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 مقدمه

 

 ريزي هوشمند فناوري اطالعات و ارتباطاتبرنامه  

اگر چه به دنبال فراهم نمودن شفافيت و در دسترس قراردادن خدمات دولت براي آحاد افراد جامعه  الكترونيك دولت
.  اشدبمي ديجيتال ابزارهاي پايه بر حكمراني نظام ارتقاء بدنبال خودنهايي  غايت درباشد، ولي و هر زمان ميدر هر مكان 

  ،مندينظام ،پذيريمشاركت شفافيت، ازجمله مختلف؛ سطوح در حكمراني هايمؤلفه ارتقاء و بهبود يعني حكمراني نظام ارتقاء
 .ترونيكيالك متنوع خدمات از استفاده منظوربه شهروندان براي منصفانه هايفرصت ايجاد نهايتاً و عمومي پذيريمسئوليت

  بهتري زيست امكان شهروندان آن در كه دولتي ،است »هوشمند دولت« به رسيدن براي نخست گام الكترونيك دولت
 الكترونيك ولتدآيند استقرار فر .است تربزرگ اندازيچشم براي ابزاري و نخست گام الكترونيك دولت ترتيباينبه يابند ومي

 .  شود كالن هايگيريتصميم ساززمينه بتواند تا است مستمر بررسي و ارزيابي نيازمند
 :كرد بنديتقسيم زير موضوعات از ايگانه 3 در توانمي را الكترونيكي دولت استقرار

  رضهع الكترونيكي صورتي به دولتي ادنه هر طرف از كه خدمتي هر: دولتي خدمات و هاسازمان شدن الكترونيكي - 1
  هايخدمات دستگاه ارزيابي ماه 6 هرالكترونيك، كه به منظور ارتقاء اين خدمات  دولت توسعه جهت در است گامي ،شودمي

  .گرددمي منتشرنتايج آن  و شدهانجام متمركز صورتبه الكترونيكي دولت در دولتي
  ،باشدمي يكيالكترون دولت استقرارمولفه اصلي  دولتي مختلف هايدستگاه ميانداده  تعامل و ارتباط: اطالعات ملي تبادل- 2

  باشند، داشتهن ديگريك بااطالعاتي  تعامل اما ،بتوانند خدمات خود را بصورت الكترونيك ارائه نمايند هادستگاه تماميچه  اگر
  صورتمستمر تبادل اطالعات ميان دستگاهها به رشگزا(.باشدنمي پذيرامكان اساساً الكترونيك دولت اهداف به رسيدن
 شود).مي منتشر اطالعات فناوري سازمان توسط ماهيانه

هاي اجراي طرح ،هاآن ميان اطالعات تبادل افزايش زمانهم و هاسازمان شدن ديجيتالي كنار در: ملي كالن هايطرح- 3
 در ملي پروژه 23 در اين خصوص .استافزاري مورد نياز سخت افزاري وهاي نرمكالن و پايه به منظور ايجاد زيرساخت

 .باشدمي اجرا براي همكاراني و متولي داراي كالن هاطرح اين از هركدام و هشد تعريف دولت

هاي فناوري اطالعات در كشور، قانون برنامه ششم توسعه و لزوم پايش وضعيت شاخص 68بر اساس بند ب ماده 
ت ايران به نيابت از سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت ارتباطات سازمان فناوري اطالعا

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات،  اقدام به اجراي ششمين دوره پايش و فناوري اطالعات، بر اساس سند نظام پايش شاخص
ارزيابي  گزارش رو پيش گزارشدر كشور نموده است، دستگاه اجرايي  25هاي مندرج در سند مذكور از وضعيت شاخص
  ينا بيم از نبايد اما ،باشدروبرو مي هاييكاستي با همواره ارزيابي، نوع هر اگرچهباشد. مي 1399ها در سال عملكرد دستگاه

 . نمود همت آن بهبود و تكميل به بايد برعكس بلكه  ،كرد پرهيز هاآن انتشار از هاكاستي

 
 

 خوانساريمحمد 
 معاون وزير و رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران
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منظور توسعه آمارهاي فناوري اطالعات وارتباطات در هاي فناوري اطالعات و ارتباطات كشور بهپايش شاخص 
ر اجرايي،  هاي ذينفعان، ساختاها و تعاريف آنها، اركان و مسئوليتنمودن نشانگرها/شاخصكشور و مشخص

آوري، تحليل و انتشار نتايج وضعيت موجود توسعه و كاربري فناوري اطالعات و ارتباطات ساختار فني، جمع
شده با هدف پايش مستمر وضعيت فناوري اطالعات و هاي تدوينباشد. اين مهم براساس شاخصدر كشور مي

نه براي مراجع مندرج در قانون و نيز ساير نمودن امكان تهيه و انتشار گزارش ساالارتباطات كشور و فراهم
 گردد.المللي تعريف مينهادهاي بين

هاي اجرايي و ساير ذينفعان داراي تكليف در اين نظام براي نيل به اهداف كمي بديهي است كليه دستگاه 
د آيننحوي كه برهاي تخصصي در آن دستگاه بوده، بهمندرج، مجاز به تدوين و كنترل عمليات زيرشاخص

ها در آن دستگاه، دستيابي به هدف كمي كالن شاخص هاي مرتبط براي دستيابي به مقادير زيرشاخصفعاليت
 مرتبط با آن دستگاه را در اين نظام تامين نمايد.

كاربرد اصلي اجراي اين نظام در جهت درك همگرا و مشترك به صورت عيني و كمي از وضعيت فناوري  
ر است. به اين ترتيب، اطالعات الزم براي تحليل وضعيت موجود، بررسي ميزان  اطالعات و ارتباطات كشو

 شده در اين حوزه والمللي تدوينهاي توسعه پنجساله و اهداف بينپيشرفت كشور در راستاي قانون برنامه
 .گرددهاي برنامه فراهم ميريزي عملياتي در راستاي تحقق اهداف در سالسياستگذاري و برنامه

 هاي فناوري اطالعات در كشور عبارتند از:بق قانوني اجراي نظام پايش شاخصسوا

 قانون برنامه پنجم توسعه ج .ا .ايران . 46ماده  3تبصره -1
 قانون برنامه ششم توسعه ج .ا .ايران.  68بند ب ماده -2

قدامات ذيل اجرا  با انجام ا 1400هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور در سال ششمين دوره پايش شاخص
 گرديده 

 تشكيل كميته خبرگان نظام پايش.-1
 144شاخص آماري و  50شاخص ثبتي و آماري ،  2شاخص ( 196بروزرساني سند نظام پايش مشتمل بر -2

 شاخص ثبتي).
اجراي طرح آمارگيري برخورداري خانوار و استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور توسط مركز -3

 شور.آمار ك
 mis.ito.gov.irتوسعه و بروزرساني درگاه پايش جامعه اطالعاتي به آدرس -4
 انتخاب و معرفي نمايندگان دستگاههاي اجرايي-5
 هاي اجرايي توسط نمايندگان مربوطه. هاي مرتبط با دستگاهشاخص 1399تكميل عملكرد سال -6
 يش.آوري شده توسط كميته خبرگان نظام پابازبيني و بررسي نتايج جمع-7
 هاي اجرايي.انجام اصالحات الزم توسط نمايندگان دستگاه-8
 نهايي سازي و اعالم اختتام فرآيند نظام پايش و انتشار نتايج در درگاه پايش جامعه اطالعاتي.-9

 اميد است  اين اقدامات در جهت پيشرفت و پيشبرد اهداف كشور مثمر ثمر واقع گردد.

 جعفرپور شاهين
   اطالعات فناوري راهبردي نظارت و ريزيبرنامه مركز رئيس

ر  پيشگفتا 
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اين گزارش   آنچه   :است  آمده در 
پايش شاخص ها    ساختار نظام 
  شناسنامه شاخص ها 
 سنجش شاخص ها 
  تهيه داده ها  و  هاپايش شاخص 
پايش    تحليل محورهاي  

  تهيه كنندگان
جعفرپور   شاهين      
راهبردي فناوري اطالعرئيس مركز برنامه نظارت  و  نظارتريزي  و  كنترل  طرح  مدير    ات و 

دزفولي    شاهين امين 
شاخص پايش  و  فناوري اطالعات معاون آمار  پروژه  هاي    مديراجرايي 

حسني    فريبا 
عملكردشاخص  تلفيق و ارائه  اطالعات رئيس اداره  پروژه هاي فناوري  ومسئول   كارشناس 

 سعيد كريمي
پروژه  كارشناس 
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  هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتنظام پايش شاخصساختار 
و ارتباطات كشور نيازمند اطالع از وضعيت دقيق  ريزي براي توسعه فناوري اطالعاتبدون شك هرگونه برنامه  

و سيستمهاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات است؛ براي  هاافزارشبكه و زيرساختهاي ارتباطي، تجهيزات، نرم
وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات مدلها و روشهاي مختلفي مطرح و بكار گرفته شده، اغلب اين مدلها و  ارزيابي
ولي برخي از آنها  ،انداندازه گيري وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات را در سطح ملي مورد توجه قرار داده روشها

. درخصوص مدلها بايد دو نكته اساسي را درنظر گرفت، اول آنكه اين مدلها رندنيز رويكرد سازماني براي سنجش دا
ا درحوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيك هاي مختلف اثرات فناوري اطالعات و ارتباطات ربايد جنبه

ملي را مدنظر قرار دهند ولي  1ها اگرچه بايد بافتاردرنظر بگيرند و تنها به بعد فني منحصر نشوند، دوم آنكه شاخص
ساير  ابد تصوير صحيحي از موقعيت كشور در رقابت نهاي بين المللي را نيز درنظر بگيرند تا بتوانبايد رويكرد سنجه

ها مفهوم و كاربرد ها، نكته قابل توجه در پايش شاخصد. عالوه بر تدوين شاخصنكشورهاي منطقه و جهان ارائه ده
، هاآوري آنها و همكاري نهادها و سازمانهاي مختلف در جمعاست، بخصوص اينكه باتوجه به گستردگي شاخصآنها 

تري پيدا خواهد كرد، به همين دليل الزم است كه تعريف و اندركاران اهميت بيشحساسيت برداشت مشترك همه دست
آوري با دقت كاملي انجام شود. هدف از گزارش پيش رو نيز ارائه يند جمعاد تا فرگردها ارائه تفسير واحدي از شاخص

ن المدخها (تحت عنوان شناسنامه شاخص) است كه بتواند به همه ذيحد ممكن علمي از شاخص يك تعريف واحد و تا
  ها كمك كند.آوري و تفسير شاخصيند جمعادر فر

 و رعناص از ايمجموعه سيستم يك داد. قرار مدنظر را سيستم مفهوم بايد پايش سيستم يا نظام تعريف در  
دهند، براي سنجش عملكرد سيستم بايد كل مي انجام را معيني هايفعاليت خاص هدف تحقق براي كه است نفعانيذي

 باشد كه بايد توسط نظامهاي مختلفي ميداراي حوزه ICT از طرفي  و رفتار آنها را مورد توجه قرار داد.عناصر سيستم 
  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات كشور رصد شده و مورد نظارت واقع شوند. پايش شاخص

 ،بازخورد، كاركرد، خروجي، ورودي داراي سيستم ديگري هر خود يك سيستم است و مانند نيز پايش نظام  
 ازهايني، فرعي و اصلي نفعانذي تعيين، پايش رويكرد تعيين اين نظام از مفهومي مدل .باشدمي غيره و مرز، محيط
 شرو هاي اين نظام،ارتباط بين عناصر و شاخص، سنجش قابل هايشاخص، پايش معيارهاي تدوين، خدمات كيفيت
بايد  ننفعاذي نياز به توجه با كه است پايش اطالعات از ستفادها نحوه نهايتا و هاشاخص تحليل و ارزيابي، سنجش

  تدوين شود.
ا باشد كه بطور مستقيم يمي اجتماعي-اقتصادي هايفعاليت و خدمات كليه برگيرنده درها شاخص نظام پايش  

بايد پوشش  اين نظامهاي پايش در بنابراين شاخص. دنو ارتباطات قرار مي گير  اطالعات غيرمستقيم تحت تاثير فناوري
  د.ناجتماعي موثر از فاوا باش-هاي اقتصاديدهنده كليه فعاليت
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  هاينظام پايش شاخص
  فناوري اطالعات و ارتباطات

    
 

 

 

ها شاخص   سنجش 

١٠

  
  
  

  هابخشهاي مختلف نظام پايش شاخص
  ها عبارت است از :نظام پايش شاخصبخشهاي مختلف 

  نظام پايشارچوب چو اهداف  -1
  فناوري اطالعات و ارتباطات سنجش هاي حوزه -2
  وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات كشور سنجش براي پايش مفهومي مدل -3
  هاي سنجش و تهيه شناسنامه تشريحي آنهامعيارها و شاخص -4
  هاگيري شاخصربط براي سنجش و اندازهذيدستگاههاي  -5
  هااندازه گيري و سنجش شاخص -6
  اي انتخاب شدهههها با دستگاشاخصمقادير و تحليل تبيين  -7

  

      پايش نظامو چارچوب  فاهدا

توسعه و كاربري ، ارائه يك تصوير روشن از وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات هايهدف نظام پايش شاخص
شخيص و تاطالعات و ارتباطات هاي بكارگيري فناوري قابليتقوت و ، تعيين نقاط فناوري اطالعات و ارتباطات ايران

ات ي توسعه فناوري اطالعالمللنيبي هاشاخصكشور در همچنين ارتقاء رتبه  با مقادير مطلوب است. هاشاخص فاصله
  .باشديم ) از اهداف اين نظام3EGDIو توسعه دولت الكترونيك( )2IDIو ارتباطات(

 الملليفراهم نمودن امكان تهيه و انتشار گزارش ساالنه براي مراجع مندرج در قانون و نيز ساير نهادهاي بين  
ي هاي اجراي. بديهي است كه كليه دستگاهباشديمفناوري اطالعات و ارتباطات  يهاشاخصاهداف نظام پايش  ازجمله

  .هاي تخصصي براي دستگاه خود هستندمجاز به تدوين و كنترل عمليات شاخص ،نفعان داراي تكليفو ساير ذي
اركان و  كليدي،هاي شاخص مشخص نمودن پايش، تدوين و ابالغ نظامطرح هدف از در همين راستا   

موجود توسعه و كاربري فناوري اطالعات و ارتباطات  عآوري، تحليل و انتشار نتايج وضبندي جمعزمان ،هائوليتمس
 است. شدهفيهاي كالن تعرمنظور پايش مستمر وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات كشور مبتني بر شاخصايران به

در قالب يك سند واحد  طالعات و ارتباطات كشورفناوري ا وضعيتتبيين  ،پايش نظام طرحكاربرد اصلي اجراي 
اطالعات الزم براي تحليل وضعيت موجود، بررسي ميزان پيشرفت كشور در راستاي قانون برنامه ي سازفراهم منظوربه

   باشد.اين حوزه ميريزي عملياتي در سياستگذاري و برنامه، الملليبين يهاششم توسعه و شاخص
  

  دامنه اجرا
ها و شرايط پايش و سنجش فناوري اطالعات و هاي كليدي، روشدر محدوده شاخصپايش  نظام يجراا دامنه  

ن تا پايان برنامه ششم توسعه بوده ليكنظام پايش  ياجرامحدوده زماني   ارتباطات ايران در سطح ملي و فرابخشي است.
  را است.اج قابل نيز حسب ضرورت و يا صالحديد براي بعد از برنامه ششم توسعه

                                             
2 ICT Development Index 
3 E-Government Development Index 
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  كنندهمقام تصويب
و سازمان اداري و  بودجه و برنامهقانون برنامه ششم توسعه، اين سند از سوي سازمان  68مطابق بند (ب) ماده   

  د.گردذينفعان ابالغ مياستخدامي كشور به 

  اسناد باالدست
 جمهوري اسالمي ايران.  سالهستيانداز بسند چشم •

 ).1396-1400ري اسالمي ايران (قانون برنامه ششم توسعه جمهو •

 سند راهبردي برنامه ششم توسعه •

  نقش ها و مسئوليت ها
كشور،  بودجه و برنامهسازمان  قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران، 68بند (ب) ماده بر اساس   

توسعه و تكميل نظام پايش مكلف به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري
ر ي مذكوهاشاخصي توسعه كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر هاشاخص

ي آورجمعي مذكور يك يا چند دستگاه مسئوليت هاشاخصي اطالعات مرتبط با آورجمع منظوربه  اند.شده
سند تحت عنوان دستگاه  نيدر اكه  دارند عهدهخصصي موردنظر را بر ي تهاحوزهاطالعات و توليد آمارهاي مرتبط با 

يي كه بيش از يك دستگاه مسئول هاشاخص. در مورد اندشدهمشخص )نامهنظاماين  6و 4،5، 3(موضوع جداولمسئول
  تجميع اطالعات مختلف را بر عهده دارد.آوري و جمعدارند، سازمان فناوري اطالعات مسئوليت 

 رمنظوبهي الزم را هايهمكار ستيبايم اندشدهيمعرفدستگاه همكار  عنوانبهيي كه هادستگاهراستا در همين   
  .آورندعملبه  را ي مسئولهادستگاهارائه آمار و اطالعات موردنياز 

 و فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي در پايش شاخص سازمان فناوري اطالعات ايراناجرايي سوابق با توجه به   
مورخ  255577مطابق با ابالغيه شماره )، ITUاتحاديه جهاني مخابرات(ازجمله ي المللنيببا نهادها و مجامع همكاري 

ها اجراي طرح نظام پايش شاخصمسئوليت سازمان اداري و استخدامي كشور و  كشور بودجه و برنامهسازمان  13/5/98
ي هاشاخصآمار و اطالعات رساني انتشار و اطالعها، خصآوري عملكرد شامشتمل بر بروزرساني سند پايش، جمع

 سازمان اينالمللي به ربط ملي و بينذيبه مراجع  توسعه كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و دولت الكترونيك
رتباطات هاي الزم را با وزارت ادر اين راستا، سازمان فناوري اطالعات ايران موظف است هماهنگي. گرديده استمحول 

)، آمار و اطالعات مربوط 6و  5، 4، 3و دستگاههاي مسئول (موضوع جداول شماره  آوردهعملو فناوري اطالعات به 
سازمان فناوري اطالعات را به سازمان فناوري اطالعات ارائه دهند و سند نظام پايش ي مندرج در جداول هاشاخصبه 

ا رو دولت الكترونيك هاي فناوري اطالعات و ارتباطات كشور تحليلي از وضعيت پايش شاخص واطالعات تجميعي
ر منتشكشور و اداري و استخدامي كشور  بودجه و برنامههاي سازمان با تأييد باالترين مقام در پايان هر دوره زماني

  .نمايد
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  نظام پايش اصول
 

خود و واحدهاي  بهمربوط آمار و اطالعات آوري تمهيدات الزم براي جمع اندموظفمسئول هاي اجرايي كليه دستگاه •
 يتوسعه كاربرد فناور يهاشاخص شينظام پاسند بروزرساني شده شده در هاي تعريفشاخص اساس برتابعه را 

  فراهم آورند.  كياطالعات و ارتباطات و دولت الكترون
توسعه كاربرد  يهاشاخص شينظام پا اجراي منظوربههاي الزم را همكاري اندموظفهمكار هاي اجرايي كليه دستگاه •

، )نامهنظاماين  6و  4،5، 3ي مسئول(موضوع جداولهادستگاهبا  كياطالعات و ارتباطات و دولت الكترون يفناور
هاي عملكردي را مطابق با برنامه انجام دهند و ضمن هماهنگي و تعامل با واحدهاي تابعه، اطالعات و گزارش

 4،5 ،3ي مسئول(موضوع جداولهادستگاه مطابق با واقعيت بهو  هاي موردنيازقالب اساس برو  شدهاعالمبندي زمان
  .، ارائه نمايند)نامهنظاماين  6و 

ات ي، گزارشزيربرنامهتصميم سازي و  منظوربهموظف است  بعنوان مجري طرح پايشايران  سازمان فناوري اطالعات •
ونيك و دولت الكتر اطالعات و ارتباطات يتوسعه كاربرد فناور ياهشاخصموردي، تفصيلي و تحليلي خود در حوزه 

  هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور ارائه نمايد.فصلي به سازمان صورتبهرا 
عات اطال يتوسعه كاربرد فناور يهاشاخص شينظام پامرتبط با وظايف موظف است ايران  سازمان فناوري اطالعات •

از ثبت و انتشار اطالعاتي كه با شواهد و آمار متقن و مشخص و  هرا به انجام رساند كيو دولت الكترونو ارتباطات 
  داراي اختالف زياد است، جلوگيري نمايد.

، مسئوليت كيفيت نتايج بر عهده گرددبه يك دستگاه اجرايي واگذار  ،ها، آمار و بخشي از گزارشدر مواردي كه داده •
ار انتشدر خصوص ايران  سازمان فناوري اطالعاتمسئوليت  واسطهبهاست و هيچ دستگاهي همان دستگاه اجرايي 

  نسبت به خروجي مرتبط با دستگاه خود رفع مسئوليت نشده است.ي تجميعي هاگزارش
ها براي احصاء و محاسبه عملكرد شاخص هرسالهبايست داراي تكليف در اين نظام مي اجرايي هايكليه دستگاه •

سازمان فناوري اطالعات كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و  وبودجهبرنامهسازمان هاي الزم را با همكاري
طه نق عنوانبهاي (شخصيت حقوقي) و نمايندهمشخص واحد ادارييك ها بايد داشته باشند. لذا اين دستگاه ايران

گان يندشود اين نمامعرفي نمايند. توصيه ميايران عات به سازمان فناوري اطالارتباط را حداكثر تا انتهاي مهرماه هرسال 
سطح كيفيت همكاري و  انتخاب شوند. دستگاهريزي برنامهيا حوزه از حوزه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات 

 است.  كننده يمعرفبر عهده دستگاه  شدهيمعرفاثربخشي نماينده 
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  ساختار و اركان

    

    
شكل  طابقمساختار اجرايي  كارميمراتب تفويض اختيار، تبادل اطالعات، همكاري و تقس منظور تعيين سلسلهبه  

 طراحي گرديده است. )1(

 
  

  
  

  سازيظرفيت
    

 منظوربه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور بودجه و برنامهبه نمايندگي از سازمان ايران  سازمان فناوري اطالعات
ها اي از آموزشهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ايران، مجموعهت فني در حوزه پايش شاخصارتقاء سطح دانش و مهار

 . ديانميمنفعان مختلف برگزار هاي الزم را در قالب، دوره آموزشي يا يادگيري الكترونيكي براي ذيسازيو ظرفيت

اه تحت وب دو زبانه (فارسي/ درگ تكميل و بروزرسانيسازمان فناوري اطالعات ايران موظف است نسبت به   
و  اتاطالعات و ارتباط يتوسعه كاربرد فناور يهاشاخصي مرتبط با هادادهالكترونيكي آوري امكان جمعبا انگليسي) 

ها، آمارها و بارگذاري ثبت دادهامكان  نظام پايش) 6و  4،5، 3مسئول(موضوع جداول يهادستگاهاز دولت الكترونيك 
بردار ها را در آن انجام دهند و مراجع بهرهها و گزارشنفعان بتوانند مديريت دادهكليه ذي ي كهاگونهبهد ها اقدام نمايفايل

سال جاري حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات  و هاي قبلالمللي بتوانند در قالب داشبورد، اطالعات سالداخلي و بين

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

كارگروه ملي هماهنگ كننده 
پايش شاخص هاي فاوا  نظام  

 كميته مشاوران و خبرگان
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 )روزرساني و نيز بهبود و ارتقاي سامانهبرداري، نگهداري و بهبهرهمشاهده نمايند. مسئوليت مديريت( هرسالكشور را در 
عهده  رهاي فناوري اطالعات و ارتباطات كشور، بدرگاه نظام پايش شاخصبه ن شرايط دسترسي نمودو همچنين فراهم 

  .باشدميسازمان فناوري اطالعات ايران 
و اطالعات مندرج  هادادهايجاد قابليت مشاهده  منظوربههمچنين سازمان فناوري اطالعات ايران موظف است   

زم به هاي الدر اين درگاه و دريافت گزارشات متنوع (اعم از كارشناسي، تحليلي، مديريتي و .... ) ضمن ايجاد دسترسي
 خداميكشور و اداري و است وبودجهبرنامههاي اين سامانه و داشبورد مربوطه، قابليت ارائه اطالعات مورد نياز سازمان

  كشور را بصورت وب سرويس فراهم نمايد.

  هاي سنجش فناوري اطالعات و ارتباطات حوزه -2

هاي اقتصادي و اجتماعي اثر مي گذارد، جنبهفناوري اطالعات و ارتباطات يك فناوري همه منظوره است كه بر تمام  
ندي بهاي مربوطه را مشخص و دستهد حوزهباي ،نظامند در مورد اين فناوري داشته باشيم يبراي آنكه بخواهيم سنجش

  هاي برگزيده فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام پايش عبارتند از :حوزه، نماييم

  سالمت )1
  تجارت و كسب و كار )2
  اقتصاد )3
  خدمات دولتي )4
  حقوق و قوانين )5
  صنعت  )6
  زيرساخت ارتباطي )7
  آموزش )8
  محيط زيست )9

  امنيت اجتماعي )10
  فرهنگ  )11
  كشاورزي  )12
  پژوهش و توسعه )13
  نكداريبا )14
 عدالت(قضايي) )15
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 3- مدل مفهومي پايش وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات كشور

 ندس درفناوري اطالعات و ارتباطات  ي درگير با هاالمللي و به منظور پوشش همه حوزهبراساس الگوهاي بين  
 تدوين زير وميمفه چارچوب اساس بر هاشاخص ايران، ارتباطات و اطالعات فناوري هايشاخص پايش نظام

  :اندگرديده

  
  هاي توسعه كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطاتشاخصمدل مفهومي  -2 شكل

 

  هاي پايش فناوري اطالعات و ارتباطاتشاخص و معيارها -4

ي خاص پيرو هاي فناوري اطالعات و ارتباطات با توجه به ويژگيهاي مربوطه از يك الگوسنجش هريك از حوزه  
 ها توسط نهادها و سازمانهاي بين المللي ارائه شده است.مي كند، و تاكنون مدلهاي بسياري براي سنجش اين حوزه

ي يهااز معيارها و شاخصفناوري اطالعات و ارتباطات هاي شاخصنظام پايش هاي براي سنجش محورها و حوزه
  گيري كند.آمادگي، نفوذ و تاثير اندازه در بعدويژگيهاي آن محور را استفاده شده است كه بتواند 

ط المللي مرتبسازمانها و نهادهاي بين ،هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتها با توجه به حوزهبراي انتخاب شاخص  
ها از آخرين مدلهاي مطرح شده در حوزه مربوطه و اصالحات انجام شده روي آن بهره گرفته شده با هر يك از حوزه

  .رخ ميدهد ICTتغييرات سريعي است كه در فناوري  هاي بين المللي به دليلضرورت استفاده از آخرين توصيهاست، 
    

تاكنون مدلهاي  .تاثيرگذار است ...و ، فرهنگي فناوري اطالعات و ارتباطات در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي 
 ، بيشتر اين مدلها هدفگرديدهطراحي و ارائه  اتسنجش فناوري اطالعات و ارتباطبسياري در سطح بين الملل براي 

اين موضوع باعث مي شود براي سنجش جامع فاوا تركيبي  و اندقرار داده فاواهاي سنجش خود را برمبناي يكي از حوزه
هاي مختلف از طريق هاي فاوا هريك از حوزهنياز باشد، به همين منظور در نظام جامع پايش شاخصمورد از مدلها 

جدول شماره يك نشان دهنده مدلهاي انتخاب شده سنجش آن حوزه مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است.  يوالگ
  باشد.فناوري اطالعات و ارتباطات ميمختلف هاي جهاني براي سنجش حوزه
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  مدلهاي انتخاب شده جهاني براي سنجش شاخص ها  -1جدول 
 حوزه فرعي فاوا حوزه اصلي فاوا رديف

تعداد 
 شاخص

 الگوي سنجش نهاد بين المللي

 ITU 7 -فاوا هاييرساختز 1
 ITU Handbook for  Administrative 
Telecommunication-2014 

فاوابه  يدسترس 2  - 71  ITU 
 ITU, Information and communication 
technology Development Index-IDI-2019 

فاوااستفاده از  3  - 11  ITU 
ITU 

 Core list of ICT Indicator 2020 
 ITU-MIS-measuring information 
society(2018) 

4 
صرفهبهمقرون

 بودن
- 7 ITU  ITU Core list of ICT indicator -2020 

5 

 فاوا يكاربردها
شاخص) 71(  

 UN 19 دولت الكترونيك و دولت همراه
ITU- WSIS 

 UN E-Government Survey 2018 
 WSIS Targets.UN-egovernment index-2016 

 ITU- WSIS  WSIS Targets Final wsis targets review-2014 3 سالمت الكترونيك 6

كيتجارت   الكترون 7  14 ITU 
 ITU-Development of new indicators-2018 
 ITU Core list of ICT indicator 2020 

رياو  س يكيالكترون يبانكدار 8  6 DFS 
 DFS -Digital Financial Service indicators-
2019 

 ITU 9 آموزش الكترونيكي 9
UNESCO 

 Core list of ICT Indicator 2020 
 UNESCO-Guide to Measuring 

ICT in education 2018 

 ITU- WSIS 18 محتواي الكترونيكي 10
WEF 

 WSIS Targets Final wsis targets review-2014 
 World Economic Forum-2016 Networked 
readiness index 

11 كيالكترون يكشاورز   2 ITU- WSIS  WSIS Targets Final wsis targets review-2014 

21  

و  ياثرات اقتصاد
 فاوا ياجتماع

شاخص)14(  

ادر حوزه فاو دارياشتغال پا  7 
UNCTAD 

 
ITU 

 UNCTAD- Measuring ICT and gender: an 
assessment-2014 
 ITU- Core list of ICT indicator 2020 

31  
محصوالت و يالمللنيتجارت ب

اخدمات فاو  
2 ITU  ITU Core list of ICT indicator -2020 

41 او فاو ستيزطيمح   3 ITU  ITU Connect 2020 Agenda 

51 افاو يثرات كالن اقتصادا   2 ITU  ITU Core list of ICT indicator -2020 

61  

 هاياختيرسز
 توانمند ساز

شاخص)16(  

اپژوهش در حوزه فاو  6 
WIPO 
WEF 
ITU 

 WIPO -Global Innovation index-2018 
 WEF - The Global Information Technology 
Report-2016 

71 نترنتيا تيامن   6 

ITU- GCI 
WEF 

 
ITU 

 

 ITU- global cybersecurity index-2018 
 WEF-World Economic Forum Networked 
readiness index-2016 
 ITU-Child online protection statistical 
framework and indicators-2018 

81  
توانمند سازي افراد كم توان(در

 حوزه فاوا)
2 ITU  ITU Core list of ICT indicator -2020 

91  
و مقررات ناظر برنيبسط قوان

يمجاز يفضا  
2 WEF 

 WEF - Global Information Technology 
Report-2016 

فاوا يهامهارت 20  - 5 ITU 
 ITU, Information and communication 
technology Development Index-IDI-2019 

814 جمع كل    
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  محورهاي نظام پايش معرفي
 هاي سنجشصشاخگيري آنها، المللي براي اندازههاي انتخاب شده در نظام پايش و الگوهاي بينبراساس حوزه  

و هاي كليدي مجموعه شاخصي بندطبقهبندي شده است، جدول زير دسته محور فرعي  15محور اصلي و  8در 
  دهد.كشور را نشان مي ارتباطات و اطالعات نظام پايش فناوريچارچوب اصلي محورهاي 

  

  مدلهاي انتخاب شده جهاني براي سنجش شاخص ها-2جدول 

  
  

  

  به تفكيك محورها شاخص هاي سنجش نظام پايش
-صادينهاي اقتپيشرا المللي وبين الگوهاي اندازه گيري باتوجه بهو اين چارچوب محورهاي تعيين شده براساس   

نشان دهنده  3شماره ، جدول ديهاي سنجش انتخاب و احصا گردشاخصبراي هريك از محورها  اجتماعي و فني
  تعيين شده براي سنجش هر محور ميباشد.هاي شاخص

   اطالعات و ارتباطات يفناور يهارساختيز -1
   اطالعات و ارتباطات يبه فناور يدسترس -2
   اطالعات و ارتباطات ياز فناور استفاده -3
   )Affordable ICT(صرفه بودنبه مقرون -4

 كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات -5

-E-government and m)دولت الكترونيك و دولت همراه
government)  

 (E-health) لكترونيكسالمت ا

  وكار و خانواردر كسب كيتجارت الكترون
  يارو  س يكيالكترون يبانكدار

  )E-learningآموزش الكترونيكي(
  (E-content)محتواي الكترونيكي 

  )E-agriculture(كيالكترون يكشاورز

اطالعات و  يفناور يو اجتماع ياقتصاد اثرات -6
 ارتباطات

  اطالعات و ارتباطات يوزه فناوردر ح دارياشتغال پا
  اطالعات و ارتباطات يمحصوالت و خدمات فناور يالمللنيتجارت ب

  اطالعات و ارتباطات يو فناور ستيزطيمح
  اطالعات و ارتباطات يفناور يثرات كالن اقتصادا

 توانمند ساز يهارساختيز -7

  اطالعات يپژوهش در حوزه ارتباطات و فناور
  نتنتريا تيامن

  توانمند سازي افراد كم توان(در حوزه فاوا)
  يمجاز يو مقررات ناظر بر فضا نيبسط قوان

   اطالعات و ارتباطات يفناور يهامهارت -8



    

  هاينظام پايش شاخص
  فناوري اطالعات و ارتباطات

    
 

 

 

ها شاخص   سنجش 

١٨

  

  كليدي فناوري اطالعات و ارتباطات ايران يهامجموعه شاخص-3جدول 

 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
نحوه 
 احصاء

دوره 
 ي شاخصالمللنيبمرجع ملي يا  دستگاه همكاربروزرساني

ي فناوري اطالعات و ارتباطاتهارساختيز  

للالمپھنای باند اینترنت بين ١
  شدهاستفاده

گيگابيت 
 بر ثانيه

شرکت ارتباطات زیر 
سازمان تنظيم مقررات ماھهشش ثبتی ساخت

 یو ارتباطات رادیوی

ITU Handbook for 
Administrative 

Telecommunication/ICT Data 

٢ 
للالمپھنای باند اینترنت بين

استفاده/ تجھيز  تيباقابل
 شده 

گيگابيت 
 بر ثانيه

شرکت ارتباطات زیر 
سازمان تنظيم مقررات شش ماھه ثبتی  ساخت

 و ارتباطات رادیویی

ITU Handbook for 
Administrative 

Telecommunication/ICT Data 

گيگابيت پھنای باند اینترنت داخلی  ٣
 بر ثانيه

شرکت ارتباطات زیر 
سازمان تنظيم مقررات شش ماھه ثبتی ساخت

 و ارتباطات رادیویی

ITU Handbook for 
Administrative 

Telecommunication/ICT Data 

ظرفيت ترانزيت دیتای عبوری ۴
 از كشور

ترابيت بر
 ثانيه

ارتباطات زیر شرکت 
) برنامه ششم٧ھدف شماره ( -شش ماھه ثبتی  ساخت  

ميزان توسعه شبکه فيبر  ۵
شرکت ارتباطات زیر  کيلومتر نوری

سازمان تنظيم مقررات شش ماھه ثبتی  ساخت
 - و ارتباطات رادیویی

ظرفيت ذخيره سازی محتوی ۶
سازمان فناوری  پتابایت در فضای ابری

کليه دستگاه ھای  یکساله  ثبتی اطالعات ایران 
) برنامه ششم٢ھدف شماره ( اجرایی  

سازمان فناوری  مرکزتعداد  مراکز داده امن و پایدار ٧
وزارت ارتباطات و شش ماھه ثبتی اطالعات ایران 

 - فناوری اطالعات

 دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات

مشترکين تلفن ثابت به ازای ٨
سازمان تنظيم مقررات  رصدد نفر جمعيت ١٠٠ھر 

کليه اپراتورھای تلفن شش ماھه ثبتی و ارتباطات رادیویی
 ثابت

IDI. ١ , ITU Handbook for 
Administrative 

Telecommunication/ICT Data 

مشترکين تلفن ھمراه به  ٩
سازمان تنظيم مقررات  درصد نفر جمعيت ١٠٠ازای ھر 

اپراتورھای تلفن  کليهشش ماھه ثبتی و ارتباطات رادیویی
 ھمراه

 IDI.٢, ITU Handbook for 
Administrative 

Telecommunication/ICT Data 

سرانه پھنای باند اینترنت  ١٠
  المللنيب

 بيتكيلو
بر ثانيه 
به ازای 
ھر کاربر

سازمان فناوری 
شرکت ارتباطات یر  یکساله  ثبتی  اطالعات ایران

ساخت، مرکز آمار ایران
 IDI.٣, Core list of ICT 
indicator 2020,ITU ,A۵ 

درصد جمعيت تحت پوشش  ١١
سازمان تنظيم مقررات  درصدسيگنال  شبکه تلفن ھمراه

کليه دارندگان پروانه شش ماھه ثبتی و ارتباطات رادیویی
 مرتبط

ITU Handbook for 
Administrative 

Telecommunication/ICT Data 

١٢ 
درصد جمعيت تحت پوشش 

نال یک شبکه تلفن سيگ
  G٣ھمراه  

سازمان تنظيم مقررات  درصد
کليه دارندگان پروانه شش ماھه ثبتی و ارتباطات رادیویی

 مرتبط
Core list of ICT indicator 

2020,ITU, A۶ 

١٣ 
درصد جمعيت تحت پوشش 
سيگنال  شبکه تلفن ھمراه

G۴ 
سازمان تنظيم مقررات  درصد

کليه دارندگان پروانه اھهشش م ثبتی و ارتباطات رادیویی
 مرتبط

   

١۴ 
امکان  دسترسی پرسرعت 

) ٢٠به روستاھای باالی (
 خانوار

وزارت ارتباطات و فناوری روستا
شرکت مخابرات ایران، شش ماھه ثبتی اطالعات

) برنامه ششم۵ھدف شماره ( مرکز آمار ایران  

١۵ 
نسبت جمعيت روستایی 
تحت پوشش خدمات  پھن 

باند
رت ارتباطات و فناوریوزا درصد

 Agenda ,Target ٢٠٢٠ ITU Connect مرکز آمار ایران شش ماھه ثبتی اطالعات
٢٫۴ 

١۶ 

نسبت روستاھای با بيش از
خانوار که دفتر ارتباطات و ٢٠

فناوری اطالعات روستایی 
 دارند

وزارت ارتباطات و فناوری درصد
 یکساله ثبتی  اطالعات

شرکت مخابرات 
پست ایران،شرکت 

جمھوری اسالمی 
ایران، مرکز آمار ایران 

- 

١٧ 

نسبت روستاھای کمتر از
خانوار دارای  ٢٠

دسترسی به تلفن 
 عمومی

وزارت ارتباطات و درصد 
شش  ثبتی فناوری اطالعات

 ماھه
شرکت مخابرات 
 -ایران، مرکز آمار ایران

نسبت خانوارھای دارای  ١٨
 سازمان فناوریدرصد  دسترسی به رادیو

 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری اطالعات ایران 
Core list of ICT indicator 

2020,ITU, HH١ 

نسبت خانوارھای دارای  ١٩
سازمان فناوری  درصد  دسترسی به تلویزیون

 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  اطالعات ایران 
Core list of ICT indicator 

2020,ITU, HH٢ 
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 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
نحوه 
 احصاء

دوره 
 ي شاخصالمللنيبمرجع ملي يا  دستگاه همكاربروزرساني

٢٠ 
خانوارھای دارای نسبت 

ه بدسترسی به تلفن ثابت 
 ییو روستا یشھر کيتفک

سازمان فناوری  درصد 
 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  اطالعات ایران 

Core list of ICT indicator 
2020,ITU, HH٣ 

٢١ 
نسبت خانوارھای دارای 

به  دسترسی به رایانه
 ییو روستا یشھر کيتفک

 سازمان فناوری درصد 
 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  اطالعات ایران 

 IDI.۴, Core list of ICT 
indicator 2020,ITU ,HH۴ 

٢٢ 
نسبت خانوارھای دارای 
به  دسترسی به  اینترنت

 ییو روستا یشھر کيتفک
سازمان فناوری  درصد 

 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  اطالعات ایران
IDI. ۵ , Core list of ICT indicator 

2020,ITU, HH۶ 

٢٣ 

نسبت خانوارھای دارای 
دسترسی به  پھن باند (پھن

برنامه  باھدفباند متناسب 
 ششم توسعه)

وزارت ارتباطات و فناوری درصد 
) برنامه ششم ١ھدف شماره (  مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  اطالعات   

متوسط سرعت دسترسی  ٢۴
 ر)مشترکين(ثابت و سيا

مگابيت 
بر ثانيه 

سازمان تنظيم مقررات 
کليه اپراتورھا و شش ماھه ثبتی و ارتباطات رادیویی

 دارندگان پروانه مرتبط
) برنامه ششم ١ھدف شماره (

 توسعه

 استفاده  از فناوري اطالعات و ارتباطات

سازمان فناوری  درصدضریب نفوذ کاربران اینترنت  ٢۵
 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  اطالعات ایران 

 IDI.۶, Core list of ICT 
indicator ٢٠٢٠,ITU ,HH٧ 

ضریب نفوذ کاربران رایانه (به ٢۶
سازمان فناوری  درصد  تفکيک سن و جنسيت)

 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  اطالعات ایران 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, HH۵ 

 ۶مراه (ضریب نفوذ تلفن ھ ٢٧
سازمان فناوری  درصد  سال به باال)

 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  اطالعات ایران 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, HH١٠ 

تعداد مشترکين پھن باند  ٢٨
سازمان تنظيم مقررات  تعداد  ثابت به تفکيک سرعت

نه کليه دارندگان پرواشش ماھه ثبتی و ارتباطات رادیویی
 مرتبط

 IDI.٧, Core list of ICT 
indicator ٢٠٢٠,ITU ,A٣ 

تعداد مشترکين پھن باند  ٢٩
سازمان تنظيم مقررات  تعداد سيار به تفکيک سرعت

کليه دارندگان پروانه  ساليانه ثبتی  و ارتباطات رادیویی
 مرتبط

 IDI.٨, Core list of ICT 
indicator ٢٠٢٠,ITU ,A۴ 

ين پھن ضریب نفوذ مشترک ٣٠
سازمان تنظيم مقررات  درصد باند(ثابت و سيار)

 - کليه دارندگان پروانهشش ماھه ثبتی و ارتباطات رادیویی

٣١ 
نسبت کاربرانی که در 

ھای اجتماعی شرکتشبکه
 کنند می

سازمان فناوری  درصد 
 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  اطالعات ایران 

World Economic Forum (WEF)-
Networked readiness 

index,۶٫٠٧ 

٣٢  
درصد خانوارھای دارای تلفن
ھمراه به تفکيک شھری و 

  روستایی
سازمان فناوری   درصد 

 -  مرکز آمار ایران   یکساله آمارگيری   اطالعات ایران 

درصد خانوارھای تحت   ٣٣
سازمان تنظيم مقررات   درصد پوشش سيگنال تلفن ھمراه

وزارت ارتباطات و   یکساله   ثبتی    و ارتباطات رادیویی 
 -  فناوری اطالعات  

٣۴  
افراد استفاده کننده ازدرصد 
مدرک  کيبه تفک انهیرا

  یليتحص
سازمان فناوری   درصد 

وزارت ارتباطات و   یکساله آمارگيری اطالعات و ارتباطات   
  فناوری اطالعات  

ITU 

هانیافراد استفاده کننده از را  ٣۵
سازمان فناوری   درصد   مشاغل نوع کيبه تفک

وزارت ارتباطات و   یکساله آمارگيری اطالعات و ارتباطات   
  فناوری اطالعات  

ITU 

  بودن صرفهبهمقرون

٣۶ 
سبد ھزینه فناوری اطالعات

  و ارتباطات  
)ICT Price Basket( 

سازمان تنظيم مقررات  درصد
 یکساله  ثبتی  و ارتباطات رادیویی

ھای تلفن کليه اپراتور
ثابت، تلفن ھمراه و 

PAP 

ITU-measuring information 
society 

٣٧ 
نسبت قيمت  پھن باند ثابت

گيگا بایت) به  ١(با مصرف 
 درآمد سرانه ناخالص ملی

تنظيم مقررات  سازمان درصد
 یکساله ثبتی و ارتباطات رادیویی

اپراتورھای تلفن  کليه
 ثابت، تلفن ھمراه و

PAP 

Core list of ICT indicator 
٢٠٢٠,ITU, A7 

٣٨ 

نسبت قيمت ماھانه پھن 
مگا ۵٠٠باند سيار(با مصرف 

بایت) به درآمد سرانه 
 ناخالص ملی

تنظيم مقررات  سازمان درصد
 یکساله ثبتی و ارتباطات رادیویی

اپراتورھای تلفن  کليه
 ثابت، تلفن ھمراه و

PAP 

Core list of ICT indicator 
٢٠٢٠,ITU, A9 

٣٩ 
بت قيمت ماھانه تلفن نس

ھمراه (اعتباری) به درآمد 
 سرانه ناخالص ملی

تنظيم مقررات  سازمان درصد
 یکساله ثبتی و ارتباطات رادیویی

اپراتورھای تلفن  کليه
 ثابت، تلفن ھمراه و

PAP 

Core list of ICT indicator 
٢٠٢٠,ITU, A8 
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٢٠
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۴٠ 
نسبت قيمت ماھانه تلفن 
ثابت به درآمد سرانه ناخالص

 لیم
تنظيم مقررات  سازمان درصد

 یکساله ثبتی و ارتباطات رادیویی
اپراتورھای تلفن  کليه

 ثابت، تلفن ھمراه و
PAP 

Core list of ICT indicator 
٢٠٢٠,ITU, A8 

۴١ 
ھای ساليانه نسبت ھزینه

مرتبط با فناوری اطالعات و 
 ارتباطات 

سازمان فناوری  درصد
رکز آمارم یکسالهآمارگيری اطالعات ایران   ایران 

Core list of ICT indicator 
٢٠٢٠,ITU, HH16 

۴٢ 
ميزان کاھش ساليانه ھزینه

ھا به CDNپھنای باند اتصال 
 شبکه ملی اطالعات 

سازمان فناوری  درصد
 یکساله ثبتی اطالعات ایران

سازمان تنظيم مقررات 
،  و ارتباطات رادیویی

اپراتورھای تلفن ثابت، 
 PAP تلفن ھمراه و

) برنامه ششم٢شماره ( ھدف  

 كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

 دولت الكترونيكي و همراه

۴٣ 

نسبت خدمات الکترونيکی 
دولتی ارائه شده به 

شھروندان به کل خدمات، به
تفکيک کانال ارائه خدمت 
(تلفن ھمراه، اینترنت، 

پيشخوان، کيوسک، تلفن 
 ثابت و غيره)

سازمان اداری و  درصد
 یکساله  ثبتی تخدامی کشوراس

سازمان فناوری  
اطالعات ایران ، کليه 

 ھای اجراییدستگاه

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

۴۴ 

نسبت خدمات الکترونيکی 
دولتی ارائه شده به 

خدمات  کلبه وکارھاکسب
به تفکيک کانال ارائه خدمت 

(تلفن ھمراه،اینترنت، 
وان،کيوسک، تلفن پيشخ

 ثابت و غيره

سازمان اداری و  درصد
 یکساله  ثبتی  استخدامی کشور

سازمان فناوری  
اطالعات ایران ، کليه 

 ھای اجراییدستگاه

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

۴۵ 

نسبت استعالمات 
ھایالکترونيکی بين دستگاه

به استعالمات، کلبهاجرایی 
تفکيک کانال ارائه (تلفن 

ھمراه، اینترنت، پيشخوان، 
کيوسک، تلفن  ثابت و غيره)

  

  

 درصد
سازمان اداری و 
 یکساله  ثبتی  استخدامی کشور

سازمان فناوری  
اطالعات ایران ، کليه 

 ھای اجراییدستگاه

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

۴۶ 

ت دولتی نسبت معامال
الکترونيکی (مناقصه، مزایده

معامالت  کلبهو خرید کاال)  
 دولتی

وزارت صنعت و معدن و  درصد
سازمان فناوری  یکساله  ثبتی  تجارت

 - اطالعات ایران

۴٧  
 یھادستگاهميانگين امتياز 

اجرایی در شاخص مشارکت
  الکترونيک

  امتياز

سازمان اداری و 
استخدامی کشور، 
 سازمان فناوری
  اطالعات

ی ھادستگاهکليه   یکساله   ثبتی 
 اجرایی

un e  - government survey,E 
participation index 

۴٨ 

نسبت ارائه خدمات 
الکترونيکی حوزه بھداشت 

در روستاھای باالی 
خدمات  کلبه)خانوار ٢٠(

 حوزه بھداشت

وزارت بھداشت،درمان و درصد
ماھهشش ثبتی  آموزش پزشکی

سازمان اداری و 
استخدامی کشور، 

سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

) برنامه ششم ۵ھدف شماره(  

۴٩ 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
الکترونيکی حوزه بھداشت 

در روستاھای باالی 
 )خانوار٢٠(

وزارت ارتباطات و فناوری درصد
شش ماھه ثبتی  اطالعات

سازمان اداری و 
استخدامی 
کشور،وزارت 

بھداشت،درمان و 
آموزش 

کی،سازمان پزش
 فناوری اطالعات ایران

) برنامه ششم۵ھدف شماره(  
  

۵٠  
نسبت ارائه خدمات 

الکترونيکی حوزه آموزش  در
)خانوار٢٠روستاھای باالی (

  خدمات آموزش کلبه
 ماھهشش  ثبتی  وزارت آموزش و پرورش  درصد

سازمان اداری و 
استخدامی کشور 

،وزارت علوم تحقيقات و
ریفناوری،سازمان فناو
  اطالعات ایران

) برنامه ششم ۵ھدف شماره(  

۵١ 
نسبت پوشش ارائه خدمات 
الکترونيکی حوزه آموزش  در

)خانوار٢٠روستاھای باالی (
وزارت ارتباطات و فناوری درصد

شش ماھه ثبتی  اطالعات

سازمان اداری و 
استخدامی 

کشور،وزارت آموزش و 
پرورش،وزارت علوم 

تحقيقات و 
ناوریفناوری،سازمان ف
 اطالعات ایران

) برنامه ششم ۵ھدف شماره(  
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۵٢ 

نسبت ارائه خدمات 
الکترونيکی حوزه کشاورزی 

در روستاھای باالی 
خدمات  کلبه)خانوار ٢٠(

 کشاورزی

ماھهشش ثبتی  وزارت جھاد کشاورزی درصد

سازمان اداری و 
استخدامی کشور 
،سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

شم ) برنامه ش۵ھدف شماره(  

۵٣ 

نسبت پوشش ارائه خدمات 
الکترونيکی حوزه کشاورزی 

در روستاھای باالی 
 )خانوار٢٠(

وزارت ارتباطات و فناوری درصد
ماھهشش ثبتی  اطالعات

سازمان اداری و 
استخدامی 

کشور،وزارت جھاد 
کشاورزی،سازمان 
 فناوری اطالعات ایران

) برنامه ششم ۵ھدف شماره(  

۵۴ 

نسبت ارائه خدمات 
الکترونيکی حوزه بانکداری در

)خانوار٢٠روستاھای باالی (
 خدمات بانکی کلبه

بانک مرکزی جمھوری  درصد
ماھهشش ثبتی  اسالمی ایران

سازمان اداری و 
استخدامی 

 بانکپستکشور،
ایران،سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

) برنامه ششم ۵ھدف شماره(  

۵۵ 
نسبت پوشش ارائه خدمات 

حوزه بانکداری درالکترونيکی 
)خانوار٢٠روستاھای باالی (

وزارت ارتباطات و فناوری درصد
ماھهشش ثبتی  اطالعات

سازمان اداری و 
استخدامی 

کشور،پست بانک 
ایران،سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

) برنامه ششم ۵ھدف شماره(  

۵۶ 

ھای نسبت پرداخت
-الکترونيکی به کل پرداخت
ھای واریزی به حساب 

 ھای اجرایی دولتستگاهد

 درصد
وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، بانک مرکزی 

 ج.ا.ا
ھای کليه دستگاه یکساله ثبتی

 - اجرایی

۵٧ 

نسبت کارمندان 
ھای اجرایی که از دستگاه

هکنند باینترنت استفاده می
 کل کارمندان

سازمان فناوری  درصد
ھای کليه دستگاه یکساله  ثبتی  اطالعات ایران 

 جراییا
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, EG٢ 

۵٨ 

ھای اجرایی نسبت دستگاه
که به شبکه ملی اطالعات 

دسترسی دارند به کل 
 ی اجراییھادستگاه

سازمان فناوری  درصد
ھای کليه دستگاه یکساله  ثبتی  اطالعات ایران 

 اجرایی
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, EG۴ 

۵٩ 

ھای اجرایی ستگاهنسبت د
که دارای درگاه (پرتال) امن و

  استاندارد ھستند

ی اجرایی ھادستگاهبه کل 

سازمان اداری و  درصد
 یکساله  ثبتی  استخدامی کشور

سازمان فناوری 
اطالعات ،کليه 

 ھای اجراییدستگاه

Core list of ICT indicator 
٢٠٢٠, ITU, EG۶ 

دستورالعمل تارنمای ابالغی 
٩٣-داری و استخدامیسازمان ا  

۶٠ 
ميانگين امتياز عملکرد ميز 

ی ھادستگاهخدمت در 
 اجرایی 

سازمان اداری و  درصد
ھای کليه دستگاه یکساله  ثبتی  استخدامی کشور

 اجرایی

خدمت  زيدستورالعمل م  
مورخ ١۵٣٨۵٨٨(بخشنامه شماره 

و  یسازمان ادار ٠٧/٠٩/١٣٩۶
)کشور یاستخدام  

فرایند  نسبت خدمات اصالح ۶١
سازمان اداری و  درصد خدمات کلبهشده 

ھای کليه دستگاه  سالهکی ثبتی استخدامی کشور
 اجرایی

دستورالعمل اصالح فرایند 
مورخ  ١٣٧٠۴٧(بخشنامه شماره 

سازمان اداری و  ٠٧/١١/١٣٩٣
 استخدامی کشور)

 سالمت الكترونيكي

۶٢ 

نسبت  ارائه  خدمات 
الکترونيکی در حوزه سالمت

تفکيک بخش دولتی و  (به
 ی)ردولتيغ

وزارت بھداشت درمان و درصد
سازمان اداری و  سالهکی ثبتی آموزش پزشکی 

 - استخدامی کشور

نسبت مراکز سالمت دارای   ۶٣
وزارت بھداشت درمان و درصد  دسترسی به اینترنت

 سالهکی ثبتی آموزش پزشکی 

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وزارت

کار و رفاه تعاون، 
اجتماعی (سازمان 
 بيمه سالمت ایران)

- 

۶۴ 
سطح استفاده از رایانه و 

اینترنت برای مدیریت 
 اطالعات فردی بيمار

وزارت بھداشت درمان و درصد
 WSIS Targets    سالهکی ثبتی  آموزش پزشکی 

و خانوار وكاركسبتجارت   الكترونيك در   

یی که ازوکارھاکسبنسبت  ۶۵
وزارت ارتباطات و فناوری درصد  کننداستفاده می رایانه

 مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری  اطالعات 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, B١ 
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۶۶ 

نسبت کارمندان 
 طوربهکه  وکارھاکسب

متناوب از رایانه استفاده 
 کنند می

وزارت ارتباطات و فناوری درصد 
 مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری  اطالعات 

Core list of ICT indicator 
٢٠٢٠, ITU, B٢ 

۶٧ 

یی که ازوکارھاکسبنسبت 
هکنند باینترنت استفاده می

تفکيک نوع فعاليت و نوع 
 دسترسی به اینترنت

 درصد 
وزارت ارتباطات و فناوری

اطالعات ، سازمان 
  فناوری اطالعات ایران

 ر ایران مرکز آما  سالهکیآمارگيری 
Core list of ICT indicator 
٢٠٢٠, ITU, B٣,B٩,B١٢ 

۶٨ 

نسبت کارمندان 
 طوربهکه  وکارھاکسب

مستمر از اینترنت استفاده 
 کنندمی

 درصد 
وزارت ارتباطات و فناوری

اطالعات ، سازمان 
 فناوری اطالعات ایران

 مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, B۴ 

۶٩ 
یی که وکارھاکسبنسبت 

دارای درگاه (پرتال) امن و 
 استاندارد ھستند

 درصد 
وزارت ارتباطات و فناوری

اطالعات، سازمان 
فناوری اطالعات ایران 

 مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, B۵ 

٧٠ 
یی که ازوکارھاکسبنسبت 

طریق اینترنت سفارش 
 کننددریافت می

 درصد 
وزارت ارتباطات و فناوری

اطالعات، سازمان 
 فناوری اطالعات ایران

 مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, B٧ 

٧١ 
یی که ازوکارھاکسبنسبت 

طریق اینترنت سفارش ارائه
 کنندمی

 درصد 
ات و فناوریوزارت ارتباط

اطالعات، سازمان 
 فناوری اطالعات ایران

 مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, B٨ 

یی که وکارھاکسبنسبت  ٧٢
 درصد  دارای اینترانت ھستند

وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات، سازمان 
 فناوری اطالعات ایران

 مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, B۶ 

یی که وکارھاکسبنسبت  ٧٣
 درصد  دارای اکسترانت ھستند

وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات، سازمان 
 فناوری اطالعات ایران

 مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU, B١١ 

صورتبهخرید افراد که درصد  ٧۴
سازمان فناوری  درصد .شودیمآنالین  انجام 

 ITU-Development of new - یکساله آمارگيری اطالعات ایران 
indicators 

٧۵ 

درصد خرید کاال و خدمات 
آنالین توسط افراد  صورتبه

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

سازمان فناوری  درصد
 ITU-Development of new -  سالهکیآمارگيری ان اطالعات ایر

indicators 

متوسط ھزینه صرف شده  ٧۶
سازمان فناوری  ریال ی آنالین دھایخرخانوار در 

 - -  سالهکیآمارگيری اطالعات ایران 

٧٧ 

نسبت خرید آنالین با 
استفاده از دستگاه دستی 

(% خرید آنالین افراد با 
 کلهبموبایل، تبلت و ...) 
 خرید آنالین

سازمان فناوری  درصد
 - -  سالهکیآمارگيری اطالعات ایران 

٧٨ 

تعداد سفارشات آنالین در 
سه ماه اخير به تفکيک 

ھا، ھا (وب سایتکانال
 ھا، ...)اپليکيشن

سازمان فناوری  درصد
 ITU-Development of new -  سالهکیآمارگيری اطالعات ایران 

indicators 

اري الكترونيكي و  سياربانكد  

٧٩ 

ھای بانکی یا تعداد حساب
غير بانکی (پول الکترونيکی،
کيف پول الکترونيکی) متصل
به تلفن ھمراه به ازای ھر 

 نفر جمعيت ١٠٠

بانک مرکزی جمھوری  درصد
سازمان تنظيم مقررات   سالهکی ثبتی  اسالمی ایران 

 - و ارتباطات رادیویی 

٨٠ 

انکی یا ھای بتعداد حساب
غير بانکی (پول الکترونيکی،
کيف پول الکترونيکی) فعال 
متصل به تلفن ھمراه به 

نفر جمعيت  ١٠٠ازای ھر 
(دارای یک تراکنش مالی در 

 سه ماه گذشته)

بانک مرکزی جمھوری  درصد
سازمان تنظيم مقررات   سالهکی ثبتی  اسالمی ایران 

 - و ارتباطات رادیویی

٨١ 

بانکی یا ھای تعداد حساب
غير بانکی (پول الکترونيکی،
کيف پول الکترونيکی) فعال 
متصل به تلفن ھمراه به 

نفر جمعيت به ١٠٠ازای ھر 
 شدهارائهتفکيک محصول 

(پول الکترونيکی، بانکداری 
 سيار)

بانک مرکزی جمھوری  درصد
سازمان تنظيم مقررات   سالهکی ثبتی  اسالمی ایران 

 - و ارتباطات رادیویی
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ها شاخص   سنجش 

٢٣

 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
نحوه 
 احصاء

دوره 
 ي شاخصالمللنيبمرجع ملي يا  دستگاه همكاربروزرساني

٨٢ 

ھای حجم ریالی تراکنش
ھای بانکی یاماھيانه حساب

غير بانکی فعال متصل به 
 تلفن ھمراه 

 ھزار
 ارديليم

 ریال

بانک مرکزی جمھوری 
سازمان تنظيم مقررات  سالهکی ثبتی  اسالمی ایران 

 - و ارتباطات رادیویی

٨٣ 
ھای ماھيانه تعداد تراکنش

پرداخت الکترونيک به تفکيک
 ابزار 

اد تعد
تراکنش

بانک مرکزی جمھوری 
 - - ماھيانه ثبتی  اسالمی ایران 

٨۴ 
ھای حجم ریالی تراکنش
ھای ماھيانه پرداخت
 الکترونيک

 ھزار
 ارديليم

 ریال

بانک مرکزی جمھوری 
 - - ماھيانه ثبتی  اسالمی ایران 

 آموزش الكترونيكي

به رایانه  آموزدانشنسبت  ٨۵
 - سالهکی ثبتی  رورشوپآموزشوزارت  درصد  آموزشی

Core list of ICT indicator 
٢٠٢٠, ITU,ED۴ 

نسبت دانشجو به رایانه  ٨۶
 درصد  آموزشی 

وزارت علوم، تحقيقات و
فناوری، وزارت بھداشت

درمان و آموزش 
پزشکی، سازمان 
ای آموزش فنی و حرفه

 کشور 

 - سالهکی ثبتی 
Core list of ICT indicator 

٢٠٢٠, ITU,ED۴ 

٨٧ 
رصد اتصال مراکز آموزش د
 کيبه تفک نترنتیبه ا یعال

 ینوع دسترس
 درصد

وزارت علوم، تحقيقات و
فناوری، وزارت بھداشت

درمان و آموزش 
 پزشکی 

 UNESCO - سالهکی ثبتی 

٨٨ 
تعداد مراکز آموزشی 

ھای از روش کنندهاستفاده
 یادگيری مبتنی بر رایانه

 تعداد

وزارت علوم، تحقيقات و
وری، وزارت بھداشتفنا

درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت 

، وپرورشآموزش
سازمان آموزش فنی و 

 ای کشور حرفه

 - سالهکی ثبتی 

 

UNESCO 

 

٨٩ 

نسبت استادانی که برای 
گيری ازآموزش دروس با بھره

فناوری اطالعات 
 انددهیدآموزش

 درصد 

وزارت علوم، تحقيقات و
فناوری، وزارت بھداشت

و آموزش درمان 
پزشکی، وزارت 

، وپرورشآموزش
سازمان آموزش فنی و 

 ای کشور حرفه

 - سالهکی ثبتی 
Core list of ICT indicator 

٢٠١۶, ITU,ED٨ 

٩٠ 

نسبت معلمينی که 
ھای فناوری توانند دورهمی

اطالعات و ارتباطات را 
 آموزش دھند

 درصد
، وپرورشآموزشوزارت 

سازمان آموزش فنی و 
 کشور ای حرفه

 UNESCO - سالهکی ثبتی 

٩١ 

مراکز آموزشی 
ھای از روش کنندهاستفاده

یادگيری مبتنی بر اینترنت  
به تفکيک نوع دسترسی 
(باند باریک،پھن باند و ھر 

 دو)

 درصد

وزارت علوم، تحقيقات و
فناوری، وزارت بھداشت

درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت 

، وپرورشآموزش
سازمان آموزش فنی و 

 ای کشور حرفه

 UNESCO - سالهکی ثبتی 

٩٢ 

به  شدهارائهنسبت دروس 
شيوه یادگيری 

الکترونيکی(به تفکيک برخط 
 و الکترونيکی)

 درصد

وزارت علوم، تحقيقات و
فناوری، وزارت بھداشت

درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت 

، وپرورشآموزش
سازمان آموزش فنی و 

 ای کشور حرفه

 - - سالهکی ثبتی 

٩٣ 

نسبت مدارس دارای 
دسترسی به اینترنت به 

لکبهتفکيک نوع دسترسی 
 مدارس کشور 

 - سالهکی ثبتی وپرورشآموزشوزارت  درصد
Core list of ICT indicator 

٢٠١۶, ITU,ED۵ 

 محتواي الكترونيكي

توليد محتوای بومی در  ٩۴
سازمان فناوری  پتابایت فضای مجازی

ی ھادستگاهکليه   سالهکی ثبتی اطالعات ایران 
) برنامه ششم٢ھدف شماره ( اجرایی  
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٢۴

 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
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٩۵ 
نسبت آثار الکترونيکی 

رسمی چاپ و نشر شده به
 تفکيک نوع اثر 

وزارت فرھنگ و ارشاد  درصد
 - - سالهکی ثبتی  اسالمی 

٩۶ 

ھای عمومینسبت کتابخانه
که دارای درگاه (پرتال) امن و

استاندارد در ارائه محتوا 
  ھستند

ھای نھاد کتابخانه درصد 
 WSIS Targets - سالهکی ثبتی  عمومی کشور 

٩٧ 

ھایی که دارای نسبت موزه
درگاه (پرتال) امن و 

استاندارد در ارائه محتوا 
 ھستند

 درصد
وزارت ميراث 

فرھنگی،گردشگری و 
 صنایع دستی 

 WSIS Targets - سالهکی ثبتی 

٩٨ 

ھای آرشيو نسبت سازمان
رای درگاه (پرتال)ملی که دا

امن و استاندارد در ارائه 
 محتوا ھستند 

سازمان اسناد و  درصد 
 WSIS Targets - سالهکی ثبتی  ملی ایران  کتابخانه

نسبت اسناد در آرشيوھای  ٩٩
سازمان اسناد و  درصد اند ملی که دیجيتال شده

 WSIS Targets -  سالهکی ثبتی  کتابخانه ملی ایران 

١٠٠ 
ت اسناد دیجيتال نسب
ای که به شکل آنالین شده

 در دسترس عموم ھستند
سازمان اسناد و  درصد

 WSIS Targets - سالهکی  ثبتی کتابخانه ملی ایران 

١٠١ 
ھایی که ازنسبت وب سایت

زبان فارسی استفاده 
 کنندمی

سازمان فناوری  درصد 
 WSIS Targets -  سالهکی ثبتی  اطالعات ایران 

م مقاالت فارسی و سھ ١٠٢
سازمان فناوری  درصد  مقاالت  کلبه ایپدیکیو

 WSIS Targets -  سالهکی ثبتی  اطالعات ایران

١٠٣ 
نسبت کاربران اینترنت که به
شکل آنالین خبر، مجله، 

خوانند روزنامه و کتاب می
سازمان فناوری  درصد 

 WSIS Targets -  سالهکیآمارگيری اطالعات ایران 

١٠۴ 
نسبت کاربران اینترنت که به
شکل آنالین تلویزیون تماشا 

 کنندمی
سازمان فناوری  درصد

 WSIS Targets -  سالهکیآمارگيری اطالعات ایران 

١٠۵ 
نسبت کاربران اینترنت که 
صفحه شخصی وب خود را 

 کنندمدیریت می
سازمان فناوری  درصد

 WSIS Targets -  سالهکیآمارگيری اطالعات ایران 

١٠۶ 
ھای آرشيو نسبت سازمان

ملی با دسترسی به 
 اینترنت پھن باند 

سازمان اسناد و  درصد
 WSIS Targets - سالهکی ثبتی  کتابخانه ملی ایران 

با دسترسی  ھاموزهنسبت  ١٠٧
 درصد  به اینترنت پھن باند

وزارت ميراث فرھنگی 
،گردشگری و صنایع 

 دستی
 WSIS Targets - سالهکی ثبتی 

١٠٨ 
ھای عمومینسبت کتابخانه

با دسترسی به اینترنت پھن
 باند

ھای نھاد کتابخانه درصد
 WSIS Targets - سالهکی ثبتی عمومی کشور 

١٠٩ 
یی که متن ھاکتابتعداد 
 شدهلیتبدبه صوت  ھاآن

 است 
سازمان اسناد و  تعداد

 ITU - سالهکی ثبتی  کتابخانه ملی ایران 

١١٠ 

ران اینترنت که نسبت کارب
توسط  دشدهيتولمحتوی 

خودشان را (متن، تصویر، 
برعکس، ویدیو، موسيقی و 
غيره) را برای اشتراک به 

کنندصفحات وب منتقل می

سازمان فناوری  درصد
 WSIS Targets     سالهکیآمارگيری اطالعات ایران 

١١١ 

نسبت کاربران اینترنت که با 
افزارھای واقعاستفاده از نرم

در اینترنت صفحه گسترده 
 کنندمستندات توليد می

سازمان فناوری  درصد
 WSIS Targets      سالهکیآمارگيری اطالعات ایران 

 كشاورزي الكترونيك

١١٢ 

نسبت کشاورزان 
از خدمات   کنندهاستفاده

ارتباطات و فناوری اطالعات 
 با حوزه کشاورزی مرتبط

وزارت ارتباطات و  لهساکی ثبتی وزارت جھاد کشاورزی درصد
 فناوری اطالعات
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ها شاخص   سنجش 

٢۵

 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
نحوه 
 احصاء

دوره 
 ي شاخصالمللنيبمرجع ملي يا  دستگاه همكاربروزرساني

١١٣ 

نسبت کشاورزان 
از تجھيزات   کنندهاستفاده

ارتباطات و فناوری اطالعات 
 مرتبط با حوزه کشاورزی

وزارت ارتباطات و  سالهکی ثبتی وزارت جھاد کشاورزی درصد
 فناوری اطالعات

   

ي توانمند سازهارساختيز  

وري اطالعاتپژوهش در حوزه ارتباطات و فنا  

١١۴ 

نسبت بودجه تحقيق و 
توسعه ارتباطات و فناوری 

ھای بودجه کلبهاطالعات 
 تحقيق و توسعه کشور 

 وبودجهبرنامهسازمان  درصد
  سالهکی ثبتی کشور

معاونت علمی و 
، جمھورسیيرفناوری 

وزارت علوم، تحقيقات و
 فناوری

- 

١١۵ 

مرتبط با   ISIنسبت مقاالت 
 ISIمقاالت  کلبه ICTحوزه 
توسط پژوھشگران شدهچاپ

 داخل کشور 

 درصد 

وزارت علوم، تحقيقات و
فناوری، وزارت بھداشت

درمان و آموزش 
 پزشکی 

 Global Inoovation index -  سالهکی ثبتی

١١۶ 

 شدهثبتنسبت اختراعات 
در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات توسط افراد مقيم 
و داخل کشور در سطح ملی

اختراعات  کلبهالمللی بين
توسط افراد مقيم  شدهثبت

 داخل کشور 

پژوھشگاه ارتباطات و  درصد
  سالهکی ثبتی فناوری اطالعات

 مرکز مالکيت معنوی
و  اسنادثبتسازمان 

 امالک کشور
OECD 

١١٧ 

چھار  در پژوھشنسبت 
فناوری نوین (نسل پنجم 

ی ھادادهتلفن ھمراه،
نترنت عظيم،پردازش ابری،ای

پژوھش در حوزه کلبهاشيا) 
 فناوری اطالعات و ارتباطات

پژوھشگاه ارتباطات و  درصد
  سالهکی ثبتی  فناوری اطالعات 

معاونت علمی، و 
، جمھورسیيرفناوری 

پژوھشگاه فناوری 
اطالعات ایران (وزارت 

علوم، تحقيقات و 
 فناوری)

) برنامه ششم ۴ھدف شماره (  

١١٨ 

ھای نسبت پژوھش
در حوزه فناوری  شدهنجاما

 کلبهاطالعات و ارتباطات 
 شدهانجامھای پژوھش

توسط پژوھشگران داخل 
 کشور 

پژوھشگاه ارتباطات و  درصد
 سالهکی ثبتی فناوری اطالعات

معاونت علمی و 
، جمھورسیيرفناوری 

پژوھشگاه فناوری 
اطالعات ایران (وزارت 

علوم، تحقيقات و 
 فناوری)

OECD 

١١٩ 

ت اتصال مراکز علمی ونسب
تحقيقاتی به اینترنت پھن 

باند به تفکيک سرعت 
 دسترسی

 درصد 

وزارت علوم، تحقيقات و
فناوری، وزارت بھداشت

و درمان و آموزش 
ھای پزشکی، حوزه
 علميه

 سالهکی ثبتی

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات 
(شرکت ارتباطات 

، سازمان رساختیز
فناوری اطالعات ایران)

- 

 امنيت اينترنت

١٢٠ 

ماه سه درنسبت افرادی که 
گذشته دچار حوادث امنيتی 

در استفاده از اینترنت 
  اندشده

سازمان فناوری  درصد 
مرکز آمار ایران / مراجع  سالهکیآمارگيری  اطالعات ایران 

 آمارگيری تخصصی 
Eurostat 

١٢١  

نسبت افرادی که از 
ابزارھای امنيت فناوری 

ت (ضدویروس، ضد اطالعا
ھرزنامه، فایروال و غيره) 

برای حفاظت از رایانه 
ھای خود شخصی و داده
  کننداستفاده می

سازمان فناوری   درصد 
مرکز آمار ایران / مراجع   سالهکیآمارگيری   اطالعات ایران 

  آمارگيری تخصصی 
Eurostat 

١٢٢  

در  دشدهيتولمستندات  
خصوص حفاظت فرزندان در 

 child onlineزی (فضای مجا
protection نشریات،مجالت و

(..  

  تعداد

وزارت فرھنگ و ارشاد 
 فناوری اسالمی(مرکز

 یھارسانه و اطالعات
  دیجيتال)

سازمان فناوری   سالهکی  ثبتی 
  اطالعات ایران 

ITU 

١٢٣  

سال  ١٨نسبت فرزندان زیر 
خانوار که در استفاده از 

اینترنت دچار حوادث امنيتی 
  اند شده

سازمان فناوری   درصد 
مرکز آمار ایران / مراجع   سالهکیآمارگيری   اطالعات ایران 

  آمارگيری تخصصی 
ITU 
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ها شاخص   سنجش 

٢۶

 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
نحوه 
 احصاء

دوره 
 ي شاخصالمللنيبمرجع ملي يا  دستگاه همكاربروزرساني

١٢۴  

نسبت خانوارھایی که 
اقدامات حفاظتی در رابطه با

 ١٨استفاده از فرزندان زیر 
سال خود از اینترنت انجام 

نوع  برحسبدھند، می
  فعاليت 

سازمان فناوری   درصد 
مرکز آمار ایران / مراجع   سالهکیآمارگيری   یران اطالعات ا

  آمارگيری تخصصی 
ITU 

١٢۵  
تعداد سرورھای امن اینترنت

 ونيليمکبه ازای ھر ی
  جمعيت

سازمان فناوری   درصد 
مرکز آمار ایران / مراجع   سالهکیآمارگيری   اطالعات ایران 

  آمارگيری تخصصی 

World Economic Forum (WEF)-
Networked readiness 

index,٣٫٠۴ 

)توانمند سازي افراد كم توان(در حوزه فاوا  

١٢۶ 
 نیتعداد خدمات آنال

 یشده برا یسازمناسب
 توانافراد کم

سازمان بھزیستی  تعداد
وزارت ارتباطات و  یکساله ثبتی کشور

 فناوری اطالعات 
 

١٢٧  
نسبت  دیدارگاه ھای با 

ی ریپذدسترسقابليت 
)accessability(  برای افراد
  ھا گاه دارید کلبه توانکم

سازمان فناوری   درصد
سازمان تنظيم مقررات   یکساله  ثبتی   اطالعات ایران

   و ارتباطات رادیویی

 بسط قوانين و مقررات ناظر بر فضاي مجازي

١٢٨ 
تعداد قوانين و مقررات 

در حوزه فناوری  شدهنیتدو
 اطالعات و ارتباطات 

مقررات سازمان تنظيم  قانون
  سالهکی ثبتی و ارتباطات رادیویی

شوراھای مرتبط با فاوا
و فضای مجازی، قوه 

قضایيه، وزارت 
دادگستری، وزارت 
فرھنگ و ارشاد 

 اسالمی 

 

١٢٩  
و مقررات  ھانامهنیيآتعداد 

تنظيم بازار و حمایت از 
در حوزه فناوری کنندهمصرف

  اطالعات و ارتباطات 
ررات سازمان تنظيم مق  تعداد

         سالهکی  ثبتی  و ارتباطات رادیویی

ي ارتباطات و فناوري اطالعاتهامهارت  

١٣٠ 
ھای فناوری افراد با مھارت

اطالعات و ارتباطات به 
 تفکيک نوع مھارت

سازمان فناوری  درصد 
 مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری  اطالعات ایران 

Core list of ICT indicator 
٢٠١۶,ITU, HH١۵ 

١٣١  
خالص در  نامثبتنسبت  

دوره دوم آموزش (مدارس 
  کشور) 

 UNESCO  مرکز آمار ایران    سالهکی  ثبتی  وزارت آموزش و پرورش  درصد

نویسی در سطح نام ١٣٢
 درصد دانشگاه

وزارت علوم، تحقيقات و
وزارت  فناوری ،

بھداشت درمان و 
 آموزش پزشکی

 UNESCO مرکز آمار ایران   سالهکی ثبتی

 UNESCO مرکز آمار ایران   سالهکی ثبتی وزارت آموزش و پرورش درصد  ی تحصيلھاسالميانگين  ١٣٣

سازمان فناوری  درصد دیجيتالی باسواددرصد افراد  ١٣۴
 مرکز آمار ایران  سالهکیآمارگيری  اطالعات ایران 

Core list of ICT indicator 
٢٠١۶,ITU, HH١۵ 

ي و اجتماعي فناوري اطالعات و ارتباطاتاثرات اقتصاد  

 اشتغال پايدار در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات

١٣۵ 

به  ICTتعداد متخصصين 
تفکيک (جنسيت، سن، 
مدرک تحصيلی و حوزه 

 آموزشی)

 ITU مرکز آمار ایران  سالهکیآمارگيری  مرکز آمار ایران  تعداد
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ها شاخص   سنجش 

٢٧

 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
نحوه 
 احصاء

دوره 
 ي شاخصالمللنيبمرجع ملي يا  دستگاه همكاربروزرساني

١٣۶ 
گرانتعداد سازندگان و تحليل

ھای افزار و برنامه نرم
 ای کاربردی رایانه

 ITU مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری  مرکز آمار ایران  تعداد 

١٣٧ 
تعداد متخصصان پایگاه 

ھای ھا و شبکهدادگاه
 ای رایانه

درصد 
 ITU مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری  مرکز آمار ایران  تعداد

اتھای اطالعتعداد تکنسين ١٣٨
 و ارتباطات

درصد 
 ITU مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری  مرکز آمار ایران  تعداد

١٣٩ 
ھای تعداد تکنسين

پشتيبانی عمليات و کاربران 
 فناوری اطالعات و ارتباطات

درصد 
 ITU مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری  مرکز آمار ایران  تعداد

ھای مخابرات تعداد تکنسين ١۴٠
  ITU مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری  مرکز آمار ایران  درصدپخش رادیویی و تلویزیونیو 

١۴١ 

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

 کشور 

 ITU مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری  مرکز آمار ایران  درصد

دمات ارتباطات و فناوري اطالعاتتجارت بين المللي محصوالت و خ  

١۴٢ 
نسبت صادرات محصوالت و 
خدمات فناوری اطالعات به 

   یرنفتيغصادرات 
وزارت صنعت، معدن و  درصد

وزارت ارتباطات و   سالهکی ثبتی  تجارت
 فناوری اطالعات

Core list of ICT indicator 
٢٠١۶, ITU, ICT۴ 

١۴٣ 
نسبت واردات محصوالت و 

ی اطالعات خدمات فناور
 واردات کلبه

وزارت صنعت، معدن و  درصد
وزارت ارتباطات و  سالهکی ثبتی تجارت

 فناوری اطالعات
Core list of ICT indicator 

٢٠١۶, ITU, ICT٣ 

 محيط زيست و فناوري اطالعات و ارتباطات

١۴۴ 
-eپسماند الکترونيکی (

waste (در کشور  دشدهيتول

کيلوگرم 
به ازای 
ھر نفر 

عيتجم

سازمان حفاظت 
Connect -  سالهکی ثبتی   ستیزطيمح  ٢٠٢٠, Goal ٣ 

١۴۵ 

ھای انتشار گازھای گلخانه
توسط بخش  دشدهيتول

مخابرات / فناوری اطالعات و
 ارتباطات به ازای ھر ابزار 

تن به ھر
 ابزار 

سازمان حفاظت 
سازمان فناوری   سالهکی ثبتی   ستیزطيمح

 اطالعات ایران 
Connect  ٢٠٢٠  

١۴۶ 

ميزان کاھش انتشار گازھای
با ا   دشدهيتولھای گلخانه

ستفاده از فناوری اطالعات و
 ارتباطات 

ميليون 
 تن

سازمان حفاظت 
سازمان فناوری  یکساله  ثبتی   ستیزطيمح

 -  اطالعات ایران 

 اثرات كالن اقتصادي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات

١۴٧ 

بخش  افزودهارزشسھم 
اطالعات و ارتباطات  یناورف

از توليد ناخالص داخلی کل 
 یفناور کيبه تفککشور 

  اطالعات و ارتباطات

وزارت ارتباطات و فناوری درصد
 مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری اطالعات

Core list of ICT indicator 
٢٠١۶, ITU, ICT٢ 

١۴٨  
بخش   افزودهارزشرشد 

فناوری اطالعات و ارتباطات 
به تفکيک بخش ارتباطات و 

  فناوری اطالعات
وزارت ارتباطات و فناوری درصد 

 - مرکز آمار ایران   سالهکیآمارگيری اطالعات

 148  جمع كل 
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ها شاخص   سنجش 

٢٨

 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
نحوه 
 احصاء

دوره 
 ي شاخصالمللنيبمرجع ملي يا  دستگاه همكاربروزرساني

هاي اجراييبه تفكيك دستگاهبرنامه ششم احكام اجرايي   يهاشاخص  

متوسط رشد ساليانه   ١
  درصد بخش ارتباطات افزودهارزش

  وزارت ارتباطات

  فناوری اطالعات و
)٣ماده ( -برنامه ششم   ی تابعهواحدھاسایر   سالهکی  ثبتی  

متوسط رشد ساليانه   ٢
وزارت ارتباطات و فناوری  درصد  اشتغال در بخش ارتباطات

)٣ماده ( -برنامه ششم   ی تابعهواحدھاسایر   سالهکی  ثبتی  اطالعات  

٣  
متوسط رشد ساليانه 

ی در بخش گذارهیسرما
  ارتباطات

وزارت ارتباطات و فناوری  رصدد
)٣ماده ( -برنامه ششم   ی تابعهواحدھاسایر   سالهکی  ثبتی  اطالعات  

۴  
متوسط رشد ساليانه 

ی کل عوامل توليد در وربھره
  بخش ارتباطات

وزارت ارتباطات و فناوری  درصد
  سالهکی  ثبتی  اطالعات

سازمان اداری و 
  استخدامی کشور

(سازمان ملی 
  ی)وربھره

)٣ماده ( -مه ششم برنا  

۵  
ميزان پيشرفت  توسعه و 
تکميل سامانه تدارکات 
  الکترونيکی دولت(ستاد)

وزارت   درصد
ی ھادستگاهتمامی   سالهکی  ثبتی  صنعت،معدن،تجارت

)٩ماده ( -برنامه ششم   اجرایی  

۶  

نسبت برگزاری مناقصات و 
انجام معامالت از طریق 

معامالت کلبهسامانه ستاد 
معامالت  جزبهدولت(

  محرمانه)

وزارت   درصد
ی ھادستگاهتمامی   سالهکی  ثبتی  صنعت،معدن،تجارت

)٩ماده ( -برنامه ششم   اجرایی  

٧  

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

  ی اجراییھادستگاه کلبه

وزارت امور اقتصادی و   درصد
)١٠بند (پ) ماده ( -امه ششم برن    سالهکی  ثبتی  دارایی  

٨  

ميزان دسترسی بر خط 
ی کل کشور به دارخزانه

ی کليه ھاحساباطالعات 
ی اجرایی و ھادستگاه

یردولتيغنھادھای عمومی 

  سالهکی  ثبتی  بانک مرکزی  درصد
وزارت امور اقتصادی و 

دارایی،سایر 
  ی اجراییھادستگاه

) بند(ب) ١تبصره ( -برنامه ششم 
)١٧ماده (  

٩  
ی نظارتی ھاسامانهتعداد 
پيشگيری از  منظوربهبرخط 

  تخلفات در نظام بانکی
بند (الف) ماده  -برنامه ششم     سالهکی  ثبتی  بانک مرکزی  تعداد

)١٨(  

١٠  

نسبت دریافت الکترونيکی و
،ازيموردنی ھااستعالمبرخط 

جھت اعطای تسھيالت یا 
پذیرش تعھدات از مراجع 

م (نظير استعال ربطیذ
اعتبارسنجی، بدھی 

مالياتی و نظایر آن) برای 
و مؤسسات اعتباری ھابانک

 کلبهغيربانکی 
  ی مورد نيازھااستعالم

سایر دستگاه ھای   یکساله  ثبتی  بانک مرکزی  درصد
)١٨بند(ب) ماده( -برنامه ششم   اجرایی  

١١  
ارتقاء رتبه کشور در شاخص

رقابت پذیری در منطقه 
  چشم انداز

اموراقتصاد و   وزارت  رتبه
سازمان برنامه و بودجه  یکساله  ثبتی  دارایی

  کشور
بند (الف) ماده  -برنامه ششم 
)٢٢(  

١٢  
ارتقاء رتبه کشور در شاخص
حقوق مالکيت در منطقه 

  چشم انداز
وزارت  اموراقتصاد و   رتبه

سازمان برنامه و بودجه  یکساله  ثبتی  دارایی
  کشور

بند (الف) ماده  -برنامه ششم 
)٢٢(  

١٣  
ارتقاء رتبه کشور در شاخص
کسب و کار در منطقه چشم

  انداز
وزارت  اموراقتصاد و   رتبه

سازمان برنامه و بودجه  یکساله  ثبتی  دارایی
  کشور

بند (الف) ماده  -برنامه ششم 
)٢٢(  

١۴  
پيشرفت ایجاد و بھره ميزان

برداری سامانه ثبت حقوق و
  مزایا

سازمان اداری و   درصد
)٢٩ماده( -برنامه ششم   -  یکساله  ثبتی  وراستخدامی کش  

١۵  
سطح پوشش نقشه ھای 
حد نگاری (کاداستر) منابع 

  طبيعی
سازمان حفاظت محيط   ھکتار

دستگاه ھای اجرایی   یکساله  ثبتی  زیست
)٣٨بند(ذ) ماده( -برنامه ششم   مرتبط  

١۶  
توسعه و تکميل سامانه 

یکپارچه اطالعات مکانی  و 
  اززیر ساخت ھای مورد ني

دستگاھھای اجرائی    یکساله  ثبتی وزارت راه و شھرسازی  درصد
)۵٩بند(ت) ماده ( -برنامه ششم   مرتبط  

١٧  
ميزان مشارکت دستگاه 

ھای اجرایی در به اشتراک 
  گذاری داده ھای مکانی

سازمان نقشه برداری   درصد
)۵٩بند(ت) ماده ( -برنامه ششم وزارت راه و شھرسازی  یکساله  ثبتی  کشور  
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ها شاخص   سنجش 

٢٩

 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
نحوه 
 احصاء

دوره 
 ي شاخصالمللنيبمرجع ملي يا  دستگاه همكاربروزرساني

١٨  

نسبت خدمات الکترونيکی 
شده دستگاه ھای اجرایی 
به کل خدمات با قابليت  

  الکترونيکی
سازمان اداری و   درصد

ھای کليه دستگاه  یکساله  ثبتی  استخدامی کشور
)۶٧بند (پ) ماده ( -برنامه ششم   اجرایی  

١٩  

ھای نسبت خدمات دستگاه
اجرایی که  حداقل  در یکی 

دفاتر ،  یدفاتر پستاز 
و خدمات دولت  خوانشيپ

 یدفاتر ارتباطات و فناور
یی ) روستاICTاطالعات (
گردند به کل خدماتارائه می

  قابل واگذاری

  درصد

سازمان اداری و 
استخدامی 

کشور،سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات 

  رادیویی

ھای کليه دستگاه  یکساله  ثبتی
)۶٧بند (پ) ماده ( -برنامه ششم   اجرایی  

٢٠  

خگویی  درصد پاس
 یھااستعالمالکترونيکی به 

ی ھادستگاهدر  ازيموردن
اجرایی به کل استعالم ھای
مورد نياز در دستگاه ھای 

  اجرایی

  درصد
وزارت امور اقتصادی و 
دارایی،سازمان فناوری 

  اطالعات ایران
  یکساله  ثبتی

کليه دستگاھھای 
)۵اجرائی موضوع ماده(

قانون مدیریت خدمات 
  کشوری

)۶٧بند (ث)ماده( - برنامه ششم  

٢١  

رتبه زیر شاخص دسترسی 
در  شاخص توسعه ارتباطات

) در IDIو فناوری اطالعات (
  منطقه

سازمان فناوری   رتبه
  اطالعات ایران

ثبتی و 
)۶٨بند (ب) ماده ( -برنامه ششم   مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  

٢٢  
رتبه کشور در شاخص 

توسعه ارتباطات و فناوری 
  )IDI( اطالعات

سازمان فناوری   رتبه
  اطالعات ایران

ثبتی و 
)۶٨بند (ت) ماده ( -برنامه ششم   مرکز آمار ایران  یکساله آمارگيری  

٢٣  
رتبه کشور در شاخص 

توسعه دولت 
  )EGDIالکترونيک(

سازمان فناوری   رتبه
سازمان اداری و   یکساله  ثبتی  اطالعات ایران

)۶٨ده (بند (ت) ما -برنامه ششم   استخدامی کشور  

٢۴  

افزایش مراجعه افراد به 
ه دھنده سامانه ھای ارائ

خدمات دستگاه ھای اجرایی
سازمان فناوری   درصد

  یکساله  ثبتی  اطالعات ایران

سازمان اداری و 
استخدامی کشور ، 
کليه دستگاھھای 
)۵اجرائی موضوع ماده(

قانون مدیریت خدمات 
  کشوری

)۶٨بند (ت)ماده( -برنامه ششم   

٢۵  
افزایش معامالت و  نسبت

تجارت کاال و خدمات  
  الکترونيکی

وزارت   درصد
تمامی دستگاه ھای   یکساله  ثبتی  صنعت،معدن،تجارت

)۶٨بند (ث)ماده( -برنامه ششم   اجرایی  

٢۶  

نسبت مدارس دارای 
دسترسی به خدمات 

ارتباطات و فناوری اطالعات 
به کل مدارس شھرھای زیر 
بيست ھزار نفر ،روستاھا و 

  ه شھرھای بزرگحاشي

وزارت ارتباطات و فناوری  درصد
)۶٩ماده( -برنامه ششم وزارت آموزش و پرورش  یکساله  ثبتی  اطالعات  

٢٧  

نسبت پرونده ھای فعال ثبت
شده در سامانه پرونده 

الکترونيکی سالمت ایرانيان 
  به جمعيت کل کشور

وزارت بھداشت و درمان  درصد
 شش ماھه  ثبتی  و آموزش پزشکی

اه ملی آمار ایران و پایگ
سازمان ثبت احوال 

  کشور
)٧۴بند(الف) ماده( -برنامه ششم   

٢٨  

نسبت  افراد دارای پرونده 
ھای الکترونيک رفاه و تأمين 

اجتماعی به جمعيت کل 
  کشور

وزارت کار،تعاون و رفاه   درصد
 شش ماھه  ثبتی  اجتماعی

کليه سازمان ھا، 
صندوق ھا، نھادھا و 
دستگاھھای اجرائی 

عال در حوزه رفاه و ف
  تأمين اجتماعی

)٨١ماده( -برنامه ششم   

سامانه پدافند  پيشرفت  ٢٩
وزارت ارتباطات و فناوری  درصد  )یبری(سایکيانیرا

 شش ماھه  ثبتی  اطالعات
شورای عالی فضای 
مجازی و سازمان 
  پدافند غير عامل

)١٠٨بند (ب) ماده( -برنامه ششم   

٣٠  

تعداد دوره ھای آموزشی 
نيکی(سایبری) برای رایا

کارکنان دستگاه ھای 
  اجرایی

تمامی دستگاه ھای   تعداد
بند (ب) ماده  -برنامه ششم    شش ماھه  ثبتی  اجرایی

)١٠٩(  

٣١  
نسبت ابالغ الکترونيکی 

کل اوراق اوراق قضایی به
  ابالغی

)١١٣بند(د) ماده ( -برنامه ششم   وزارت دادگستری  یک ساله  ثبتی  قوه قضایيه  درصد  

٣٢  

ھای بایگانی نسبت پرونده
ایھکل پروندهالکترونيکی به

بایگانی در حوزه حقوقی و 
  قضایی

بند (د)  ماده  -برنامه ششم   وزارت دادگستری  یک ساله  ثبتی  قوه قضایيه  درصد
)١١٣(  

٣٣  
نسبت صدور اسناد مالکيت 

کل حدنگاری(کاداستری) به
  اسناد

سازمان ثبت اسناد و   درصد
بند (د)  ماده  -برنامه ششم     یک ساله  ثبتی  امالک کشور

)١١٣(  
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٣٠

 دستگاه مسئول دواح عنوان شاخص رديف
نحوه 
 احصاء

دوره 
 ي شاخصالمللنيبمرجع ملي يا  دستگاه همكاربروزرساني

٣۴  
نسبت پاسخ فوری (کمتر از 
دو روز) به استعالمات امالک

  کل استعالماتبه
سازمان ثبت اسناد و   درصد

)١١٣بند(د)  ماده ( -برنامه ششم   وزارت دادگستری  یک ساله  ثبتی  امالک کشور  

٣۵  

نسبت ثبت الکترونيکی 
فوری (کمتر از دو روز) 

کل الصه معامالت بهخ
  معامالت

سازمان ثبت اسناد و   درصد
)١١٣بند(د)  ماده ( -برنامه ششم   وزارت دادگستری  یک ساله  ثبتی  امالک کشور  

٣۶  
درصد رشد الکترونيکی 
نمودن فرآیند دادرسی 

  ھای قضاییپرونده
)٣١١بند(د)  ماده ( -برنامه ششم   وزارت دادگستری  یک ساله  ثبتی  قوه قضایيه  درصد  

٣٧  

نسبت تعداد پرونده ھای 
راکد الکترونيکی شده به کل
پرونده ھای راکد اعم از راکد
  الکترونيکی شده و نشده

)١١٣بند(د)  ماده ( -برنامه ششم   وزارت دادگستری  یک ساله  ثبتی  قوه قضایيه  درصد  

ھای ثبتی تعداد پرونده  ٣٨
)١١٣بند(د)  ماده ( -برنامه ششم   ت دادگستریوزار  یک ساله  ثبتی  قوه قضایيه  تعداد  الکترونيکی شده  

٣٩  
 یپايگاه مل شرفتيپ زانيم

اسناد و سازمان ثبت  درصد  کشوراسناد و امالک 
)١١۴ماده ( -برنامه ششم     یک ساله  ثبتی  امالک کشور  

۴٠  
درصد راه اندازی و 

ساماندھی دفاتر امالک به 
  صورت الکترونيکی و برخط

اسناد و سازمان ثبت  درصد
)١١۴ماده ( -برنامه ششم     یک ساله  ثبتی  امالک کشور  

۴١  

درصد راه اندازی سامانه 
بازرسی کارآمد کشف 

تخلفات قضات و کارکنان 
  قضایی

بند (ب) ماده  -برنامه ششم   وزارت دادگستری  یک ساله  ثبتی  قوه قضایيه  درصد
)١١۶(  

۴٢  
درصد راه اندازی سامانه 

ھای مالی سجل محکوميت
  استعالم برخطبا قابليت 

  یک ساله  ثبتی  قوه قضایيه  درصد

،  یزارت دادگسترو
و  یامور اقتصادوزارت 
 یبانک مرکز،  ییدارا

رانیا یاسالم یجمھور

بند (پ) ماده  -برنامه ششم 
)١١۶(  

۴٣  

برخط  یدسترسامکان 
سامانه متمرکز قوه قضایيه 

 یاطالعات یھا به بانک
و  یقياموال اشخاص حق

موال ی (در خصوص احقوق
  اشخاص محکوم عليھم)

  یک ساله  ثبتی  قوه قضایيه  درصد

 ،یوزارت دادگستر
 یارتباطات و فناور

امور  ، اطالعات
  ییو دارا یاقتصاد

بند (الف) ماده  -برنامه ششم 
)١١٧(  

۴۴  

ھای تعداد سامانه
ھای الکترونيکی دستگاه

اجرایی متصل به  درگاه 
  الکترونيکی قوه قضایيه

کليه دستگاه ھای   یک ساله  ثبتی  قوه قضایيه  تعداد
  اجرایی

بند (ث) ماده  -برنامه ششم 
)١١٧(  

۴۵  

ھای اجرایی تعداد دستگاه
متصل به مرکز ملی تبادل 

  )NIXاطالعات (
سازمان فناوری  دستگاه

قانون برنامه  ) بند (ث)۶٧ماده (  -  یکساله  ثبتی  اطالعات
 ششم

استقرار سامانه صيانت   ۴۶
ارتباطات و فناوریوزارت   درصد  اجتماعی

سند راھبردی برنامه ششم   -  یکساله  ثبتی  اطالعات
)٨ھدف شماره ( توسعه  

۴٧  

 انهيرشد سال درصد
افزوده بخش ارتباطات وارزش
 کياطالعات به تفک یفناور

اطالعات و  یارتباطات، فناور
  کل بخش

وزارت ارتباطات و فناوری  درصد
 -  -  یکساله آمارگيری  اطالعات

۴٨  
معامالت انجام شده در تعداد

سامانه ستاد اعم از 
  دیو خر دهیمناقصه، مزا

کليه دستگاھھای   تعداد
 -  -  یکساله  ثبتی  اجرایی

 48 جمع كل 
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٣١

      هاي هريك از محورهاي نظام پايشنسبت شاخص

وع وضپذير بودن مهاي هريك از محورهاي نظام پايش با توجه به ابعاد تاثيرگذاري و نيز كميتصختعداد شا  
هاي نظام پايش هاي هر محور نسبت به كل شاخصآن محور متفاوت مي باشد، جدول زير نشان دهنده نسبت شاخص

  مي باشد.
  هاي نظام پايشهاي هر محور نسبت به كل شاخصنسبت شاخص-4جدول       

  نسبت شاخص محور به كل  تعداد شاخص  محور  رديف
  4,72  7  اطالعات و ارتباطات يرفناو هاييرساختز  1
  11,49  17  اطالعات و ارتباطات يبه فناور يدسترس  2
  7،43  11  اطالعات و ارتباطات ياستفاده از فناور  3
  Affordable ICT(  7  4,72صرفه بودن(مقرون به  4
  47،97  71  اطالعات و ارتباطات يفناور يكاربردها  5
  9,45  14  عات و ارتباطاتاطال يفناور يو اجتماع ياثرات اقتصاد  6
  3,37  5  اطالعات و ارتباطات يفناور يهامهارت  7
  10,81  16  توانمند ساز هاييرساختز  8

  100  148  جمع شاخص
  

  

      هاشاخص سنجش دوره

شاخص درنظر  196 در مجموع هاي هر حوزه، شاخصبراساس ابعاد درنظر گرفته شده براي سنجش و انتخاب   
كه با توجه به ماهيت شاخص و فرايند گردش اطالعات شاخص مربوط به برنامه ششم است) 46تعداد (از اين گرفته شد 

ها براساس دوره جدول زير نشان دهنده نحوه آمارگيري شاخص ،باشدآنها متفاوت مي شسنجدوره در حوزه مربوطه 
  باشد.رساني آنها ميبروز

 ها به تفكيك دوره بروزرساني و نحوه احصاداد شاخصگزارش تع-5جدول         

 به تفكيك هاشاخصتعداد 

 جمع آمارگيري/ثبتي آمارگيري ثبتي نحوه احصا /دوره بروزرساني

 ٠٢ ٠ ٢ ماهيانه
 ٠٢٩ ٠  ٢٩ ماههشش
 ٠١١٧ ۴٩ ۶٨ سالهيك

  ٠١۴٨ ۴٩ ٩٩ جمع
  ٢۴٨ ١ ۴۵ احكام برنامه ششم

 ١٩۶ ٢ ۵٠ ١۴۴ جمع كل
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٣٢

      ارتباطات و اطالعات فناوري پايش نظام در اجرايي هايدستگاه مسئوليت ماتريس

ها سنجش متمركز اين شاخص ،هاي مختلفهاي برگزيده براي نظام پايش در حوزهبا توجه به گستردگي شاخص  
منظور  شود به همينتوانست با عدم قطعيت روبرو صحت و كيفيت سنجش نيز ميو  داردنياز به صرف هزينه بسيار 

 ،. مالك انتخاب دستگاهه استهاي اجرايي استفاده شدز مشاركت و همكاري دستگاهاها گيري مقادير شاخصبراي اندازه
جداول و هنظام پايش انجام شدانتخاب نهايي نيز با هماهنگي كارگروه  ه،هماهنگي بين شاخص و ماموريتهاي دستگاه بود

 گاه براي سنجش شاخص درحوزه مربوطه مي باشد.نشان دهنده مسئوليت دست 7و6
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٣٣

 هاي اجراييبه تفكيك دستگاه  فناوري اطالعات و ارتباطات ايران يهاشاخص -6 جدول

رديف
  

  هاشاخصشماره رديف   آمارگيري ثبتي  تعداد شاخص  دستگاه مسئول

وزارت ارتباطات و فناوري   1
  12  8  20  اطالعات

14،15،16،17،23،49،51،53،55،65،66،67،68،69،70،71،72،73،  
،147،148،  

  37  11  48  سازمان فناوري اطالعات ايران  2
,42,41,6,7,10,18,19,20,21,22,25،26,27,31,32,34,35 

,102,101,94,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,58,57,47, 

.103,104,105,110،111,120,121,123,124,125,127,130,134,  

سازمان تنظيم مقررات و   3
  8,9,11,12,13,24,28,29,30,33,36,37,38,39,40,128,129  0  17  17 ارتباطات راديويي

  1,2,3,4,5  0  5  5  شركت ارتباطات زيرساخت  4

  50,85,88,89,90,91,92,93,131,133  0  10  10  وپرورشآموزشوزارت   5

وزارت بهداشت درمان و آموزش   6
  48,62,63,64,86,87,88,89,91,92,115,119,132  0  13  13 پزشكي

  86,87,88,89,91,92,115,119,132  0  9  9  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  7

  46,142,143  0  3  3  وزارت صنعت، معدن و تجارت  8

  95,124  0  2  2  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  9

  114  0  1  1  كشور وبودجهبرنامهسازمان   10

انه ملي سازمان اسناد و كتابخ  11
  98,99,100,106,109  0  5  5 ايران

  144,145,146  0  3  3  ستيزطيمحسازمان حفاظت   12

13  
وزارت ميراث 

فرهنگي،گردشگري و صنايع 
 دستي

2  2  0  97,107  

بانك مركزي جمهوري اسالمي   14
  54,56,79,80,81,82,83,84  0  8  8 ايران

  96,108  0  2  2  هاي عمومي كشورنهاد كتابخانه  15

اي ازمان آموزش فني و حرفهس  16
  86,88,89,90,91,92  0  6  6 كشور

  56  0  1  1  وزارت امور اقتصاد و دارايي  17

سازمان اداري و استخدامي   18
  43,44,45,47,59,60,61  0  7  7 كشور

  52,112,113  0  3  3  وزارت جهاد كشاورزي  19

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري   20
  116,117,118  0  3  3 اطالعات

  119  0  1  1  حوزه علميه  21

  121  0  1  1  سازمان بهزيستي كشور  22
 

شاخص  37 باشد،ميمربوط به سازمان فناوري اطالعات عدد  48با ها بيشترين تعداد شاخص 6اطالعات جدول  براساس
   .شاخص ثبتي 11و مبتني بر آمارگيري 
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٣۴

 
 هاي اجراييبه تفكيك دستگاهششم برنامه احكام اجرايي   يهاشاخص -7 جدول

   احکام برنامه ششم

ف
ردی

 

 ھاشاخصشماره ردیف  آمارگيری ثبتی تعداد شاخص دستگاه مسئول

 ١٫٢٫٣٫۴٫٢۶٫٢٩٫۴۶٫۴٧ ١ ٧ ٨ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ١

 ٢١٫٢٢٫٢٣٫٢۴٫۴۵ ٢ ٣ ۵ سازمان فناوری اطالعات ایران ٢

٣ 
اتسازمان تنظيم مقررات و ارتباط

 رادیویی
١٩ ٠ ١ ١  

۴ 
وزارت بھداشت درمان و آموزش

 پزشكی
٢٧ ٠ ١ ١ 

 ۵،۶،٢۵  ٣ ٣ وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵

  ١۵ ٠ ١ ١ ستیزطيمحسازمان حفاظت  ۶

  ٨٫٩٫١٠ ٠ ٣ ٣ بانك مركزی جمھوری اسالمی ایران ٧

 ٧٫١١٫١٢٫١٣٫٢٠ ٠ ۵ ۵ وزارت امور اقتصاد و دارایی ٨

 ١۴٫١٨٫١٩ ٠ ٣ ٣ ستخدامی کشورسازمان اداری و ا ٩

 ٣٣،٣٩،۴٠ ٠ ٣ ٣ و امالک کشور اسنادثبتسازمان  ١٠

 ٢٨ ٠ ١ ١ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ١١

 ١۶ ٠ ١ ١ وزارت راه و شھرسازی ١٢

 30,48 ٠ ٢ ٢  اجراييی ھادستگاهکليه  ١٣

 ٣١٫٣٢٫٣۶٫٣٧٫٣٨٫۴١٫۴٢٫۴٣٫۴۴ ٠ ٩ ٩ قوه قضایيه ١۴

 

 
  است. دهيها به چند دستگاه محول گرداز شاخص يبرخ تي*مسئول

 شاخص مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 14شاخص طراحي شده برنامه ششم توسعه تعداد  48از مجموع 
  باشد.مي گيريبراي اندازه شاخص داراي بيشترين شاخص 9نهاد قوه قضائيه با در رتبه دوم و هاي تابعه و دستگاه
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ل ترين شكو ابعاد آن است. شناسنامه شاخص در ساده منظور از شناسنامه شاخص تشريح و توضيح شاخص
يك شناسنامه جامع بايد در  ،اما عالوه بر تعريف ،تواند تعريف استاندارد يا مورد قبول شاخص باشدخود مي

مقدار پذيري آن و نيز فيلدهاي الزم براي مقادير پذيرفته شده باشد كه بتواند جايگاه شاخص،  برگيرنده اطالعاتي
گيري شاخص را توضيح دهد تا در يك دوره ارزيابي را نشان دهد. شناسنامه شاخص همچنين بايد شيوه اندازه

  .ورند بدست بياد كنندگان از آن بتوانند تطابق بهتري بين شاخص و نيازهاي خواستفاده
انتخاب شده براي پايش فناوري اطالعات و  هاي جديدمجموع شاخصچنانچه قبال نيز توضيح داده شد، 

شاخص آن مطابق با اهداف كيفي و كمي برنامه ششم توسعه كشور برگزيده  48باشد كه شاخص مي 196ارتباطات 
اهي داراي اهميت انتخاب شده هاي دستگالمللي و شاخصشاخص ديگر مطابق با شاخص هاي بين 148شده و 

  است.
فناوري اطالعات و ارتباطات از مختلف هاي با توجه به حوزهو ارائه شناسنامه آنها ها شاخص تعريفبراي 

بهره گرفته شده است، ها المللي مرتبط با هر يك از حوزهسازمانها و نهادهاي بينآخرين مدلهاي مطرح شده در 
دهد، رخ مي ICTهاي بين المللي به دليل تغييرات سريعي است كه در فناوري هضرورت استفاده از آخرين توصي

شده  هنشان داد 8ها و نهادهاي مرتبط با هريك در جدول شماره اين تغييرات بسيار اهميت دارند، دسته بندي حوزه
  است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تارتباطا و اطالعات فناوري پايش نظام در هاشاخص تشريح
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  ح شناسنامه شاخصانتخاب شده براي توضيمعرفي مراجع  -8 جدول

فاوا اصلي حوزه رديف فاوا فرعي حوزه  شاخص توضيح مرجع  المللي بين نهاد   تعداد 
 شاخص

1  
 يفناور هاييرساختز

 ITU Handbook for  Administrative  -  اطالعات و ارتباطات
Telecommunication-2014  ITU  7  

2  
 يبه فناور يدسترس

 ITU, Information and communication technology  -  اطالعات و ارتباطات
Development Index-IDI-2019  ITU  17  

3  
 ياستفاده از فناور

  -  اطالعات و ارتباطات
Core list of ICT Indicator 2020 

ITU-MIS-measuring information society(2018)  ITU  11  

  ITU Core list of ICT indicator -2020 ITU 7 -  صرفه بودنبه مقرون  4

5  

 يفناور يكاربردها
  اطالعات و ارتباطات

  دولت الكترونيك و دولت همراه
UN E-Government Survey 2018 

WSIS Targets.UN-egovernment index-2016 
UN 

 

ITU- WSIS  
19  

  WSIS Targets Final wsis targets review-2014 ITU- WSIS  3  سالمت الكترونيك  6

  كيتجارت   الكترون  7
ITU-Development of new indicators-2018 

ITU Core list of ICT indicator 2020ITU  14  

  DFS -Digital Financial Service indicators-2019 DFS  6  رايو  س يكيالكترون يبانكدار  8

  آموزش الكترونيكي  9
Core list of ICT Indicator 2020 
UNESCO-Guide to Measuring 

ICT in education 2018

ITU 

UNESCO  
9  

  محتواي الكترونيكي  10
WSIS Targets Final wsis targets review-2014 

World Economic Forum-2016 Networked 
readiness index 

ITU-WSIS  

WEF  
18  

  WSIS Targets Final wsis targets review-2014 ITU- WSIS  2  كيالكترون يكشاورز  11

12  

و  ياثرات اقتصاد
اطالعات  يفناور ياعاجتم

  و ارتباطات

  ادر حوزه فاو دارياشتغال پا
UNCTAD- Measuring ICT and gender: an 

assessment-2014 

ITU- Core list of ICT indicator 2020  

UNCTAD 
 

ITU  
7  

13  
محصوالت و  يالمللنيتجارت ب

  ITU Core list of ICT indicator -2020 ITU  2  اخدمات فاو

  ITU Connect 2020 Agenda ITU  3  او فاو ستيزطيمح  14

  ITU Core list of ICT indicator -2020 ITU  2  افاو يثرات كالن اقتصادا  15

16  

توانمند  هاييرساختز
  ساز

  اپژوهش در حوزه فاو
WIPO -Global Innovation index-2018 

WEF - The Global Information Technology 
Report-2016 

WIPO 

WEF  
6  

  نترنتيا تيامن  17

ITU- global cybersecurity index-2018 
WEF-World Economic Forum Networked 

readiness index-2016 

ITU-Child online protection statistical framework 
and indicators-2018

ITU- GCI 

WEF 

ITU  
6  

18  
و مقررات ناظر بر  نيبسط قوان

  يمجاز يفضا
WEF - Global Information Technology Report-

2016  WEF  2  

19  
توانمند سازي افراد كم توان(در 

  ITU Core list of ICT indicator -2020 ITU 2  حوزه فاوا)

20  
 يفناور يهامهارت

 ITU, Information and communication  -  اطالعات و ارتباطات
technology Development Index-IDI-2019  ITU  5  
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  هاساختار تعريف شناسنامه شاخص
  

المللي مورد توجه قرار گرفته هاي نهادهاي بينها اسناد باالدستي ملي و ديدگاهبراي تهيه شناسنامه شاخص
پس آخرين مستندات س، به سنجش اين شاخص شناسايي شدها نهاد مربوط با توجه به ماهيت شاخص است .

 توضيحات سپس گرديد، د نظر انتخاب رمو ارهاي متناظر با شاخصو معيگرفته بررسي مورد علمي آن نهاد 
  .دگرديبا اسناد باالدستي تطبيق داده و برمبناي آن متن نهايي شرح شاخص تدوين مربوطه 

ها و ارائه يك مفهوم مشترك در استخراج وضعيت آنها، در شناسنامه گيري شاخصبه منظور تسهيل در اندازه
ريف شاخص، يك فيلد اطالعاتي تحت عنوان روش سنجش شاخص نيز مطرح شده عالوه بر تع ،هاشاخص

ت اي براي سنجش وضعيكند تا از روش معين و يكپارچهاست. اين فيلد به نهاد مسئول سنجش شاخص كمك مي
گذار در آن را بهتر شناخته و بتواند وضعيت كلي آن حوزه در تحليل شاخص عوامل تاثير ،نمايدشاخص استفاده 

  . نمايدبندي و تبيين فاوا را جمع
ف استاندارد شاخص در عالوه بر تعري در نظر گرفته شده كه يها ساختاردر تدوين شناسنامه شاخص

 : هاي ذيل باشدويژگي برگيرنده

 عنوان شاخص  
 .ه استگرديدها انتخاب نام يا عنوان انتخاب شده براي شاخص است كه توسط كميته راهبري شاخص

 خص شماره شا 

 رقمي  3يك عدد  شماره تخصيص يافته به شاخص براي كدگزاري است، مقدار قابل پذيرش براي اين فيلد
  هاي برنامه ششم توسعه است.براي شاخص …Pتا  P1 عبارت المللي وهاي بينبراي شاخص

 عنوان معادل شاخص در نهادهاي بين المللي 

-كند تمامي ذيمي اين بخش كمك .ه استديدگردر اين بخش مرجع تعريف استاندارد شاخص مشخص 

هاي مسئول يك تعريف استاندارد در مورد شاخص هريزان و دستگانفعان نظام پايش از جمله طراحان، برنامه
هاي حوزهها مرتبط با عمده شاخص ،در اين بخشهاي عملكردي ايجاد نشود، داشته باشند و تناقضي در داده

ي اتحاديه جهانبه مربوط هاي مرتبط با مقرون به صرفه بودن و نيز شاخصزيرساخت، دسترسي و استفاده 
 د.نباشمخابرات مي

 گيري واحد اندازه 

 .شود گيري شاخص مشخص ميواحد اندازه شاخص براساس تعريف ارائه شده توسط مرجع

  پايه سال در وضعيت 
ندي مطابق با زمانبشود. يمشخص م ، وضعيت شاخص در سال پايهروند تغييرات شاخصبه منظور تعيين 
 .درنظر گرفته شده است 96سال پايه سال برنامه ششم توسعه 

   توسعه ششم برنامه هاي سال كمي اهداف 

ه درنظر گرفته شدبراي ارزيابي ميزان پيشرفت مقدار شاخص در طول برنامه به ازاء هرسال يك هدف كمي 
پايش تعيين و به دستگاهها ابالغ شود تا هردستگاه بتواند ريزان نظام است. اين قلم اطالعات بايد توسط برنامه

  ريزي الزم براي عمليات توسعه را انجام دهد.باتوجه به آن برنامه
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 توسعه طي برنامه مقدار هدف 

ش در نظام پايش است جپارامترهاي ارزيابي عملكرد دستگاهها و سنيكي از مهمترين هدف در پايان برنامه 
چه ميزان است. متاسفانه در دوره فعلي پايش فرصت كافي  امهمطلوب شاخص طي برن كه نشان مي دهد مقدار

و مقادير هدف صرفا بصورت پژوهشي براي يك ارزيابي  هوجود نداشتبراي تعيين و تصويب مقادير هدف 
 موقت استخراج و تعيين شده است

 برنامه توسعه پايان در وضعيت 

توسعه ثبت مي كند ، از مقايسه اين پارامتر با مقدار رنامه ششم اين پارامتر وضعيت شاخص را در انتهاي ب
 هدف مي توان كل عملكرد برنامه ششم را مورد ارزيابي قرار داد.

 برنامه طي ساالنه رشد درصد ميانگين 

به نام  الگوي تغيير شاخص در فيلدي ،ريزي دقيق به منظور تعيين مسير پيشرفت شاخصدر يك نظام برنامه
شود. از طريق اين پارامتر مقدار مورد انتظار (مقدار هدف) شاخص براي االنه نشان داده ميسشد ميانگين ر

  .گرددسالهاي برنامه تعيين مي
 شاخص قانوني مرجع 

ها ممكن است توسط مراجع داخلي صورت گرفته باشد. اين فيلد نشان دهند نام تعريف برخي از شاخص
 .دباشاين مرجع مي

 شاخص الملليبين مرجع 

 .المللي است كه شاخص را تعريف كرده استاين فيلد بيانگر نام مرجع بين

 توضيحات كلي شاخص 

 .شودباشد در اين فيلد ثبت مي داده ارائهمرجع تعريف كننده توضيحاتي اگر در انتخاب شاخص، 

 مسئول دستگاه 

دارد. در حال حاضر بيش نام دستگاه يا سازماني است كه مسئوليت سنجش شاخص و اعالم آن را برعهده 
وند. شكنند كه به عنوان مسئول شاخص شناخته ميها همكاري ميدستگاه و سازمان با نظام پايش شاخص 25از 

 دستگاه يا سازماني است كه مسئوليت تعيين، توسعه ششم برنامه طي در شاخص مطلوب وضعيت تعيين مرجع
  .برعهده داردتوسعه  ششم برنامه طي درخص را مقدار اوليه، مقدار هدف و ميانگين رشد ساالنه شا

 تعريف شاخص 

اين تعريف در روش سنجش شاخص بسيار تاثيرگذار  .استتعريف آن مهمترين پارامتر در شناسنامه شاخص 
  ورد.آدرك شفافي در مورد شاخص بدست ميدستگاه مسئول از طريق اين پارامتر است و 

 همكار دستگاه 

 آوري مقدار برايت كه به عنوان همكار با دستگاه مسئول اقدام به سنجش و جمعنام دستگاه يا سازماني اس
ها همكاري دستگاه و سازمان با نظام پايش شاخص 25در حال حاضر بيش از  چنانچه گفته شد ،كندشاخص مي

 مي كنند.

 سنجش روش 

مي روش معين و عل پس از پارمتر تعريف شاخص اين فيلد مهمترين پارامتر در شناسنامه شاخص است كه
شاخص بسيار تاثيرگذار است و از  ارزيابي عملكرد دهد. روش سنجش درارائه ميرا گيري شاخص براي اندازه
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ظام در ن ورد.آشاخص بدست ميگيري و ارائه مقدار براي اندازهستگاه مسئول درك شفافي  طريق اين پارامتر
اري، فرمول يا رابطه رياضي از روش سنجش شاخص ضيح نوشتوالوه بر تعها تالش شده شاخصپايش فعلي 

 نيز ارائه شود.

  
هاي ريزي و سنجش شاخصبراي برنامهنشان دهنده ساختار مورد پذيرش شناسنامه شاخص  9 شماره جدول

  باشد.برنامه ششم توسعه مي
  

  ساختار تعيين شده براي تعريف شناسنامه شاخص -9 جدول
 شدهاستفادهالمللپهناي باند اينترنت بين  خصشاعنوان 
معادلشاخص
IDIa3- Used International Internet bandwidth in Tbit/s المللي بين

 واحد

  گيري اندازه

دروضعيت
 مقدار  توسعه ششم برنامه هاي سال كمي اهداف پايه سال

 طي هدف
  برنامه

  در وضعيت
  برنامه پايان

 درصد ميانگين
 نهساال رشد
 1400 1399  1398 1397 1396 1395  برنامه طي

Tbit/s            
قانونيمرجع

  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي كشور شاخص
مرجع

ITU المللي شاخصبين - The ICT Development Index (IDI) 

 - توضيحات
 شركت ارتباطات زيرساخت  دستگاه مسئول

تعيينمرجع
ب وضعيت مطلو

 در طي شاخص
 توسعه برنامه ششم

  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 تعريف

  شاخص

لينكهايو  يالملل ينب ينور بريف يكابل هاروي كليه واسطه هاي انتقال شبكه (از جمله يكيبار ترافيانگيناستفاده شده به ميالمللينبينترنتباند ايپهنا
يالملل ينب لينكهاي يهكل يكو تراف استماهه سال  12در مدت زمان  يانگين. مرجع محاسبه مفاده مي شودستا ينترنتا انتقال يبراكه  يويي) استراد
يانگين) باشد ، مuplink( از خروجي يشتر) بdownlink( يورود يكنامتقارن باشد ، به عنوان مثال اگر از تراف يكتراف ر. اگيردگ يرا در نظر م ينترنتا

يانگيننوان مبين المللي مختلف بين المللي را مي توان به ع لينكهايشود. ميانگين بار ترافيك تركيبي  يم درنظر گرفته) downlink( يورود يكيبار تراف
  .4منظور شده است) Tbit/s( يهبر ثان يتاباين شاخص تراحد با توجه به ظرفيت باالي مورد استفاده وكرد.  محسوبها  ينكبار تك تك ل
ها (در حال حاضرISPبين الملل توسط ارائه دهندگان داخلي اينترنت  ينترنتااز استفاده شده  يتبه ظرفبين الملل استفاده شده  ترنتينباند ا يشاخص پهنا

منظور مي گردد ييداده ها البته بايد توجه كرد ظرفيت مورد استفاده آن بخش از. ها)اشاره مي كندSAPها FCP ،MNOشامل اپراتورهاي مخابراتي 
وجود نترنتيتبادل ا ينقطه عموم يكاز  يشببا توجه به اينكه ، ينترنت بين الملل در جريان است اهاي داده به سمت دروازهتبادل  ينقاط عموماز كه 
  . بايد ظرفيت كل نقاط را درنظر گرفت ،دارد

قراردادفيت اسمي يا ظرشده  يداريخر يتظرف هماند كه وجود دار يبالقوه اتصاالت) ، بخش يتظرف يعني( اينترنتباند  ياز كل پهنابايد توجه كرد كه 
ين ظرفيتااز  يشود. برخ ياز همه آنها استفاده نممعموال اشاره دارد ، اما   يسسرو هارائ يباند قابل استفاده برا يبه پهنا قرارداد شده يتظرف ين. ااست
يكتراف ييجابجا ياكه براينترنت بين الملل قرارداد شده   يته آن بخش از ظرفشاخص ب ينماند. بنابرا يم يباق يرهبصورت ذخ يافزونگ يا يمترم يبرا

  كند. ياشاره م قرار ميگيرد،استفاده مورد 
  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همكار دستگاه

  سنجش روش

ينترنتتبادل ا ينقطه عموم يكاز  يشب، با توجه به اينكه كرديشوند جمع آوريكه در كشور مبادله مينترنتيتبادل ايتوان از نقاط عموميداده ها را م
قطرياز منظور گردد كه  ييداده ها ، البته بايد توجه كرد آن بخش ازرا جمع كرد كشوركل  يداده ها يدبا يجمع آور يوجود داشته باشد ، برا

ينا تبادل مي شوند.از طريق دروازه هاي اينترنت بين الملل و بين الملل  تاينترن باند پهناي قراردادهاي كه داراي ISP اينترنت سرويس كنندگانفراهم
  .شوند يم ي)  جمع آورMRTG( يچند روتر يكتراف يرندهبه اصطالح گ يداده ها  اغلب در قالب نمودارها

  يد.آدست ميا شبكه اينترنت بين الملل ببه طور خالصه مقدار شاخص از مجموع ظرفيت تبادل داده مستقيم و غيرمستقيم كليه اپراتورهاي ارتباطي ب

                                             
 a3-IDIتوضيح ارائه شده در شاخص  ٤
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۴٠

  شاخص هاسنجش فرايند 
    دوره سنجشايجاد زير فرايند 

راي ب .شودآغاز ميهاي ذينفع پس از ابالغ رسمي به كليه دستگاهها و سازي شاخصدوره سنجش با نهايي هر         
ها و توضيحات مكاتبه و فهرست شاخصي تعيين شده هادستگاهبا  7و  6راساس جداول شماره اين دوره نيز ب

ها براي امكان ورود اطالعات عملكردي شاخص همچنيناست. گرديده ارسال  هادستگاهاي آنها براي شناسنامه
هاي سطوح دسترسيبا ) Mis.ito.gov.ir(پايش جامعه اطالعاتي گاههاي اجرايي از طريق درنمايندگان كليه دستگاه

گزار مي رفع ابهام بر با نمايندگان دستگاه جلساتگيري اندازه هايتر روشراي تبيين دقيقبالزم فراهم گرديده است. 
  گردد.

 

    ي مربوطههاشاخصها براساس وضعيت عملكرد دستگاه ثبت

 اهدرگها از طريق ي تفكيك شده، هريك از دستگاههاارسال شناسنامه شاخصآغاز رسمي دوره پايش و پس از   
 ها را ثبت شاخصگيري شده اندازهوضعيت ، در مهلت تعيين شده ) Mis.ito.gov.ir(اتياطالع جامعه پايش
ند.  اهجداول مربوطه ثبت شد هاي مسئول دراستخراج و به تفكيك دستگاهثبت شده،  مقادير عملكردي .نمايندمي

   شد. ها مي باهاي نظام پايش به تفكيك هريك از دستگاهنشان دهنده شاخص 36تا  10جداول 
  
 

  زيرساختارتباطات هاي مرتبط با شركت عملكرد شاخصوضعيت  - 10 جدول
  شركت ارتباطات زيرساخت

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  29/12/1399  3760  هگيگابيت بر ثاني  شدهاستفادهالملل پهناي باند اينترنت بين  1
  29/12/1399  5170  هگيگابيت بر ثاني  استفاده/ تجهيز شده تيباقابلالملل بينپهناي باند اينترنت   2
  29/12/1399  25073  هگيگابيت بر ثاني  پهناي باند اينترنت داخلي  3
  29/12/1399  4894  ترابيت بر ثانيه  ظرفيت ترانزيت ديتاي عبوري از كشور  4
  29/12/1399  71188  كيلومتر  ميزان توسعه شبكه فيبر نوري  5
30p  29/12/1399  10  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  1548  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات هاي مرتبط باوضعيت عملكرد شاخص - 11 جدول
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  15/9/1400  87  روستا  ) خانوار20امكان  دسترسي پرسرعت به روستاهاي باالي (  14
  -  -  درصد  نسبت جمعيت روستايي تحت پوشش خدمات پهن باند  15
  -  -  درصد  خانوار داراي دفتر ارتباطات و فناوري اطالعات روستايي 20نسبت روستاهاي با بيش از    16
  -  -  درصد   خانوار داراي دسترسي به تلفن عمومي 20نسبت روستاهاي كمتر از   17
  15/9/1400  79,4  درصد   نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به  پهن باند   23
  -  -  درصد  )خانوار20لكترونيكي حوزه بهداشت در روستاهاي باالي (نسبت پوشش ارائه خدمات ا  49
  -  -  درصد  )خانوار20نسبت پوشش ارائه خدمات الكترونيكي حوزه آموزش  در روستاهاي باالي (  51
  -  -  درصد  )خانوار20نسبت پوشش ارائه خدمات الكترونيكي حوزه كشاورزي در روستاهاي باالي (  53
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  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  -  -  درصد  )خانوار20نسبت پوشش ارائه خدمات الكترونيكي حوزه بانكداري در روستاهاي باالي (  55
  -  -  درصد   كننديي كه از رايانه استفاده ميوكارهاكسبنسبت   65
  -  -  درصد   كنند متناوب از رايانه استفاده مي طوربهكه  وكارهاكسبنسبت كارمندان   66

وع كنند به تفكيك نوع فعاليت و نيي كه از اينترنت استفاده ميوكارهاكسبنسبت   67
  -  -  درصد   دسترسي به اينترنت

  -  -  درصد   كنندمستمر از اينترنت استفاده مي طوربهكه  وكارهاكسبنسبت كارمندان   68
  -  -  درصد   يي كه داراي درگاه (پرتال) امن و استاندارد هستندوكارهاكسبنسبت   69
  -  -  درصد   كننديي كه از طريق اينترنت سفارش دريافت ميوكارهاكسبنسبت   70
  -  -  درصد   كننديي كه از طريق اينترنت سفارش ارائه ميوكارهاكسبنسبت   71
  -  -  درصد   يي كه داراي اينترانت هستندوكارهاكسبنسبت   72
  -  -  درصد   يي كه داراي اكسترانت هستندوكارهاكسبنسبت   73

ه باز توليد ناخالص داخلي كل كشور اطالعات و ارتباطات  يبخش فناور افزودهارزشسهم   147
  -  -  درصد  اطالعات و ارتباطات يفناور كيتفك

بخش فناوري اطالعات و ارتباطات به تفكيك بخش ارتباطات و فناوري   افزودهارزشرشد   148
  -  -  درصد   اطالعات

P1  درصد  بخش ارتباطات  دهافزوارزشمتوسط رشد ساليانه  -  -  
2p درصد  متوسط رشد ساليانه اشتغال در بخش ارتباطات  -  -  
3p    درصد  ي در بخش ارتباطاتگذارهيسرمامتوسط رشد ساليانه  -  -  
4p   درصد  ي كل عوامل توليد در بخش ارتباطاتوربهرهمتوسط رشد ساليانه  -  -  

26p  ات و فناوري اطالعات به كل مدارس نسبت مدارس داراي دسترسي به خدمات ارتباط
  15/9/1400  99  درصد  شهرهاي زير بيست هزار نفر ،روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ

29p  درصد  )يبري(سايكيانيسامانه پدافند را پيشرفت  -  -  
46p  15/9/1400  100  درصد   استقرار سامانه صيانت اجتماعي  

47P  باطات، ارت كياطالعات به تفك يو فناور افزوده بخش ارتباطاتارزش انهيرشد سال درصد
  -  -  درصد  اطالعات و كل بخش يفناور

30p  29/12/1399    تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399    تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

  ايران هاي مرتبط با سازمان فناوري اطالعاتوضعيت عملكرد شاخص - 12 جدول
  ايران سازمان فناوري اطالعات

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  -  -  پتابايت  ظرفيت ذخيره سازي محتوي در فضاي ابري  6
  -  -  مركز  تعداد  مراكز داده امن و پايدار  7

يه بهيت بر ثانكيلوب   المللنيبسرانه پهناي باند اينترنت   10
  29/12/1399  67,603 ازاي هر كاربر

  29/12/1399  98,6  درصد   نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به راديو  18
  29/12/1399  99,6  درصد   يزيونبه تلو يدسترس يدارا ينسبت خانوارها  19
  29/12/1399  99  درصد   ييو روستا يشهر كيبه تفكلفن ثابت نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به ت  20
  29/12/1399  69,7  درصد   ييو روستا يشهر كيبه تفك نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به رايانه  21
  29/12/1399  79,5  درصد   ييو روستا يشهر كيبه تفك نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به  اينترنت  22
  29/12/1399  78,6  درصد  ترنت ضريب نفوذ كاربران اين  25
  29/12/1399  48,5  درصد   ضريب نفوذ كاربران رايانه (به تفكيك سن و جنسيت)  26
  29/12/1399  92,0  درصد   سال به باال) 6ضريب نفوذ تلفن همراه (  27
  29/12/1399  86,3  درصد   كنند هاي اجتماعي شركت مينسبت كاربراني كه در شبكه  31
  29/12/1399  42,1  درصد   اي داراي تلفن همراه به تفكيك شهري و روستاييدرصد خانواره  32
  -  -  درصد   يليمدرك تحص كيبه تفك انهيافراد استفاده كننده از رادرصد   34
  -  -  درصد   نوع مشاغل كيبه تفك انهيافراد استفاده كننده از را  35
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  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  29/12/1399  11254506  ريال  ليانه مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات هاي ساهزينه متوسط  41
  -  -  درصد  ها به شبكه ملي اطالعات  CDNميزان كاهش ساليانه هزينه پهناي باند اتصال   42
  29/12/1399  67  امتياز  ي اجرايي در شاخص مشاركت الكترونيكهادستگاهميانگين امتياز   47
  29/12/1399  -  درصد  ارمندانكنند به كل كهاي اجرايي كه از اينترنت استفاده ميهنسبت كارمندان دستگا  57

ي هاستگاهدهاي اجرايي كه به شبكه ملي اطالعات دسترسي دارند به كل نسبت دستگاه  58
  -  -  درصد  اجرايي

ت و نوع كنند به تفكيك نوع فعالييي كه از اينترنت استفاده ميوكارهاكسبنسبت   67
  -  -  درصد   به اينترنت دسترسي

  -  -  درصد   دكننمستمر از اينترنت استفاده مي طوربهكه  وكارهاكسبنسبت كارمندان   68
  -  -  درصد   يي كه داراي درگاه (پرتال) امن و استاندارد هستندوكارهاكسبنسبت   69
  -  -  درصد   كننديي كه از طريق اينترنت سفارش دريافت ميوكارهاكسبنسبت   70
  -  -  درصد   كننديي كه از طريق اينترنت سفارش ارائه ميوكارهاكسبنسبت   71
  -  -  درصد   يي كه داراي اينترانت هستندوكارهاكسبنسبت   72
  -  -  درصد   يي كه داراي اكسترانت هستندوكارهاكسبنسبت   73
  29/12/1399  19  درصد  .شوديمآنالين  انجام  صورتبهدرصد خريد افراد كه   74

آنالين توسط افراد (به تفكيك نوع كاال و  صورتبهدرصد خريد كاال و خدمات   75
  29/12/1399  19  درصد  خدمات،داخلي و خارجي)

  -  -  ريال  ي آنالين دهايخرمتوسط هزينه صرف شده خانوار در   76

نسبت خريد آنالين با استفاده از دستگاه دستي (% خريد آنالين افراد با موبايل، تبلت و   77
  -  -  درصد  خريد آنالين كلبه..) .

  -  -  درصد .)ها، .يشنها،اپليكها(وب سايترسه ماه اخير به تفكيك كانالتعداد سفارشات آنالين د  78
  -  -  پتابايت  توليد محتواي بومي در فضاي مجازي  94

  -  -  درصد   كنندهايي كه از زبان فارسي استفاده مينسبت وب سايت  101
  -  -  درصد   مقاالت  كلبه ايپديكيوارسي و سهم مقاالت ف  102
  29/12/1399  29,1  درصد   خوانند نسبت كاربران اينترنت كه به شكل آنالين خبر، مجله، روزنامه و كتاب مي  103
  29/12/1399  19,7  درصد  كنندنسبت كاربران اينترنت كه به شكل آنالين تلويزيون تماشا مي  104
  29/12/1399  4,2  درصد  كنندكه صفحه شخصي وب خود را مديريت مينسبت كاربران اينترنت   105

عكس، توسط خودشان را (متن، تصوير، بر دشدهيتولنسبت كاربران اينترنت كه محتوي   110
  29/12/1399  19,199  درصد  كنندويديو، موسيقي و غيره) را براي اشتراك به صفحات وب منتقل مي

ترده افزارهاي واقع در اينترنت صفحه گسستفاده از نرمنسبت كاربران اينترنت كه با ا  111
  29/12/1399  14,5  درصد  كنندمستندات توليد مي

  -  -  درصد    انددهشماه گذشته دچار حوادث امنيتي در استفاده از اينترنت  سه درنسبت افرادي كه   120

رزنامه، نسبت افرادي كه از ابزارهاي امنيت فناوري اطالعات (ضدويروس، ضد ه  121
  -  -  درصد   كنندهاي خود استفاده ميفايروال و غيره) براي حفاظت از رايانه شخصي و داده

سال خانوار كه در استفاده از اينترنت دچار حوادث امنيتي  18نسبت فرزندان زير   123
  -  -  درصد   اند شده

سال خود  18ان زير نسبت خانوارهايي كه اقدامات حفاظتي در رابطه با استفاده از فرزند  124
  -  -  درصد   نوع فعاليت  برحسبدهند، از اينترنت انجام مي

  -  -  درصد   جمعيت ونيليمكتعداد سرورهاي امن اينترنت به ازاي هر ي  125

 توانكم) براي افراد accessabilityي (ريپذدسترسنسبت  ديدارگاه هاي با قابليت   127
  -  -  درصد  ها گاه داريد كلبه

  -  28,7  درصد   هاي فناوري اطالعات و ارتباطات به تفكيك نوع مهارتراد با مهارتاف  130
  -  -  درصد   ديجيتالي باسواددرصد افراد   134

20p   ي به كل ي اجرايهادستگاهدر  ازيموردني هااستعالمدرصد پاسخگويي  الكترونيكي به
  -  -  درصد  استعالم هاي مورد نياز در دستگاه هاي اجرايي

21p  ) رتبه زير شاخص دسترسي در  شاخص توسعه ارتباطات و فناوري اطالعاتIDI در (
  -  8  رتبه  منطقه
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  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

22p  ) رتبه كشور در شاخص توسعه ارتباطات و فناوري اطالعاتIDI(  81  رتبه  -  
23p  )رتبه كشور در شاخص توسعه دولت الكترونيكEGDI(  89  رتبه  -  
24p   درصد   افزايش مراجعه افراد به سامانه هاي ارائه دهنده خدمات دستگاه هاي اجرايي  -  -  
45p  هاي اجرايي متصل به مركز ملي تبادل اطالعات (تعداد دستگاهNIX(  29/12/1399  285  دستگاه  
30p  29/12/1399  0  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  46  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 13 جدول
 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

  تاريخ  عملكرد  واحد  شاخص عنوان  شاخص

  29/12/1399  34,67  درصد  نفر جمعيت 100مشتركين تلفن ثابت به ازاي هر   8
  29/12/1399  155,95  درصد  نفر جمعيت 100مشتركين تلفن همراه به ازاي هر   9

  29/12/1399  96,24  درصد  درصد جمعيت تحت پوشش سيگنال  شبكه تلفن همراه  11
  29/12/1399  80,1  درصد  G3پوشش سيگنال يك شبكه تلفن همراه   درصد جمعيت تحت  12
  29/12/1399  78,66  درصد  G4درصد جمعيت تحت پوشش سيگنال  شبكه تلفن همراه    13
  29/12/1399  13  مگابيت بر ثانيه   متوسط سرعت دسترسي مشتركين(ثابت و سيار)  24
  29/12/1399  10600050   تعداد  تعداد مشتركين پهن باند ثابت به تفكيك سرعت  28
  29/12/1399  84196828  تعداد  تعداد مشتركين پهن باند سيار به تفكيك سرعت  29
  29/12/1399  112,8  درصد  ضريب نفوذ مشتركين پهن باند(ثابت و سيار)  30
  29/12/1399  96,24  درصد   درصد خانوارهاي تحت پوشش سيگنال تلفن همراه   33

  ات و ارتباطات  سبد هزينه فناوري اطالع  36
)ICT Price Basket(  29/12/1399  0,25  درصد  

  29/12/1399  0,06  درصد  گيگا بايت) به درآمد سرانه ناخالص ملي 1نسبت قيمت  پهن باند ثابت (با مصرف   37

مگا بايت) به درآمد سرانه ناخالص  500نسبت قيمت ماهانه پهن باند سيار(با مصرف   38
  29/12/1399  0,09  درصد  ملي

  29/12/1399  0,18  درصد  نسبت قيمت ماهانه تلفن همراه (اعتباري) به درآمد سرانه ناخالص ملي  39
  29/12/1399  0,01  درصد  نسبت قيمت ماهانه تلفن ثابت به درآمد سرانه ناخالص ملي  40

  29/12/1399  47  قانون  در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات  شدهنيتدوتعداد قوانين و مقررات   128

در حوزه فناوري  كنندهمصرفو مقررات تنظيم بازار و حمايت از  هانامهنييآتعداد   129
  29/12/1399  18  تعداد  اطالعات و ارتباطات 

19P  
 شخوانيپ دفاتر،  يدفاتر پستهاي اجرايي كه  حداقل  در يكي از نسبت خدمات دستگاه

گردند به يي ارائه مي) روستاICTاطالعات ( يدفاتر ارتباطات و فناورو خدمات دولت 
  كل خدمات قابل واگذاري

  29/12/1399  72  درصد

30p  29/12/1399  2  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  143  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   هاي مرتبط با وزارت آموزش و پرورشوضعيت عملكرد شاخص - 14 جدول
  وزارت آموزش و پرورش

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

 كلبه)خانوار 20نسبت ارائه خدمات الكترونيكي حوزه آموزش  در روستاهاي باالي (  50
  29/12/1399  90  درصد  خدمات آموزش

  29/12/1399  42  درصد   به رايانه آموزشي آموزدانشنسبت   85
  29/12/1399  61961  تعداد  هاي يادگيري مبتني بر رايانهاز روش كنندهاستفادهتعداد مراكز آموزشي   88

گيري از فناوري اطالعات نسبت استاداني كه براي آموزش دروس با بهره  89
  29/12/1399  100  درصد   انددهيدآموزش
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  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  29/12/1399  78  درصد  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات را آموزش دهندتوانند دورهنسبت معلميني كه مي  90

 هاي يادگيري مبتني بر اينترنت  به تفكيك نوعاز روش كنندهاستفادهمراكز آموزشي   91
  29/12/1399  100  رصدد  دسترسي (باند باريك،پهن باند و هر دو)

  29/12/1399  100  درصد  )به شيوه يادگيري الكترونيكي(به تفكيك برخط و الكترونيكي شدهارائهنسبت دروس   92
  29/12/1399  100  درصد  دارس كشور م كلبهنسبت مدارس داراي دسترسي به اينترنت به تفكيك نوع دسترسي   93

  29/12/1399  82,48  درصد  (مدارس كشور)  خالص در دوره دوم آموزش نامثبتنسبت    131
  29/12/1399  12,09  درصد   ي تحصيلهاسالميانگين   133

30p  29/12/1399  100  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  59  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   يوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 15 جدول
  يوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشك

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

 كلبه)خانوار 20(نسبت ارائه خدمات الكترونيكي حوزه بهداشت در روستاهاي باالي   48
  29/12/1399  87  درصد  خدمات حوزه بهداشت

نسبت  ارائه  خدمات الكترونيكي در حوزه سالمت (به تفكيك بخش دولتي و   62
  29/12/1399  80  درصد  ي)ردولتيغ

  29/12/1399  100  درصد   نسبت مراكز سالمت داراي دسترسي به اينترنت  63
  29/12/1399  80  درصد  راي مديريت اطالعات فردي بيمارسطح استفاده از رايانه و اينترنت ب  64
  -  -  درصد   نسبت دانشجو به رايانه آموزشي   86
  29/12/1399  100  درصد  ينوع دسترس كيبه تفك نترنتيبه ا يرصد اتصال مراكز آموزش عالد  87
  -  -  تعداد  هاي يادگيري مبتني بر رايانهاز روش كنندهاستفادهتعداد مراكز آموزشي   88

گيري از فناوري اطالعات نسبت استاداني كه براي آموزش دروس با بهره  89
  -  -  درصد   انددهيدآموزش

وع هاي يادگيري مبتني بر اينترنت  به تفكيك ناز روش كنندهاستفادهمراكز آموزشي   91
  29/12/1399  100  درصد  دسترسي (باند باريك،پهن باند و هر دو)

  29/12/1399  100  درصد  ي)به شيوه يادگيري الكترونيكي(به تفكيك برخط و الكترونيك شدهارائهنسبت دروس   92

توسط پژوهشگران  شدهچاپ ISIمقاالت  كلبه ICTمرتبط با حوزه   ISIنسبت مقاالت   115
  -  -  درصد   داخل كشور 

  -  -  درصد   نسبت اتصال مراكز علمي و تحقيقاتي به اينترنت پهن باند به تفكيك سرعت دسترسي  119
  29/12/1399  100  درصد  نويسي در سطح دانشگاهنام  132

27p   نسبت پرونده هاي فعال ثبت شده در سامانه پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان  به
  29/12/1399  70  درصد  جمعيت كل كشور

30p  29/12/1399  -  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  -  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   يو فناور يقاتتحق وزارت علومهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 16 جدول
  يو فناور يقاتتحق وزارت علوم

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  -  -  درصد   نسبت دانشجو به رايانه آموزشي   86
 -  91,2  درصد  ينوع دسترس كيبه تفك نترنتيبه ا يرصد اتصال مراكز آموزش عالد  87

  -  -  تعداد  هاي يادگيري مبتني بر رايانهاز روش كنندهاستفادهتعداد مراكز آموزشي   88
  -  -  درصد   انددهيدآموزشگيري از فناوري اطالعات هنسبت استاداني كه براي آموزش دروس با بهر  89

هاي يادگيري مبتني بر اينترنت  به تفكيك نوع از روش كنندهاستفادهمراكز آموزشي   91
  -  100  درصد  دسترسي (باند باريك،پهن باند و هر دو)
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  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  29/12/1399  87  درصد  يكي)كترونيكي(به تفكيك برخط و الكترونبه شيوه يادگيري ال شدهارائهنسبت دروس   92

توسط پژوهشگران  شدهچاپ ISIمقاالت  كلبه ICTمرتبط با حوزه   ISIنسبت مقاالت   115
  29/12/1399  11,66  درصد   داخل كشور 

  -  -  درصد   نسبت اتصال مراكز علمي و تحقيقاتي به اينترنت پهن باند به تفكيك سرعت دسترسي  119
  29/12/1399  226490  درصد  نويسي در سطح دانشگاهنام  132

30p  29/12/1399  5  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  65  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   هاي مرتبط با وزارت صنعت و معدن و تجارتوضعيت عملكرد شاخص - 17 جدول
  وزارت صنعت و معدن و تجارت

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  29/12/1399  -  درصد  ولتيمعامالت د كلبهنسبت معامالت دولتي الكترونيكي (مناقصه، مزايده و خريد كاال)    46

  29/12/1399  0,01  درصد   يرنفتيغبت صادرات محصوالت و خدمات فناوري اطالعات به صادرات نس  142

  29/12/1399  8,27  درصد  واردات كلبهنسبت واردات محصوالت و خدمات فناوري اطالعات  143

5P  (ستاد)29/12/1399  92  درصد  ميزان پيشرفت  توسعه و تكميل سامانه تداركات الكترونيكي دولت  

6p   جزهبمعامالت دولت( كلبهنسبت برگزاري مناقصات و انجام معامالت از طريق سامانه ستاد 
  29/12/1399  -  درصد  معامالت محرمانه)

25P   29/12/1399  -  درصد  نسبت افزايش معامالت و تجارت كاال و خدمات  الكترونيكي  
30p  29/12/1399  -  تعداد  اه هاي اجراييتعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگ  
48p  29/12/1399  -  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 18 جدول
  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

  تاريخ  عملكرد  واحد  ن شاخصعنوا  شاخص

  29/12/1399  2624  درصد  نسبت آثار الكترونيكي رسمي چاپ و نشر شده به تفكيك نوع اثر   95

 child onlineدر خصوص حفاظت فرزندان در فضاي مجازي ( دشدهيتولمستندات    122
protection (.. 29/12/1399  510  تعداد  نشريات،مجالت و  

30p  29/12/1399  10  تعداد  ي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجراييتعداد دوره ها  
48p  29/12/1399  367  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

  ه كشور وبودجسازمان برنامههاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 19 جدول
  وبودجه كشورسازمان برنامه

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

قيق و هاي تحبودجه كلبهنسبت بودجه تحقيق و توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات   114
  29/12/1399  7,84  درصد  توسعه كشور 

30p   29/12/1399  2  تعداد  اجراييتعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي  

48p  29/12/1399  144  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  
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   يرانا يمل سازمان اسناد و كتابخانههاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 20 جدول
  يرانا يمل سازمان اسناد و كتابخانه

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

هاي آرشيو ملي كه داراي درگاه (پرتال) امن و استاندارد در ارائه محتوا نسبت سازمان  98
  29/12/1399  100  درصد   هستند 

  29/12/1399  10  درصد  اند نسبت اسناد در آرشيوهاي ملي كه ديجيتال شده  99
  29/12/1399  26  درصد  ه به شكل آنالين در دسترس عموم هستنداي كنسبت اسناد ديجيتال شده  100
  29/12/1399  100  درصد  هاي آرشيو ملي با دسترسي به اينترنت پهن باند نسبت سازمان  106
  -  -  تعداد  است  شدهليتبدبه صوت  هاآنيي كه متن هاكتابتعداد   109

30p  29/12/1399  40  تعداد  نان دستگاه هاي اجراييتعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كارك  
48p  29/12/1399  17  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   زيستيطسازمان حفاظت محهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 21 جدول
  زيستيطسازمان حفاظت مح

  تاريخ  عملكرد  واحد  وان شاخصعن  شاخص

كيلوگرم به ازاي هر   در كشور  دشدهيتول) e-wasteپسماند الكترونيكي (  144
  10/9/1400  5,2  نفر جمعيت

توسط بخش مخابرات / فناوري اطالعات و  دشدهيتولهاي انتشار گازهاي گلخانه  145
  10/9/1400  -  تن به هر ابزار   ارتباطات به ازاي هر ابزار 

با ا ستفاده از فناوري اطالعات و   دشدهيتولهاي ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانه  146
  10/9/1400  -  ميليون تن  ارتباطات 

15p  10/9/1400  100  هكتار  سطح پوشش نقشه هاي حد نگاري (كاداستر) منابع طبيعي  
30p  29/12/1399  0  تعداد  ي اجراييتعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه ها  
48p  29/12/1399  46  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   هاي مرتبط با وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستيوضعيت عملكرد شاخص - 22 جدول
  صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  29/12/1399  16  درصد  هايي كه داراي درگاه (پرتال) امن و استاندارد در ارائه محتوا هستندنسبت موزه  97
  29/12/1399  41  درصد  با دسترسي به اينترنت پهن باند هاموزهنسبت   107

30p  29/12/1399  25  تعداد  يبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجراييتعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سا  
48p  29/12/1399  569  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   هاي مرتبط با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانوضعيت عملكرد شاخص - 23 جدول
  كزي جمهوري اسالمي ايرانبانك مر

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

 كلبه)خانوار 20نسبت ارائه خدمات الكترونيكي حوزه بانكداري در روستاهاي باالي (  54
  29/12/1399  -  درصد  خدمات بانكي

اي ههاي واريزي به حساب دستگاههاي الكترونيكي به كل پرداختنسبت پرداخت  56
  29/12/1399  -  درصد  ي دولتاجراي

 هاي بانكي يا غير بانكي (پول الكترونيكي، كيف پول الكترونيكي) متصل بهتعداد حساب  79
  29/12/1399  871,846  درصد  نفر جمعيت 100تلفن همراه به ازاي هر 
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  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

80  
ي) فعال  ، كيف پول الكترونيكهاي بانكي يا غير بانكي (پول الكترونيكيتعداد حساب

نفر جمعيت (داراي يك تراكنش مالي در سه ماه  100متصل به تلفن همراه به ازاي هر 
  گذشته)

  29/12/1399  871,846  درصد

81  
هاي بانكي يا غير بانكي (پول الكترونيكي، كيف پول الكترونيكي) فعال  تعداد حساب

(پول  شدهارائهعيت به تفكيك محصول نفر جم 100متصل به تلفن همراه به ازاي هر 
  الكترونيكي، بانكداري سيار)

  29/12/1399  871,846  درصد

  29/12/1399  1832000  ريال ارديليم هزار هاي بانكي يا غير بانكي فعال متصل به تلفن همراه هاي ماهيانه حسابحجم ريالي تراكنش  82
  29/12/1399  42617205000  تعداد تراكنش  تفكيك ابزار  هاي ماهيانه پرداخت الكترونيك بهتعداد تراكنش  83
  29/12/1399  25524  ريال ارديليم هزار  هاي الكترونيكهاي ماهيانه پرداختحجم ريالي تراكنش  84

8P    ي هادستگاهي كليه هاحسابي كل كشور به اطالعات دارخزانهميزان دسترسي بر خط
  29/12/1399  100  درصد  يردولتيغاجرايي و نهادهاي عمومي 

9p  29/12/1399  7  تعداد  پيشگيري از تخلفات در نظام بانكي  منظوربهي نظارتي برخط هاسامانهتعداد  

10P  
ا ، جهت اعطاي تسهيالت يازيموردني هااستعالمنسبت دريافت الكترونيكي و برخط 

ظاير آن) ن(نظير استعالم اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و  ربطيذپذيرش تعهدات از مراجع 
  ي مورد نيازهااستعالم كلبهو مؤسسات اعتباري غيربانكي  هابانكبراي 

  29/12/1399  100  درصد

30p  29/12/1399  11  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  122  تعداد  ديو خر هديتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   كشور يعموم يهانهاد كتابخانههاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 24 جدول
  كشور يعموم يهانهاد كتابخانه

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  29/12/1399  98,9  درصد  ند اندارد در ارائه محتوا هستهاي عمومي كه داراي درگاه (پرتال) امن و استنسبت كتابخانه  96
  29/12/1399  99  درصد  هاي عمومي با دسترسي به اينترنت پهن باندنسبت كتابخانه  108

30p  29/12/1399  7  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  46  تعداد  ديو خر دهيامانه ستاد اعم از مناقصه، مزاتعداد معامالت انجام شده در س  

  

  كشور  ياو حرفه يسازمان آموزش فنهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 25 جدول
  كشور ياو حرفه يسازمان آموزش فن

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  -  -  درصد   ه آموزشي نسبت دانشجو به رايان  86
  -  -  تعداد  هاي يادگيري مبتني بر رايانهاز روش كنندهاستفادهتعداد مراكز آموزشي   88
  -  -  درصد   انددهيدآموزشگيري از فناوري اطالعات نسبت استاداني كه براي آموزش دروس با بهره  89
  -  -  درصد  طات را آموزش دهندهاي فناوري اطالعات و ارتباتوانند دورهنسبت معلميني كه مي  90

هاي يادگيري مبتني بر اينترنت  به تفكيك نوع از روش كنندهاستفادهمراكز آموزشي   91
  -  -  درصد  دسترسي (باند باريك،پهن باند و هر دو)

  -  -  درصد  )به شيوه يادگيري الكترونيكي(به تفكيك برخط و الكترونيكي شدهارائهنسبت دروس   92
30p  29/12/1399  11  تعداد  ره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجراييتعداد دو  
48p  29/12/1399  122  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

   ادي و داراييهاي مرتبط با وزارت امور اقتصوضعيت عملكرد شاخص - 26 جدول
  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

اي ههاي واريزي به حساب دستگاههاي الكترونيكي به كل پرداختنسبت پرداخت 56
  29/12/1399  100  درصد  اجرايي دولت
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  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص شاخص

7p   كلبهر سامانه سادا ثبت اموال و دارايي انجام داده اند ي اجرايي كه دهادستگاهنسبت 
  29/12/1399  70  درصد  ي اجراييهادستگاه

11p  29/12/1399  2  رتبه  ارتقاء رتبه كشور در شاخص رقابت پذيري در منطقه چشم انداز  
12p  29/12/1399  1-  رتبه  ارتقاء رتبه كشور در شاخص حقوق مالكيت در منطقه چشم انداز  
13p  29/12/1399  1  رتبه  رتقاء رتبه كشور در شاخص كسب و كار در منطقه چشم اندازا  

20p   به كل  ي اجراييهادستگاهدر  ازيموردني هااستعالمدرصد پاسخگويي  الكترونيكي به
  -  -  درصد  استعالم هاي مورد نياز در دستگاه هاي اجرايي

30p  29/12/1399  5  تعداد  ركنان دستگاه هاي اجراييتعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كا  
48p  29/12/1399  275  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

  كشور يو استخدام يسازمان ادارهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 27 جدول
  كشور يو استخدام يسازمان ادار

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

نسبت خدمات الكترونيكي دولتي ارائه شده به شهروندان به كل خدمات، به تفكيك   43
  29/12/1399  0,3568  درصد  كانال ارائه خدمت (تلفن همراه، اينترنت، پيشخوان، كيوسك، تلفن ثابت و غيره)

فكيك خدمات به ت كلبه وكارهاكسبشده به نسبت خدمات الكترونيكي دولتي ارائه   44
  29/12/1399  0,3313  درصد  كانال ارائه خدمت (تلفن همراه،اينترنت، پيشخوان،كيوسك، تلفن ثابت و غيره

فكيك كانال استعالمات، به ت كلبههاي اجرايي نسبت استعالمات الكترونيكي بين دستگاه  45
  29/12/1399  0,5314  درصد  سك، تلفن  ثابت و غيره)ارائه (تلفن همراه، اينترنت، پيشخوان، كيو

  29/12/1399  67  امتياز  ي اجرايي در شاخص مشاركت الكترونيكهادستگاهميانگين امتياز   47

  هاي اجرايي كه داراي درگاه (پرتال) امن و استاندارد هستندنسبت دستگاه  59
  29/12/1399  0,485  درصد  ي اجراييهادستگاهبه كل 

  29/12/1399  83,5  درصد  ي اجراييهادستگاهين امتياز عملكرد ميز خدمت در ميانگ  60
  29/12/1399  0,28  درصد  خدمات كلبهنسبت خدمات اصالح فرايند شده   61
14p  28/12/1400  68  درصد  پيشرفت ايجاد و بهره برداري سامانه ثبت حقوق و مزاياميزان  

18p   اجرايي به كل خدمات با قابليت  نسبت خدمات الكترونيكي شده دستگاه هاي
  29/12/1399  0,5706  درصد  الكترونيكي

19p  
 شخوانيدفاتر پ،  يدفاتر پستهاي اجرايي كه  حداقل  در يكي از نسبت خدمات دستگاه

گردند به يي ارائه مي) روستاICTاطالعات ( يدفاتر ارتباطات و فناورو خدمات دولت 
  كل خدمات قابل واگذاري

  29/12/1399  0,59  درصد

30p  29/12/1399  1  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  105  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

   وزارت جهاد كشاورزيهاي مرتبط با اخصوضعيت عملكرد ش - 28 جدول          

  وزارت جهاد كشاورزي

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

 كلبه)خانوار 20نسبت ارائه خدمات الكترونيكي حوزه كشاورزي در روستاهاي باالي (  52
  29/12/1399  36  درصد  خدمات كشاورزي

ا حوزه ب مرتبطباطات و فناوري اطالعات از خدمات  ارت كنندهاستفادهنسبت كشاورزان   112
  -  -  درصد  كشاورزي

از تجهيزات  ارتباطات و فناوري اطالعات  مرتبط با حوزه  كنندهاستفادهنسبت كشاورزان   113
  -  -  درصد  كشاورزي

30p  29/12/1399  54  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  

48p  29/12/1399  1739  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  
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   اطالعات يسازمان پژوهشگاه ارتباطات و فناورهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 29 جدول
  اطالعات يپژوهشگاه ارتباطات و فناور

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات توسط افراد مقيم داخل  شدهثبتنسبت اختراعات   116
  29/12/1399  0  درصد شور توسط افراد مقيم داخل ك شدهثبتاختراعات  كلبهالمللي كشور در سطح ملي و بين

ي عظيم،پردازش هاادهدچهار فناوري نوين (نسل پنجم تلفن همراه، در پژوهشنسبت   117
  29/12/1399  0,118  درصد  پژوهش در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات كلبهابري،اينترنت اشيا) 

 هايپژوهش كلبهدر حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات  شدهانجامهاي نسبت پژوهش  118
  29/12/1399  1  درصد  توسط پژوهشگران داخل كشور  شدهانجام

30p  29/12/1399  5  تعداد  هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي تعداد دوره  

48p  29/12/1399  172  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   يهعلم يهاحوزههاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 30 جدول
  يهعلم يهاوزهح

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

  29/12/1399  100  درصد   نسبت اتصال مراكز علمي و تحقيقاتي به اينترنت پهن باند به تفكيك سرعت دسترسي  119

30p  29/12/1399  20  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  
48p  29/12/1399  -  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

   سازمان نقشه برداري كشورهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 31 جدول
  )ها و زيرساخت هاي اطالعات مكانيسامانهسازمان نقشه برداري كشور (اداره كل 

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

p17  درصد  ميزان مشاركت دستگاه هاي اجرايي در به اشتراك گذاري داده هاي مكاني  -  -  

P30 29/12/1399  11  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  

P48 29/12/1399  122  تعداد  ديو خر دهيعم از مناقصه، مزاتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد ا  

  

   ثبت اسناد و امالك كشورسازمان هاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 32 جدول
  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص شاخص

P33 29/12/1399  30  درصد  كل اسناداستري) بهنسبت صدور اسناد مالكيت حدنگاري(كاد  

P34 29/12/1399  95  درصد  كل استعالماتنسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به استعالمات امالك  به  

35P  29/12/1399  98  درصد  كل معامالتنسبت ثبت الكترونيكي فوري (كمتر از دو روز) خالصه معامالت به  

39P  29/12/1399  85  درصد  كشوراد و امالك اسن يپايگاه مل شرفتيپ زانيم  

40P  29/12/1399  -  درصد  درصد راه اندازي و ساماندهي دفاتر امالك به صورت الكترونيكي و برخط  

30p 29/12/1399  5  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  

48p  29/12/1399  487  تعداد  ديو خر دهيستاد اعم از مناقصه، مزاتعداد معامالت انجام شده در سامانه  
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   هاي مرتبط با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيوضعيت عملكرد شاخص - 33 جدول
  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

28p درصد  هاي الكترونيك رفاه و تأمين اجتماعي به جمعيت كل كشور نسبت  افراد داراي پرونده  -  -  

30p  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  -  -  
48p  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  -  -  

  
   هاي مرتبط با وزارت راه و شهرسازيوضعيت عملكرد شاخص - 34 جدول

  وزارت راه و شهرسازي

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

p16 29/12/1399  100  درصد  توسعه و تكميل سامانه يكپارچه اطالعات مكاني  و زير ساخت هاي مورد نياز  

P30 29/12/1399  6  تعداد  ري) براي كاركنان دستگاه هاي اجراييتعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايب  

P48 29/12/1399  121  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  
  

   هاي مرتبط با دستگاههاي اجراييوضعيت عملكرد شاخص - 35 جدول
  دستگاههاي اجرايي

  تاريخ  عملكرد  واحد  نوان شاخصع  شاخص

30p 29/12/1399  493  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  

48p  29/12/1399  377495  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  

  

  قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايرانهاي مرتبط با وضعيت عملكرد شاخص - 36 جدول
  قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران

  تاريخ  عملكرد  واحد  عنوان شاخص  شاخص

31p درصد  كل اوراق ابالغينسبت ابالغ الكترونيكي اوراق قضايي به  -  -  

32p  ي و هاي بايگاني در حوزه حقوقندهكل پروهاي بايگاني الكترونيكي بهنسبت پرونده
  -  -  درصد  قضايي

36p درصد  هاي قضاييدرصد رشد الكترونيكي نمودن فرآيند دادرسي پرونده  -  -  

37p 
نسبت تعداد پرونده هاي راكد الكترونيكي شده به كل پرونده هاي راكد اعم از راكد 

  -  -  درصد  الكترونيكي شده و نشده 

38p تعداد  ي الكترونيكي شدههاي ثبتتعداد پرونده  -  -  

41p  درصد  درصد راه اندازي سامانه بازرسي كارآمد كشف تخلفات قضات و كاركنان قضايي  -  -  

42p درصد  هاي مالي با قابليت استعالم برخطدرصد راه اندازي سامانه سجل محكوميت  -  -  

43p 
شخاص اموال ا يعاتاطال يها به بانكسامانه متمركز قوه قضاييه برخط  يدسترسامكان 

  -  -  درصد  ي (در خصوص اموال اشخاص محكوم عليهم)و حقوق يقيحق

44p 
هاي اجرايي متصل به  درگاه الكترونيكي قوه هاي الكترونيكي دستگاهتعداد سامانه

  -  -  تعداد  قضاييه

30p  29/12/1399  -  تعداد  تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي  

48p  29/12/1399  -  تعداد  ديو خر دهيتعداد معامالت انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزا  
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 الملليمقادير هدف و معيارهاي بين براساسسنجش شاخص ها تحليل 

  هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتها به تفكيك محور وضعيت شاخص  تحليل

اين مقادير اگرچه عملكرد دستگاه مربوطه ، هر شاخصي مسئول هادستگاهتوسط عملكردي مقادير پس از ثبت          
جش ، به عبارت ديگر فرايند سنباشدنميهايي كافي نبه تدهد اما براي تحليل وضعيت عملكردي دستگاهها را نشان مي

اي هه به اينكه در تدوين شاخصجزماني كامل خواهد شد كه عملكرد نسبت به اهداف برنامه مقايسه و تحليل شود. باتو
  د.گردستخراج ا مقتضي ششم مقادير هدف تعيين نشده بود، الزم بود اين مقادير به نحوبرنامه براي ها اختصاصي دستگاه

هاي نهادهاي بين شاخصسنجش مقادير استخراج شده در ها، از ف شاخصاهدابه منظور استخراج و تعيين مقادير 
(براساس اهداف كيفي  رتبه 20ه است و با انتخاب مقادير ارزيابي شده كشورهاي پيشتاز كه حداقل گرديدالمللي استفاده 
ده درصد ف تعيين شاهدابراساس  ه است.گرديداز ايران فراتر باشند، مقادير هدف براي برنامه ششم تعيين برنامه ششم) 

بسيار  اي آنهاي توسعهتريزي براي فعاليهكه در تحليل وضعيت شاخص و برنام ،گيري شدهپيشرفت عملكرد اندازه
به هر محور و نيز كشور يا كشورهاي  مرتبطالمللي نهاد بين. در ابتداي هر محور مرجع انتخاب شده و باشدميموثر 

 .گذاري توضيح داده شده استهدفبرگزيده براي 
   

  و ارتباطاتهاي فناوري اطالعات توسعه زيرساخت بررسي وضعيت محور -1

هاي اين محور از سنجش اتحاديه جهاني مخابرات و بانك اطالعاتي براي مقايسه و تحليل شاخص       
استفاده شده است. مقادير هدف  5نشانگرهاي كليدي براي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و جهان

   ه است.گرديدانتخاب  6يافتهارزيابي شده براي كشورهاي توسعه  اديرانتخاب شده براي برنامه ششم مطابق با مق

 

  و ارتباطاتهاي فناوري اطالعات وضعيت محور توسعه زيرساخت - 37 جدول

رديف
  

  واحد  عنوان شاخص
  اندازه گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار در   
انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

  شركت ارتباطات زير ساخت 22,1 17000  3760هگيگابيت بر ثاني  شدهاستفادهالملل هناي باند اينترنت بينپ 1

  زير ساخت شركت ارتباطات 27,2 18990  5170هگيگابيت بر ثانيجهيز شده استفاده/ ت تيباقابلالملل پهناي باند اينترنت بين 2

  شركت ارتباطات زير ساخت 98,3 25500  25073انيهثگيگابيت بر  پهناي باند اينترنت داخلي  3

  شركت ارتباطات زير ساخت 48,9 10000  4894 ترابيت بر ثانيه ظرفيت ترانزيت ديتاي عبوري از كشور 4

  شركت ارتباطات زير ساخت 89 80000  71188 كيلومتر ميزان توسعه شبكه فيبر نوري 5

  سازمان فناوري اطالعات ايران - - - پتابايت ظرفيت ذخيره سازي محتوي در فضاي ابري 6

  سازمان فناوري اطالعات ايران - - - مركز تعداد  مراكز داده امن و پايدار  7

                                             
5  Key ICT indicators for developed and developing countries and the world 
6  Developed Countries 
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۵٢

 

  

  و ارتباطاتدسترسي به فناوري اطالعات  بررسي وضعيت محور -2

هاي نپوشش تلفرنت و سرانه پهناي باند اينت(مانند هاي اين محور شاخص بخشي از براي مقايسه و تحليل    
ليدي نشانگرهاي ك اتحاديه جهاني مخابرات و بانك اطالعاتياز سنجش سيار و دسترسي به تلفن و اينترنت) 

براي بخشهاي مرتبط با دسترسي  استفاده شده است.و جهان  كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي
ه گرديداتحاديه جهاني مخابرات استفاده  7ي خانگيهاي مركزي دسترسشاخصاز راديو، تلويزيون، كامپيوتر 

ارزيابي شده براي كشورهاي توسعه يافته ر اديمقادير هدف انتخاب شده براي برنامه ششم مطابق با مق است.
  .انتخاب شده است

  

  و ارتباطاتفناوري اطالعات دسترسي به وضعيت محور  - 38 جدول

رديف
  

  واحد  عنوان شاخص
 اندازه گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار   
در انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  97,93 35,4  34,67 درصد نفر جمعيت 100مشتركين تلفن ثابت به ازاي هر  8
  راديويي

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  92,33 168,9  155,95 درصد نفر جمعيت 100ي هر مشتركين تلفن همراه به ازا 9
  راديويي

  المللنيبسرانه پهناي باند اينترنت  10

 بيت بركيلو
ثانيه به ازاي 
 هر كاربر

  سازمان فناوري اطالعات ايران 32,39 211  67,603

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  96,24 100  96,24 درصد درصد جمعيت تحت پوشش سيگنال  شبكه تلفن همراه 11
  راديويي

12 
درصد جمعيت تحت پوشش سيگنال يك شبكه تلفن همراه 

G3 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  80,1 100  80,1 درصد
  راديويي

مقررات و ارتباطات سازمان تنظيم  84,67 92,9  78,66  درصدG4درصد جمعيت تحت پوشش سيگنال  شبكه تلفن همراه    13
	  راديويي 	

	 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 87 100  87  روستا  ) خانوار20امكان  دسترسي پرسرعت به روستاهاي باالي (  14 	
	 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - 100  -  درصد  نسبت جمعيت روستايي تحت پوشش خدمات پهن باند  15 	
خانوار داراي دفتر ارتباطات  20نسبت روستاهاي با بيش از    16

	 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - - -  درصد  و فناوري اطالعات روستايي 	
خانوار داراي دسترسي به تلفن  20نسبت روستاهاي كمتر از   17

	 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - - -  درصد   عمومي 	
    سازمان فناوري اطالعات ايران 98,6 100  98,6  درصد   نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به راديو  18

	  سازمان فناوري اطالعات ايران 99,6 100  99,6  درصد   يزيونبه تلو يدسترس يدارا ينسبت خانوارها  19 	
 كيفكبه تنسبت خانوارهاي داراي دسترسي به تلفن ثابت   20

	  سازمان فناوري اطالعات ايران 99 100  99  درصد   ييو روستا يشهر 	
                                             

7  CoreHouseholdIndicators 
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رديف
  

  واحد  عنوان شاخص
 اندازه گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار   
در انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

 يشهر كيبه تفك نوارهاي داراي دسترسي به رايانهنسبت خا  21
	  سازمان فناوري اطالعات ايران 89,36 78  69,7  درصد   ييو روستا 	

 كيبه تفك نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به  اينترنت  22
	  سازمان فناوري اطالعات ايران 91,38 87  79,5  درصد   ييو روستا يشهر 	

	 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 91,26 87  79,4  درصد   پهن باند  نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به   23 	
مگابيت بر  متوسط سرعت دسترسي مشتركين(ثابت و سيار)  24

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  38,56 33,71  13  ثانيه 
	  راديويي 	

  ارتباطات و اطالعات فناوري از  استفاده بررسي وضعيت محور -3
اتحاديه جهاني مخابرات و بانك اطالعاتي  اين محور از سنجششاخص اول  6تحليل براي مقايسه و     

نشانگرهاي كليدي براي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و جهان استفاده شده است. مقادير هدف 
است  هراي كشورهاي توسعه يافته انتخاب گرديدر ارزيابي شده باديمقانتخاب شده براي برنامه ششم مطابق با 

آمار ارائه  ) از )باال به سال 6( كنندمي شركت اجتماعي هايشبكه در كه كاربراني براي شاخص هفتم (نسبت و
  .باشددر اين شاخص مياستفاده شده برگزيده هدف متوسط جهاني  دارو مق 8شاخص جهاني وبشده 

 

  ارتباطات و عاتاطال فناوري از  وضعيت محور استفاده - 39 جدول

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
  

وضعيت مورد انتظار در 
انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

   سازمان فناوري اطالعات ايران 89,32 88  78,6 درصد ضريب نفوذ كاربران اينترنت  25

  سازمان فناوري اطالعات ايران 58,79 82,5  48,5 درصد  )انه (به تفكيك سن و جنسيتضريب نفوذ كاربران راي 26

  سازمان فناوري اطالعات ايران 71,37 128,9  92,0 درصد  سال به باال) 6ضريب نفوذ تلفن همراه ( 27

و ارتباطات سازمان تنظيم مقررات  - - 10600050 تعداد  تعداد مشتركين پهن باند ثابت به تفكيك سرعت 28
  راديويي

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  - - 84196828 تعداد تعداد مشتركين پهن باند سيار به تفكيك سرعت 29
  راديويي

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  112,8 100  112,8 درصد ضريب نفوذ مشتركين پهن باند(ثابت و سيار) 30
  راديويي

31 
هاي اجتماعي شركت كهنسبت كاربراني كه در شب
  سازمان فناوري اطالعات ايران115,07 75  86,3 درصد  كنند مي

درصد خانوارهاي داراي تلفن همراه به تفكيك شهري   32
   سازمان فناوري اطالعات ايران  -  -  42,1  درصد   و روستايي

ظيم مقررات و ارتباطات سازمان تن -  -  96,24  درصد   درصد خانوارهاي تحت پوشش سيگنال تلفن همراه   33
   راديويي  

                                             
8  Global Web Index 
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۵۴

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
  

وضعيت مورد انتظار در 
انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

مدرك  كيبه تفك انهيافراد استفاده كننده از رادرصد   34
   سازمان فناوري اطالعات ايران -  -  -  درصد   يليتحص

   سازمان فناوري اطالعات ايران -  -  -  درصد   اغلنوع مش كيبه تفك انهيافراد استفاده كننده از را  35

  
  بودن  صرفهبهمقرون بررسي وضعيت محور -4

 Measuring  سنجشالگوي  اتحاديه جهاني مخابرات وهاي اين محور از براي مقايسه و تحليل شاخص   

digital development ICT Price Trends ه استگرديداستفاده  مالزي، انگلستان و قطركشورهاي . و.  

 

  دنبو صرفهبهوضعيت محور مقرون -  40 جدول

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار در   
انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

36 
  سبد هزينه فناوري اطالعات و ارتباطات  

)ICT Price Basket( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  75 0,2  0,25 درصد
  راديويي

37 
گيگا بايت) به  1نسبت قيمت  پهن باند ثابت (با مصرف 
تنظيم مقررات و ارتباطات  سازمان - 0,33  0,06 درصد درآمد سرانه ناخالص ملي

  راديويي

38 
مگا  500نسبت قيمت ماهانه پهن باند سيار(با مصرف 
ارتباطات تنظيم مقررات و  سازمان - 0,2 0,09 درصد بايت) به درآمد سرانه ناخالص ملي

  راديويي

39 
نسبت قيمت ماهانه تلفن همراه (اعتباري) به درآمد سرانه

تنظيم مقررات و ارتباطات  سازمان110 0,2 0,18 درصد ناخالص ملي
  راديويي

40 
نسبت قيمت ماهانه تلفن ثابت به درآمد سرانه ناخالص 

تنظيم مقررات و ارتباطات  سازمان - 0,07 0,01 درصد ملي
  راديويي

41 
هاي ساليانه مرتبط با فناوري اطالعات و هزينه متوسط

  فناوري اطالعات ايران سازمان   11254506 ريال ارتباطات 

42 
ها به  CDNميزان كاهش ساليانه هزينه پهناي باند اتصال 

  فناوري اطالعات ايران سازمان   - درصد شبكه ملي اطالعات 

  
  ارتباطات و اطالعات يفناور محوركاربردبررسي وضعيت  -5

سازمان ملل  EDGIدر بخش دولت الكترونيك از شاخص  هاي اين محوربراي مقايسه و تحليل شاخص  
قرار دارد از مقادير كشورهاي خيلي باال  (High)استفاده شده و باتوجه به اينكه ايران در گروه كشورهاي باال 

(VeryHigh) .ها و اهداف آموزش الكترونيك از شاخصدر بخش  و براي هدف گذاري بهره گرفته شده است
هاي . درخصوص شاخصه استگرديداستفاده  كره و آلمانو كشورهاي  سازمان يونسكوتعيين شده در مدل 

.همچنين برخي از استفاده شده است )DoingBusiness(شاخص بانك جهانيمرتبط با كسب و كار نيز از 
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مربوط به اتحاديه جهاني  CoreHouseholdIndicatorsسنجش  هاي مرتبط با محتوا نيز از الگويشاخص
  استفاده شده است )WSIS(هاي مرتبط با جامعه اطالعاتيو نيز شاخصمخابرات 

 

  ارتباطات و اطالعات فناوري وضعيت محوركاربرد - 41 جدول

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي 

سال 
1399

وضعيت مورد انتظار در   
انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

  دولت الكترونيكي و همراه

43 

نسبت خدمات الكترونيكي دولتي ارائه شده به 
شهروندان به كل خدمات، به تفكيك كانال ارائه 

خدمت (تلفن همراه، اينترنت، پيشخوان، كيوسك، 
 تلفن ثابت و غيره)

  سازمان اداري و استخدامي كشور 46,93 0,76  0,3568 ددرص

44 

نسبت خدمات الكترونيكي دولتي ارائه شده به 
خدمات به تفكيك كانال ارائه  كلبه وكارهاكسب

خدمت (تلفن همراه،اينترنت، پيشخوان،كيوسك، تلفن 
 ثابت و غيره

  سازمان اداري و استخدامي كشور 47,33 0,70  0,3313 درصد

45 
هاي اجرايي بت استعالمات الكترونيكي بين دستگاهنس
استعالمات، به تفكيك كانال ارائه (تلفن همراه،  كلبه

 اينترنت، پيشخوان، كيوسك، تلفن  ثابت و غيره)
  سازمان اداري و استخدامي كشور 75,91 0,70  0,5314 درصد

46 
نسبت معامالت دولتي الكترونيكي (مناقصه، مزايده و 

  وزارت صنعت و معدن و تجارت - - - درصد معامالت دولتي كلبه  خريد كاال)

47 
ي اجرايي در شاخص مشاركت هادستگاهميانگين امتياز 

  سازمان اداري و استخدامي كشور 95,71 70  67 امتياز الكترونيك

48 
نسبت ارائه خدمات الكترونيكي حوزه بهداشت در 

حوزه خدمات  كلبه)خانوار 20روستاهاي باالي (
 بهداشت

وزارت بهداشت،درمان و آموزش  - - 87 درصد
  پزشكي

49 
نسبت پوشش ارائه خدمات الكترونيكي حوزه بهداشت 

 - 100  - درصد )خانوار20در روستاهاي باالي (
وزارت ارتباطات و فناوري 

  اطالعات

نسبت ارائه خدمات الكترونيكي حوزه آموزش  در   50
	  وزارت آموزش و پرورش - - 90  درصد  خدمات آموزش كلهب)خانوار 20روستاهاي باالي ( 	

نسبت پوشش ارائه خدمات الكترونيكي حوزه آموزش    51
 - 100  -  درصد  )خانوار20در روستاهاي باالي (

وزارت ارتباطات و فناوري 
	  اطالعات 	

نسبت ارائه خدمات الكترونيكي حوزه كشاورزي در   52
	  وزارت جهاد كشاورزي - - 36  درصد  مات كشاورزيخد كلبه)خانوار 20روستاهاي باالي ( 	

نسبت پوشش ارائه خدمات الكترونيكي حوزه   53
 - 100  -  درصد  )خانوار20كشاورزي در روستاهاي باالي (

وزارت ارتباطات و فناوري 
	  اطالعات 	

نسبت ارائه خدمات الكترونيكي حوزه بانكداري در   54
 - - -  درصد  بانكيخدمات  كلبه)خانوار 20روستاهاي باالي (

بانك مركزي جمهوري اسالمي 
	  ايران 	

نسبت پوشش ارائه خدمات الكترونيكي حوزه   55
 - 80  -  درصد  )خانوار20بانكداري در روستاهاي باالي (

وزارت ارتباطات و فناوري 
	  اطالعات 	

اي ههاي الكترونيكي به كل پرداختنسبت پرداخت  56
 100 100  100  درصد  دولتهاي اجرايي واريزي به حساب دستگاه

وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
	  بانك مركزي ج.ا.ا 	
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هاي اجرايي كه از اينترنت نسبت كارمندان دستگاه  57
	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  درصد  كنند به كل كارمنداناستفاده مي 	

هاي اجرايي كه به شبكه ملي اطالعات نسبت دستگاه  58
	  سازمان فناوري اطالعات ايران - 100  -  درصد  ي اجراييهادستگاهكل دسترسي دارند به  	

59  
هاي اجرايي كه داراي درگاه (پرتال) امن نسبت دستگاه

  ي اجراييهادستگاهو استاندارد هستند به كل 
	  سازمان اداري و استخدامي كشور - -  0,485  درصد 	

 يهادستگاهميانگين امتياز عملكرد ميز خدمت در   60
	  سازمان اداري و استخدامي كشور107,1 78  83,5  درصد  ايياجر 	

	  سازمان اداري و استخدامي كشور 140 0,2  0,28  درصد  خدمات كلبهنسبت خدمات اصالح فرايند شده   61 	
  سالمت الكترونيكي

62 
نسبت  ارائه  خدمات الكترونيكي در حوزه سالمت (به 

 - - 80  درصد  ي)ردولتيغتفكيك بخش دولتي و 
زارت بهداشت درمان و آموزش و

	  پزشكي 	
 - -  100  درصد   نسبت مراكز سالمت داراي دسترسي به اينترنت 63

وزارت بهداشت درمان و آموزش 
	  پزشكي 	

64 
سطح استفاده از رايانه و اينترنت براي مديريت 

 - - 80  درصد  اطالعات فردي بيمار
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

	  پزشكي 	
  و خانوار وكاركسبدر  تجارت  الكترونيك

 - - -  درصد   نندكيي كه از رايانه استفاده ميوكارهاكسبنسبت  65
وزارت ارتباطات و فناوري 

	  اطالعات 	
66 

متناوب از  طوربهكه  وكارهاكسبنسبت كارمندان 
 - - -  درصد   كنند رايانه استفاده مي

وزارت ارتباطات و فناوري 
	  اطالعات 	

67 
كنند يي كه از اينترنت استفاده ميوكارهاكسبنسبت 

 - - -  درصد   به تفكيك نوع فعاليت و نوع دسترسي به اينترنت
وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات ، سازمان فناوري 

  اطالعات ايران
	 	

68 
مستمر از  طوربهكه  وكارهاكسبنسبت كارمندان 

 - - -  درصد   كننداينترنت استفاده مي
اوري وزارت ارتباطات و فن

اطالعات ، سازمان فناوري 
  اطالعات ايران

	 	
69 

يي كه داراي درگاه (پرتال) امن و وكارهاكسبنسبت 
 - - -  درصد   استاندارد هستند

وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سازمان فناوري اطالعات 

  ايران
	 	

70 
يي كه از طريق اينترنت سفارش وكارهاكسبنسبت 

 - - -  درصد   كننددريافت مي
وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات، سازمان فناوري اطالعات 
  ايران

	 	
71 

يي كه از طريق اينترنت سفارش وكارهاكسبنسبت 
 - - -  درصد   كنندارائه مي

وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سازمان فناوري اطالعات 

  ايران
	 	

 - - -  درصد   يي كه داراي اينترانت هستندوكارهاكسبنسبت  72
وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات، سازمان فناوري اطالعات 
  ايران

	 	
 - - -  درصد   يي كه داراي اكسترانت هستندوكارهاكسبنسبت  73

وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سازمان فناوري اطالعات 

  ايران
	 	

	  فناوري اطالعات ايرانسازمان  - - 19  درصد  .شوديمآنالين  انجام  صورتبهدرصد خريد افراد كه  74 	
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75 
آنالين توسطصورتبهدرصد خريد كاال و خدمات

افراد (به تفكيك نوع كاال و خدمات،داخلي و 
  خارجي)

	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - 19  درصد 	
	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  ريال  ي آنالين دهايخرمتوسط هزينه صرف شده خانوار در  76 	
77 

خريد آنالين با استفاده از دستگاه دستي (% خريد  نسبت
	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  درصد  الينخريد آن كلبهآنالين افراد با موبايل، تبلت و ...)  	

78 
تعداد سفارشات آنالين درسه ماه اخير به تفكيك 

	  ات ايرانسازمان فناوري اطالع - - -  درصد  ها، ..)ها،اپليكيشنها(وب سايتكانال 	
  بانكداري الكترونيكي و  سيار

79 
 هاي بانكي يا غير بانكي (پول الكترونيكي،تعداد حساب

كيف پول الكترونيكي) متصل به تلفن همراه به ازاي هر 
  نفر جمعيت 100

 - - 871,846  درصد
بانك مركزي جمهوري اسالمي 

	  ايران 	
80 

يكي، نهاي بانكي يا غير بانكي (پول الكتروتعداد حساب
كيف پول الكترونيكي) فعال  متصل به تلفن همراه به 

نفر جمعيت (داراي يك تراكنش مالي در  100ازاي هر 
  سه ماه گذشته)

 - - 871,846  درصد
بانك مركزي جمهوري اسالمي 

	  ايران 	
81 

 هاي بانكي يا غير بانكي (پول الكترونيكي،تعداد حساب
همراه به  نكيف پول الكترونيكي) فعال  متصل به تلف

 شدهارائهنفر جمعيت به تفكيك محصول  100ازاي هر 
  (پول الكترونيكي، بانكداري سيار)

 - - 871,846  درصد
بانك مركزي جمهوري اسالمي 

	  ايران 	
82 

هاي بانكي يا هاي ماهيانه حسابحجم ريالي تراكنش
  غير بانكي فعال متصل به تلفن همراه 

هزار
 ارديليم

  ريال
1832000 - - 

انك مركزي جمهوري اسالمي ب
	  ايران 	

83 
هاي ماهيانه پرداخت الكترونيك به تعداد تراكنش

  تفكيك ابزار 
تعداد
 - -42617205000 تراكنش

بانك مركزي جمهوري اسالمي 
	  ايران 	

84 
هاي هاي ماهيانه پرداختحجم ريالي تراكنش

  الكترونيك

هزار
 ارديليم

  ريال
25524 - - 

المي بانك مركزي جمهوري اس
	  ايران 	

  آموزش الكترونيكي

	  وپرورشآموزشوزارت  420 10  42  درصد   به رايانه آموزشي آموزدانشنسبت  85 	
  -  درصد   نسبت دانشجو به رايانه آموزشي  86

 
3  

 

- 
	  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 	

87 
به  نترنتيبه ا يرصد اتصال مراكز آموزش عالد

 63,3 144  91,2  درصد  ينوع دسترس كيتفك
	  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 	

88 
هاي از روش كنندهاستفادهتعداد مراكز آموزشي 

 - 100  -  تعداد  يادگيري مبتني بر رايانه

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

  اي كشورحرفه

	 	
89 

ري از گيبا بهرهنسبت استاداني كه براي آموزش دروس 
 - 90  -  درصد   انددهيدآموزشفناوري اطالعات 

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

  پزشكي
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90 
 هاي فناوري اطالعاتتوانند دورهنسبت معلميني كه مي

 - 7,5  78  درصد  و ارتباطات را آموزش دهند

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 
شت درمان و آموزش وزارت بهدا

، وپرورشآموزشپزشكي، وزارت 
اي سازمان آموزش فني و حرفه

  كشور

	 	
91 

هاي يادگيري از روش كنندهاستفادهمراكز آموزشي 
مبتني بر اينترنت  به تفكيك نوع دسترسي (باند 

  باريك،پهن باند و هر دو)
 100 100  100  درصد

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 
رمان و آموزش وزارت بهداشت د
، وپرورشآموزشپزشكي، وزارت 

اي سازمان آموزش فني و حرفه
  كشور

	 	
92 

(به به شيوه يادگيري الكترونيكي شدهارائهنسبت دروس 
، سازمان وپرورشآموزشوزارت  100 100  100  درصد  تفكيك برخط و الكترونيكي)

    اي كشورآموزش فني و حرفه

93 
ك نترنت به تفكينسبت مدارس داراي دسترسي به اي

 100 100  100  درصد  مدارس كشور  كلبهنوع دسترسي 

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

، وپرورشآموزشپزشكي، وزارت 
اي سازمان آموزش فني و حرفه

  كشور

	 	
  محتواي الكترونيكي

	  اوري اطالعات ايرانسازمان فن - - -  پتابايت  توليد محتواي بومي در فضاي مجازي 94 	
95 

نسبت آثار الكترونيكي رسمي چاپ و نشر شده به
	  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي - - 2624  درصد  تفكيك نوع اثر 	

96 
هاي عمومي كه داراي درگاه (پرتال)نسبت كتابخانه

	  كشور هاي عمومينهاد كتابخانه 98,9 100 98,9  درصد   امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند  	
97 

هايي كه داراي درگاه (پرتال) امن و نسبت موزه
 26,6 60 16  درصد  استاندارد در ارائه محتوا هستند

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
	  و صنايع دستي 	

98 
هاي آرشيو ملي كه داراي درگاه (پرتال) نسبت سازمان

 - - 100  درصد   امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند 
ملي  اسناد و كتابخانهسازمان 

	  ايران 	
 200 5  10  درصد  د اننسبت اسناد در آرشيوهاي ملي كه ديجيتال شده 99

سازمان اسناد و كتابخانه ملي 
    ايران

100 
اي كه به شكل آنالين درنسبت اسناد ديجيتال شده

 26 100  26  درصد  دسترس عموم هستند
سازمان اسناد و كتابخانه ملي 

    ايران

101 
هايي كه از زبان فارسي استفادهوب سايتنسبت

	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  درصد   كنندمي 	
	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  درصد   مقاالت  كلبه ايپديكيوسهم مقاالت فارسي و  102 	
103 

نسبت كاربران اينترنت كه به شكل آنالين خبر، مجله،
	  سازمان فناوري اطالعات ايران70,98 41 29,1  درصد   خوانندروزنامه و كتاب مي 	

104 
نسبت كاربران اينترنت كه به شكل آنالين تلويزيون

	  سازمان فناوري اطالعات ايران12,59 58 7,3  درصد  كنندتماشا مي 	
105 

نسبت كاربران اينترنت كه صفحه شخصي وب خود را
	  ري اطالعات ايرانسازمان فناو 2,76 152 4,2  درصد  كنندمديريت مي 	

106 
هاي آرشيو ملي با دسترسي به اينترنتنسبت سازمان

 - - 100  درصد  پهن باند 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي 

	  ايران 	
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 51,25 80 41  درصد  با دسترسي به اينترنت پهن باند هاموزهنسبت  107

	  و صنايع دستي 	
108 

ن ي عمومي با دسترسي به اينترنت پههانسبت كتابخانه
 99 100 99  درصد  باند

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
	  و صنايع دستي 	
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109 
دهشليتبدبه صوت هاآنيي كه متنهاكتابتعداد

  است 
	  هاي عمومي كشورنهاد كتابخانه - - -  تعداد 	

110 
وسط ت دشدهيتولنسبت كاربران اينترنت كه محتوي 

، تصوير، برعكس، ويديو، موسيقي و خودشان را (متن
  نندكغيره) را براي اشتراك به صفحات وب منتقل مي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي 41,56 46,2 19,199  درصد
	  ايران 	

111 
زارهاي افنسبت كاربران اينترنت كه با استفاده از نرم

	  سازمان فناوري اطالعات ايران41,43 35 14,5  درصد كنندواقع در اينترنت صفحه گسترده مستندات توليد مي 	
  كشاورزي الكترونيك

112 
از خدمات  ارتباطات وكنندهاستفادهنسبت كشاورزان

	  وزارت جهاد كشاورزي - - -  درصد  با حوزه كشاورزيمرتبطفناوري اطالعات 	
113 

ات و از تجهيزات  ارتباط كنندهاستفادهنسبت كشاورزان 
	  وزارت جهاد كشاورزي - - -  درصد  حوزه كشاورزي فناوري اطالعات  مرتبط با 	

  
 

  ساز توانمند هايزيرساخت محوربررسي وضعيت  -6
       

 جهاني هايشاخص هاي امنيت از الگوي پايششاخص هاي اين محور از سنجشبراي مقايسه و تحليل شاخص
 .استفاده شده استاستراليا و مالزي و كشورهاي  اتحاديه جهاني مخابرات GCI سايبري امنيت

  
  

  ساز توانمند هايزيرساخت وضعيت محور - 42 جدول

رديف
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 توضيحات  دستگاه مسئول

  طالعاتپژوهش در حوزه ارتباطات و فناوري ا

114 
نسبت بودجه تحقيق و توسعه ارتباطات و فناوري 

  كشور وبودجهبرنامهسازمان  39,2 20 7,84 درصد هاي تحقيق و توسعه كشور بودجه كلبهاطالعات 

115 
مقاالت  كلبه ICTمرتبط با حوزه   ISIنسبت مقاالت 

ISI 53 22 11,66 درصد  توسط پژوهشگران داخل كشور  شدهچاپ 
ارت علوم، تحقيقات و فناوري، وز

وزارت بهداشت درمان و آموزش 
 پزشكي

 

116 

در حوزه فناوري اطالعات  شدهثبتنسبت اختراعات 
و ارتباطات توسط افراد مقيم داخل كشور در سطح 

سط تو شدهثبتاختراعات  كلبهالمللي ملي و بين
 افراد مقيم داخل كشور 

ناوري پژوهشگاه ارتباطات و ف - 20 - درصد
  اطالعات

117 
چهار فناوري نوين (نسل پنجم تلفن  در پژوهشنسبت 

ي عظيم،پردازش ابري،اينترنت اشيا) هادادههمراه،
 پژوهش در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات كلبه

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري  0,118 100 0,118 درصد
  اطالعات

118 
وريدر حوزه فناشدهانجامهاينسبت پژوهش

 شدهانجامهاي پژوهش كلبهاطالعات و ارتباطات 
 توسط پژوهشگران داخل كشور 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري  - - 1 درصد
  اطالعات



    

  هاينظام پايش شاخص
  فناوري اطالعات و ارتباطات

    
 

 

 

ها شاخص   سنجش 

۶٠

  اطالعات فناوري و ارتباطات هايمهارت بررسي وضعيت محور -7
و  IDIتوسعه فناوري اطالعات و ارتباطات شاخص هاي اين محور از سنجش براي مقايسه و تحليل شاخص

 استفاده شده است. كره و تركيهكشورهاي مقادير مرتبط با 
 

 

  اطالعات فناوري و طاتارتبا هايمهارت وضعيت محور - 43 جدول

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار در   
انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

 توضيحات  دستگاه مسئول

130 
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات به افراد با مهارت

  طالعات ايرانسازمان فناوري ا - - 28,7درصد  تفكيك نوع مهارت

131 
خالص در دوره دوم آموزش (مدارسنامثبتنسبت

  وپرورشآموزشوزارت 82,48 100 82,48 درصد كشور) 

119 
نسبت اتصال مراكز علمي و تحقيقاتي به اينترنت پهن 

 - 100  - درصد  باند به تفكيك سرعت دسترسي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 

شت و درمان و وزارت بهدا
 هاي علميهآموزش پزشكي، حوزه

 

  امنيت اينترنت

ماه گذشته دچار حوادث  سه درنسبت افرادي كه   120
	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  درصد    اندشدهامنيتي در استفاده از اينترنت  	

121  

نسبت افرادي كه از ابزارهاي امنيت فناوري اطالعات
، فايروال و غيره) براي (ضدويروس، ضد هرزنامه

هاي خود استفاده حفاظت از رايانه شخصي و داده
  كنندمي

	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  درصد  	
122  

در خصوص حفاظت فرزندان دردشدهيتولمستندات
 child online protectionفضاي مجازي (

  نشريات،مجالت و ..)
 - - 510  تعداد

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 و اطالعات فناوري مي(مركزاسال

  ديجيتال) يهارسانه
	 	

سال خانوار كه در استفاده از18نسبت فرزندان زير  123
	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  درصد   اند اينترنت دچار حوادث امنيتي شده 	

124  
نسبت خانوارهايي كه اقدامات حفاظتي در رابطه با 

خود از اينترنت انجام سال  18استفاده از فرزندان زير 
  نوع فعاليت  برحسبدهند، مي

	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  درصد  	
نويليمكتعداد سرورهاي امن اينترنت به ازاي هر ي  125

	  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -  درصد   جمعيت 	
  توانمند سازي افراد كم توان(در حوزه فاوا)

126  
افراد  يشده برا يسازاسبمن نيتعداد خدمات آنال

  توانكم
      -  -  -  تعداد

127  
يريپذدسترسنسبت  ديدارگاه هاي با قابليت

)accessability داريد كلبه توانكم) براي افراد 
  ها گاه

    سازمان فناوري اطالعات ايران  -  -  -  درصد

  بسط قوانين و مقررات ناظر بر فضاي مجازي

در حوزه فناوريشدهنيتدوتعداد قوانين و مقررات  128
سازمان تنظيم مقررات و  - - 47  قانون  اطالعات و ارتباطات

	  ارتباطات راديويي 	
و مقررات تنظيم بازار و حمايت از  هانامهنييآتعداد   129

سازمان تنظيم مقررات و  - - 18  تعداد در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات  كنندهمصرف
  ارتباطات راديويي

	 		 		 	



    

  هاينظام پايش شاخص
  فناوري اطالعات و ارتباطات

    
 

 

 

ها شاخص   سنجش 

۶١

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار در   
انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

 توضيحات  دستگاه مسئول

 - 64 - درصد نويسي در سطح دانشگاهنام 132
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ،
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشكي
 

  وزارت آموزش و پرورش86,36 14 12,09درصد  ي تحصيلهاسالميانگين  133

  سازمان فناوري اطالعات ايران - - -درصد  ديجيتالي باسواددرصد افراد  134

 
  ارتباطات و اطالعات فناوري اجتماعي و اقتصادي اثرات بررسي وضعيت محور -8

ارتباطات  و العاتاط فناوري و رشد ارزش افزوده بخش افزودهارزش در اين محور تنها دو شاخص سهم       
 ،داراي عملكرد است كه باتوجه به مقادير هدف ارائه شده براي برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه

نسبت برنامه پيشرفت داشته و شاخص درصد پيشرفت بيشتري نسبت به  %25تنها  افزودهارزش سهمشاخص 
 .انداهداف برنامه داشته

  ارتباطات و اطالعات فناوري اجتماعي و اقتصادي اثرات وضعيت محور - 44 جدول

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار در   
انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

 اشتغال پايدار در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات

135 
به تفكيك (جنسيت، سن، مدرك  ICTداد متخصصين تع

  مركز آمار ايران - - - تعداد تحصيلي و حوزه آموزشي)

136 
 هايگران نرم افزار و برنامهتعداد سازندگان و تحليل

  مركز آمار ايران - - - تعداد  اي كاربردي رايانه

 اي هاي رايانهها و شبكهتعداد متخصصان پايگاه دادگاه 137
درصد
 تعداد

  مركز آمار ايران - - -

 هاي اطالعات و ارتباطاتتعداد تكنسين 138
درصد
 تعداد

  مركز آمار ايران - - -

139 
هاي پشتيباني عمليات و كاربران فناوري تعداد تكنسين

 اطالعات و ارتباطات
درصد
 تعداد

	 مركز آمار ايران - - - 	
140 

يويي و هاي مخابرات و پخش رادتعداد تكنسين
	 مركز آمار ايران - - - درصد تلويزيوني  	

141 
نسبت نيروي شاغل در بخش فناوري اطالعات و 

	 مركز آمار ايران - - - درصد ارتباطات به كل نيروي شاغل كشور  	
	تجارت بين المللي محصوالت و خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات 	

142 
ات نسبت صادرات محصوالت و خدمات فناوري اطالع

	 وزارت صنعت، معدن و تجارت - - 0,01 درصد  يرنفتيغبه صادرات  	
143 

نسبت واردات محصوالت و خدمات فناوري اطالعات 
	 وزارت صنعت، معدن و تجارت - - 8,27 درصد واردات كلبه 	



    

  هاينظام پايش شاخص
  فناوري اطالعات و ارتباطات

    
 

 

 

ها شاخص   سنجش 

۶٢

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار در   
انتهاي برنامه ششم

  

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

	محيط زيست و فناوري اطالعات و ارتباطات 	

 در كشور  دشدهيتول) e-wasteپسماند الكترونيكي ( 144

م يلوگرك
به ازاي 
هر نفر 
 جمعيت

	 ستيزطيمحسازمان حفاظت  - - 5,2 	
145 

توسط بخش  دشدهيتولهاي انتشار گازهاي گلخانه
مخابرات / فناوري اطالعات و ارتباطات به ازاي هر ابزار 

تن به هر 
 ابزار 

	 ستيزطيمحسازمان حفاظت  - - - 	
146 

ا ا ب  هدشديتولهاي ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانه
 ستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

ميليون 
 تن

	 ستيزطيمحسازمان حفاظت  - - - 	
	اثرات كالن اقتصادي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات 	

147 
 ازاطالعات و ارتباطات  يبخش فناور افزودهارزشسهم 

 يورفنا كيبه تفكتوليد ناخالص داخلي كل كشور 
 اطالعات و ارتباطات

	 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - 2,8 - درصد 	
148 

بخش فناوري اطالعات و ارتباطات به   افزودهارزشرشد 
	 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - 19,4 - درصد  تفكيك بخش ارتباطات و فناوري اطالعات 		 	

 

 

  در سنجش شاخص ها هادستگاه مشاركتوضعيت تحليل 
، اطالعات دريافتي در هاها توسط دستگاهطالعات عملكردي شاخصاوره سنجش و ارسال پس از اتمام مهلت د        

ردد و پس گها منعكس ميكميته راهبري پايش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته، ايرادات و موارد داراي ابهام به دستگاه
  گردد.مي ثبت نهايييي قرار گرفته و نهايتاً از رفع ايرادات و موارد ابهامي نتايج در كميته راهبري پايش مورد تاييد نها

  است. داده شدهجدول زير نشان  درها دستگاهو همكاري ميزان مشاركت  

            

  ها ميزان مشاركت دستگاه - 45 جدول            

  مقدار  موضوع  رديف
  25  دستگاه كل تعداد  1

  23  داده شده پاسخ دستگاه تعداد  2

  7  كامل مشاركت با دستگاه دتعدا  3

  2  مشاركت بدون دستگاه تعداد  4
  

 



    

  هاينظام پايش شاخص
  فناوري اطالعات و ارتباطات

    
 

 

 

ها شاخص   سنجش 

۶٣

  برنامه ششم توسعههاي شاخص تحليل
عالوه بر شاخص هاي فناوري اطالعات و ارتباطات كه براساس رويكردهاي سنجش در نهادهاي بين المللي تنظيم      

فناوري اطالعات به شرح زير مورد سنجش قرار هاي برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و شده اند ، وضعيت شاخص
  .است گرفته

كه توسط سازمان برنامه و بودجه و براي تحليل وضعيت اين محور از مقادير هدف تعيين شده در برنامه ششم      
 و ارتباطات توسعه هاي اين بخش شاخصترين شاخصاصلياست.  ، استفاده شدهسازمان اموراستخدامي ارائه شده

ولي نسبت به اهداف برنامه  ،بودهها رو به بهبود است كه وضعيت كلي كشور در اين شاخص )IDI( اطالعات يفناور
   به شرح زير است :ها شاخصاين وضعيت  يرتبه فاصله زيادي دارد. بطور كل 30 ءيعني ارتقا
 .است  8 منطقه در) IDI( اطالعات فناوري و ارتباطات توسعه شاخص  در دسترسي شاخص زير رتبه 

 است. IDI( 81( اطالعات فناوري و ارتباطات توسعه شاخص در كشور رتبه 

  رتبه صعود نسبت به آغاز برنامه ششم.) 17.( است  89 )EGDI(الكترونيك دولت توسعه شاخص در كشور رتبه 
 مگير دارند.اند ولي از مقادير برنامه فاصله چشهاي اين محور روند روبه پيشرفت داشتهشاخصمجموع در        

 
 توسعه ششم برنامه احكام در  اطالعات فناوري و ارتباطات حوزه با مرتبط هايوضعيت شاخص - 46 جدول

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار   

در انتهاي برنامه 

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

وزارت ارتباطات و فناوري  - 19/4 - درصد بخش ارتباطات افزودهارزشمتوسط رشد ساليانه  1
  اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوري  - 5/9 - درصد متوسط رشد ساليانه اشتغال در بخش ارتباطات 2
  اطالعات

3 
ي در بخش گذارهيسرمامتوسط رشد ساليانه 

زارت ارتباطات و فناوري و - 7/51 - درصد ارتباطات
  اطالعات

4 
ي كل عوامل توليد در وربهرهمتوسط رشد ساليانه 

وزارت ارتباطات و فناوري  - 5/6 - درصد بخش ارتباطات
  اطالعات

5 
ميزان پيشرفت  توسعه و تكميل سامانه تداركات 

  وزارت صنعت،معدن،تجارت - - - درصد الكترونيكي دولت(ستاد)

6 
مناقصات و انجام معامالت از طريقنسبت برگزاري

معامالت  جزبهمعامالت دولت( كلبهسامانه ستاد 
 محرمانه)

	 وزارت صنعت،معدن،تجارت - - - درصد 	
7 

ي اجرايي كه در سامانه سادا ثبت هادستگاهنسبت 
ي هادستگاه كلبهاموال و دارايي انجام داده اند 
 اجرايي

	 داراييوزارت امور اقتصادي و  - - 70 درصد 	
8 

ي كل كشور به دارخزانهميزان دسترسي بر خط
ي اجرايي و هادستگاهي كليه هاحساباطالعات 

 يردولتيغنهادهاي عمومي
	 بانك مركزي - - 100 درصد 	

9 
ري ازپيشگيمنظوربهي نظارتي برخطهاسامانهتعداد

	 بانك مركزي - - 7 تعداد تخلفات در نظام بانكي 	



    

  هاينظام پايش شاخص
  فناوري اطالعات و ارتباطات

    
 

 

 

ها شاخص   سنجش 

۶۴

رديف
  

  عنوان شاخص
  واحد

اندازه 
  گيري

وضعيت عملكردي در 
انتهاي سال 

1399
وضعيت مورد انتظار   

در انتهاي برنامه 

درصد تحقق
  

  توضيحات  دستگاه مسئول

10 

ي هااستعالملكترونيكي و برخط نسبت دريافت ا
، جهت اعطاي تسهيالت يا پذيرش تعهدات ازيموردن

(نظير استعالم اعتبارسنجي، بدهي  ربطيذاز مراجع 
ي و مؤسسات اعتبار هابانكمالياتي و نظاير آن) براي 

 ي مورد نيازهااستعالم كلبهغيربانكي 

	 بانك مركزي - - 100 درصد 	
11 

شاخص رقابت پذيري در منطقه ارتقاء رتبه كشور در 
	 وزارت  اموراقتصاد و دارايي - - 2 رتبه چشم انداز 	

12 
ارتقاء رتبه كشور در شاخص حقوق مالكيت در 

	 وزارت  اموراقتصاد و دارايي - - 1 رتبه منطقه چشم انداز 	
13 

ارتقاء رتبه كشور در شاخص كسب و كار در منطقه
	 تصاد و داراييوزارت  اموراق - - 1 رتبه چشم انداز 	

14 
پيشرفت ايجاد و بهره برداري سامانه ثبت حقوق ميزان

سازمان اداري و استخدامي  - - 98 درصد و مزايا
	 كشور 	

15 
سطح پوشش نقشه هاي حد نگاري (كاداستر) منابع 

	 سازمان حفاظت محيط زيست - - 100 هكتار طبيعي 	
16 

 و توسعه و تكميل سامانه يكپارچه اطالعات مكاني 
	 وزارت راه و شهرسازي - - 100 درصد زير ساخت هاي مورد نياز 	

17 
ميزان مشاركت دستگاه هاي اجرايي در به اشتراك 

	 سازمان نقشه برداري كشور - - - درصد گذاري داده هاي مكاني 	
18 

نسبت خدمات الكترونيكي شده دستگاه هاي اجرايي 
سازمان اداري و استخدامي  - - 0,5706 درصد به كل خدمات با قابليت  الكترونيكي

	 كشور 	
19 

هاي اجرايي كه  حداقل  در نسبت خدمات دستگاه
و ولت خدمات د شخوانيدفاتر پ،  يدفاتر پستيكي از 

يي ) روستاICTاطالعات ( يدفاتر ارتباطات و فناور
 گردند به كل خدمات قابل واگذاريارائه مي

 - - 79 درصد
سازمان اداري و استخدامي 

ر،سازمان تنظيم مقررات و كشو
 ارتباطات راديويي

	 	
20 

ي هااستعالمدرصد پاسخگويي  الكترونيكي به 
ي اجرايي به كل استعالم هاي هادستگاهدر  ازيموردن

 مورد نياز در دستگاه هاي اجرايي
 - - - درصد

وزارت امور اقتصادي و 
دارايي،سازمان فناوري اطالعات 

 ايران
	 	

21 
سي در  شاخص توسعه رتبه زير شاخص دستر

 - 2 8 رتبه ) در منطقهIDIارتباطات و فناوري اطالعات (
وزارت ارتباطات و فناوري 

سازمان فناوري  -اطالعات 
 اطالعات ايران

	 	
22 

رتبه كشور در شاخص توسعه ارتباطات و فناوري 
 - 65 81 رتبه )IDIاطالعات (

وزارت ارتباطات و فناوري 
سازمان فناوري  -اطالعات 
 العات ايراناط

	 	
23 

رتبه كشور در شاخص توسعه دولت 
 - 72 89 رتبه )EGDIالكترونيك(

وزارت ارتباطات و فناوري 
سازمان فناوري  -اطالعات 

 اطالعات ايران
	 	

24 
افزايش مراجعه افراد به سامانه هاي ارائه دهنده 

	 سازمان فناوري اطالعات ايران - - - درصد خدمات دستگاه هاي اجرايي 	
25 

نسبت افزايش معامالت و تجارت كاال و خدمات 
	 وزارت صنعت،معدن،تجارت - - - درصد الكترونيكي 	

26 
نسبت مدارس داراي دسترسي به خدمات ارتباطات و 
فناوري اطالعات به كل مدارس شهرهاي زير بيست 

 هزار نفر ،روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ
 - - 99 درصد

وزارت ارتباطات و فناوري 
عات(سازمان فناوري اطال

 اطالعات ايران)
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27 
نسبت پرونده هاي فعال ثبت شده در سامانه پرونده 
وزارت بهداشت و درمان و  - - - درصد الكترونيكي سالمت ايرانيان  به جمعيت كل كشور

	 آموزش پزشكي 	
28 

نسبت  افراد داراي پرونده هاي الكترونيك رفاه و 
	 وزارت كار،تعاون و رفاه اجتماعي - - - درصد تأمين اجتماعي به جمعيت كل كشور 	

وزارت ارتباطات و فناوري  - - - درصد )يبري(سايكيانيسامانه پدافند را پيشرفت 29
	 اطالعات 	

30 
تعداد دوره هاي آموزشي رايانيكي(سايبري) براي 

	 تمامي دستگاه هاي اجرايي - - 493 تعداد كاركنان دستگاه هاي اجرايي 	
31 

ل اوراق كالكترونيكي اوراق قضايي به نسبت ابالغ
	 قوه قضاييه - - - درصد ابالغي 	

32 
كل هاي بايگاني الكترونيكي بهنسبت پرونده

	 قوه قضاييه - - - درصد هاي بايگاني در حوزه حقوقي و قضاييپرونده 	
33 

نسبت صدور اسناد مالكيت حدنگاري(كاداستري) 
سناد و امالك سازمان ثبت ا - - 30 درصد كل اسنادبه

	 كشور 	
34 

نسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به استعالمات 
سازمان ثبت اسناد و امالك  - - 95 درصد كل استعالماتامالك  به

	 كشور 	
35 

نسبت ثبت الكترونيكي فوري (كمتر از دو روز) 
سازمان ثبت اسناد و امالك  - - 98 درصد كل معامالتخالصه معامالت به

	 كشور 	
36 

رصد رشد الكترونيكي نمودن فرآيند دادرسي د
	 قوه قضاييه - - - درصد هاي قضاييپرونده 	

37 
دهالكترونيكي راكد الكترونيكي شيهانسبت پرونده

راكد اعم از الكترونيكي شده و  يهاكل پروندهبه
 نشده

	 قوه قضاييه - - - درصد 	
	 قوه قضاييه - - - تعداد هاي ثبتي الكترونيكي شدهتعداد پرونده 38 	
	 اسناد و امالك كشورسازمان ثبت - - 85 درصد ركشواسناد و امالك  يپايگاه مل شرفتيپ زانيم 39 	
40 

درصد راه اندازي و ساماندهي دفاتر امالك به 
	 اسناد و امالك كشورسازمان ثبت - - - درصد صورت الكترونيكي و برخط 	

41 
شف درصد راه اندازي سامانه بازرسي كارآمد ك
	 قوه قضاييه - - - درصد تخلفات قضات و كاركنان قضايي 	

42 
هاي مالي درصد راه اندازي سامانه سجل محكوميت

	 قوه قضاييه - - - درصد با قابليت استعالم برخط 	
43 

ه بسامانه متمركز قوه قضاييه برخط  يدسترسامكان 
 يو حقوق يقياموال اشخاص حق ياطالعات يها بانك

 اشخاص محكوم عليهم) (در خصوص اموال
	 قوه قضاييه - - - درصد 	

44 
 هاي اجراييهاي الكترونيكي دستگاهتعداد سامانه

	 قوه قضاييه - - - تعداد متصل به  درگاه الكترونيكي قوه قضاييه 	
45 

هاي اجرايي متصل به مركز ملي تبادل تعداد دستگاه
	 سازمان فناوري اطالعات - - 285 دستگاه )NIXاطالعات ( 	

وزارت ارتباطات و فناوري  - - 100 درصد استقرار سامانه صيانت اجتماعي 46
	 اطالعات 	
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47  
افزوده بخش ارتباطات و ارزش انهيرشد سال درصد
 يارتباطات، فناور كياطالعات به تفك يفناور

  اطالعات و كل بخش
	  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - - -  درصد 	

ده در سامانه ستاد اعم از تعداد معامالت انجام ش  48
	  كليه دستگاههاي اجرايي - - 377495  تعداد  ديو خر دهيمناقصه، مزا 	

 
  در سنجش شاخص هاي برنامه ششم هادستگاهمشاركت وضعيت تحليل 

ها، اطالعات دريافتي در ها توسط دستگاهپس از اتمام مهلت دوره سنجش و ارسال اطالعات عملكردي شاخص     
ردد و پس گها منعكس ميي پايش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته، ايرادات و موارد داراي ابهام به دستگاهكميته راهبر

  گردد.از رفع ايرادات و موارد ابهامي نتايج در كميته راهبري پايش مورد تاييد نهايي قرار گرفته و نهايتاً ثبت نهايي مي

  نشان داده شده است. ها در جدول زيرميزان مشاركت و همكاري دستگاه 

  

 هاي نظام پايشميزان مشاركت و وضعيت كل شاخص - 47 جدول

  مقدار  موضوع  رديف

  196  تعداد كل شاخص ها  1
  103  داده شده پاسخ شاخص تعداد  2

  93  بدون عملكرد شاخص تعداد  3
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  محورهاي  رتباطات براساسفناوري اطالعات و ا يشاخص هاوضعيت تحليل 
   

 رايندفبرنامه ششم،  برايف استخراج شده اهدا با مقادير تبطهاي مرها در شاخصعالوه بر مقايسه مقادير عملكرد دستگاه 
  .صورت گيرد هاشاخصپايش گانه نظام  8محورهاي تواند در مورد ميتحليل 

ورهاي زيرساخت ارتباطات، دسترسي به فناوري حعني مي هاشاخصپايش باتوجه به اينكه سه محور عمده نظام    
بودن خدمات فاوا بطور مستقيم مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  صرفهبهوضعيت مقرون اطالعات و ارتباطات و

   .شودميكلي اين سه محور پرداخته  در اين بخش به تحليلاست 

  

  محور زيرساخت ارتباطاتهايتحليل شاخص

شبكه  باند ايپهن« ،»المللبين اينترنت باند پهناي«زيرساخت ارتباطي كشور با بررسي سه عامل محور  بررسي وضعيت   
قابل معياربندي است، براين اساس وضعيت اين سه معيار را مورد بررسي » نوري فيبر شبكه توسعه ميزان«و » ملي اطالعات

  دهيم :قرار مي

مي باشد، بررسي سرانه پهناي باند كه در  Gbps 3760 اين شاخص استخراج شده مقدار:  للالمبين اينترنت باند پهناي -1
 پهناي ،است كه با اين مقدار Kbps 211  بدست آمده بطور متوسط NRIسنجش فروم اقتصاد جهاني تحت عنوان شاخص 

درصد برآورد مي  22,1پيشرفت شاخص ابراين ميزان ند بيرسمي Gbps 17000 به مقدار كشور بايد المللبين اينترنت باند
  شود.

اين شاخص  هدف مقداربا توجه به  ،است Gbps 25073 اين شاخصاعالم شده  مقدار: شبكه ملي اطالعات  باند پهناي -2
Gbps 25500 ،  باشد.است كه مناسب ميدرصد  98,3پيشرفت شاخص زير  

براساس مطالعه دو است كيلومتر  71188وسعه فيبرنوري ت شاخص بدست آمده مقدار:  نوري فيبر شبكه توسعه ميزان -3
برآورد كيلومتر  80000مصر كه از نظر جغرافيايي و جمعيتي به ايران نزديك هستند مقدارالگو اين شاخص كشور تركيه و 

   شده است، كه نشان دهنده وضعيت مطلوب ايران در توسعه فيبرنوري است.

دچار  المللبين اينترنت باند پهنايايران در شاخص دهد ت شبكه نشان مياخسهاي زيربطوركلي بررسي وضعيت شاخص
  .بردچالش است ولي از نظر زيرساخت ملي و توانايي ترانزيت در وضعيت مطلوب بسر مي

   

 ارتباطاتومحور دسترسي به  فناوري اطالعاتهايتحليل شاخص

ارتباط «، »ارتباط پهن باند ثابت«عامل  پنجبا بررسي  اتدسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطمحور  بررسي وضعيت 
قابل معياربندي  »دسترسي به شبكه تلفن ثابت و سيار«و  » دسترسي به اينترنت«، »سرانه پهناي باند اينترنت« و » پهن باند سيار

  دهيم :معيار را مورد بررسي قرار مي پنجاست، براين اساس وضعيت اين 
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 )درصد29متوسط جهاني آن (، است  درصد 12,89ابت : ضريب نفوذ اين شاخص در حال حاضر ارتباط پهن باند ث -1
  .باشد.مي

متوسط جهاني آن  ،درصد است  159,38به ميزان  99ارتباط پهن باند سيار : ضريب نفوذ پهن باند سيار در سال  -2
  .درصد) است 81(

است  Kbps68  حدوداً به ميزان 99سال اخص در دوره سنجش : مقدار اين شبين الملل سرانه پهناي باند اينترنت  -3
  است.  Kbps  211جهاني آن متوسط .

 79,5قدار مدسترسي به اينترنت : ميزان دسترسي به اينترنت براساس دو شاخص دسترسي خانوار به اينترنت با  -4
كشورهاي توسعه يافته محسوب در زمره كه درصد است  98,2باال به اينترنت با مقدار سال به  6افراد و دسترسي درصد 

  مي گردد.

شش از طريق دو شاخص جمعيت تحت پودسترسي به شبكه تلفن ثابت و سيار : ضريب نفوذ تلفن سيار كشور  -5
3G)   و جمعيت تحت پوشش  80(با مقدار (4درصدG  با مقدار)وضعيت مطلوب ايران )درصد) نشان دهنده  78,66

مقدار اين شاخص در  .درصد است67تلفن ثابت ست، همچنين ضريب نفوذ دسترسي به در دسترسي به تلفن سيار ا
باشد. و از اين نظر نيز وضعيت دسترسي به تلفن مي درصد98 در كشورهاي توسعه يافته ودرصد  22متوسط جهاني 

  باشدثابت بسيار مطلوب مي

ور در كش ،فناوري اطالعات و ارتباطات سي بهدهد كه از نظر دسترهاي دسترسي نشان ميبررسي شاخصبطور كلي     
وضعيت مطلوب قرار دارد، ليكن از نظر كيفيت دسترسي و سرانه پهناي باند تخصيص يافته به اشخاص و خانوارها اين 

   دسترسي مطلوب نيست.

وند رظرفيت داراي وضعيت مطلوب است ولي با توجه به تغيير درخصوص سرانه پهناي باند سيار اگرچه شاخص    
شاخص پوشش و كيفيت بايد برنامه ريزي الزم درخصوص افزايش كيفيت و پوشش  نمطرح شد ها وگيري شاخصاندازه

  دسترسي باندپهن سيار صورت پذيرد.

   

 خدمات فاوابودن صرفهبهوضعيت مقرونمحورهايتحليل شاخص

 هاي تلفن ثابت و سيارقيمتاز نظر چه ايران دهد اگرمينشان فاوا  خدمات بودن صرفهبهمقرونمحور  وضعيتبررسي 
هاي دسترسي به ولي از نظر هزينههاي بااليي قرار دارد ايران در سطح منطقه داراي رتبه اول است و در جهان نيز در رتبه

سه عامل  فاوا خدمات بودن صرفهبهمقرون. براي بررسي وضعيت اين وضعيت خيلي مناسب نيستثابت مات پهن باند خد
را درنظر  »نسبت هزينه تلفن سيار به درآمد سرانه ناخالص ملي«و » پهن باند سيار قيمت ماهانه«، »پهن باند ثابت ماهانه قيمت«

  دهيم :، براين اساس وضعيت اين سه معيار را مورد بررسي قرار ميگيريممي

است درصد  0,06ن شاخص در حال حاضر اي مقدار : به درآمد سرانه ناخالص مليثابت پهن باند  قيمت ماهانهنسبت  -1
  در وضعيت بسيار مطلوبي قراردارد.درصد) 0,33(كه نسبت به متوسط جهاني آن 
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است درصد  0,09حال حاضر در  مقدار اين شاخص:  به درآمد سرانه ناخالص مليپهن باند سيار  قيمت ماهانهنسبت  -2
وضعيت نشان دهنده كه  باشدجهاني آن ميرزانتر از متوسط ا بسيارميزان ه ب) درصد 0,2كه نسبت به متوسط جهاني آن (

  .اين شاخص استمطلوب 

 99 دوره سنجش سال: مقدار اين شاخص در  به درآمد سرانه ناخالص ملياعتباري مشتركين نسبت هزينه تلفن سيار  -3
   ارزانتر مي باشد. 0,2 است كه نسبت به متوسط جهاني آندرصد  ٠٫١٨ به ميزان  

وبي مطلدر ايران داراي وضعيت فاوا  دهد كه مقرون به صرفگي خدماتهاي اين معيار نشان ميكلي وضعيت شاخصبطور 
  .است 

  
   فناوري اطالعات و ارتباطات	توسعهشاخصتحليل

را مورد بررسي  كشورهاي جهان		در فناوري اطالعات و ارتباطات		سطح توسعه ،منحصر به فرد شاخص		اين
بوده كه امكان مقايسه  ICT دسترسي، استفاده و مهارت هاي نشانگرهاياست. اين معيار، تركيبي از  قرارداده
اظ بندي از لحكند. براساس آن، بهترين جايگاه ردههاي مختلف را فراهم ميهاي ديجيتالي كشورها در زمانپيشرفت
هايي مانند بررسي شاخص .است 98/8براي آن  IDI امتيازتعلق دارد كه  ايسلند		به 2017در سال  ICT توسعه

حاكي از بهبود وضعيت ايران بوده به طوري كه  IDI ، استفاده از خدمات آن و مهارت ديجيتالي درICT دسترسي به
دست پيدا كند، اين ارتقاي رتبه درباره  67پله اي به رتبه 9در شاخص دسترسي به اينترنت ايران توانسته با ارتقاي 

هاي در ارزيابي.هاي فناوري اطالعات و ارتباطات هشت رتبه استمعادل هفت پله و درباره مهارت ICT از استفاده
در خصوص شاخص توسعه فناوري اطالعات و  2017) در سال ITUانجام شده توسط اتحاديه بين المللي مخابرات(

را  81، رتبه  5,58)، كشور ايران با امتياز  10تا  0كشور عضو و كسب امتياز در بازه (  176از ميان  IDI)ارتباطات (
دست يافته بود  85رتبه به  5,04با كسب امتياز   2016اين درحاليست كه ايران در سال  به خود اختصاص داده است.

بيشترين فاصله ايران با كشورهاي مشابه (تركيه، عربستان و  باشد.پله صعود در سطح جهاني مي 4و اين نشان دهنده  
 87/2امتياز و نسبت به تركيه  83/1نسبت به عربستان  54/3كه ايران با امتياز يبنحو استفاده است صي) در زيرشاخمالز

  باشد.هاي ديگر (دسترسي و مهارت) اختالف كمتر از يك ميورتيكه در زيرشاخصصاختالف دارد در

  

  
 

 



 

سنجش مفهومي   مدل 



 

 

  


