاون و رفاه 

 اجتماعی
 شش ماهه ثبتی

کلیه سازمان ها، 
صندوق ها، نهادها و 
دستگاههای اجرائی 
فعال در حوزه رفاه و 

 تأمین اجتماعی

 (81ماده)
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 درصد (یبری)سایکیانیسامانه پدافند را پیشرفت 29
وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 شش ماهه ثبتی

شورای عالی فضای 
مجازی و سازمان 
 پدافند غیر عامل

 (108بند )ب( ماده)

30 

تعداد دوره های آموزشی 
رایانیکی)سایبری( برای کارکنان دستگاه 

 های اجرایی

 (109بند )ب( ماده )  شش ماهه ثبتی تمامی دستگاه های اجرایی تعداد

31 
نسبت ابالغ الکترونیکی اوراق قضایی 

 کل اوراق ابالغی به
 وزارت دادگستری یک ساله ثبتی قوه قضاییه درصد

-(16( جدول )2ردیف )
 (113بند)د( ماده )

 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصا

دوره 

 بروزرسانی
 ماده قانونی دستگاه همکار

32 

الکترونیکی های بایگانی  نسبت پرونده
های بایگانی در حوزه  کل پرونده به

 حقوقی و قضایی

 وزارت دادگستری یک ساله ثبتی قوه قضاییه درصد
-(16( جدول )3ردیف )

 (113بند )د(  ماده )

33 
نسبت صدور اسناد مالکیت 

 کل اسناد حدنگاری)کاداستری( به
 درصد

سازمان ثبت اسناد و امالك 
 کشور

  یک ساله ثبتی

( جدول 18)ردیف 
بند )د(  ماده -(16)

(113) 

حوزه 34
 آموزش

نسبت پاسخ فوری )کمتر از دو روز( به 
 کل استعالمات استعالمات امالك  به

 درصد
سازمان ثبت اسناد و امالك 

 کشور
 وزارت دادگستری یک ساله ثبتی

( جدول 19ردیف )
بند)د(  ماده -(16)

(113) 
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35 
 نسبت ثبت الکترونیکی فوری )کمتر از

 کل معامالت دو روز( خالصه معامالت به
 درصد

سازمان ثبت اسناد و امالك 
 کشور

 وزارت دادگستری یک ساله ثبتی

( جدول 20ردیف )
بند)د(  ماده -(16)

(113) 

36 
درصد رشد الکترونیکی نمودن فرآیند 

 های قضایی دادرسی پرونده
 وزارت دادگستری یک ساله ثبتی قوه قضاییه درصد

-(17جدول )( 3ردیف )
 (113بند)د(  ماده )

37 

نسبت تعداد پرونده های راکد 
الکترونیکی شده به کل پرونده های راکد 

 اعم از راکد الکترونیکی شده و نشده 

 وزارت دادگستری یک ساله ثبتی قوه قضاییه درصد
-(17( جدول )4ردیف )

 (113بند)د(  ماده )

 وزارت دادگستری یک ساله ثبتی قوه قضاییه تعداد های ثبتی الکترونیکی شده تعداد پرونده 38
-(17( جدول )5ردیف )

 (113بند)د(  ماده )

ف
دی

ر
 

 دستگاه مسئول واحد عنوان شاخص
نحوه 

 احصا

دوره 

 بروزرسانی
 ماده قانونی دستگاه همکار

39 

اسناد و  یپایگاه مل شرفتیپ زانیم
 کشورامالك 

 

 درصد
اسناد و امالك  سازمان ثبت

 کشور 
 (114ماده )  یک ساله ثبتی

40 
درصد راه اندازی و ساماندهی دفاتر 

 امالك به صورت الکترونیکی و برخط
 درصد

اسناد و امالك  سازمان ثبت
 کشور  

 (114ماده )  یک ساله ثبتی

41 
درصد راه اندازی سامانه بازرسی کارآمد 

 کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی 
 (116بند )ب( ماده ) وزارت دادگستری یک ساله ثبتی قوه قضاییه درصد
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42 

درصد راه اندازی سامانه سجل 
های مالی با قابلیت استعالم  محکومیت

 برخط

 یک ساله ثبتی قوه قضاییه درصد

،  یزارت دادگسترو
 یامور اقتصادوزارت 
بانک ،  ییو دارا
 یجمهور یمرکز

 رانیا یاسالم

 (116بند )پ( ماده )

43 

سامانه متمرکز برخط  یدسترسامکان 
 یاطالعات یها به بانکقوه قضاییه 

ی )در و حقوق یقیاموال اشخاص حق
 خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم(

 یک ساله ثبتی قوه قضاییه درصد

 ،یوزارت دادگستر
 یارتباطات و فناور

امور  ، اطالعات
 ییو دارا یاقتصاد

 (117بند )الف( ماده )

44 

های الکترونیکی  تعداد سامانه
های اجرایی متصل به  درگاه  دستگاه

 الکترونیکی قوه قضاییه

 یک ساله ثبتی قوه قضاییه تعداد
کلیه دستگاه های 

 اجرایی
 (117بند )ث( ماده )

45 

 
های اجرایی متصل به  تعداد دستگاه

 (NIXمرکز ملی تبادل اطالعات )
 

 - یکساله  ثبتی سازمان فناوری اطالعات دستگاه
 ( بند )ث(67ماده )

 قانون برنامه ششم

 درصد  استقرار سامانه صیانت اجتماعی 46
وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 - یکساله ثبتی

سند راهبردی برنامه 
هدف  ششم توسعه
 (8شماره )

47 
افزوده بخش  ارزش انهیرشد سال درصد

 کیاطالعات به تفک یارتباطات و فناور
 اطالعات و کل بخش یارتباطات، فناور

 درصد
وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 - - یکساله آمارگیری
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48 
تعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد 

 دیو خر دهیاعم از مناقصه، مزا
 - - یکساله ثبتی کلیه دستگاههای اجرایی تعداد
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 شاخص های بین المللی ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 
 چهارم فصل
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 اطالعات یارتباطات و فناور یالملل نیب یها شاخص: 6جدول 

 

ف
دی

ر
 

 دستگاه همکار دوره بروزرسانی ءنحوه احصا دستگاه اصلی مرتبط واحد عنوان شاخص

 ICT Development Index ( IDIشاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات )

 (ITUاتحادیه جهانی مخابرات )  شاخص :بین المللی  مرجع

 ICT access -زیرشاخص دسترسی  -1

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک ساله ثبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درصد نفر 100مشترکین تلفن ثابت به ازای هر  1

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک ساله ثبتی فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و درصد نفر 100مشترکین تلفن همراه به ازای هر  2

 شرکت ارتباطات زیر ساخت یک ساله ثبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درصد الملل به ازای هر کاربر )بیت بر ثانیه( پهنای باند اینترنت بین 3

 یک ساله آمارگیری ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت  درصد درصد خانوارهای دارای کامپیوتر 4
 سازمان فناوری اطالعات ایران،

 مرکز آمار ایران

 یک ساله آمارگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درصد درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت 5
 سازمان فناوری اطالعات ایران،

 مرکز آمار ایران

 ICT use  - زیر شاخص استفاده -2

 یک ساله آمارگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درصد درصد کاربران اینترنت 6
 سازمان فناوری اطالعات ایران،

 مرکز آمار ایران

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک ساله ثبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درصد نفر 100مشترکین پهن باند ثابت در هر  7

 یک ساله ثبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درصد نفر 100مشترکین پهن باند سیار در هر  8
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

 skills  ICT -زیرشاخص مهارت  -3
 نسازمان فناوری اطالعات ایرا یک ساله ثبتی وزارت آموزش و پرورش سال متوسط سال تحصیلی 9

 سازمان فناوری اطالعات ایران یک ساله ثبتی وزارت آموزش و پرورش درصد در سطح دبیرستاننویسی  نام 10
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 سازمان فناوری اطالعات ایران یک ساله ثبتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درصد نویسی در سطح دانشگاه نام 11
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ف
دی

ر
 

 واحد عنوان شاخص
دستگاه اصلی 

 مرتبط

نحوه 

 ءاحصا

دوره 

 بروزرسانی
 دستگاه همکار

 (E-Government Development Index - (EGDI) کیشاخص توسعه دولت الکترون

 (United nationsسازمان ملل متحد ) بین المللی شاخص : مرجع

 Online Service Index -(OSIزیرشاخص خدمات بر خط) -1

1 
خدمات مقدماتی و پایه   

 
 1تا 0بدون واحد از 

سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

-ثبتی
 ممیزی
UN 

 یک ساله
سازمان فناوری اطالعات ایران،تمامی دستگاه 

 های اجرایی

 1تا 0بدون واحد از  خدمات ارتقاء یافته 2
و  سازمان اداری

 استخدامی کشور

-ثبتی
 ممیزی
UN 

 یک ساله
سازمان فناوری اطالعات ایران،تمامی دستگاه 

 های اجرایی

 1تا 0بدون واحد از  خدمات تبادلی 3
سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

-ثبتی
 ممیزی
UN 

 یک ساله
سازمان فناوری اطالعات ایران،تمامی دستگاه 

 های اجرایی

ل یافتهاخدمات اتص 4  1تا 0واحد از بدون  
سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

-ثبتی
 ممیزی
UN 

 یک ساله
سازمان فناوری اطالعات ایران،تمامی دستگاه 

 های اجرایی

  Telecommunication Infrastructure Index   - (TII)زیر شاخص زیر ساخت های مخابراتی  -2

 درصد کاربران اینترنت به ازای هر صد نفر 5
و وزارت ارتباطات 

 فناوری اطالعات
آمارگیر

 ی
 یک ساله

 سازمان فناوری اطالعات ایران،
 مرکز آمار ایران

 درصد خطوط تلفن ثابت به ازای هر صد نفر 6
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 یک ساله ثبتی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
 رادیویی

 درصد مشترکین تلفن همراه به ازای هر صد نفر 7
ارتباطات و وزارت 

 فناوری اطالعات
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک ساله ثبتی

file:///C:/Users/99434/osi.docx%23osi
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 درصد مشترکین اینترنت ثابت به ازای هر صد نفر 8
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک ساله ثبتی

 درصد مشترکین اینترنت سیار به ازای هر صد نفر 9
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 یک ساله ثبتی

 
 

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 

 Human Capital Index- (HCI) -زیرشاخص سرمایه انسانی -3

 درصد نرخ باسوادی بزرگساالن 10
وزارت آموزش و 

 پرورش
 یک ساله آمارگیری

سازمان فناوری اطالعات ایران،مرکز آمار 
 ایران

 

11 
 نام خالص نرخ ثبت

 درصد
وزارت آموزش و 

 پرورش
 - یک ساله ثبتی

 سال سال تحصیلی مورد انتظار 12
وزارت آموزش و 

 پرورش
 - یک ساله ثبتی

 سال متوسط سال تحصیلی 13
وزارت آموزش و 

 پرورش
 - یک ساله ثبتی
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ف
دی

ر
 

 ءنحوه احصا دستگاه اصلی مرتبط واحد عنوان شاخص
دوره 

 بروزرسانی
 دستگاه همکار

 (Networked readiness index) شاخص آمادگی شبکه ای     

 (Portulans Institute ) موسسه پورتولنز  بین المللی شاخص : مرجع

A. فناوری  زیرمعیار Subpillar : Technology  

دسترسی وضعیت  1  100تا  10بدون واحد از    
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط
Portulans Institute 

 تمامی دستگاه های و نهادها یک ساله

 100تا  10بدون واحد از  وضعیت محتوا 2
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط
Portulans Institute 

 تمامی دستگاه های و نهادها یک ساله

 100تا  10بدون واحد از  فناوریهای آینده 3
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط 
Portulans Institute 

 تمامی دستگاه های و نهادها یک ساله

B. اشخاص  زیرمعیار -    Subpillar : People  

 100تا  10بدون واحد از  استفاده فردی 1
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط 
Portulans Institute 

 تمامی دستگاه های و نهادها یک ساله

کسب و کاریاستفاده  2  100تا  10بدون واحد از  
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط 
Portulans Institute 

 تمامی دستگاه های و نهادها یک ساله

 100تا  10بدون واحد از  دولتیاستفاده  3
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط 
Portulans Institute 

 تمامی دستگاه های و نهادها یک ساله

C. حکمرانی زیرمعیار -   Subpillar : Governance   

 100تا  10بدون واحد از  اعتماد پذیری 1
وزارت ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط
Portulans Institute 

 تمامی دستگاه های و نهادها یک ساله

 تمامی دستگاه های و نهادها یک ساله ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبطوزارت ارتباطات و  100تا  10بدون واحد از  تنظیم مقررات 2
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 Portulans Institute فناوری اطالعات

 100تا  10بدون واحد از  و شمول دربرگیری 3
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط
Portulans Institute 

 تمامی دستگاه های و نهادها یک ساله

D.  تاثیر معیارزیر-     Subpillar: Impact  

 100تا  10بدون واحد از  ICTاقتصادی  راتیتأث 1
وزارت ارتباطات و 

 اطالعات فناوری
 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط 

Portulans Institute 
 و نهادها یها تمامی دستگاه ساله کی

 100تا  10بدون واحد از  کیفیت زندگی 2
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط 
Portulans Institute 

 و نهادها یها تمامی دستگاه ساله کی

 100تا  10بدون واحد از  در اهداف توسعه پایدار مشارکت 3
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 ممیزی-امتیاز نشانگرهای مرتبط 
Portulans Institute 

 و نهادها یها تمامی دستگاه ساله کی
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 واحد عنوان شاخص
دستگاه اصلی 

 مرتبط

نحوه 

 احصا
 دستگاه همکار دوره بروزرسانی

 (EPI- E-Participation Index) کیشاخص مشارکت الکترون

 (United nationsبین المللی شاخص :سازمان ملل متحد ) مرجع

 زیرشاخص اطالعات الکترونیک

1 
 از اطالعات ارائه تسهیل در آنالین خدمات از میزان استفاده

 شهروندان به دولت سوی
بدون واحد از 

 1تا 0
سازمان فناوری اطالعات 

 ایران

 ممیزی-ثبتی
UN 

 یک ساله
سازمان فناوری اطالعات ایران،تمامی دستگاه های 

 اجرایی

 زیر شاخص مشاوره الکترونیک

 ذینفعان  با میزان تعامل دولت 2
بدون واحد از 

 1تا 0
سازمان فناوری اطالعات 

 ایران

 ممیزی-ثبتی
UN 

 یک ساله
اطالعات ایران،تمامی دستگاه های سازمان فناوری 

 اجرایی

 زیر شاخص تصمیم گیری الکترونیک

 گیری تصمیم در فرآیندهای میزان مشارکت مردم 3
بدون واحد از 

 1تا 0
سازمان فناوری اطالعات 

 ایران

 ممیزی-ثبتی
UN 

 یک ساله
سازمان فناوری اطالعات ایران،تمامی دستگاه های 

 اجرایی
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 دستگاه اصلی مرتبط واحد    عنوان شاخص ردیف
نحوه 

 احصا
 دستگاه همکار دوره بروزرسانی

 Global Cybersecurity Index - ITU  -(GCI) سایبری امنیت جهانی شاخص

 (ITUاتحادیه جهانی مخابرات )  بین المللی شاخص : مرجع

1 

ه مقررات جرائم  1های قانونی ) سنجه
 ه تنظیم مقررات و سازگاری،2ای،  رایانه

ها، مجوزها و  شامل قوانین حفاظت از داده
 استانداردسازی(

 - یکساله  ثبتی سازمان فناوری اطالعات ایران  امتیاز

2 
 cert/csirtه 1های فنی ) سنجه

ه اعتبار بخشی و مجوز 3استانداردها،  ه2
 دهی(

 - یکساله  ثبتی سازمان فناوری اطالعات ایران  امتیاز

3 

سیاست امنیت ه 1های سازمانی ) سنجه
ه نقشه راه دولت برای امنیت 2سایبری، 

سازی  ه ساختار نهادی برای پیاده3سایبری، 
ه محک زنی برای 4استراتژی امنیت سایبری 

 توسعه امنیت سایبری(

 - یکساله  ثبتی سازمان فناوری اطالعات ایران  امتیاز

4 

ه توسعه استانداردسازی، 1سازی فنی ) ظرفیت
انسانی، مجوز دهی به توسعه نیروی 

های  کارشناسان، مجوز دهی به دستگاه
 اجرایی(

 - یکساله  ثبتی سازمان فناوری اطالعات ایران  امتیاز

5 
ه 2های بین کشوری(  همکاری ه1همکاری )
ه مشارکت 3های بین سازمانی،  همکاری

های  بخش خصوصی و عمومی، همکاری
 - یکساله  ثبتی سازمان فناوری اطالعات ایران  امتیاز
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