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 1388 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  .1

 1388/11/4                                                56348/32 شماره

   اطالعات به آزاد دسترسي و  انتشار قانون 

 نژاد احمدی محمود دکتر آقای جناب

 ایران  اسالمي جمهوری محترم ریاست

  قانون( 123) سوم و بیست و یکصد  اصل  اجراء در 10/5/1384 مورخ 28489/29411 شماره نامه  به عطف         

 6/11/1387 مورخ  علني  جلسه مصوب اطالعات  به آزاد  دسترسي و  انتشار قانون ایران  اسالمي جمهوری اساسي

  و  یکصد  اصل مطابق و  بود گردیده تقدیم اسالمي شورای مجلس  به اطالعات آزادی  الیحه  عنوان  با که مجلس

  بود گردیده ارسال نظام مصلحت تشخیص محترم مجمع به ایران  اسالمي جمهوری  اساسي قانون( 112) دوازدهم 

 . گردد مي ابالغ پیوست به مجمع  آن تأیید با

 

 الریجاني   علي ـ  اسالمي  شورای مجلس رئیس

 

 1388/ 11/11                                                      217119 شماره

 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت

  و یکهزار  ماه  بهمن ششم مورخ  یکشنبه روز علني جلسه   در که اطالعات به  آزاد دسترسي و انتشار  قانون        

 تشخیص مجمع سوی  از  31/5/1388 تاریخ  در  و تصویب اسالمي شورای مجلس  هفت و هشتاد و سیصد

  شماره نامه  طي و شده داده تشخیص نظام مصلحت  با موافق ،(10) ماده ذیل تبصره یک الحاق با نظام مصلحت
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  مي ابالغ اجراء جهت پیوست به  است، گردیده  واصل  اسالمي شورای  مجلس 4/11/1388 مورخ 56348/32

 . نژاد احمدی محمود  ـ جمهور  رئیس .گردد

 

 

 اول ـ تعاريف و كلیات فصل 

 :بند اول ـ تعاريف

 :رودـ در این قانون اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي 1ماده

افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیلة  الف ـ اطالعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم 

 .دیگری ضبط شده باشد

فردی نظیر نام و نام خانوادگي، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت  ب ـ اطالعات شخصي: اطالعات 

 .زندگي خانوادگي، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمي، شماره حساب بانکي و رمز عبور است

ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و نامهج ـ اطالعات عمومي: اطالعات غیرشخصي نظیر ضوابط و آیین 

 .ه از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشدمکاتبات اداری ک

د ـ مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که  

 .در مجموعه قوانین جمهوری اسالمي ایران آمده است

سه انتفاعي و غیرانتفاعي به استثناء  هـ ـ مؤسسات خصوصي: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤس

 .مؤسسات عمومي است

 :بند دوم ـ آزادی اطالعات 

باشد. استفاده از  کردهـ هر شخص ایراني حق دسترسي به اطالعات عمومي را دارد، مگر آن که قانون منع 2ماده

 .عمومي یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبوداطالعات 

سازی آن  ي حق دارد از انتشار یا پخش اطالعاتي که به وسیله او تهیه شده ولي در جریان آماده ـ هر شخص3ماده

که اطالعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد  آن کند، مشروط بهبرای انتشار تغییریافته است جلوگیری 

 .که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود

دهندگان اطالعات به افشاء منابع اطالعات خود ممنوع است مگر به حکم  گان و اشاعه کنندـ اجبار تهیه 4ماده

 .باشددهندگان اطالعات نميکنندگان و اشاعه مقام صالح قضائي و البته این امر نافي مسؤولیت تهیه 
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 :بند سوم ـ حق دسترسي به اطالعات

ر حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در  ـ مؤسسات عمومي مکلفند اطالعات موضوع این قانون را د 5ماده

 .دسترسي مردم قرار دهند

تبصره ـ اطالعاتي که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید عالوه بر موارد قانوني موجود از طریق انتشار و  

 .های همگاني به آگاهي مردم برسداعالن عمومي و رسانه 

 فصل دوم ـ آيین دسترسي به اطالعات 

 است دسترسي به اطالعات و مهلت پاسخگويي به آن بند اول ـ درخو

گردد یا ـ درخواست دسترسي به اطالعات شخصي تنها از اشخاص حقیقي که اطالعات به آنها مربوط مي  6ماده

 .شودنماینده قانوني آنان پذیرفته مي

جهت تقاضایش  گونه دلیل یا توجیهي تواند از متقاضي دسترسي به اطالعات هیچ ـ مؤسسه عمومي نمي 7ماده

 .مطالبه کند

ـ مؤسسه عمومي یا خصوصي باید به درخواست دسترسي به اطالعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ   8ماده

تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي

ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و   نامه اجرائي این مادهآیین 

 .رسد دسترسي آزاد به اطالعات، به تصویب هیأت وزیران مي 

 :بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها

شود باید به صورت  ـ پاسخي که توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهای دسترسي به اطالعات داده مي9ماده

 .کتبي یا الکترونیکي باشد

 فصل سوم ـ ترويج شفافیت

 بند اول ـ تكلیف به انتشار 

باشد، در راستای نفع  بندی ميـ هر یک از مؤسسات عمومي باید جز در مواردی که اطالعات دارای طبقه 10ماده

ن( خود را با  عمومي و حقوق شهروندی دست کم به طور ساالنه اطالعات عمومي شامل عملکرد و ترازنامه )بیال

تواند شامل موارد زیر باشد  االمکان در یک کتاب راهنما که از جمله مي ای و حتياستفاده از امکانات رایانه 

 :منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد 

 .ها و ساختارالف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطي مشي 

 .دهدکه مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه مي ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي 
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 .ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه

 .شود و آیین دسترسي به آنهاد ـ انواع و اشکال اطالعاتي که در آن مؤسسه نگهداری مي 

 .هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود

تواند  یي که به وسیله آنها اشخاص حقیقي و حقوقي و سازمانهای غیردولتي مي هاو ـ تمام ساز و کارها یا آیین 

 .در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند

تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایي که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت  

 .باشدمعظم له مي 

باشد  بندی به عنوان اسرار دولتي نمي ـ مصوبه و تصمیمي که موجد حق یا تکلیف عمومي است قابل طبقه11ماده

 .و انتشار آنها الزامي خواهد بود

 رساني به کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات بند دوم ـ گزارش واحد اطالع 

ني ساالنه گزارشي درباره فعالیتهای آن مؤسسه در  رساـ مؤسسات عمومي موظفند از طریق واحد اطالع 12ماده

 .اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ارائه دهند

 فصل چهارم ـ استثنائات دسترسي به اطالعات 

 بند اول ـ اسرار دولتي 

لتي( مربوط باشد  بندی شده )اسرار دوـ در صورتي که درخواست متقاضي به اسناد و اطالعات طبقه13ماده

بندی شده تابع قوانین و  مؤسسات عمومي باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسي به اطالعات طبقه 

 .مقررات خاص خود خواهد بود

 :بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي

اطالعاتي باشد   ـ چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصي اشخاص باشد و یا در زمره 14ماده

 .که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصي تحصیل شده است، درخواست دسترسي باید رد شود

که پذیرش درخواست متقاضي متضمن افشای غیرقانوني  ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتي 15ماده

ت درخواست شده  اطالعات شخصي درباره یک شخص حقیقي ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطالعا 

 :کهخودداری کنند، مگر آن 

 .الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطالعات راجع به خود رضایت داده باشد

 .ب ـ شخص متقاضي، ولي یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد

ارچوب قانون مستقیماً به وظایف  ج ـ متقاضي یکي از مؤسسات عمومي باشد و اطالعات درخواست شده در چه
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 .آن به عنوان یک مؤسسه عمومي مرتبط باشد

 :بند سوم ـ حمایت از سالمتي و اطالعات تجاری

که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانوني محرز باشد که در اختیار قرار دادن  ـ در صورتي 16ماده

اندازد یا متضمن ورود خسارت مالي یا تجاری  مخاطره مي  اطالعات درخواست شده، جان یا سالمت افراد را به

 .برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطالعات امتناع کنند

 :بند چهارم ـ سایر موارد

ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطالعات درخواست شده به امور زیر لطمه  17ماده

 .آنها خودداری کنند نماید از دادنوارد مي 

 .الف ـ امنیت و آسایش عمومي

 .ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان

 .ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانوني یا وصول آنها

 .د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور

طرات زیست محیطي و تهدید  ( شامل اطالعات راجع به وجود یا یروز خ17( الي )13ـ موضوع مواد )1تبصره

 .گرددسالمت عمومي نمي 

( شامل اطالعاتي که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومي  16( و )15ـ موضوع مواد )2تبصره

 .گرددشود، نميو یا اشاعه فحشاء مي 

 فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 

 :بند اول ـ تشکیل کمیسیون

ـ به منظور حمایت از آزادی اطالعات و دسترسي همگاني به اطالعات موجود در مؤسسات عمومي و  18ماده

رساني،  های اجرائي الزم در عرصه اطالع دهند، تدوین برنامه مؤسسات خصوصي که خدمات عمومي ارائه مي 

طریق ایجاد وحدت   نظارت کلي بر حسن اجراء، رفع اختالف در چگونگي ارائه اطالعات موضوع این قانون از 

رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات به دستور  

 :شودجمهور با ترکیب زیر تشکیل ميرئیس

 .(الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي )رئیس کمیسیون

 .ربطب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یا معاون ذی 

 .ربطر اطالعات یا معاون ذی ج ـ وزی
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 .ربطد ـ وزیر دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح یا معاون ذی 

 .ربطریزی کشور یا معاون ذی هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 .و ـ رئیس دیوان عدالت اداری 

 .ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگي مجلس شورای اسالمي

 .ح ـ دبیر شورای عالي فناوری اطالعات کشور

نحوه تشکیل جلسات  گردد. ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشکیل مي 1تبصره

 .و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

االجراء خواهد  جمهور الزم عات پس از تأیید رئیسـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطال2تبصره

 .بود

 .باشندربط ملزم به همکاری با کمیسیون ميـ مؤسسات ذی 19ماده

 :بند دوم ـ گزارش کمیسیون

ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشي در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای  20ماده

 .جمهور تقدیم کند المي و رئیس خود را به مجلس شورای اس

 فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدني و كیفری 

ـ هر شخصي اعم از حقیقي یا حقوقي که در نتیجه انتشار اطالعات غیرواقعي درباره او به منافع مادی و  21ماده

ه  معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطالعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتي درباره آنها ارائ

 .دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤولیت مدني جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید

تبصره ـ در صورت انتشار اطالعات واقعي بر خالف مفاد این قانون، اشخاص حقیقي و حقوقي حق دارند که  

ـ ارتکاب عمدی  22ه مطابق قواعد عمومي مسؤولیتهای مدني، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند. ماد

( ریال تا یکصدمیلیون  300.000باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار )اعمال زیر جرم مي 

 :( ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد 100.000.000)

 .الف ـ ممانعت از دسترسي به اطالعات برخالف مقررات این قانون

ـ هر فعل یا ترك فعلي که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات یا وظیفه  ب 

 .رساني مؤسسات عمومي برخالف مقررات این قانون شوداطالع 

 .ج ـ امحاء جزئي یا کلي اطالعات بدون داشتن اختیار قانوني 

 .د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر
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 .شودنچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال مي چنا

نامه اجرائي این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  ـ آیین 23ماده

د رسید. قانون فوق مشتمل بر  ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهاسالمي و با همکاری دستگاههای ذی 

بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و  

از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق   31/5/1388هفت مجلس شورای اسالمي تصویب و در تاریخ 

 .داده شد( موافق با مصلحت نظام تشخیص 10یک تبصره ذیل ماده )

 رئیس مجلس شورای اسالمي ـ علي الریجاني 

 1393 آيین نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  .2

 

 روند: نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي اصطالحات زیر در این آیین  -1ماده 

عداد و یا ترکیبي از آنها که در  اطالعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، ا  -الف

 افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم 

اطالعات شخصي: اطالعات مربوط به هویت، احوال شخصي، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست   -ب

و فردی از قبیل نام و نام خانوادگي، محل و  الکترونیکي، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری 

های جسمي و  تاریخ تولد، ازدواج، طالق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگي، ناراحتي

روحي، شماره حساب بانکي و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطالعات شخصي مربوط به انجام امور  

 شي، اداری، پزشکي و حقوقي.تجاری، شغلي، تحصیلي، مالي، آموز

حریم خصوصي: قلمروی از زندگي شخصي فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعالم قبلي وی یا   -پ

به حکم قانون یا مراجع قضایي آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسماني، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و 

های اجاره  راه، نامه، منزل مسکوني، خودرو و آن قسمت از مکان دسترسي اطالعات فرد از طریق رایانه، تلفن هم

ای خصوصي هر شخص حقیقي شده خصوصي نظیر هتل و کشتي، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه 

 و حقوقي محسوب مي شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.

ری و محرمانه دولتي موضوع قانون مجازات انتشار و  اطالعات طبقه بندی شده )اسرار دولتي(: اسناد س -ت

 -1354مصوب -و آیین نامه اجرایي آن -1353مصوب -افشای اسناد محرمانه و سری دولتي

 .-1388مصوب -قانون: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات -ث
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 نشر اطالعات: قرار دادن اطالعات در معرض دسترسي عموم. -ج

شخاص حقوقي که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا مي شوند  مؤسسات خصوصي: ا -چ

و دارای فعالیت انتفاعي یا غیرانتفاعي مي باشند؛ از قبیل شرکت ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمان های  

 مردم نهاد.

دستگاه های اجرایي  مؤسسات عمومي: سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل  -ح

( قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقالبي، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و 5موضوع ماده )

مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتي که زیر نظر مقام معظم رهبری  

ون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از  ( قان10اداره مي شوند با رعایت تبصره ذیل ماده )

 پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسالمي ایران آمده است.

مؤسسات خصوصي ارایه دهنده خدمت عمومي: آن دسته از مؤسسات غیردولتي که اقدام به ارایه خدمات   -خ

 ند، از قبیل سازمان های صنفي و حرفه ای، بانک ها و بورس اوراق بهادار. عمومي به مردم مي کن

 ( قانون.18کمیسیون: کمیسیون ماده ) -د

 مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصي، عمومي و خصوصي ارایه دهنده خدمات عمومي.  -ذ

 درگاه: شامل پرتال، وب سایت، وب گاه یا رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون.  -ر

( این آیین نامه را از سال اول ابالغ  7مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخایر اطالعاتي مذکور در ماده ) -2ده ما

این تصویبنامه به تدریج طي سه سال به صورت رقومي تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس  

 کاربران در سطوح مختلف قرار دهند. 

ظفند عناوین اطالعات عمومي و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه دسترسي به  مؤسسات مشمول قانون مو -3ماده 

 آنها را در درگاه خود قرار دهند.

مؤسسات مشمول قانون باید کاربرگ )فرم( الکترونیکي و نسخه قابل چاپ درخواست اطالعات را در   -تبصره

به مؤسسه، شماره پیگیری در اختیار  درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال نمودن و ارسال کاربرگ 

 متقاضي قرار مي گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.

مؤسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطي امن و قانوني برای انجام رویه   -4ماده 

و ارتباطي نظیر تلفن، رایانه یا تلفن  های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسي 

همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطالعات و با ارایه اسناد و مدارك کاغذی،  

دریافت یا پر کردن کاربرگ های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به  
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 مؤسسات مشمول قانون باشد.

 در صورت تأمین زیر ساخت کلید عمومي، امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.  -تبصره

مؤسساتي که متقاضیان زیادی برای دریافت اطالعات عمومي دارند، مي توانند با رعایت سطوح   -5ماده 

شیوه ارزیابي  دسترسي جهت ارایه نسخ کاغذی یا الکترونیکي اطالعات، این خدمات را با نظارت کامل و ایجاد 

رضایت مندی مردم با رعایت مقررات مربوط و سطوح دسترسي، برون سپاری نمایند. داده ترافیک دسترسي به  

 این اطالعات باید تا شش ماه نگهداری شود.

مؤسسات مشمول قانون موظفند گزارش آماری انتشار اطالعات و عملکرد دسترسي به اطالعات مشتمل   -6ماده 

 اعالم کنند: بر موارد زیر را

 آمار درخواست های اطالعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده.  -الف

 متوسط حجم اطالعات ارایه شده و زمان ارایه اطالعات برای هر عنوان اطالعات. -ب

 گزارش آمار اطالعات منتشر شده و میزان بازدید از آن. -پ

درگاه خود بر اساس ضوابط و استانداردهای مندرج  مؤسسات مشمول قانون موظفند اطالعات زیر را در   -7ماده 

طراحي، درج و امکان دسترسي بر خط و   3/10/1391ك مورخ 42635/ت192630در تصویب نامه شماره 

 بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم نمایند:

 شرح وظایف و الزامات قانوني. -الف

 های مؤسسه. قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت -ب

 ساختار سازماني و وظایف هر پست تا پایین ترین سطح سازماني. -پ

 فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت و رایا نامه )ایمیل( سازماني ایشان.  -ت

 فهرست و امکان دسترسي به کلیه نهادهای تابعه و باالدست. -ث

د تابعه یا کارکنان )ایجاد سامانه دریافت تلفني یا پیامکي  صفحه اعالم اعتراض به فعالیت های مؤسسه، واح -ج

 یا رایانامه )ایمیل( داخلي برای اعالم اعتراض ضروری است(.

 طرح های تملک دارایي سرمایه ای مؤسسه به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها. -چ

 ت آنها.صفحه اعالم نیازمندی های مناقصات و مزایده ها و اعالم آخرین وضعی -ح

 شناسنامه کلیه خدمات قابل ارایه مؤسسه به همراه متولي پاسخگویي هر خدمت.  -خ

 فرآیند ارایه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوط. -د

 زمان بندی ارایه خدمات و فهرست و شیوه دسترسي به کارکنان پاسخگوی خدمات.  -ذ
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 اری از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات ایشان.اعالم شیوه های ارایه خدمت در صورت برون سپ -ر

 ایجاد صفحه راهنمای پیش خوان و سؤاالت مکرری که از مؤسسه شده و پاسخ های مربوط. -ز

 ایجاد صفحه پیگیری خدمت یا درخواست اطالعات به همراه اطالعات فرآیند طي شده برای ارایه خدمت.  -ژ

به روز رساني یا مسایل فني از دسترس خارج مي شود یا شده  گزارش زمان هایي که پیش خوان جهت  -س

 است.

اطالعات مربوط به وظایف مؤسسات عمومي مشمول قانون که مطابق قوانین و مقررات کشور ارایه آن   -ش

 الزامي است.

و  ناشران اطالعات در مورد صحت اطالعاتي که از مؤسسات موضوع قانون در اختیار آنها گذاشته شده  -8ماده 

 انتشار آنها منع قانوني ندارد، در صورت منتشر نمودن عین اطالعات مسئولیتي نخواهندداشت.

مؤسسات مشمول قانون موظفند اطالعاتي را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بالفاصله در   -9ماده 

 درگاه خود درج نمایند 

العات مربوط به حریم خصوصي و سایر موارد منع شده در  مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارایه اط  -تبصره

 قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارایه آنها را الزامي اعالم کرده باشد.

مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطالعات دربردارند حقوق و تکالیف مردم از طریق   -10ماده 

 گاني اقدام نمایند.رسانه های هم

وظایف و مسئولیت های مربوط به اجرای قانون و این آیین نامه به عهده باالترین مقام مؤسسات   -11ماده 

 مشمول قانون مي باشد. 

باالترین مقام مؤسسات مشمول قانون مي تواند در چارچوب اختیارات قانوني خود تمام یا بخشي از   -تبصره

 ات را به اشخاصي دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید.وظیفه ارایه و انتشار اطالع

 معاون اول رییس جمهور  -اسحاق جهانگیری
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 1394 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات   8آيین نامه اجرايي ماده  .3

( 8استناد ماده )به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و به   22/06/1394هیات وزیران در جلسه 

، آیین نامه اجرایي ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب  -1388مصوب -قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات

 :کرد

 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  8 آيین نامه اجرايي ماده

 

ي به اطالعات را در برگه  ـ هر شخص حقیقي و یا حقوقي ایراني مي تواند درخواست خود را برای دسترس1ماده

قانون مي   (18) )فرم( مخصوصي که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات موضوع ماده

رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به  

 .واحد اطالع رساني مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند

 

ره ـ مؤسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسي به اطالعات باید رسید کتبي یا  تبص

 .الکترونیکي شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضي تحویل دهند

 

ـ درخواست متقاضي باید حاوی اطالعات هویتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي برای اشخاص  2ماده

ی اشخاص حقوقي، نام نماینده قانوني شخص حقیقي یا حقوقي، کدپستي و حسب مورد  حقیقي، شناسه ملي برا 

یکي از ابزار ارتباطي )شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشاني رایانامه )ایمیل( داخلي یا کار پوشه ملي ایرانیان( 

 .باشد

 

 :شود ـ پاسخ اطالعات باید به یکي از روش های زیر و به انتخاب متقاضي ارایه 3ماده

 

 ـ به صورت بر خط از طریق رایانامه )ایمیل( داخلي 1

 

 ـ به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملي ایرانیان 2

 

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/
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 ـ به صورت کتبي از طریق پست به نشاني و کدپستي اعالم شده از سوی متقاضي 3

 

 ـ به صورت کتبي از طریق حضوری 4

 

هنمایي الزم برای دسترسي متقاضیان اطالعات را در  ـ درگاه الکترونیک مؤسسات مشمول قانون، باید را 4ماده

 .اختیار آنان قرار دهد

 

ـ درخواست سند یا اطالعاتي که انتشار عمومي یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک مؤسسه در   5ماده

 .دسترس باشد، قابل پذیرش نیست

 

 .درگاه الکترونیک مؤسسه قرار گیردـ اطالعات عمومي که به متقاضي ارایه مي شود، مي تواند روی  6ماده

 

ـ باالترین مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصي را برای پاسخگویي به درخواستهای موضوع قانون،  7ماده

 .معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب مي کند

 

بودن ـ پس از دریافت و بررسي مدارك توسط متصدی دریافت درخواست ها، درصورت کامل  8ماده

کاربرگ یا مدارك احتمالي، متصدی مربوط مکلف است ضمن تحویل رسید به متقاضي، درخواست مزبور را  

 .بالفاصله به واحد مرتبط ارسال کند

 

ـ اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطالعات موردنظر را غیرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را در  9ماده

 .نماید ذیل همان کاربرگ، درج و گواهي مي

 

ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفي باشد، باید مستند قانوني و علت ممنوعیت دسترسي، به ترتیب مقرر  10ماده

 .به متقاضي اعالم شود (2) در ماده

 

ـ مؤسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطالعات درخواستي، در  11ماده

به درخواست ها پاسخ کتبي دهند، این زمان در هر حال نمي   (2) رتیب مقرر در مادهسریع ترین زمان ممکن به ت

 .تواند بیش از ده روز کاری باشد

 

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/
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تبصره ـ درخصوص درخواست های برخط، مهلت پاسخگویي از اولین روز کاری پس از دریافت درخواست  

 .آغاز مي شود

 

ناقص بودن اطالعات دریافتي، مجدداً درخواست اطالعات  ـ متقاضي مي تواند در صورت عدم کفایت یا 12ماده

 .کند. شماره پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلي نیز باشد

 

قانون   (54) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده (222) ـ دستگاه های اجرایي موضوع ماده13ماده

ـ درآمدهای ناشي از فروش نشریات،  1384 قررات مالي دولت ـ مصوبالحاق موادی به قانون تنظیم بخشي از م

کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داری کل واریز نمایند. 

معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفي که به همین منظور در بودجه های سنواتي منظور خواهد شد در  

یار دستگاه های ذی ربط قرار مي گیرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با  اخت

 .پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات به تصویب هیأت وزیران مي رسد

 

رایه خدمات فوق  تبصره ـ سایر مؤسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صالح در قبال ا 

مبالغي وصول و به حساب های مربوط واریز و از محلي که در بودجه مصوب آنها منظور مي شود با رعایت  

 .قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند

 

ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است سامانه الکترونیکي متناسب با حجم درخواست ها و  14ماده

ها را ظرف یکسال از تاریخ الزم االجراء شدن این آیین نامه، طراحي و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به   پاسخ 

این سامانه پس از سه سال به صورت رسمي، مجرای اصلي اعمال قانون انتشار و   .صورت آزمایشي اجراء نماید

 .دسترسي آزاد به اطالعات خواهد بود

 

ول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این آیین نامه،  تبصره ـ کلیه مؤسسات عمومي مشم

 .نیازمندی ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کنند

 

ـ سازمان فناوری اطالعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملي  15ماده

 .م و ارسال اطالعات دولتي به اشخاص راه اندازی کندایرانیان را برای اعال

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/
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 ـ مقررات مندرج در این آیین نامه شامل پاسخگویـي حضوری و بر خط به صورت یکسان خواهدبود16 ماده

 

 1394 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  18ماده  1آيین نامه اجرايي تبصره   .4

 

 شود:دسترسي آزاد به اطالعات با ترکیب زیر تشکیل مي کمیسیون انتشار و  -1ماده 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي )رییس کمیسیون( -الف

 ربطوزیر ارتباطات و فنآوری اطالعات یا معاون ذی  -ب

 ربطوزیر اطالعات یا معاون ذی  -ج

 ربط وزیر دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح یا معاون ذی  -د

 ربطریزی کشور یا معاون ذی برنامهرییس سازمان مدیریت و   -هـ

 رییس دیوان عدالت اداری  -و

 رییس کمیسیون فرهنگي مجلس شورای اسالمي  -ز

 دبیر شورای عالي فنآوری اطالعات کشور  -ح

شود و در صورت لزوم با نظر رییس کمیسیون یا سه  بار تشکیل مي جلسات کمیسیون هر دو ماه یک  -2ماده 

عاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای  العضو از اعضاء جلسه فوق 

 شود.اعضا ارسال مي 

یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت  جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت مي  -3ماده 

 حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.

 باشد.ربط قابل طرح مي ر عضو ذی موضوعات نظامي و امنیتي با حضو -1تبصره 

های بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت  تواند از نمایندگان سایر دستگاه کمیسیون مي -2تبصره 

 نماید.

دهنده خدمات عمومي  جمهور برای کلیه اشخاص ارایه مصوبات کمیسیون پس از تأیید رییس  -4ماده 

 االجرا است.الزم 

 بار به دبیرخانه کمیسیون ارایه دهند.ند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک مؤسسات مزبور موظف -تبصره

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/


16 

 

کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسي آزاد به   -5ماده 

 جمهور و مجلس شورای اسالمي تقدیم کند.اطالعات در مؤسسات مشمول قانون را به رییس 

های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای  تواند جهت انجام وظایف و مسؤولیت یون ميکمیس -6ماده 

های مربوط  های تخصصي با استفاده از ظرفیت دستگاهمعین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه 

 ربط اقدام نماید.و کارشناسان ذی 

 وظایف رییس کمیسیون به شرح زیر است: -7ماده 

 ه جلسات کمیسیونادار  -الف

 جمهور ابالغ مصوبات پس از تأیید رییس  -ب

 های تخصصيصدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه  -ج

 ربطارسال گزارش عملکرد ساالنه کمیسیون به مراجع ذی  -د

 انتصاب دبیر کمیسیون -هـ

تواند نیروی اداری مورد  گردد و ميدبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مستقر مي  -8ماده 

 نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بکارگیری نماید.

 وظایف دبیرخانه عبارت است از:  -9ماده 

 تهیه دستور جلسات با هماهنگي رییس کمیسیون -الف

 جلسات و مصوبات کمیسیونتدوین صورت  -ب

 های عضو های تخصصي با استفاده از ظرفیت دستگاه روه پیگیری تشکیل شورای معین و کارگ -ج

 ها و تصمیمات با هماهنگي رئیس کمیسیونرساني برنامه اطالع  -د

 شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون  -هـ

 های اجرایي برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون هماهنگي با دستگاه  -و

 وقي موضوع قانون ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقي و حق -ز

 تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمي  -ح

 سازی مناسب های فرهنگي ـ تبلیغي به منظور فرهنگ تدوین و اجرای برنامه  -ط

 پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون -ی

 انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون -ك

ر انجام وظایف کارشناسي کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشي استفاده  تواند به منظودبیرخانه مي  -تبصره
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 نماید.

های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه  ریزی کشور موظف است هزینه سازمـان مدیریت و برنامه -10ماده 

 بیني نماید.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پیش

 اسحاق جهانگیری  -جمهورمعاون اول رئیس 

 1398 نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مجوزهای دولتي شیوه .5

 1398/9/11                                                                            246294شماره

 معاونت محترم حقوقي ریاست جمهوری 

 کلیه مؤسسات عمومي مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 

 سات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي کلیه مؤس

 روزنامه رسمي جمهوری اسالمي ایران 

به پیوست شیوه نامه های »انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مجوزهای دولتي و مجوزهای مؤسسات خصوصي  

ارائه دهنده خدمات عمومي«، »تشخیص و تفکیک اطالعات مربوط به حریم خصوصي و اطالعات شخصي از  

مومي« و »دسترسي آزاد به اسناد و مکاتبات اداری« مصوب کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به  اطالعات ع

به تأیید   1398/9/2قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در تاریخ  18ماده   2اطالعات که به استناد تبصره

 .رئیس محترم جمهور رسیده است، جهت اجرا ابالغ مي گردد

 ارشاد اسالمي و رئیس کمیسیون انتشار وزیر فرهنگ و  

 و دسترسي آزاد به اطالعات ـ سیدعباس صالحي

 

و مجوزهای مؤسسات    شیوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مجوزهای دولتي

 خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي 
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و آیین نامه های   1387سترسي آزاد به اطالعات مصوبقانون انتشار و د 18ماده این شیوه نامه که براساس 

به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات رسیده، بر اساس   1397/07/29اجرایي آن، در تاریخ 

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات که مقرر مي دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید   18ماده  2تبصره 

 .به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است1398/09/02الجرا است در تاریخ رئیس جمهور الزم ا

 

ـ منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک مؤسسسه عمومي یا  1ماده

خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي)مشمول قانون انتشار ودسترسي آزاد به اطالعات( به اشخاص حقیقي یا  

 .داده مي شود تا مطابق مفاد،  شرایط و ضوابط مشخص شده در آن عمل نمایندحقوقي 

 

نامه اصولي، تأییدیه، پروانه، مجوز، گواهي، اجازه، گواهینامه، امتیاز  مجوزها مي توانند عناویني چون موافقت  

 .بهره برداری، جواز، تصدیق و نظایر آن را داشته باشند

 ندات قانوني لزوم اخذ مجوز بند اول: اطالعات مربوط به مست 

ـ کلیه مؤسساتي که به موجب قوانین صالحیت صدور مجوز دارند باید مستند قانوني صدور مجوز را  2ماده 

مشتمل بر عنوان مستند )قانون، آیین نامه، تصویب نامه، دستورالعمل، شیوه نامه و...(، مرجع تصویب آن مستند  

ات گذار(، تاریخ تصویب، تاریخ و نحوه انتشار، شماره روزنامه  )مجلس، هیأت وزیران و سایر مراجع مقرر

رسمي)در صورت انتشار در روزنامه رسمي( و تاریخ الزم االجرا شدن آن را در پایگاه اطالع رساني خود و  

 .درگاه ملي مجوز های کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند

 جوز بند دوم: اطالعات مربوط به مرجع صدور م

 

ـ مراجع صدور مجوز باید حسب مورد، اطالعات زیر را در پایگاه اطالع رساني خود و درگاه ملي مجوز  3ماده

 :های کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند

 

 (...مشخصات مرجع صدور مجوز ) اعم از اداره، واحد یا هیأت و      .1

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/
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 مجوز و نحوه انتخاب یا انتصاب آنها ترکیب اعضای مرجع صدور       .2

 

مدت عضویت اعضا در آن مرجع به طور کلي و مدت عضویت اعضای فعلي از تاریخ اولین عضویت        .3

 آنها

 تاریخ های تشکیل جلسات با ذکر روز و ساعت       .4

 شیوه تنظیم نوبت برای بررسي درخواست ها       .5

 خواست ها نوبت های مشخص شده برای در      .6

 صورتجلسات مرجع صدور مجوز       .7

 ترتیبات الزم برای دریافت، ثبت و پاسخگویي به اعتراض ها از عدم صدور مجوز یا تأخیر در صدور       .8

 بند سوم: اطالعات مربوط به شرايط صدور مجوز 

پایگاه اطالع رساني مراجع  ـ کلیه شرایط قانوني صدور مجوز از جمله موارد زیر باید حسب مورد در 4ماده

 :صدور مجوز و درگاه ملي مجوز های کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد 

شرایط ایجابي مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز )شرایطي که احراز وجود آنها الزم        .1

 (است

 (مجوز)شرایطي که احراز نبود آنها الزم استشرایط سلبي مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور       .2

 شرایط عمومي و اختصاصي الزم برای صدور مجوز       .3

 کلیه اسناد، مدارك، اطالعات و داده های الزم برای صدور مجوز و نحوه تهیه آنها              .4

 (دارك اصليشرایط ومراجع تهیه اسناد ومدارك مثبته المثني)در صورت فقدان اسناد و م       .5

 شرایط اشخاص حقوقي و حقیقي متقاضي مجوز       .6
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 (...شرایط درخواست مجوز به نیابت از دیگران)به والیت، وکالت، وصایت، قیمومت، و             .7

 استعالمات مورد نیاز       .8

 استثناهای هر یک از موارد باال و مستندات قانوني مربوط       .9

 وزهای صادر شده نمونه ای از مج   .10

 بند چهارم: اطالعات مربوط به فرايند صدور مجوز 

ـ اطالعات راجع به کل فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطالع رساني مراجع صدور   5ماده

 :مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد

 استاني یا شهرستان و سطوح پایین تر صادر مي شود عناوین انواع مجوزهایي که در سطوح ملي،       .1

 (حداکثر مدت زمان برای پاسخ قطعي به تقاضای صدور مجوز) رد یا قبول      .2

 الکترونیک بودن یا ضرورت حضور متقاضي نزد مرجع صدور مجوز یا هر دو       .3

 واحد یا غیرمتمرکز بودن آن متمرکز بودن فرایند در یک مکان یا میز خدمت یا پنجره              .4

 مراحل اجرایي صدور مجوز، مرجع و زمان قانوني هر مرحله       .5

 شرایط رسیدگي فوری به درخواست های دارای فوریت      .6

 مرجع نهایي صدور مجوز و مقام مسؤل       .7

 (کارپوشه ایرانیان، پستنحوه تسلیم مجوزه صادره به متقاضیان )حضوری، پست الکترونیک،       .8

 

سازکار پیگیری وضعیت و پیشرفت رسیدگي به درخواست های ثبت شده و علل تأخیر یا تعلل یا در        .9

 صدور مجوز 

 تعداد تقاضاهای در دست بررسي  .10

 راهنمایي الزم برای طي مراحل مختلف فرایند صدور مجوز .11
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 شرایط تمدید مجوز  .12

 تقال دهنده و انتقال گیرنده مجوز شرایط و تعهدات ان .13

 

 بند پنجم: اطالعات مربوط به هزينه های صدور مجوز و تسهیالت مرتبط با هر مجوز 

ـ اطالعات مربوط به هزینه ها و تسهیالت مرتبط با فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه   6ماده

 :رس متقاضیان قرار گیرداطالع رساني مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دست

 کل هزینه صدور مجوز و هزینه تفکیکي مجوزهای وابسته       .1

 مشخصات مرجع تصویب هزینه های صدور مجوز و فرمول های محاسبه، مستندات قانوني مربوط       .2

 مشخصات کامل حساب های بانکي که هزینه های صدور مجوز به آنها واریز مي شود              .3

 شرایط برخورداری از تخفیف یا معافیت در پرداخت هزینه های صدور مجوز       .4

 بازگشت یا عدم بازگشت کل یا جزئي از هزینه های صدور مجوز به مرجع صدور مجوز              .5

 امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه ها در صورت رد تقاضا     .6

شود یا متقاضي به موجب  هایي که در نتیجه صدور مجوز اعطا ميیتمزایا، تسهیالت، امتیازات وحما     .7

 قوانین، استحقاق مطالبه آنها را پیدا مي کند 

 شرایط و نحوه اعتراض به هزینه ها      .8

 بند ششم: اطالعات مربوط به مجوزهای صادره 

 

پایگاه اطالع رساني مراجع صدور  ـ اطالعات مربوط به مجوزهای صادرشده از جمله موارد زیر باید در 7ماده

 :مجوز منتشر شده و حسب درخواست در دسترس متقاضیان قرار گیرد 
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مشخصات اشخاصي که مجوز دریافت کرده اند نظیر نام و نام خانوادگي آنان و نشاني و شیوه تماس و        .1

مربوط به حریم خصوصي و اطالعات  ارتباط با آنها )با رعایت شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اطالعات 

 (شخصي

 مشخصات مرجع و مقام صادر کننده مجوز       .2

 مدت اعتبار مجوز صادر شده و شرایط تمدید اعتبار آنها      .3

اسناد و مدارك مثبته صدور مجوز حسب درخواست )با رعایت شیوه نامه های نحوه تشخیص و تفکیک        .4

صي و اطالعات شخصي و شیوه نامه تشخیص اطالعات تجاری از اطالعات  اطالعات مربوط به حریم خصو

 (عمومي

 ظرفیت یا سطح فعالیت مجوز و واحد یا شاخص سنجش آنها       .5

 موارد و شرایط انتقال، تمدید، ابطال، تعلیق یا تودیع مجوز      .6

 یل آن میزان و نوع تخفیف یا معافیت صورت گرفته برای صدور مجوز و دال       .7

 مجموع هزینه دریافت شده از متقاضي مجوز      .8

 بند هفتم: اطالعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره 

ـ اطالعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره ازجمله موارد زیر باید در پایگاه اطالع رساني   8ماده 

 :گیردمراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار  

مشخصات مراجعي که بر شرایط مندرج در مجوز از قبیل شرایط مکان، زمان، اصول فني، بهداشتي،      .1

 ایمني، زیست محیطي نظارت مي کنند

 فرایند نظارت مراجع نظارتي بر رعایت شرایط مندرج در مجوز      .2

 

 صدور مجوز جدید یا رفع تعلیق موارد، شرایط و آثار لغو یا ابطال یا تعلیق مجوز و             .3

 موارد و شرایط و مرجع ابطال مجوز و آثار آن      .4
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 مسؤلیت های قانوني کارمندان ذیربط در فرایند صدور مجوز یا نظارت بر آن      .5

 نحوه دریافت گزارش های مرتبط با مجوزهای خالف قانون و ترتیبات رسیدگي به آنها             .6

 اختیارات نظارتي مراجع ناظر  وظایف و     .7

 مشخصات مجوزهای لغو یا تعلیق شده و مرجعي که آنها را صورت داده است      .8

 بند هشتم: اطالعات آماری راجع به صدور مجوزهای قانوني 

ـ اطالعات آماری زیر در خصوص مجوزها باید در پایگاه اطالع رساني مراجع صدور مجوز و درگاه ملي  9ماده

 :های کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیردمجوز 

آمار درخواست های مجوز، انواع مجوزهای صادر شده به تفکیک رشته فعالیت و با قابلیت تفکیک       .1

جغرافیایي، درخواست های رد شده )با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطالعات مربوط به حریم  

 (97/07/29خصوصي و اطالعات شخصي مصوب 

 واحدهای فعال در هر کسب و کار بر اساس مجوزهای صادرشده      .2

 مجموع درخواست های تخفیف، معافیت، تخفیف ها و معافیت های صورت گرفته و دالیل آنها      .3

 مجموع هزینه های دریافت شده از متقاضیان مجوز      .4

 شده و معتبرآمار و مشخصات مجوزهای صادر شده، تمدید      .5

 آمار و مشخصات مجوزهای تعلیق، لغو یا ابطال شده      .6

 مصوبات و تصمیمات هیأت مقررات زدایي و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار           .7

 آمار مجوزهایي که تجمیع شده اند      .8

 

 آمار مجوزهای غیرضروری که لغو شده اند      .9

 شده اند آمار مجوزهایي که جایگزین  .10
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 آمار مجوزهای صادر شده از سوی اصناف  .11

 آمار مجوزهای صادر شده از استانها .12

 آمار مجوزهای صادر شده در سطح شهرستان و پایین تر  .13

 آمار مجوزهای صادر شده در سطح ملي  .14

قرار مي   ـ رعایت محرمانگي هویت ارزیابان و کارشناساني که در فرایند صدور مجوز مورد مشورت10ماده

 .گیرند یا مشارکت مي کنند الزامي است

ـ مسؤلیت ارائه اطالعات راجع به هر مجوز اعم از آنکه یک یا چند مرحله ای باشد و اعم از آنکه مستلزم  11ماده

مجوزهای وابسته از سایر مؤسسات باشد یا نباشد با مؤسسه ای است که طبق قانون مسؤلیت امضا و صدور مجوز  

 .اردرا بر عهده د 

درگاه ملي مجوز های  »های حاوی اطالعات مجوزهای دولتي از جمله   ـ کمیسیون با همکاری پایگاه12ماده

کشور « نسبت به راهنمایي متقاضیان جهت دسترسي سریع و آسان به اطالعات راجع به مجوزهای دولتي اقدام  

 .خواهد کرد

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئیس کمیسیون انتشار 

 ترسي آزاد به اطالعات ـ سیدعباس صالحيو دس

 

 1397 شیوه نامه تشخیص و تفكیک اطالعات مربوط به حريم خصوصي از اطالعات عمومي . 6

 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 15و  14موضوع مواد 

و آیین نامه های   1387قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب  18ماده این شیوه نامه که بر اساس 

به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات رسیده، بر اساس  1397/07/29اجرایي آن، در تاریخ 

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات که مقرر مي دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید   18ماده  2تبصره 

 .به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است1398/09/02رئیس جمهور الزم االجرا است در تاریخ 
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 بند اول: اطالعات مربوط به حريم خصوصي 

قانون انتشار و   14ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق اطالعات مربوط به حریم خصوصي )موضوع ماده 1ماده

 :انوني یا غیرقانوني به دست آمده باشند عبارتند از دسترسي آزاد به اطالعات( اعم از آنکه به طرق ق

 اطالعات داخل منزل اشخاص      .1

 اطالعات داخل گوشي تلفن       .2

 اطالعات موجود در رایانه افراد       .3

 اطالعات راجع به کودکان از جمله عکس، فیلم یا صوت یا سوابق آنها       .4

 اختالفات و دعاوی خانوادگي اطالعات راجع به       .5

 اطالعاتي که در نتیجه شنود یا نظارت الکترونیکي از افراد تهیه شده است       .6

 اطالعاتي که در نتیجه ورود بدون اذن به منزل یا مکان خصوصي تهیه شده است             .7

باشد یا کلید آنها در   اطالعات داخل کمدها و کشوهای محل کار درصورتي که مکان کار خصوصي       .8

 .اختیار فرد قرار گرفته باشد

 اطالعات )اعم از عکس، متن، جدول و...( متعلق به یک فرد که به طور عمومي منتشر یا افشا نشده است       .9

 

اطالعاتي که از طریق دوربین های نصب شده در اماکن عمومي، میادین، معابر و جاده ها درباره افراد تهیه    .10

 شودمي 

 اطالعاتي که از سوی مخبران و افشاگران، درباره افراد به مؤسسات عمومي گزارش مي شود  .11

اطالعاتي که مراجع نظارتي همانند سازمان بازرسي کل کشور، دیوان محاسبات کشور، حراست ها و...   .12

 دربارة افراد تهیه مي کنند

 افراد تهیه شده استاطالعاتي که توسط مقامات امنیتي از   .13
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ـ اطالعات مربوط به حریم خصوصي افراد جز در مواردی که این اطالعات به موجب قانون مجازات  2ماده

طبقه بندی شده   1354و آیین نامه اجرایي آن مصوب   1353انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه دولتي مصوب 

 ود آنها قابل دسترس است باشد یا به افشای حریم خصوصي دیگران منجر شود برای خ

 :خصوصي یا شخصي محسوب نمي شود 1ـ در موارد زیر اطالعات مذکور در بندهای ماده 3ماده

 توسط خود فرد منتشر شده باشد       .1

 هویت افراد موجود در آنها معلوم نباشد      .2

 (اطالعات قانون انتشار و دسترسي آزاد به   1۵بند دوم: اطالعات )داده های( شخصي )ماده  

 الف( داده های هويتي 

 :ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصي هویتي عبارتند از 4ماده

 اسم مستعار    .1

 ساعت، روز و ماه تولد   .2

شماره شناسنامه یا کارت ملي، محل صدور شناسنامه، شماره مسلسل و سری شناسنامه مشخصات بستگان  .3

 مسر، فرزندان، برادر و خواهر، عروس و داماد و محل تولد و اقامت آنان نزدیک افراد از جمله والدین، ه

 

 وضعیت فرزندخواندگي     .4

 وضعیت تأهل یا تجرد     .5

 عکس افراد      .6

 اطالعات تغییر جنسیت     .7

 داده های چهره نگاری      .8

 آثار انگشتان افراد      .9
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 گروه خون  .10

 مشخصات ژنتیکي .11

 شماره پروانه اقامت یا گذرنامه  .12

 فیلمي که بدون اذن یا اجازه فرد از وی تهیه شده است  .13

 اطالعات راجع به ازدواج، طالق، فسخ نکاح یا رجوع یا بذل مدت  .14

 هویت اشخاص اهدا کننده و دریافت کننده جنین  .15

 اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلي  .16

 لم و متن و صدای کودکانعکس، فی .17

 کپي یا رونوشت شناسنامه، گذرنامه و سایر اسناد و مدارك مذکور در باال  .18

 :ـ داده های هویتي زیر در زمرة اطالعات و داده های شخصي محسوب نمي شود 5ماده

 (...داده های راجع به هویت اشخاص حقوقي )شرکت ها، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و      .1

 نام و نام خانوادگي افراد      .2

 

 سال و استان محل تولد      .3

 کد پستي، آدرس و شماره تلفن محل کار عمومي       .4

 عکس پرسنلي      .5

 ب( داده های مكاني 

 :ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصي مکاني عبارتند از  6ماده

 آدرس منزل، محل سکونت یا اقامت      .1
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 شهر، بخش و دهستان محل تولد     .2

 محل صدور شناسنامه     .3

 عکس و فیلم داخل یا بیرون منزل یا مکان سکونت افراد     .4

 آدرس محل کار خصوصي     .5

 مکان پارك خودروی فرد     .6

 مکانهای استفاده از وسیله ارتباطي      .7

 تردد دارد اطالعات اماکن مسافرتي که فرد به آنها      .8

 ...محل ازدواج، طالق، فسخ نکاح و     .9

 بیمارستانها، مراکز درماني و مطب ها و آزمایشگاههای مورد مراجعه فرد  .10

 مکان های خرید فرد  .11

 مکانهای سوخت گیری خودرو  .12

 مکانهای تصادفات .13

 

 محل های دفن اموات خویشاوند  .14

 مسیرهای تردد خودرو   .15

 های اقتصادی ج( داده  

 :ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصي اقتصادی عبارتند از7ماده

 حساب های بانکي       .1

 اسناد بانکي حاوی مشخصات افراد       .2

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/
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 اطالعات سهام و سایر اوراق بهادار       .3

 اطالعات اقتصادی خانوار       .4

 اطالعات امالك       .5

 اطالعات خودرو       .6

 اطالعات صندوق های امانت       .7

 اسرار تجاری       .8

 اطالعات حقوق مالي اشخاص      .9

 اطالعات نقل و انتقاالت پولي .10

 اطالعات خرید و فروش  .11

 اطالعات مالیاتي  .12

 کدهای اقتصادی  .13

 مشخصات بیمه های تجاری  .14

 اطالعات و شماره های کارتهای بانکي  .15

 اطالعات قراردادهایي که بین طرفین خصوصي منعقد شده است  .16

 :ـ اطالعات و داده های اقتصادی زیر در زمرة اطالعات و داده های شخصي محسوب نمي شود 8ماده

 اطالعات عضویت در هیأت مدیره بنگاههای اقتصادی      .1

 اطالعات کلیه پرداخت های اشخاص به مؤسسات عمومي     .2

مجوز های کسب و کار صادره از مؤسسات عمومي یا خصوصي )با رعایت شیوه نامه انتشار و دسترسي       .3

 (آزاد به اطالعات مجوزهای دولتي
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 ( د( داده های سالمت )جسمي و روحي

 :ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصي مرتبط با وضعیت سالمتي افراد عبارتند از9ماده

 های پزشکي افراد پرونده     .1

 اطالعات غربالگری سالمت     .2

 اطالعات کلیه بیماریهای افراد اعم از واگیر و غیرواگیر     .3

 وضعیت اعتیاد     .4

 اطالعات داروهای مصرفي     .5

 (...اطالعات بیمه های سالمت )خدمات درماني و     .6

 اطالعات پزشک خانواده     .7

 پرونده سالمت الکترونیکاطالعات      .8

 اطالعات پرونده های پایش حاملگي      .9

 

 اطالعات پایش نوزادان  .10

 اطالعات معلولیت های جسمي ـ حرکتي  .11

 اطالعات اختالالت روحي ـ رواني  .12

 اطالعات بیماران مراجعه کننده، بستری شده و مرخص شده در بیمارستانها و مراکز درماني  .13

 زمایش های پزشکياطالعات آ  .14

 ه( داده های ارتباطي 

 :ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصي ارتباطي افراد عبارتند از9ماده
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 شماره تلفن منزل       .1

 شماره تلفن همراه شخصي      .2

 آدرس رایانامه شخصي      .3

 آی پي رایانه شخصي       .4

مشخصات منحصر بفرد وسیله ارتباطي متعلق به فرد نظیر شناسه های منحصربفرد دستگاه تلفن همراه         .5

(IEMI) و سیم کارت(ISMI) 

 شماره های تلفن همسر، فرزندان، والدین، برادر و خواهر و عروس و داماد      .6

 مشخصات و محتوای نامه ها و مکاتبات خصوصي       .7

 اطالعات مرسوالت پستي      .8

 (اطالعات چت های خصوصي )دو نفره یا گروه محدود و معین     .9

 داده های ترافیک با وسایل ارتباط شخصي .10

 

 ارتباطات صورت گرفته از طریق رایانامه شخصي .11

 ارتباطات صورت گرفته از طریق تلفن شخصي         .12

 ارتباط غیرعمومي  ارتباطات صورت گرفته با سایر طرق     .13

 داده های کاربران      .14

 .های شخصي محسوب نمي شوندهای تماس با مدیران و سایرکارمندان، در زمرة دادهـ شماره 10ماده

 و( داده های اعتقادی ـ سیاسي 

 :ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصي اعتقادی ـ سیاسي افراد عبارتند از11ماده
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 نوع دین     .1

 نوع مذهب     .2

 تعلق به فرقه های مذهبي     .3

 تابعیت همسر و فرزندان      .4

 وابستگي های سیاسي افراد     .5

 ...عضویت در احزاب، سازمانهای غیردولتي و     .6

 داده های مربوط به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات از جمله صفحه انتخابات شناسنامه ها     .7

 راء افراد در صورتي که طبق قانون به صورت مخفي داده شده اند اطالعات آ     .8

 ز( داده های استخدامي 

 :ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصي استخدامي افراد عبارتند از12ماده

 درخواست کار، استخدام یا جذب      .1

 اطالعات پرونده گزینش     .2

 اطالعات معرف های شغلي      .3

 (های اداری یا ارباب رجوع یا مردمي درباره کارکنان)اعم از مدیران وکارمندان عادیگزارش     .4

 داده های حضور و غیاب کارکنان     .5

 اطالعات مربوط به مقامات و کارکنان مؤسسات عمومي در ایام مرخصي      .6

 سوابق کیفری     .7

 اطالعات تخلفات اداری/ انضباطي      .8

 مساعدت های دریافتي از اداره      .9
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 پرونده ارزشیابي  .10

 پرونده ارتقا  .11

 کارت ها و شناسه های تشخیص هویت اداری  .12

 پرونده سالمت .13

 اطالعات پارکینگ  .14

 :ـ داده های اداری زیر در زمرة داده های شخصي محسوب نمي شوند 13ماده

 ها مجوزهای اداری و مشخصات افراد مندرج در آن     .1

 مشخصات شرکت ها و مؤسسات سرویس دهنده، پیمانکار و همکار مؤسسات عمومي            .2

 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي  29اطالعات حقوق و مزایای مدیران طبق ماده      .3

 اطالعات مسافرت های خارجي مقامات و مدیران ارشد     .4

 و محل کار که به آساني برای ارباب رجوع قابل رویت باشد اطالعات روی میز      .5

 (دفتر مالقاتهای عمومي )مالقات شونده و مالقات کننده     .6

مشخصات طرفین قرارداد و ناظر قرارداد، داور یا داوران مورد نظر در صورتي که طرف قرارداد             .7

 (ترسي آزاد به اطالعات قراردادهامؤسسه عمومي باشد )با رعایت شیوه نامه انتشار ودس

 مشخصات اشخاص حقوقي دریافت کننده کمک یا یارانه از مؤسسات عمومي      .8

مشخصات خیران، هبه کنندگان، صلح و وقف کنندگان به مؤسسات عمومي جز در صورت مخالفت      .9

 صریح آنها 

 مؤسسه اطالعات راجع به نحوه مدیریت وضعیت های تعارض منافع در  .10

 نتایج امتحانات، مسابقات، انتخابات و انواع رقابت های عمومي  .11
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 مشخصات اشخاص حقوقي که علیه مؤسسه در مراجع قضایي شکایت کرده اند  .12

مشخصات ناظران، بازرسان، ارزیابان، داوران، حسابرسان و سایر اشخاص کنترل کننده از سوی مؤسسات   .13

 عمومي 

 کلیه مدیران و کارمندان مؤسسات عموميتابعیت خارجي  .14

 اطالعات عضویت در هیأت ها، کمیسیونها، شوراها، ستادها و سایر نهادهای جمعي    .15

 ح( اطالعات و داده های آموزشي 

 :ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصي آموزشي افراد عبارتند از 14ماده

 شماره  دانشجویي       .1

 ضویت در کتابخانه هاشماره ع      .2

 شماره عضویت در مراکز آموزشي       .3

 کلیه شماره های مربوط به خدمات رفاهي یا شناسه مرتبط با آموزش       .4

 نمره های امتحاني       .5

 میانگین و معدل نمرات      .6

 تخلفات آموزشي       .7

 تاریخ پذیرش و فارغ التحصیلي      .8

 :ده های آموزشي زیر در زمرة اطالعات و داده های شخصي محسوب نمي شوندـ اطالعات و دا15ماده

 مدارك تحصیلي مقاطع تحصیلي رسمي  .1

 مدارك صادره از سازمان فني و حرفه ای  .2

 مدارك صادره از آموزشگاههای غیردولتي .3
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 مشخصات محل تحصیل .4

 مشخصات نوع نظام آموزشي .5

 مورد استفاده مشخصات بورس های دولتي  .6

 مشخصات فرصت های مطالعاتي مورد استفاده .7

 پایان نامه کارشناسي ارشد .8

 رساله دکتری .9

 ط( داده های شخصي گروهي 

ـ داده های شخصي گروهي داده هایي هستند که دسترسي به یکي از آنها، افشای داده های دیگران را به  16ماده

 :بارتند از دنبال دارد و مصادیق مهم و رایج  آنها ع

 مشخصات اعضای خانواده       .1

 مشخصات همکالسي ها      .2

 مشخصات دوستان نزدیک       .3

 مشخصات هم دوره ایها      .4

 مشخصات همکاران       .5

 مشخصات  همسایگان       .6

 مشخصات  همسفران      .7

 بند سوم: دسترسي به اطالعات )داده های( شخصي 

دسترسي شهروندان اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي به داده های شخصي دیگران منوط به رضایت  ـ 17ماده

مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها مربوط مي شود مشروط به آنکه موجب هتک عرض و حیثیت  

ای مذکور. با  افراد دیگر یا مغایر عفت عمومي و یا اشاعه فحشاء نباشد. همچنین است وضعیت انتشار داده ه
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فرض رضایت به انتشار نیز نباید موجب هتک عرض و حیثیت افراد دیگر شده یا مغایر عفت عمومي بوده و یا  

 .اشاعه فحشاء باشد

ـ داده های شخصي برای افرادی که داده ها به آنها مربوط مي شود قابل دسترس هستند و آنها مي توانند  18ماده

 .ن داده ها را داشته باشنددرخواست اصالح و روزآمد کردن ای

ـ وکیل حق دارد به داده های شخصي موکل خود در حدود اختیاراتش دسترسي داشته باشد و در  19ماده 

 .صورت دسترسي، وظیفه دارد که از آن داده ها در برابر انتشار عمومي و دسترسي دیگران حفاظت کند

نین( حق دارند به داده های شخصي افراد تحت  ـ ولي یا قیّم اشخاص محجور )کودکان، سفها و مجا20ماده

 .والیت یا قیمومت خود دسترسي داشته باشند

های شخصي را دارندکه آن داده ها مستقیماً دسترسي به دادهاجازه ـ مؤسسات عمومي تنها درصورتي21ماده

انجام دهند اعم از آنکه این داده ها  برای انجام وظایف آنها الزم باشد و بدون آن داده ها نتوانند وظایف خود را 

 .یا خصوصي باشد یا از خود افراد یا سایر منابع تهیه شده باشدنزد سایر مؤسسات عمومي

ـ چنانچه داده های شخصي در سند یا حاملي گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با  22ماده

آنها از سایر اطالعات، اطالعات درخواستي در دسترس قرار  های شخصي یا تفکیک نام کردن دادهحذف یا بي

گیرد و عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخي اطالعات شخصي در آن که قابل حذف یا بي نام شدن است  

 .خودداری شود

 بند چهارم: اخذ نظر مشورتي از كمیسیون دربارة اطالعات خصوصي و داده های شخصي 

مي یا خصوصي مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، در اجرای این  ـ چنانچه مؤسسات عمو 23ماده

قانون و آیین نامه های اجرایي آن و پاسخ به درخواست های دسترسي شهروندان یا انتشار عمومي اطالعات  

اسخ  تردید داشته باشند که آیا با اطالعات مربوط به حریم خصوصي و اطالعات شخصي مواجه هستند یا نه و پ

خود را در این شیوه نامه پیدا نکنند باید موضوع را طبق شیوه نامه رفع اختالف در چگونگي ارائه اطالعات  

 .، از کمیسیون استعالم کنند1397/02/15مصوب

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئیس کمیسیون انتشار 
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 و دسترسي آزاد به اطالعات ـ سیدعباس صالحي

 

 1387 د به اسناد و مكاتبات اداریشیوه نامه دسترسي آزا . 7

 

 1387قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب   1بند »ج« ماده موضوع 

و آیین نامه های   1387قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب  18این شیوه نامه که بر اساس ماده 

تصویب کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات رسیده، بر اساس   به 1397/07/29اجرایي آن، در تاریخ 

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات که مقرر مي دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید   18ماده  2تبصره

 .به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است1398/09/02رئیس جمهور الزم االجرا است درتاریخ 

کاتبات اداری موضوع این شیوه نامه از جمله عبارتند از کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارشها،  ـ اسناد و م1ماده

صورتجلسه ها، قراردادها، ابالغیه ها، اخطاریه ها، فرم ها، دفترها، قبوض، مدارك و سوابق کارکنان، نمودارها،  

سایر حامل های اطالعات اداری   شرح وظایف، نقشه ها، میکروفیلم ها، نوارها، میکروفیش ها، فیلم و زینک و

که در اجرای وظایف قانوني تولید، تهیه، دریافت یا نگهداری  مي شود. اسناد و مکاتبات در این شیوه نامه، سند  

 .نامیده مي شود

ـ سند مي تواند یک یا چند برگه یا مجموعه ای از اطالعات مدون اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک 2ماده

 .وضوع باشد به نحوی که پاسخ مستند و متناسب به یک درخواست را میسر سازدراجع به یک م

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات باید تابعیت ایراني داشته   2ـ متقاضي یک سند اداری که طبق ماده 3ماده

کور باشند باشد مي تواند سند مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از مؤسسات زیر که مشمول قانون مذ

 :مطالبه کند

 مؤسسه ای که سند را تولید یا دریافت کرده است  .1

 مؤسسه ای  که سند را به مؤسسات عمومي یا خصوصي  ابالغ کرده است  .2

 مؤسسه ای که در اجرای وظایف قانوني خود به آن سند استناد مي کند .3
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 عهده دارد موسسه ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر  .4

ـ اسناد و سوابق مقدماتي و پشتیبان همانند دستورجلسات، دعوت نامه ها، پیش نویس مصوبات و  4ماده

تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداری،گزارش های توجیهي و مطالعاتي، مستندات قانوني تصمیمات و 

یب مصوبه یا اتخاذ تصمیم و پیوست ها، درخواست ها و نامه های دستي بدون نام و امضا، پس از تصو

درصورت قابل دسترس بودن اصل تصمیم، قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه رئیس مؤسسه ای که اسناد 

مذکور در آنجا تولید شده است انتشار یا قابل دسترس بودن آنها را بنا به مصالحي نظیر اخذ مشورت عمومي،  

   .اجازه دهدپیش از تصویب مصوبه یا اتخاذ تصمیم مورد نظر، 

ـ اسناد مالي و پشتیباني نظیر فیش های حقوقي مدیران، فاکتورها، قبوض، اسناد سپرده های نقدی و   5ماده

های تأیید کارکرد، دستورهای پرداخت، مکاتبات ذیحسابي و صورتحساب ها، با   تضامین غیرنقدی، گواهي 

قانون انتشار و دسترسي آزاد به   13ماده  رعایت مفاد »شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتي« موضوع

اطالعات و »شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطالعات مربوط به حریم خصوصي و اطالعات شخصي از اطالعات  

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات برای عموم   15و  14موضوع مواد  1397/07/29عمومي« مصوب 

 .متقاضیان قابل دسترس خواهند بود

ـ اسناد کارگزیني و پرسنلي نظیر نتایج گزینش، احکام شروع خدمت، پست سازماني، مکاتبات مرتبط با  6ماده

مأموریت های اداری، پرونده های ارتقای شغلي، استعفانامه، احکام اخراج، عزل و نتایج ارزشیابي، صرفاً برای  

یل یا قیم شخص در حدود اختیارات  متقاضیاني که اسناد به آنها مربوط مي شود قابل دسترس خواهد بود. وک

 .قانوني حق دسترسي به این اطالعات خواهد داشت

سایر مؤسسات عمومي حق دسترسي به این اطالعات را ندارند مگر آنکه با توجه به وظایف مصرح قانوني،  

ید از  دسترسي به این اطالعات مستقیماً برای انجام آن وظایف ضرورت داشته باشد که در این صورت نیز با

اطالعات دریافتي صرفاً برای هدف اولیه استفاده کنند و حق ذخیره و نگهداری اطالعات دریافتي برای استفاده  

های دیگر را بدون رضایت مؤسسه ارسال کننده نخواهند داشت. دسترسي مراجع قضایي به اسناد اداری تابع  

 .قوانین خاص خود مي باشد

سناد طبقه بندی شده برای احقاق حق یک شخص یا حمایت از جان یا  ـ چنانچه دسترسي یک شخص به ا7ماده

آزادی یا سالمتي او ضروری باشد چنانچه مباني و جهات طبقه بندی منتفي باشد مي تواند از مرجع طبقه بندی  
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کننده یا نگهدارنده درخواست کند که آن سند را از طبقه بندی خارج کرده و در دسترس وی قرار دهند و در  

این صورت، از طریق مراجعه به مراجع قضایي از آنها تقاضا کند تا سند طبقه بندی شده را دریافت و   غیر

 .مالحظه کنند

ـ برای دسترسي به اسناد طبقه بندی شده تاریخي جهت اهداف پژوهشي، متقاضي مي تواند درخواست   8ماده

د وزارت خارجه مطالبه کند. این مراکز حسب  خود را حسب مورد از سازمان اسناد و کتابخانه ملي یا مرکز اسنا

دستورالعمل های مربوط، تمام یا بخشي از اسناد درخواستي را با خارج کردن از طبقه بندی یا با حفظ طبقه بندی  

 .و بدون آنکه به اصل سند لطمه وارد شود در اختیار متقاضي قرار دهند

دی مختومه شده، حسب موضوع و تاریخ صدور سند از  ـ اسناد راکد یا آرشیوی و تاریخي فاقد طبقه بن9ماده

مراجع زیر قابل مطالبه است. متقاضي مي تواند با مراجعه حضوری یا ارسال درخواست از طریق پست یا ارسال  

 :تقاضا از طریق سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات اقدام کند

بیش از چهل سال گذشته است از سازمان اسناد و  اسناد عمومي که از زمان تولید آنها دست کم        .1

 کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران 

 اسناد راجع به سیاست خارجي پیش و پس از انقالب اسالمي ایران از مرکز اسناد وزارت امور خارجه       .2

 مي مشروح مذاکرات قانونگذاری و اسناد تقنیني از مرکز اسناد مجلس شورای اسال            .3

 اسناد راجع به جنگ تحمیلي و دفاع مقدس از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس      .4

 (اسناد و آثار امام خمیني)ره( از مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمیني)ره     .5

 اسناد انقالب اسالمي از مرکز اسناد انقالب اسالمي       .6

 که موضوعاً  به آن مربوط هستند سایر اسناد از مؤسسه ای     .7

ـ دسترسي به اسناد و سوابق الکترونیک همانند درخواست ها و پاسخ های الکترونیک، ابالغ ها و اطالعیه  10ماده

ها، رایانامه ها، سامانه های الکترونیک و بانک های اطالعاتي همانند دسترسي به اسناد و مکاتبات 

    .غیرالکترونیک است
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د مشورتي و توصیه ای همانند اسناد حاوی مشاوره های حقوقي و ارائه دهندگان خدمات مشاوره  ـ اسنا11ماده

که از سوی اشخاص حقیقي دارای وظیفه قانوني یا در اجرای تعهدات قراردادی در اختیار مؤسسات عمومي  

مگر آنکه به  قرار گرفته باشد بدون رضایت شخص مشورت دهنده یا توصیه کننده قابل دسترس نخواهد بود 

تصمیم یا مصوبه ای منجر شده باشند که در این صورت، به تبعیت از آن تصمیم یا مصوبه و بدون افشای هویت  

مشاوران حقیقي، قابل دسترس خواهند بود. دسترسي به اسناد مشورتي و توصیه ای ارائه شده از سوی اشخاص  

 .ستحقوقي همانند سایر اسناد بوده و مشمول حکم این ماده نی

ـ مکاتبات شهروندان با موسسات عمومي یا خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي و مقامات اداری،  12ماده

مکاتبات مبادله شده بین مؤسسات مشمول قانون یا ارسال شده به شهروندان، با رعایت قوانین و مقررات اسناد و 

به اطالعات و »شیوه نامه تشخیص و   قانون انتشار و دسترسي آزاد 13اطالعات طبقه بندی شده موضوع ماده

قانون انتشار و دسترسي   15و  14تفکیک اطالعات مربوط به حریم خصوصي و اطالعات شخصي« موضوع مواد 

 .آزاد به اطالعات برای عموم متقاضیان قابل دسترس خواهند بود

)اعم از الکترونیک یا   ـ از بین بردن یا مخدوش کردن اسناد اداری که دارای تاریخ، شماره و امضا13ماده

غیرالکترونیک( یا مهر یا هر دو هستند بدون داشتن اجازه یا الزام قانوني صریح از جمله بدون رعایت آیین نامه  

و بخشنامه نحوه امحای اسناد الکترونیک مصوب   1351/2/20تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحای آنها مصوب 

م هستند تا کلیه اسناد و مکاتبات اداری را به گونه ای ثبت و  ممنوع است. مؤسسات مشمول قانون ملز 1389

روز کاری باشد امکان جستجو، بازیابي، مشاهده   10نگهداری کنند که در حداقل زمان ممکن که نباید بیشتر از

 .و دستیابي به آنها فراهم شود

جرای این قانون و آیین نامه  ـ چنانچه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، در ا14ماده

های اجرایي آن و پاسخ به درخواست های دسترسي شهروندان به اسناد و مکاتبات اداری یا انتشار عمومي آنها  

با ابهام و تردید داشته باشند موظف هستند نسبت به استعالم از  کمیسیون اقدام کنند. کمیسیون نیز در صورت  

رای مفاد این شیوه نامه رأساً مي تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام  اطالع از وجود اختالف رویه در اج

 .کند

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/


41 

 

 1398 د« های مردم نها د به اطالعات »تشكل نامه انتشار و دسترسي آزا شیوه  .8

 

 مصوب پانزدهمین جلسه كمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 

 

هایي که ماهیت داوطلبانه، غیردولتي، غیرانتفاعي و  کلیه تشکل های مردم نهاد عبارتند از ـ منظور از تشکل 1ماده

غیرسیاسي دارند و تحت عناوین مختلفي نظیر انجمن، خیریه، خانه، جمعیت، سازمان غیردولتي، هیات، کانون، 

 .کنندخانه و شبکه فعالیت مي 

 

 ویتي ھبند اول: اطالعات سازماني و  

 

 :گیرد قرار متقاضیان دسترس در باید زیر  موارد جمله  از  نهاد مردم ی هاتشکل سازماني و ویتي ھـ اطالعات  2ماده

 

 مشخصات مؤسسان،. 1

 

 اساسنامه ثبت شده، تاریخ ثبت و مرجع تأیید اساسنامه، . 2

 

 پروانه تأسیس یا فعالیت،. 3

 

 یا روزنامه کثیراالنتشار منتشر شده است،آگهي تأسیس که در روزنامه رسمي  . 4

 

 ساختار و تشکیالت داخلي، . 5

 

 سطح فعالیت از نظر استاني یا فرااستاني، ملي یا بین المللي یا خارجي بودن،  . 6

 

 نهادهای وابسته از قبیل شرکت، درمانگاه، پژوهشکده و مرکز مشاوره، . 7

 

 مشخصات شعب و دفاتر نمایندگي در داخل یا خارج از کشور،  . 8

 

 عبه یا دفتر نمایندگي، موافقتنامه یا مجوز تأسیس ش. 9
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وظایف و اختیارات دفتر نمایندگي، اساسنامه شعبه که به تصویب تشکل مرکزی رسیده باشد و اینکه آیا  . 10

 شعبه در مجامع عمومي تشکل مرکزی حق رأی دارد یا ندارد،

 

شرح وظایف   مشخصات کامل اعضای هیات امنا یا هیات رئیسه، یا هیات مدیره، رئیس و بازرسان تشکل و. 11

 کدام، رھ و اختیارات 

 

 نامه داخلي، ها یا آیین یا هیات امنا و هیات مدیره تشکل نظیر دستورالعمل کلیه مصوبات مجامع عمومي  . 12

 

و سمت اشخاصي که با داشتن سمت عمومي، عضو هیات امنا یا هیات رئیسه، یا هیات مدیره، یا   اسامي. 13

 ستند،ھرئیس و بازرس تشکل  

 

 ثالث، اشخاص  اجاره در  یا باشد  استفاده مورد و مالکیت در آنکه  از اعم   تشکل ایھدارایي  و  اموال فهرست. 14

 

 .قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل و فعالیت تشکل. 15

 

  در باید زیر  موارد در جمله   از  مختلف ایھـ اطالعات راجع به نحوه فعالیت تشکل و عملکرد آن در حوزه 3ماده

 :گیرد قرار متقاضیان دسترس

 

 تشکل،  با  آنها مکاریھتعداد و مشخصات کلي کارکنان و نحوه  . 1

 

 شده،  انجام هایگذاری  سرمایه و اقتصادی ای ھاطالعات فعالیت . 2

 

 ا و مجامعي که تشکل در آنها عضو شده است، ھمشخصات شبکه. 3

 

 اساسنامه، گزارش عملکرد ساالنه طبق شرایط مقرر در  . 4

 

 کشور، گیر تصمیم یا ساز تصمیم ایھعضویت تشکل در مجامع و شورا  . 5

 

ای  بر اقدام  یا المللي بین نهادهای  نزد مشورتي مقام کسب جمله از تشکل  الملليبین  ایھتعامالت و فعالیت . 6
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 این منظور، 

 

 اند، کرده  شرکت المللي بین ایھمشخصات نمایندگاني که از سوی تشکل در مجامع و مناسبت. 7

 

 است،  داده المللي بین مراجع و نهادها به  تشکل  که ایيھگزارش  . 8

 

 تشکل، پرداختي ای ھمالیات و مالیاتي ایھارنامه ھاطالعات راجع به وضعیت مالیاتي، اظ. 9

 

 سوابق محکومیت تشکل به تعلیق یا ابطال پروانه، . 10

 

 .آنها از  استفاده نحوه و آنها ایجاد دافھا  تشکل، اطالعاتي  ایھمشخصات بانک. 11

 

  کلي مشخصات و تعداد شود،مي  ارائه  دفھ  ایھگروه  به اھتشکل  سوی از که خدماتي نوع و  رستھ ـ ف4ماده

اری اطالعات آنها در تشکل باید در دسترس دھنگ و ثبت آوری،  جمع نحوه و  تشکل دفھ  ایھگروه 

 .متقاضیان قرار گیرد

 

  شده منتشر باید آنها مصرف و دریافت  چگونگي  عمومي، مؤسسات  از دریافتي ایھمیزان و نوع کمک ـ  5ماده 

 .گیرد قرار   عمومي  دسترسي در و

 

ری در مورد تعداد خیران،  آما  و کلي اطالعات مردمي، ایھآوری کمک ـ اطالعات راجع به نحوه جمع  6ماده

 عمومي   صورت به نباید خیر  اشخاص ویتھ. است دسترس و انتشار  قابل آنها خیرات و  اھمیزان و نوع کمک 

 .آنها إذن با مگر  گیرد قرار متقاضیان دسترس در یا شود منتشر

 

  رھ مات ارائه شده به خد و  اھکمک  نوع و  اھتشکل با  مرتبط افراد  و مددجویان ویتھـ اطالعات مربوط به 7ماده

  و میزان یا  مددجویان تعداد  نظیر آماری و کلي  اطالعات. بود دھنخوا  دسترس یا انتشار  قابل آنان إذن بدون  یک

 .باشد دسترس قابل متقاضیان عموم  برای باید خدمات، و اھکمک  نوع

 

  شرایطي یچ ھتحت  ویتيھ  مشخصات افشای دارند قرار اھـ در مورد کودکاني که تحت پوشش تشکل 8ماده

 .نیست مجاز
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 :بود دھخوا دسترس و  انتشار  قابل اھحوزه عملکرد مالي و محاسباتي ساالنه تشکل ـ اطالعات زیر در  9ماده

 

  از حاصل ای ھ درآمد مردمي  ایھکمک  عضویت،  حق  جمله  از  داخلي ای ھ منابع درآمدی به تفکیک درآمد. 1

 ر، کشو  از  خارج یا خارجي  ایھ درآمد و اھفعالیت

 

 گیرد،مي  قرار  استفاده مورد درآمد  کسب برای که ایي ھروش . 2

 

 ساالنه، ایھزینه ھ  و اھ جمع کل درآمد. 3

 

 میزان درآمد غیر نقدی ساالنه و مشخص کردن نحوه دریافت و مصرف آن، . 4

 

 شود،نه مي زیھ  آنها  طریق از یا  و واریز آنها  در تشکل مالي منابع که  بانکي ایھتعداد و مشخصات حساب  . 5

 

 تشکل،  پرسنلي و  جاری ای ھزینه ھتفکیک  . 6

 

 اعالم گردش مالي بین شعب و دفاتر نمایندگي با دفتر مرکزی تشکل و میزان دادوستد مالي آنها، . 7

 

 حسابداری، ای ھ استاندارد رعایت  نحوه و  تشکل مالي ایھصورت ثبت  ایھاعالم رویه . 8

 

 مستقل در مورد موسسات خیریه و حمایتي، مشخصات حسابرس رسمي. 9

 

 مشخصات حامیان مالي تشکل،. 10

 

 .موضوع فعالیت خود اقامه کرده استآمار و اطالعات دعاویي که تشکل در دفاع از منافع عمومي. 11

 

د آن تشکل یا از مرجع  خو  از مستقیماً یا را  نهاد  مردم تشکل یک  اطالعات تواندمي  روندی ھش  رھ ـ 10ماده

 .صدور مجوز آن، مطالبه کند
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 1398 « های اقتصادی عمومينتشار و دسترسي آزاد به اطالعات »بنگاهنامه ا شیوه  .9

 

 مصوب پانزدهمین جلسه كمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 

  

کنند اعم از دولتي  الیت ميفع خدمت یا  کاال تولید در که اقتصادی  ایھ)واحد های اقتصادی عموميـ بنگاه 1ماده

  است  زیر  اطالعات شامل جمله از مورد حسب که را خود   ویتيھو عمومي غیردولتي(، باید اطالعات سازماني و  

 :ندھد  قرار  عموم  دسترس در و کرده منتشر خود رساني  اطالع پایگاه  در

 

  یا شعبه ثبت ارنامهھ شده و اظسند تأسیس یا اساسنامه قانوني یا اساسنامه یا شرکتنامه مصوب و ثبت . 1

 فعالیت، مجوز صدور مرجع  و الحاقات و اصالحات   آخرین با نمایندگي

 

  تفکیک و تشخیص نحوه نامهشیوه  رعایت  با) بنگاه در خارجي اتباع  امھتابعیت بنگاه و میزان و مشخصات س. 2

 ،(عمومي اطالعات از دولتي اسرار

 

 مرکز اصلي )اقامتگاه( بنگاه،. 3

 

 کند،وضوع اصلي فعالیت بنگاه وسایر موضوعاتي که بنگاه در زمینه آنها فعالیت کرده یا ميم. 4

 

مشخصات اعضای هیات مدیره یا هیات عامل یا هیات امنا یا هیات رئیسه، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان   . 5

 مسوولیت آنها، قانوني بنگاه، روش و تاریخ انتصاب یا انتخاب آنها و مدت باقیمانده از 

 

  و بنگاه( ممتاز مدیریتي، کنترلي کنترلي،) کلیدی امدارانھو مشخصات مؤسسین و دارندگان س اسامي  . 6

 آنها، مھس میزان

 

 ممتازه، و نام  با نام، بي امھس و شرکا یا  امدارانھتعداد س. 7

 

 وابسته،  یا تابع از   اعم فرعي  ای ھمشخصات مؤسسات و شرکت . 8

 

 ب یا دفاتر نمایندگي بنگاه در داخل و خارج از کشور، مشخصات شع. 9
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 اجرا،   حال در و یافته خاتمه ای ھپروژه  در ناظر و مشاور ایھمشخصات شرکت. 10

 

 خارجي،   و داخلي اجرای  حال در  و یافته  خاتمه ایھمشخصات کلي پروژه  . 11

 

 مدت، نوع و ماهیت بنگاه،. 12

 

 ، (قانوني پلمپ شده )قانونيداشتن یا نداشتن دفاتر . 13

 

  آدرس گیرد،مي  صورت آنها طریق  از   بنگاه ایھدعوت و اھآگهي  که ارتباطي  ای ھ نام نشریه و سایر ابزار. 14

 .(وجود صورت در) بنگاه رسانپیام و اینترنتي پایگاه

 

د  مور حسب  که را رکن  رھهای اقتصادی باید اطالعات راجع به ارکان بنگاه و وظایف و اختیارات  ـ بنگاه 2ماده

 :ند ھاز جمله شامل اطالعات زیر است در پایگاه اطالع رساني خود منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار د

 

 امع عمومي، تعداد و ترکیب مجامع عمومي، مشخصات دارندگان حق رأی در مج . 1

 

از جمله تاریخ، ساعت، نحوه دعوت و محل تشکیل جلسات و دستور جلسة   گزارش جلسات مجامع عمومي. 2

  و ا ھاندوخته  و سود  تقسیم قانوني، بازرس  و حسابرس انتخاب مدیره، یئتھ  اعضای انتخاب قبیل از   مجمع رھ

 فعالیت، موضوع تغییر

 

 مجمع،  رھو صورت جلسة مورد تأیید هیات رئیسة  تصمیمات مجامع عمومي . 3

 

 حدود اختیارات مدیرعامل و هیات مدیره یا هیات عامل بنگاه،. 4

 

 دارندگان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها،  . 5

 

 .مجامع عموميفراخوآنهای الزامي  . 6

 

  نیروی از  استفاده یا  استخدام ضوابط  استخدامي، ایھفرصت  لقبی از ا ھفرصت  و اھـ اطالعات راجع به امتیاز 3ماده
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وه پرداخت حقوق و مزایا،  نح  بازنشستگي، و بیمه نوع و بیمه از برخورداری  شرایط اقتصادی، های بنگاه  در کار

  منتشر بنگاه رساني اطالع  پایگاه در باید الزم   شغلي ایھارت ھ م  و خارجي ایھ  مأموریت ی،ھرفا  یالت ھتس

 .گیرد قرار متقاضیان دسترس در  و شده

 

های اقتصادی عمومي، حسب مورد و از جمله در موارد  ـ اطالعات راجع به وضعیت مالي و محاسباتي بنگاه 4ماده

 :گرفت  دھزیر در دسترس متقاضیان قرار خوا

 

 میزان سرمایه نقدی وغیرنقدی بنگاه در زمان تأسیس و در حال حاضر، . 1

 

 رات در سرمایه بنگاه، میزان و نحوه تغیی. 2

 

 نحوه تقسیم سود و زیان بنگاه،. 3

 

 بنگاه،  شده حسابرسي  ساالنه مالي  ایھصورت . 4

 

 وابسته، و تابعه ایھو شرکت  مؤسسات مالي ایھاطالعات و صورت  . 5

 

 مجامع، به مدیره  هیات ایھگزارش  . 6

 

 شرکا، و  امدارانھجدول زمان بندی پرداخت سودنقدی به س. 7

 

 میزان پاداش مصوب برای هیات مدیره و مدیرعامل،  . 8

 

 ا، ھبنگاه  سایر در امھمیزان س. 9

 

 .اھآخرین ترازنامه بنگاه و سایر سال . 10

 

  موارد در جمله  از و  مورد حسب  اقتصادی هایبنگاه  ایھـ اطالعات راجع به وضعیت عملکرد و فعالیت  5ماده

 :گرفت  دھخوا  قرار متقاضیان دسترس در زیر

 

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/


48 

 

 کند،مي  عرضه  دفھخدمات و محصوالتي که بنگاه به جامعه یا گروه  . 1

 

 تعلیق یا توقف تمام یا بخشي از فعالیت بنگاه، . 2

 

 اساسنامه بنگاه و فعالیت اصلي بنگاه،  در تغییر گونه  رھ. 3

 

 آن، نتیجه و اھ  مزایده و ا ھبرگزاری یا مشارکت در مناقصه . 4

 

 آن،  از  ناشي مالي  آثار  و  دالیل مراهھتغییر در روش یا رویه حسابداری به  . 5

 

 تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقي و تغییر مدیرعامل بنگاه،  . 6

 

  عالمت  ابطال یا ییرتغ تحصیل، انتقال،  و تجاری امتیاز برداری، رهھتأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت، پروانه ب. 7

 بنگاه،  تجاری

 

 تغییر در نحوه تقسیم سود، . 8

 

 ها،بنگاه  سایر در بنگاه  امھتغییر در س. 9

 

 تغییر عمده در ساختار مالکیت بنگاه به نحوی که بر کنترل بنگاه تأثیر بگذارد،. 10

 

 تغییر در ساختار بنگاه مانند ادغام و ترکیب،. 11

 

 .آن دالیل و بورس در شده  ثبت ایھشرکت رستھ ورود به یا خروج از فدرخواست برای . 12

 

  شد ذکر باال مواد  در  که اطالعاتي  بر عالوه   ستندھهای پذیرفته شده در بورس مکلف  ـ کلیه بنگاه  6ماده

  یا  و کرده منتشر عموم  برای مورد حسب  را  ادارھب  اوراق  بورس سازمان ایھعات مرتبط در دستورالعملاطال

 .ندھد قرار متقاضیان دسترس در

 

  این در  مذکور اطالعات  انتشار  که دھدـ در مواردی که باالترین مقام مؤسسه دارنده اطالعات تشخیص مي7ماده
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ار منجر شود با اخذ تأیید از کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و تا  باز در  اختالل  به تواندمي  نامهشیوه

 .تواند از انتشار آن اطالعات خودداری کندکند مي کمیسیون مشخص ميمدتي که 

 

  دسترسي برای و  شده یه ھت کمیسیون دبیرخانه سوی  از نامهشیوه  این مشمول هایبنگاه  رست ھـ ف  8ماده

 .گرفت دھتشار و دسترسي آزاد به اطالعات قرار خواان  سامانه در  عمومي

 

  

 1398 مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي  اطالعاتنامه دسترسي آزاد به شیوه  .10

 

نامه عبارت اند از مؤسساتي که  در این شیوه  ـ منظور از مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي1ماده

  عبارتند جمله  از  و است  آنها دهھهای یا صنفي بر عماهیت غیرانتفاعي داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرف 

 :از 

اند نظیر کانون وکالی دادگستری،  های و صنفي که به موجب قانون خاص ایجاد شده ازمآنهای حرف کلیه س. 1

ای،  دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام صنفي رایانه کانون کارشناسان و مترجمان رسمي  

  بازرگاني، اتاق پرستاری، م نظا سازمان روانشناسي، نظام سازمان ندسي،ھسازمان نظام پزشکي، سازمان نظام م

 .تعاون اق اصناف ایران و اتاقات  کشاورزی، و معدن صنعت،

 

 کنند،مي  فعالیت و شده تشکیل صنفي نظام قانون موجب به که صنفي ایھاتحادیه. 2

 

  ایھانجمن  مانندھ است شده گذاشته آنها ده ھع بر  خاص  ای ھهای خصوصي که طبق قانون مأموریت تشکل. 3

 .کنندگان مصرف از حمایت

 

که حسب مورد از جمله  سات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي مؤس ویتيھـ اطالعات سازماني ـ 2ماده

 :مشتمل بر موارد زیراست باید در پایگاه اطالع رساني آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد

 

 مؤسسه،  آن ایھفعالیتقوانین و مقررات راجع به تأسیس و نحوه . 1
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 رکن،   رھ ارکان مؤسسه و وظایف و اختیارات . 2

 

 چارت تشکیالت سازماني،. 3

 

 رکن،  رھ مشخصات رئیس مؤسسه و مدیران . 4

 

 مشخصات اعضای هیات مدیره یا هیات اجرایي،  . 5

 

 مؤسسه، گیری تصمیم ایھیا شورا مشخصات مجامع عمومي   . 6

 

 انوني مؤسسه، مشخصات بازرس یا حسابرس ق. 7

 

 .فرایند عضویت در مؤسسه  . 8

 

  فعالیت، نشاني تخصص، خانوادگي،  نام و نام اعضا، تعداد جمله از مؤسسه رھ ـ اطالعات راجع به اعضای 3ماده

 فعالیت فعلي وضعیت و پروانه اعتبار  مدت مؤسسه، در عضویت نوع پروانه، اخذ  تاریخ  عکس، تماس، شماره

 .گیرد قرار متقاضیان دسترس در و شده منتشر آنها رساني اطالع  پایگاه در باید

 

که حسب مورد از جمله  ـ اطالعات مالي و محاسباتي مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي 4ماده

 :مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطالع رساني آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد

 

 جه مصوب ساالنه مؤسسه، میزان بود. 1

 

 شده،  دریافت ایھمیزان حق عضویت . 2

 

 درآمدی،  منابع سایر  و  موقوفات و ا ھکمک  دایا،ھه از محل مؤسس  ایھدرآمد. 3

 

 مؤسسه، بازرس تأیید  مورد یا  شده حسابرسي مالي  ایھصورت . 4

 

 .زینهھ  ایھ  سرفصل تفکیک به مؤسسه ای ھ زینهھ . 5
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  عمومي  خدمت  که ایيھدر حوزه  ـ اطالعات عملکردی مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي  5ماده

  در  و شده  منتشر آنها رساني  اطالع پایگاه  در  باید است زیر   موارد بر مشتمل جمله از   مورد حسب  و ندھدمي  ارائه

 :گیرد قرار متقاضیان دسترس

 

 د،ھدمي ارائه  مؤسسه که  ایيھاطالعات راجع به خدمات و کاال. 1

 

 کدام،  رھ  نتایج  و شده برگزار ایھتعداد و مشخصات آزمون . 2

 

 ی صادر شده و تمدید شده، اھتعداد پروانه . 3

 

 کدام،  رھ استخدامي  وضعیت و شده استخدام ایھتعداد نیرو. 4

 

 مدیره، هیات  و اھ تعداد جلسات برگزار شده مجامع یا شورا . 5

 

 . شده برگزار کارآموزی یا آموزشي ایھاطالعات دوره  . 6

 

که حسب مورد از جمله مشتمل   ـ مصوبات و تصمیمات مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي  6ماده 

 :بر موارد زیر است باید در پایگاه اطالع رساني آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد

 

 ها و شوراي  کلیه مصوبات مجامع عموم . 1

 

  یک  رھر  د  عمل مبنای که  مکاتبات و اھابالغیه  کلیه و اھنامهشیوه  ا،ھبخشنامه  ا،ھ  دستورالعمل ا،ھ آیین نامه . 2

 است،  مؤسسه ارکان  از

 

 .آنها وصول نحوه و  آنها تصویب مرجع خدمات، ارائه  برای  مصوب ای ھ  نرخ یا  اھتعرفه. 3

 

که حسب مورد از جمله مشتمل بر   مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي ـ اطالعات انتخابات 7ماده

 :موارد زیر است باید در پایگاه اطالع رساني آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد
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 کدام،  رھشود و زمآنهای  انواع انتخاباتي که در مؤسسه برگزار مي . 1

 

 ا، ھشرایط نامزد. 2

 

 اند، کرده نامزد انتخابات از   یک  رھ مشخصات اعضایي که خود را در . 3

 

 نامزد، رھ   آری  تعداد و انتخابات رھنتایج . 4

 

 ا، ھانتخابات  از  یک  رھ تاریخ، ساعت و مکان برگزاری  . 5

 

 ا، ھنحوه بررسي صالحیت نامزد . 6

 

 صورتجلسات شمارش آرا،. 7

 

 .اشخاص شرکت کننده در انتخاباتاسامي  . 8

 

ـ اطالعات راجع به رسیدگي به تخلفات و جرایم ارتکابي از سوی اعضای مؤسسات خصوصي ارائه   8ماده

  عضو  ویتھکه حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید با رعایت محرمانگي دهنده خدمات عمومي  

 :گیرد قرار متقاضیان دسترس در تعقیب، مورد  یا متخلف

 

 انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضا، تعداد و . 1

 

 نحوه رسیدگي به تخلفات و تصمیمات اتخاذ شده،. 2

 

 شده، ابطال  یا معلق  ایھتعداد و مشخصات پروانه . 3

 

 شده،  وصول نقدی ایھمیزان جریمه . 4

 

 تعداد متخلفان معرفي شده به مراجع قضایي،  . 5
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  ایھگیریتصمیم و  اھگذاری ت خصوصي در سیاستـ اطالعات راجع به چگونگي مشارکت مؤسسا9ماده

  و  مجامع مراجع، مشخصات عمومي، مؤسسات سوی از رسیده  ایھنامه  دعوت جمله از  عمومي  مؤسسات

ه در آنها به عنوان عضو دارای حق رأی یا صرفاً برای مشورت و کارشناسي و بدون حق رأی  مؤسس که نهادهایي

اند باید برای  افرادی که در جلسات مذکور به نمایندگي از مؤسسه شرکت کردهکند و مشخصات شرکت مي

 .متقاضیان قابل دسترس باشد

 

 1399 شیوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات متضمن حق و تكلیف برای مردم   .11 

 1399/2/9                                                                              109569شماره

 کلیه مؤسسات عمومي مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 

 کلیه مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي 

 روزنامه رسمي جمهوری اسالمي ایران 

شیوه نامه »شیوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات متضمن حق و تکلیف برای مردم )قوانین، مقررات و  

قانون انتشار   18ماده  2تبصرهمیمات عمومي(« مصوب کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات که طبق تص

به تأیید رئیس محترم جمهوری رسیده جهت اجرا ابالغ مي   1399/1/30و دسترسي آزاد به اطالعات در تاریخ 

 .گردد

 یسیون انتشار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئیس کم

 و دسترسي آزاد به اطالعات ـ سیدعباس صالحي

شیوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات متضمن حق و تکلیف برای مردم )قوانین، مقررات و تصمیمات 

 (عمومي

 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  11و ماده  5موضوع تبصره ماده 

 اطالعات متضمن حق و تكلیف عمومي بند اول: مفهوم و  مصاديق 
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ـ منظور از اطالعات متضمن حق و تکلیف عمومي عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتي که حق، 1ماده

امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگي، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکالیفي نظیر پرداخت جریمه،  

نوعي ایجاد مي کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نیستند محرومیت یا ممنوعیتي را به صورت 

 :و ممکن است در سندی که یکي از عناوین زیر را دارد آمده باشد 

 راهبردها  .1

 سند راهبردی   .2

 سند ملي  .3

 سیاست ها .4

 سیاست های کلي  .5

 شیوه نامه .6

 ضوابط .7

 مصوبه  .8

 معاهده یا موافقتنامه بین المللي  .9

 مقرره  .10

 موافقت نامه  .11

 نظام نامه .12

 قانون .13

 آیین نامه  .14

 آیین نامه اجرایي  .15

 ابالغیه  .16
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 اساسنامه .17

 اصول و ضوابط  . 18

 بخشنامه .19

 برنامه ملي . 20

 تصمیم نامه  .21

 تصمیمات مجلس شورای اسالمي  .22

 تصویب نامه .23

 دستورالعمل .24

 دستورالعمل اجرایي  .25

ـ مصوبات زیر  از مصادیق اطالعات متضمن حق و تکلیف عمومي بوده و انتشار و دسترسي به آنها  2ماده      

 :تابع احکام  این شیوه نامه خواهد بود

 :الف( کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمي و مصوبات زیر

 مصوبات مجلس شورای ملي .1

 کمیسیون های شورای ملي و سنا مصوبات مجلسین و  .2

 مصوبات شورای انقالب که با عنوان الیحه قانوني تصویب شده اند  .3

قانون اساسي و به عنوان قوانین تفسیری تصویب شده   73مصوبات مجلس شورای اسالمي که دراجرای اصل .4

 اند 

 ه اند قانون اساسي تصویب شد  59مصوباتي که از طریق همه پرسي و در اجرای اصل  . 5

قانون اساسي و با عنوان قانون تصویب   110اصل  8مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند   . 6

 شده اند 
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قانون اساسي و با عنوان قانون تصویب شده   112مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل  .7

 .اند

 اساسيقانون  98تفسیرهای قانوني شورای نگهبان طبق اصل   . 8

 قانون اساسي  108مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل  .9

 :شیوه نامه باشند  1مصوبات و آراء زیر در صورتي که مشمول شرایط مقرر در ماده 

 مصوبات شوراهای عالي نظیر شورای عالي انقالب فرهنگي و شورای عالي فضای مجازی  .1

 مصوبات هیأت وزیران  .2

 ر جمعي از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئیس جمهور است مصوبات سایر نهادهای تصمیم گی .3

 قانون اساسي  138اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسالمي درخصوص مصوبات دولت دراجرای اصل .4

 بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های قوه قضائیه  . 5

 ری آراء وحدت رویه دیوان عالي کشور و دیوان عدالت ادا  . 6

 مصوبات هیأت های امنای دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزش عالي  .7

 

 بند دوم: انتشار اطالعات متضمن حق و تكلیف عمومي

اعم از مؤسسات عمومي و   1387ـ مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 3ماده

مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي باید کلیه مصوباتي را که تحت هر یک از عناوین مذکور در  

وی اطالعاتي با  یا عنوان دیگری تصویب شده اند یا در آینده تصویب مي کنند در صورتي که حا 1ماده 

این شیوه نامه باشد عالوه بر انتشار در پایگاه اطالع رساني خود از طریق   1اوصاف یا عناوین مذکور در ماده 

   www.dotic.ir و پایگاه ملي قوانین و مقررات کشور به نشاني www.rrk.irروزنامه رسمي به نشاني   

 .عمومي برسانندمنتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطي روز به اطالع 
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ـ در صورتي که انتشار بخشي از مصوبات و تصمیمات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به  4ماده 

اطالعات، به دالیل قانوني ممنوع باشد بخش قابل انتشار از بخش غیرقابل انتشار تفکیک شده و منتشر خواهد  

 .شد

عنوان اطالعات »محرمانه«، »خیلي  وتکلیف عمومي به بندی مصوبات وتصمیمات موجد حق ـ طبقه  5ماده

محرمانه«، »سری« و »بکلي سری« ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصمیماتي برخالف این حکم در گذشته  

طبقه بندی شده باشند باید با رعایت »شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتي از اطالعات عمومي« مصوب  

عمل    4قه بندی کننده مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق ماده توسط مؤسسه طب 1397/07/29

 .شود

قانون انتشار   12ـ مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات باید در گزارشي که طبق ماده  6ماده

ال مي کنند نحوه  به کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ارس 1387و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 

 .را به طور مشخص گزارش کنند 5تا  3اجرای مواد 

 بند سوم: دسترسي متقاضیان به اطالعات متضمن حق و تكلیف عمومي 

ـ متقاضي دسترسي به قوانین و مقررات باید ابتدا به پایگاه اطالع رساني مؤسسه مربوط مراجعه کند و اگر  7ماده

یا   www.rrk.ir در آنجا پیدا نکرد به پایگاه روزنامه رسمي کشور به نشانيقوانین و مقررات مورد نظر خود را 

مراجعه نموده و مصوبه مورد نظر خود را      www.dotic.ir به پایگاه ملي قوانین و مقررات کشور به نشاني

رسي را  در آنجا جستجو کند. مؤسسات عمومي و سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات باید متقاضیان دست

 .راهنمایي کنند

دسترسي   7ـ چنانچه متقاضي نتواند به مصوبه یا تصمیم مورد نظر خود از طریق مجاری مذکور در ماده  8ماده

پیدا کند مي تواند تقاضای خود را از طریق سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات از هر یک از مراجع زیر  

تصمیمات گذشته و جدید خود را که از جمله باید شامل تاریخ و مرجع   مطالبه کند و این مراجع باید مصوبات و

 :تصویب باشد در دسترس متقاضیان قرار دهند

 مرجعي که قانوناً وظیفه تصویب آن را داشته است ؛  .1

 مرجعي که قانوناً وظیفه ابالغ آن را داشته است ؛    .2
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 مرجعي که قانوناً وظیفه انتشار آن را داشته است ؛  .3

 مرجعي که قانوناً وظیفه اجرای آن را بر عهده داشته است ؛ .4

 .مرجعي که برای نظارت بر اجرای قانون یا مصوبه خاص مورد درخواست، تعیین شده است . 5

در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات فعال نشده   8ـ مادام که هر یک از مراجع مذکور در ماده 9ماده

العات مي توانند اطالعات خود را حسب مورد با مراجعه حضوری یا از طریق مکاتبه پستي یا  باشند، متقاضیان اط

به صورت الکترونیک، از دبیرخانه آنها مطالبه کنند. کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، راهنمایي  

 .الزم را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد

حاوی آخرین اصالحات و الحاقات تنقیحي قوانین، متقاضیان مي توانند   ـ برای دسترسي به متن روز و 10ماده

اطالعات خود را از معاونت قوانین مجلس شورای اسالمي یا معاونت حقوقي ریاست جمهوری مطالبه کنند. 

مراجع مذکور با هماهنگي کمیسیون، تدابیر الزم برای پاسخگویي سریع و دقیق به درخواست های دسترسي را  

 .خواهند کرد  فراهم

آخرین اصالحات و الحاقات تنقیحي مقررات، متقاضیان مي توانند  به متن روز و حاویـ برای دسترسي11ماده

اطالعات خود را از مؤسسه ای که آنرا صادر کرده یا مسؤلیت اجرای آن مصوبه را بر عهده دارد و در صورت  

مطالبه کنند. در صورتي که مقررات مورد نظر   نبود اطالعات درخواستي، از معاونت حقوقي ریاست جمهوری

در سامانه ملي قوانین و مقررات جمهوری اسالمي موجود نباشد معاونت مذکور با همکاری مؤسسه ذیربط نسبت  

ای از آن در سامانه اقدام خواهد کرد. معاونت حقوقي با  به تأمین دسترسي متقاضي به مقررات و درج نسخه 

ر الزم برای پاسخگویي سریع و دقیق به درخواست های دسترسي را اتخاذ خواهد  هماهنگي کمیسیون، تدابی

 .کرد

ـ مصوبات و تصمیمات عمومي مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي نظیر اتاق ایران، سازمان  12ماده

قرار   نظام پزشکي کشور، کانون وکالی دادگستری، اصناف و اتحادیه ها باید در پایگاه اطالع رساني آنها

گرفته، به کلیه اعضای آنها ابالغ شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد. عموم مردم مي توانند تقاضای خود را  

از این مؤسسات از طریق سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و در صورت عدم عضویت آنها در سامانه  

 .شار و دسترسي آزاد به اطالعات، مطالبه کنندمذکور، با سایر طرق مقرر در آیین نامه اجرایي قانون انت
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ـ روزنامه رسمي و پایگاه ملي قوانین و مقررات جمهوری اسالمي ایران و سایر مؤسسات عمومي باید  13ماده

 WORD, Excel, HTML مصوبات و تصمیمات قابل انتشار را در قالب های قابل پردازش و ویرایش مانند

 .بارگذاری کرده و به طور رایگان در دسترس عموم قرار دهنددر پایگاه اطالع رساني خود    

 1399 شیوه نامه تشخیص و تفكیک اسرار دولتي از اطالعات عمومي .12

 

 1399,01,30مصوب 

و آیین نامه های   1387قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب  18ماده این شیوه نامه که بر اساس 

به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات رسیده، بر اساس   1397/  10/ 30اجرایي آن، در تاریخ 

ید  قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات که مقرر مي دارد مصوبات کمیسیون پس از تأی 18ماده  2تبصره 

 .به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است 1399/ 01/ 30رئیس جمهور الزم االجرا است در تاریخ 

 تشخیص اسرار دولتي : بند اول

کلیه اسنادی که توسط هر یک از مؤسسات عمومي و بر اساس »قانون مجازات انتشار و افشای اسناد   – 1ماده 

یین نامة طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتي و طبقه  و »آ 1353/ 11/ 29محرمانه و سری دولتي« مصوب 

هیأت وزیران و سایر قوانین و   1354/ 10/ 1بندی و نحوة مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات« مصوب  

مقررات مرتبط، روی آنها یکي از مهرهای »بکلي سری«، »سری«، »خیلي محرمانه« یا »محرمانه« قید شده است  

د و اطالعات طبقه بندی شده( هستند. اسنادی که به شیوه الکترونیکي تولید شده اند نیز در  اسرار دولتي )اسنا

 .صورت داشتن یکي از طبقه بندیهای مذکور، اسرار دولتي محسوب مي شوند

در مورد اسناد و اطالعاتي که فاقد   1387مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 

قانون مذکور )به عنوان اسرار دولتي( از ارائه آنها به متقاضیان  13ند نمي توانند به استناد ماده طبقه بندی هست

 .خودداری کنند

دسترسي به اسنادی که مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي تهیه مي کنند اگر دارای مهر   – 2ماده 

 .طبقه بندی باشند تابع قوانین و مقررات به آنها است
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در صورتي که یک یا چند سند از اسناد جزء پرونده مورد مطالبه، دارای طبقه بندی باشد طبق اصل   – 3ماده 

تفکیک عمل مي شود. یعني اسناد طبقه بندی نشده از طبقه بندی شده جدا گردیده و چنانچه ارائه یا انتشار آنها  

قاضیان قرار گرفته یا به طور عمومي  به افشای مفاد اسناد طبقه بندی شده نیانجامد حسب مورد در دسترس مت

 .منتشر مي شود

در مورد اسناد فاقد طبقه بندی که در متن آنها به مشخصات اسناد طبقه بندی شده )شماره، تاریخ و   – 4ماده 

مرجع صدور( اشاره شده است بدون آنکه به مفاد آن اسناد اشاره شده باشد سند برای متقاضي قابل ارائه است.  

 .ه به مفاد هم اشاره شده باشد طبق اصل تفکیک عمل شوددر صورتي ک

در مورد لوح های فشرده یا اطالعاتي که در یک حامل یا داده پیام یکپارچه نگهداری مي شود   – ۵ماده 

وجود مهر طبقه بندی در روی لوح یا مجموعه به منزله طبقه بندی کل اطالعات آن مجموعه است. در موارد  

 .تهیه کننده لوح یا مجموعه یا کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات استعالم شود تردید باید از مرجع

تصویر )کپي( اسناد طبقه بندی شده )اعم از کاغذی و الکترونیکي( نیز در حکم اسناد طبقه بندی   – 6ماده 

 .شده است و نباید منتشر شده یا در دسترس قرار گیرد

ت امور خارجه طبق »قانون انتشار اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه«  دسترسي به اسناد وزار – 7ماده 

و آیین نامه های اجرایي آن خواهد بود. در مورد دسترسي به اسناد طبقه بندی شده موجود در   1363مصوب 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسي وزارت امور خارجه، درخواست های دسترسي بر اساس مصوبات شورای عالي  

ارت بر تدوین و نشر اسناد بررسي و پاسخ داده خواهد شد. مرکز اسناد، فهرست های موضوعي و تحلیلي از  نظ

 .اسناد موجود را در دسترس عموم قرار خواهد داد

دسترسي اشخاص به اطالعات طبقه بندی شده برای ارائه در مراجع قضایي باید طبق قانون آیین   – 8ماده 

با اصالحات بعدی آن و از طریق مرجع قضائي ذیصالح صورت گیرد. مقامات و   1392دادرسي کیفری مصوب 

مأموران مؤسسات عمومي باید اطالعات »محرمانه« و »خیلي محرمانه« مراجع قضایي را به درخواست آنها ارائه  

ضمیمه  کنند ولي ارائه اطالعات »سری« و »بکلي سری« به مراجع قضایي تنها در صورتي مجاز است که به 

 .موافقت رئیس قوه قضائیه باشد

 اطالعاتي که طبقه بندی آنها طبق قانون مجاز نیست : بند دوم
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 .ممنوع است 1387طبقه بندی اطالعات زیر طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب  – 9ماده 

این نوع اطالعات در مؤسسات  کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در صورت اطالع از طبقه بندی 

عمومي مشمول این قانون، موضوع را به مؤسسه طبقه بندی کننده اطالع داده و درخواست اصالح مي کند. 

 :همچنین، هر شخصي مي تواند از کمیسیون بخواهد تا امکان انتشار و دسترسي به اطالعات زیر را فراهم کند

 (قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 11و ماده  5ماده اطالعات موجد حق و تکلیف عمومي ) تبصره  .1

قانون انتشار و دسترسي آزاد به   17ماده  1اطالعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطي )تبصره  .2

 (اطالعات

ه  قانون انتشار و دسترسي آزاد ب  17ماده  1اطالعات راجع به وجود یا بروز تهدید سالمت عمومي )تبصره  .3

 (اطالعات

 درخواست خروج اطالعات از طبقه بندی  : بند سوم

هر متقاضي که اطالعات درخواستي او به دلیل طبقه بندی بودن ارائه نشده باشد و او مدعي باشد   – 10ماده 

که دالیل و جهات طبقه بندی اطالعات درخواستي او تغییر یافته است یا اطالعات درخواستي وی در زمرة  

شیوه نامه( هستند مي تواند از کمیسیون درخواست رسیدگي کند. در صورت   9بل طبقه بندی )ماده موارد غیرقا

 .تأیید اولیه کمیسیون، مراتب به مؤسسه طبقه بندی کننده جهت بررسي و تصمیم گیری نهایي منعکس مي شود

مومي به مؤسسه  از طبقه بندی خارج ساختن اطالعات طبقه بندی شده ای که از یک مؤسسه ع  – 11ماده 

عمومي دیگر ارسال شده است توسط مسئول ارسال کننده ای که طبقه بندی اولیه را انجام داده صورت مي  

 .گیرد

 رسیدگي به اعتراض ها از طبقه بندی های خالف قاعده  : بند چهارم

، ایجاد وحدت  به منظور بررسي و اعالم نظر در مورد اعتراض ها به طبقه بندی اطالعات درخواستي – 12ماده 

رویه در مؤسسات عمومي راجع به نحوه و درجه طبقه بندی اطالعات یا خارج کردن اطالعات از طبقه بندی و  

سایر امور مرتبط با اسرار دولتي نظیر لغو طبقه بندی یا کاهش طبقه و دسترسي به آنها، اقدامات الزم برای  

 .عمومي از سوی کمیسیون صورت خواهد گرفتآموزش، اطالع رساني و راهنمایي های الزم به مؤسسات 
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 1398 شیوه نامه رفع اختالف در چگونگي ارائه اطالعات .13

شیوه نامه رفع اختالف در چگونگي ارائه  "مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات درخصوص 

ارشاد اسالمي و رییس  توسط وزیر فرهنگ و  98/03/21در تاریخ  142395، طي نامه شماره "اطالعات

کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ابالغ گردید. متن این مصوبه )نسخه ابالغي( را از طریق لینک زیر  

 .مشاهده نمایید

 

  شیوه نامه رفع اختالف در چگونگي ارائه اطالعات

 ( قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  18ماده موضوع ) 

 1۵/02/1397مصوب دهمین جلسه كمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مورخ  

شیوه نامه رفع اختالف در چگونگي ارائه  "مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات درخصوص 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و رییس   توسط 98/03/21در تاریخ  142395، طي نامه شماره "اطالعات

  جمهور  محترم رئیس تأیید به 9/3/1398 تاریخ  کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ابالغ گردید و در

 .است  رسیده

 :روند اصطالحات مندرج در این شیوه نامه در معاني زیر به کار مي  ـ1ماده

به   1387قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب  1الف( مؤسسه عمومي: مؤسسات مشمول بند »د« ماده 

 1394نامه اجرایي مصوب شرح مقرر در آیین 

و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب  قانون انتشار  1ب( مؤسسات خصوصي: مؤسسات مشمول بند »ه« ماده 

 1394نامه اجرایي مصوب به شرح مقرر در آیین  1387

که تابعه یا وابسته یا زیرنظر مؤسسه دیگر نیستندنظیر وزارتخانه ها، معاونت های  ج( مؤسسه ستادی:کلیه مؤسساتي

 رئیس جمهور و سازمانهای دولتي مستقل

 .یک مؤسسه ستادی هستندای سازماني که تابعه یا وابسته به د( مؤسسه زیرمجموعه: کلیه تشکیالت و واحده

 .هـ( مؤسسه استاني: هر یک از مؤسسات زیرمجموعه که مأموریت استاني دارد

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/


63 

 

در  1387و( اختالف: اختالف نظر یا رویه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 

رسي شهروندان به اطالعات و سایر حقوق و الزامات ناشي از  خصوص نحوه انتشار اطالعات و رعایت حق دست

 .این قانون از جمله مصادیق اطالعات و مؤسسات مشمول قانون و دامنه استثناهای هر یک

نامه های  که طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و آیین ز( متقاضي: هرشخص حقیقي و حقوقي

 .اطالعات ارائه کرده استاجرایي آن تقاضای دسترسي به 

ح( درخواست: عبارت است از درخواست رفع اختالف در چگونگي ارائه اطالعات مشمول قانون انتشار و  

 .شوددسترسي آزاد به اطالعات که طبق شرایط مقرر در این شیوه نامه به کمیسیون واصل مي 

 .اطالعات استط( کمیسیون: منظور کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به  

ها به استاندار و  اختالف بین متقاضیان و مؤسسات استاني زیر نظر قوه مجریه نظیر ادارات کل وزارتخانه ـ2ماده

شود. این اختالف باید ظرف  در مورد سایر مؤسسات استاني به رؤسای مؤسسات مذکور در استانها منعکس مي 

توانند نظر  رؤسای مؤسسات استاني در صورت لزوم مي روز رسیدگي و تعیین تکلیف شود. استانداران و  15

 .مشورتي کمیسیون را جویا شوند

اختالفي که علیرغم ارجاع به استاندار یا رؤسای مؤسسات استاني، رفع نشده باشد و اختالف با   ـ3ماده

رد به وزیر یا  ها حسب مومؤسساتي که مستقیماً زیر نظر مؤسسات ستادی قرار دارند نظیر معاونت های وزارتخانه 

روز رسیدگي و تعیین تکلیف شود. وزیر یا باالترین   15شود تا ظرف باالترین مقام مؤسسه ستادی منعکس مي 

تواند این اختیار را به نماینده تام االختیار خود تفویض کند.وزیر یا باالترین مقام مؤسسه  مقام مؤسسه ستادی مي 

 .کمیسیون را جویا شوندتوانند نظر مشورتي ستادی در صورت لزوم مي 

چنانچه متقاضي به تصمیم وزیر یا باالترین مقام مؤسسه ستادی معترض باشد یا مدارکي را دال بر عدم   ـ4ماده

روز از تاریخ دریافت پاسخ   20تواند ظرف حداکثر رسیدگي به اختالف ظرف مهلت قانوني ارائه کند مي 

خود را به همراه سوابق و مستندات برای رسیدگي به  مقامات مذکور یا انقضای مهلت قانوني، درخواست 

 .کمیسیون ارسال کند

روز در هیأت   15دهنده خدمات عمومي باید ظرف اختالفات بین متقاضیان و مؤسسات خصوصي ارائه  ـ ۵ماده

  گیرد رسیدگيمدیره یا عامل این مؤسسات و در نبود این ارکان، در رکني که تصمیمات نهایي آن مؤسسه را مي 

تواند از مؤسسه طرف اختالف به کمیسیون  و تعیین تکلیف شود. در صورت عدم رفع اختالف، متقاضي مي 

 .شکایت کند و مؤسسه موظف به رعایت تصمیم کمیسیون است
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شود توسط دبیر کمیسیون ثبت شده و شناسه  درخواست های رفع اختالف که به کمیسیون واصل مي  ـ 6ماده

یابد.این شناسه به ترتیب مرکب از شناسه سال طرح درخواست و شماره عددی  رقمي به آنها اختصاص مي 

اختصاصي به پرونده ثبت شده )از سمت چپ به راست( خواهد بود. کلیه مکاتبات مربوط به پرونده باید با درج  

 .ها نیز به ترتیب نوبت ثبت انجام خواهد شدشناسه مربوط انجام شود و رسیدگي به درخواست 

را طي نکرده است متقاضي   3و 2نانچه دبیر کمیسیون احراز کند که متقاضي مراحل مذکور در مواد چ ـ7ماده

کند. در صورتي که نواقص دیگری در نحوه تکمیل فرم  را برای مراجعه به مقامات مذکور راهنمایي مي 

ان نقص یا درخواست و ضمایم تسلیمي متقاضي مشاهده کند، به موجب اعالمیه تکمیل درخواست، ضمن بی

روز را به متقاضي متذکر خواهد شد. چنانچه متقاضي ظرف   10نقایص، لزوم تکمیل درخواست ظرف مهلت 

مهلت مقرر نسبت به تکمیل درخواست اقدام ننماید و یا با ذکر دلیل موجه تمدید مهلت نخواهد، دبیر کمیسیون 

. تمدید مهلت برای یک بار و حداکثر تا رد درخواست به جهت عدم رفع نقص را به متقاضي ابالغ خواهد کرد

 .روز خواهد بود 10

 :دبیر کمیسیون در مورد درخواست های کامل، به صورت زیر اقدام خواهد کرد ـ 8ماده

چنانچه اختالف در زمرة مواردی باشد که آشکارا خارج از صالحیت کمیسیون باشد درخواست را رد کرده   .1

 .کند. گزارش این موارد باید به اولین جلسه کمیسیون ارائه شودي و با ذکر دلیل به متقاضي اعالم م

چنانچه اختالف در زمرة مواردی باشد که مسبوق به سابقه بوده و کمیسیون رویه روشني در آن خصوص   .2

داشته باشد دبیر کمیسیون حسب مورد، متقاضي یا مؤسسه مربوط را با ذکر سوابق، برای رعایت قانون ظرف  

 .کندروز، راهنمایي مي  15ثر مهلت حداک

کند. بدین منظور  در مورد سایر اختالفات، پرونده را جهت رسیدگي و تعیین تکلیف به کمیسیون ارسال مي .3

روز از تاریخ ثبت درخواست، نسخه ای از درخواست و مدارك ضمیمه آن را به دستگاه طرف   10باید ظرف 

خ وصول، نسبت به ارسال توضیحات و مستندات خود اقدام کند. روز از تاری 20اختالف ارسال نماید تا ظرف 

 .شوددر صورت عدم ارسال پاسخ، موضوع در سوابق منعکس شده و پرونده به کمیسیون ارسال مي

کند. کمیسیون ظرف حداکثرسه ماه به درخواست رفع اختالف رسیدگي کرده وتعیین تکلیف مي ـ9ماده

مرتبط از جمله مؤسسه طرف اختالف جهت شرکت در جلسه دعوت کند. تواند از اشخاص رئیس کمیسیون مي

توانند درخواست حضور در جلسه را از رئیس  عدم حضور مانع رسیدگي نیست. مؤسسات طرف اختالف نیز مي 

قانون انتشار و دسترسي آزاد   8نامه اجرایي ماده کمیسیون خواستار شوند. تصمیم کمیسیون با آیین مقرر در آیین 

 .شودطالعات اتخاذ مي به ا
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صدور در پایگاه اطالع رساني  ساعت پس از24ظرف  موارد زیر بوده وکمیسیون متضمن تصمیم  ـ10ماده

 :شودمنتشر مي   foia.iran.gov.irکمیسیون به نشاني

 تاریخ تصمیم .1

 مشخصات هویتي طرفین اختالف .2

 موضوع اختالف  .3

 صورت گرفته برای رسیدگي و رفع اختالف گردشکار رسیدگي و اقدامات  .4

 احکام قانوني ناظر بر موضوع  .5

 مفاد تصمیم و اقداماتي که باید انجام شود   .6

 .روش اجرای تصمیم و مرجع اجراء .7

شود. مؤسسه مکلف است ظرف  تصمیم کمیسیون از سوی دبیر به متقاضي و مؤسسه مربوط ابالغ مي  ـ11ماده

، تصمیم کمیسیون را رعایت کند. در غیر این صورت، دبیر کمیسیون موضوع را حسب  روز از تاریخ ابالغ 20

مورد طبق قوانین و مقررات مربوط به هیأت رسیدگي به تخلفات اداری یا مرجع قضایي ذیصالح گزارش  

 .خواهد کرد

 .تواند جهت اجرای تصمیم کمیسیون به مراجع ذیصالح مراجعه کندمتقاضي نیز مي

یک از مؤسسات ستادی مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات چنانچه در مقام اجرای  هر  ـ12ماده

تواند موضوع را جهت اخذ نظر مشورتي به کمیسیون نامه های اجرایي آن با ابهام مواجه باشد مي قانون یا آیین 

روز نسبت به ارسال پاسخ  10ارسال کند. در مورد سوال های تکراری یا مسبوق به سابقه، دبیر کمیسیون ظرف 

اقدام خواهد کرد و در مورد سایر سوال ها، حداکثر ظرف دو ماه نظر مشورتي کمیسیون به مؤسسه اعالم خواهد  

 .شد. نظرات مشورتي کمیسیون در پایگاه اطالع رساني آن منتشر خواهد شد

  10شار اطالعات موضوع مادهکمیسیون در صورت مشاهده اختالف رویه بین مؤسسات عمومي در انت ـ13ماده

های اطالعاتي مغایر با الزامات مقرر در قانون  قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات یا ایجاد پایگاهها یا سامانه

مذکور، نسبت به راهنمایي مؤسسات مذکور و در صورت لزوم، اتخاذ تصمیم برای ایجاد وحدت رویه اقدام  

 .خواهد کرد

https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/


66 

 

چنانچه اطالعاتي در اختیار دو یا چند مؤسسه عمومي باشد نظر مؤسسه تولیدکننده اطالعات مبنای   ـ14ماده

انتشار یا ارائه آن اطالعات به متقاضیان خواهد بود. متقاضي اطالعات باید طبق مواد قبلي نسبت به مطالبه  

تي که بین این مؤسسات در انتشار  اطالعات از آن مؤسسه اقدام کرده و اختالفش با مؤسسه را رفع کند. در صور

عمومي یا ارائه اطالعات درخواستي اختالف ایجاد شود با تقاضای هر یک از مؤسسات یا گزارش متقاضي  

 .اطالعات، کمیسیون نسبت به رفع آن اختالف اقدام خواهد کرد

د شده است نظر مقام یا  در مورد انتشار یا دسترسي به اطالعاتي که با مشارکت دو یا چند مؤسسه تولی ـ1۵ماده

مرجعي که تولید آن اطالعات را درخواست کرده است مبنای عمل خواهد بود. در صورت بروز اختالف،  

 .کمیسیون تعیین تکلیف خواهد کرد

 سیدعباس صالحي -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات

 «دسترسی آزاد به اطالعات »قراردادهاشیوه نامه انتشار و 

  امه های آیین نو  1387قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 18 ماده این شیوه نامه که براساس 

به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات رسیده، براساس تبصره  17/12/99اجرایي آن، در تاریخ 

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات که مقرر مي دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس   18ماده 2

 .هور رسیده استبه تأیید رئیس محترم جم 01/01/1400جمهور الزم االجرا است در تاریخ 

  :اصطالحات مندرج در این شیوه نامه در معاني زیر به کار مي روند  -1ماده

  1387الف(مؤسسه مشمول:کلیه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزادبه اطالعات مصوب 

 ب ( متقاضي : متقاضي اطالعات قراردادهای عمومي 

 اطالعات   ج( کمیسیون : کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به 

  نیک بینلکترااز قرارداد در این شیوه نامه عبارت است از هر گونه توافق مکتوب یا   منظور از  -2ماده 

مؤسسات مشمول و شخص یا اشخاص حقیقي و حقوقي عمومي یا خصوصي داخلي یا خارجي است که برای  

ي یا انجام امری صورت مي گیرد و در  تبدیل، اسقاط حقوق یا تعهدات یا اختیارات مالي و غیرمال، ایجاد، انتقال
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قرارداد«، »عقد«، »پیمان«، »مناقصه« یا »مزایده«، »توافقنامه«، »موافقتنامه« یا عناوین مشابه قید  »عنوان آن، عبارت 

 . شده است

کلیه قراردادهای عمومي از جمله قراردادهایي که دارای یکي از عناوین زیر باشند اعم از آنکه از   -3ماده 

 : برگزاری مناقصه یا مزایده منعقد شده باشند یا نه، مشمول این شیوه نامه مي شوند طریق

 قراردادهای انجام کار معین  قراردادهای همکاری  قراردادهای وکالت 

 قراردادهای پروژه ای  تفاهم نامه ها  قراردادهای خرید خدمات 

 قراردادهای فروش  قراردادهای خرید کاال  قراردادهای مشاوره 

قراردادهای خرید امالك و   قراردادهای اجاره 

 مستغالت

 قراردادهای سرمایه گذاری 

قراردادهای استفاده از امکانات  قراردادهای اعطای تسهیالت بانکي قراردادهای پیمان 

 دولتي

 )گرنت( قراردادهای کمک  قراردادهای ارائه خدمات  قراردادهای لیسانس 

 -قراردادهای مشارکت عمومي   قراردادهای خصوصي سازی 

 خصوصي 

 قراردادهای پژوهشي 

  قراردادهای ساعتي  قراردادهای مشارکت 

 

استفاده مي    کلیه قراردادهای نمونه )تیپ( که مؤسسات عمومي در روابط قراردادی خود با دیگران -4ماده

،باید عالوه بر انتشار در پایگاه اطالع رساني مؤسسه، در  3کنند از جمله نمونة قراردادهای مذکور درماده 

  .دسترس متقاضیان قرار گیرد

یگر منعقد کرده اند مثل قرارداد مؤسسات عمومي با  قراردادهایي که مؤسسات عمومي با یکد   -5ماده 

سازمان صدا و سیما، با شرکت های دولتي، با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزشي یا پژوهشي، با رعایت  

کمیسیون و شیوه  30/10/1397شیوه نامه های نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتي از اطالعات عمومي مصوب

کمیسیون قابل دسترس 17/12/1399اسرار تجاری از اطالعات عمومي مصوب   نامه نحوه تشخیص و تفکیک

  .خواهد بود
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قراردادهایي که مؤسسات مشمول با اشخاص بخش خصوصي منعقد کرده اند اعم از آنکه اجرای    -6ماده 

یافته باشد، قابل  قرارداد در جریان باشد یا مدت قرارداد به هر دلیل از جمله به دلیل اجرا یا فسخ یا اقاله خاتمه 

دسترس عمومي خواهند بود. در صورتي که قرارداد حاوی شرط رازداری نسبت به کل یا بخشي از مفاد  انتشار و

قرارداد باشد یا افشای اطالعات کل یا بخشي از قرارداد منوط به رضایت طرف خصوصي شده باشد، مؤسسه  

روز نسبت به انتشار   10ظرف مدت حداکثر باید به صورت مکتوب از طرف خصوصي بخواهد نظر خود را  

عمومي یا دسترسي شخص خاص به اطالعات قرارداد اعالم دارد. جز در صورت مخالفت مکتوب طرف  

  .خصوصي، قرارداد قابل دسترس خواهد بود

در مورد قراردادهایي که پس از ابالغ این شیوه نامه تنظیم مي شوند مؤسسات مشمول باید شمول   -7ماده 

  .قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات بر قراردادهای خود را در متن قرارداد به طرف های خود یادآور شوند

صل خصومت و در مقام صلح و  قراردادهایي که مؤسسات عمومي برای رفع غیرقضایي اختالف یا ف  -8ماده 

سازش با یک یا چند شخص از اشخاص متعدد طرف اختالف با خود منعقد مي کنند قابل دسترس خواهند بود  

ف های    مگر آنکه انتشار عمومي یا دسترسي آزاد به آنها، روند فصل اختالف و صلح و سازش را با دیگر طر

ز فیصله اختالفات، قراردادهای مربوط قابل دسترس  اختالف در جریان است مختل کند. در هر صورت پس ا 

 . خواهند بود

قراردادهای خارجي مؤسسات مشمول یعني قراردادهایي که یکي از طرفین آن مؤسسات عمومي   -9ماده 

است و طرف دیگر یا یکي از شرکای او داری تابعیت خارجي است اعم از آنکه محل اجرا ایران باشد یا خارج  

د قراردادهای داخلي قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه حاوی شرط رازداری نسبت به مفاد  از ایران، همانن

این شیوه نامه عمل خواهد شد و یا طبق قانون مجازات انتشار و    6قرارداد باشند که در این صورت طبق ماده 

ورت دسترسي به  بندی شده باشند که در این ص  طبقهدولتي 1353 دولتي مصوب افشای اسناد محرمانه و سری 

کمیسیون انتشار و   30/10/1397دولتي از اطالعات عمومي مصوب ر اسرا   ص وتفکیکآنها تابع شیوه نامه تشخی

 دسترسي آزاد به اطالعات خواهد بود 

قراردادهایي که بین طرفین بخش خصوصي منعقد شده است ولي به عنوان اسناد مثبته یا به ضمیمه    -10ماده

ار مؤسسات عمومي قرار گرفته است در صورتي که مبنا و مستند تصمیم مؤسسات  یک درخواست در اختی
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عمومي قرار گیرند و آن تصمیمات، علني و قابل دسترس باشند به عنوان اسناد پشتیبان و همراه با اصل تصمیم و  

  ب مصوي با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطالعات خصوصي و شخصي از اطالعات عموم

 17/12/1399نحوه تشخیص و تفکیک اسرار تجاری از اطالعات عمومي مصوب  و شیوه نامه29/07/1397

 .کمیسیون به اطالعات قابل دسترس خواهند بود

قراردادهای استفاده از نیروی انساني نظیر قراردادهای استخدام، خاتمه قرارداد ، تمدید قرارداد،     -11ماده  

نامه تشخیص و تفکیک اطالعات خصوصي و شخصي از اطالعات  تبدیل وضعیت قراردادی با رعایت شیوه 

 .کمیسیون قابل دسترس خواهند بود 29/07/1397ی مصوب   عموم

متقاضي مي تواند حسب مورد درخواست دسترسي به کل یا بخشي از متن قرارداد امضا شده از   -12ماده

 : جمله موارد زیر را داشته باشد

 کامل قرارداد عنوان (1

 و ناظران قرارداد،  مشخصات طرفین (2

 شیوه اعتبارسنجي طرف قرارداد (3

 مشخصات پیمانکاران فرعي  (4

 موضوع قرارداد  (5

 مبلغ قرارداد )عوض( و نحوه پرداخت آن  (6

 مدت قرارداد  (7

 اد تاریخ شروع و خاتمه قرارد (8

 ( مکان تنظیم قرارداد)وقوع عقد(ومکان انجام تعهد )اجرای قرارداد (9

 ضمینهای ،قراردادت (10

 د شروط ضمن عق (11

 روش پیش بیني شده برای حل و فصل اختالفات ناشي از قرارداد  (12

 ( مفاد ناظر به فورس ماژور )قوه قاهره( و تعدیل قرارداد ) تعسر در اجرای قرارداد (13

 مفاد ناظر بر فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد  (14

 و نحوه مالکیت و بهره برداری از آنها  داد مشخصات محصول و نتایج مورد نظر از قر (15

 اصالحات و الحاقات قرارداد ضمایم،  (16
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اطالعات مرتبط با قرارداد که به مناسبت انعقاد یا اجرای آن به مؤسسه عمومي تسلیم شده یا در   -13ماده 

مؤسسه عمومي تولید شده است همانند پیشنهاد یا طرحنامه، طرح تجاری، صورتجلسات انپژوهشي تخاب طرح،  

کار و گزارش های ناظر یا ناظران قرارداد نیز ه تبعیت از اصل   بگزارش ارزیابي و داوری، گزارش های پیشرفت

  .قرارداد، قابل انتشار و دسترس خواهند بود

مؤسسات مشمول باید اطالعات آماری زیر درخصوص قراردادهای خود را در دسترس متقاضیان  -14ماده 

 :قرار دهند

 تعداد قراردادهای منعقد شده به تفکیک سال و ماه، (1

 وع ردادهای منعقد شده از نظر عنوان و موضانواع قرا  (2

 تعداد قراردادهای داخلي و خارجي  (3

 تعداد قراردادها با دیگر مؤسسات عمومي  (4

 تعداد قراردادها با بخش خصوصي (5

 تعداد اشخاص حقیقي و حقوقي طرف قرارداد  (6

 مبلغ پیش بیني شده در قراردادهاکمترین و بیشترین  (7

 جه اجرا تعداد قراردادهای خاتمه یافته در نتی (8

 تعداد قراردادهای اصالح یا تکمیل یا تعدیل شده  (9

 تعداد قراردادهای فسخ شده   (10

 ه تعداد قراردادهای تمدید شد  (11

 عداد قراردادهای منتقل شده به اشخاص دیگر ت (12

 میزان درآمدهای مؤسسه از محل قراردادها  (13

 انواع تضمین ها  (14

 ن داوری است تعداد دعاوی قراردادی که با داوری حل و فصل شده یا در جریا (15

 دعاوی قراردادی که در مراجع قضایي رسیدگي شده یا در حال رسیدگي است  (16

متقاضي مي تواند اطالعات قرارداد مورد نظر خود را از هر مؤسسه مشمول که طرف قرارداد است   -15ماده 

 ي مطالبه کند. چنانچه اطالعات قرارداد در پایگاه اطالع رساني قراردادهای عمومي به نشان 
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http://cdb.mprog.irیا سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشاني   http://setadiran.ir   بارگذاری شده باشد

  .مؤسسه مي تواند متقاضي را به اطالعات موجود در سامانه های مذکور ارجاع دهد

در صورت بروز اختالف درچگونگي پاسخ به درخواست های متقاضیان یا انتشار عمومي    -16ماده 

کمیسیون 15/02/1397نامه رفع اختالف در چگونگي ارائه اطالعات مصوب  شیوهاطالعات قراردادها بر اساس 

 . یری الزم صورت خواهد گرفتگرسیدگي و تصمیم 

 

 ( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 8) آیین نامه اجرایی ماده 

 

 ي تعالبسمه 

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

( 8به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و به استناد ماده ) 1400/ 23/3در جلسه  ران یوزئتیه

را به شرح زیر   شده ادیاجرایي ماده  نامهن ییآ - 1387مصوب  -قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 

 تصویب کرد:

 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ( 8اجرايي ماده )  نامهن يیآ

 : روندي م، اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار نامهن ییآ در این  -1ماده 

 - 1387مصوب  -قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  قانون: -1

 .قانون( 18کمیسیون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات موضوع ماده )كمیسیون:  -2

 .اطالعاتسامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به  سامانه:  -3

http://setadiran.ir/
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  ازجمله و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان  هاسازمان :مؤسسات عمومي -4

، نهادهای انقالبي، نیروهای  های شهردار قانون مدیریت خدمات کشوری، ( 5اجرایي موضوع ماده ) یهادستگاه

اعم از آنکه مستلزم ذکر   هاآن نهادهای وابسته به  ،هاسازمان ، هاشرکتقننه و مؤسسات، مسلح، قوای قضاییه و م

با رعایت تبصره   شوندي میا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و مؤسساتي که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره 

علق به  سهام آن مت( 50)  درصدپنجاه قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ( 10ماده )

 دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسالمي ایران ذکر شده است. 

مؤسسات غیرعمومي که ماهیت غیرانتفاعي داشته   :خدمت عمومي دهندهارائهمؤسسات خصوصي  -۵

از   هاآن که فهرست  مؤسساتاین  ازجملهاست.  هاآنیا صنفي بر عهده  یاحرفه یک یا چند خدمت  ارائهو 

 :و روزآمد خواهد شد عبارت است ازسوی کمیسیون تهیه شده و در سامانه منتشر 

 قانون خاص ایجاد شده اند. موجببه و صنفي کشور که  یا حرفه  یهاسازمان کلیه  -الف

 .کنندي مقانون نظام صنفي تشکیل شده و فعالیت  موجببه صنفي که  یهاه یاتحاد -ب

  ی هابنگاه و مؤسسات مالي و اعتباری خصوصي و کلیه  هابانک  ازجملهاقتصادی عمومي  یهابنگاه  -پ

 .خدمات انحصاری دهندهارائه 

گذاشته شده است مانند   هاآن خاص بر عهده  یها ت یمأمورخصوصي که طبق قانون،  یهاتشکل -ت

 .کنندگانمصرف حمایت از  ی هاانجمن

خود برای دسترسي به اطالعات مشمول قانون   درخواست تواندي م هر شخص حقیقي و حقوقي ایراني  -2ماده 

خدمات عمومي موظفند   دهندهارائه کند. کلیه مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي  ارائهرا از طریق سامانه 

 امکان دسترسي شهروندان به اطالعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.

فراهم   الزم را برای ایجاد دسترسي یهارساخت یزوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است  -تبصره

 نماید.
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، درخواست خود  اندنشده برای دسترسي به اطالعات مؤسساتي که در سامانه فعال  توانندي ممتقاضیان  -3ماده 

عمومي در دسترس خواهد بود،   طور به را در قالب برگه )فرم( مخصوصي که به تصویب کمیسیون رسیده و 

 کنند. ارائهالکترونیک یا حضوری   صورت به

. مهلت شودي م  ارائهتاریخ ثبت به متقاضي  با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و -4ماده 

. در مورد  شوديمروز کاری برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت شده در این رسید محاسبه ( 10قانوني )

نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابالغ درخواست به مؤسسه   نامهن یی آاین ( 3موضوع ماده )  یهادرخواست 

 .شودي مشروع 

درخواست متقاضي در سامانه باید حاوی اطالعات هویتي شامل نام و نام خانوادگي شماره ملي برای   -۵ماده 

اشخاص حقیقي، شناسه ملي برای اشخاص حقوقي، مشخصات نماینده قانوني، نشاني اقامتگاه یا نشاني پستي و  

شماره   صرفاًشمول قانون، شماره تماس باشد. مشخصات متقاضي در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات م

 درخواست اعالم خواهد شد.

خود را با قید عنوان، محدوده زماني معین، تاریخ و مرجع   يدرخواستمتقاضي اطالعات باید اطالعات  -6ماده 

آن اطالعات فراهم شود.  ارائهمشخص کند که امکان جستجو و  یاگونه به  موردنظرتولید یا نگهداری اطالعات 

را برای اصالح یا رفع ابهام احتمالي درخواست خود راهنمایي   کنندهدرخواست  ،درخواست کنندهافت یدر

 اولیه درخواست اطالعات را تصویب و در اختیار متقاضیان قرار دهد.   کار برگ. کمیسیون موظف است کنديم

باالترین مقام مجاز یا نماینده  درخواست اطالعات از سوی اشخاص حقوقي باید حسب مورد از سوی  -7ماده 

 قانوني آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.

متقاضي دسترسي به اطالعات شخصي، باید مدارك مؤید هویت، سمت )والیت، قیمومت و وکالت(  -8ماده 

خاص ثالث )فاقد  کند. دسترسي اش ارائهو اختیار دسترسي به اطالعات شخصي را همراه با درخواست خود 

  ها آنبه  هاداده سمت و اختیار( به اطالعات شخصي دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که 

 یهاسامانهاطالعات با همکاری کمیسیون و  یفناور. وزارت ارتباطات و شوديممربوط  هاآن تعلق دارد یا به 

 ساعت اقدام خواهد کرد. ( 48احراز هویت، نسبت به بررسي هویت و سمت متقاضیان اطالعات شخصي ظرف )
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چنانچه اطالعات شخصي یا اطالعات مربوط به حریم خصوصي در سند یا حاملي گنجانده شده باشد   -9ماده 

از سایر اطالعات، اطالعات   هاآن کردن یا تفکیک  نامي بکه مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا 

قابل  کهآن درخواستي در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخي اطالعات شخصي در 

 شدن است، خودداری شود. نامي ب حذف یا 

  ی ها گاه ی پامؤسسه یا سایر  يرساناطالع درخواست اطالعاتي که انتشار عمومي یافته است و در پایگاه   -10ماده 

است، از طریق   دسترسقابل عمومي مانند روزنامه رسمي با پایگاه ملي قوانین و مقررات کشور  ي رساناطالع 

 .شوديمسامانه به پایگاه مربوط ارجاع  

خود را حسب مورد از هر یک از مؤسسات زیر مطالبه   موردنظر اطالعات  توانديممتقاضي اطالعات  -11ماده 

 کند:

 که سند را تولید یا دریافت کرده است. یامؤسسه  -1

 که سند را به مؤسسات عمومي یا خصوصي ابالغ کرده است. یامؤسسه  -2

 .کنديمکه در اجرای وظایف قانوني خود به آن سند استناد  یامؤسسه  -3

 ن وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد. قانو موجببه که  یاموسسه  -4

اطالعات به متقاضي شود با تقاضای هر  ارائهختالف مؤسسات مشمول قانون منجر به عدم اچنانچه  -12ماده 

اطالعات اقدام خواهد   ارائهیک از مؤسسات یا گزارش متقاضي اطالعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول 

 کرد.

 :زیر اقدام کنند صورتبه شهروندان  یهادرخواستمؤسسات مشمول قانون باید در پاسخ به  -13ماده 

 هادرخواست زمان ممکن به  نیترع یسر با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطالعات درخواستي، در  -1

 روز کاری باشد. ( 10بیش از ) تواندينم درهرحالپاسخ دهند. این زمان 

اطالعات بر اساس درخواست مقدور   ارائهکه  یاگونه به چنانچه اطالعات درخواستي مبهم یا کلي باشد  -2

روز کاری و با قید دلیل رد  ( 10باید ظرف ) درخواستنباشد و پس از ارتباط با متقاضي رفع ابهام میسر نشود. 

 شود.
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اگر اطالعات درخواستي در مؤسسه موجود نباشد ولي مؤسسه از وجود آن در سایر مؤسسات آگاه باشد،  -3

تقاضي  را دارد ارجاع دهد. در این صورت، م يدرخواست که اطالعات  یامؤسسهمتقاضي را به  توانديم

 .کندي مدرخواست جدید ثبت 

آن وجود داشته باشد، باید ضمن   ارائهاگر اطالعات درخواستي در مؤسسه موجود باشد ولي منع قانوني برای  -4

 .قانون اعالم کنند (17تا )( 13رد درخواست، مستند و توجیه قانوني خود را با استناد به مواد )

چنانچه پذیرش بخشي از درخواست با منع قانوني مواجه باشد باید نسبت به تفکیک بخش دیگر از آن و   -5

 اطالعات درخواستي اقدام شود. ارائه

صورت گیرد که   ی اگونهبه دسترسي به اطالعات باید از طریق سامانه و  یهادرخواستپاسخ به  -14ماده 

 باشد. يابیردقابل شفاف و  کامالًفرایند و چگونگي پاسخ، 

همه   تواندي مباالترین مقام مؤسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و  -1۵ماده 

یا بخشي از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانوني به یکي از واحدهای سازماني مؤسسه تفویض  

 کند.

در صورت پذیرش درخواست متقاضي و وجود اطالعات   توانندي م مؤسسات مشمول قانون  -16ماده 

امانه ارجاع  ي را جهت دریافت اطالعات به آن سخاص خود، متقاض يرساناطالع ا پایگاه یدرخواستي در سامانه 

خود   موردنظرامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه واست از سشهروندان را به حذف درخ توانندي نمدهند اما 

 ملزم کنند.

در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانوني یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ   تواندي م متقاضي  -17ده ما

این   کهي درصورتروز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعالم کند و ( 20شده، اعتراض خود را ظرف ) ارائه

اعتراض مؤثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگي و حل اختالف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. 

 مصوب کمیسیون خواهد بود. نامهوهیش موجببه نحوه دریافت و بررسي این اختالفات 

مواجه باشند،  تردیدشهروندان با ابهام و  یهادرخواست چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به  -18ماده 

  ارائه اختالف رویه در  . کمیسیون نیز در صورت اطالع از وجودباشنديمموظف به استعالم از کمیسیون 
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نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای همه   تواندي م  رأساًاطالعات، 

 .مؤسسات مشمول الزم االتباع است

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي  ( 54اجرایي موضوع ماده ) ی هادستگاه  -19ماده 

را وصول نمایند و   افزار نرم مجازند درآمدهای ناشي از فروش نشریات، کتب و  - 1384مصوب  -( 1دولت )

کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل   یدار خزانه وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد 

قرار   ربطی ذ  یهادستگاه سنواتي منظور خواهد شد در اختیار  یهابودجه که به همین منظور در اعتبارات ردیفي 

خدمات با پیشنهاد کمیسیون به تصویب  ارائههزینه نمایند. تعرفه  الذکرفوقتا جهت انجام خدمات  ردیگيم

 .رسدي م ران یوزئتیه

خدمات فوق   ارائهمجازند با تصمیم مراجع ذیصالح در قبال  نامهن ییآسایر مؤسسات مشمول این  -تبصره

با رعایت   شودي ممنظور  هاآن مربوط واریز و از محلي که در بودجه مصوب  یهاحساب مبالغي وصول و به 

 قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند. 

( حبند ) ،30/6/1394 مورخ ـه51979ت /84348شماره  نامهب یتصو، نامهن یی آاز تاریخ ابالغ این  -20ماده 

اجرایي قانون انتشار و دسترسي آزاد به   نامهن ییآ( 11و تبصره ماده )( 5و )( 4مواد ) ،(3، تبصره ماده )(1ماده )

 .شودي ملغو  1/9/1393 مورخ ـه49016ت/99517شماره  نامهب یتصواطالعات موضوع 

 اسحاق جهانگیری 

 جمهور س یرئمعاون اول  

 

 

 

  → ب رای عضویت در کانال تلگرام وکالپرس اینجا کلیک کنید  ←

 → برای بازدید از سایت وکالپرس اینجا کلیک کنید  ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام وکالپرس  اینجا کلیک کنید  ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی وکالپرس  عضو شوید  ←

https://t.me/vokalapress
https://vokalapress.ir/
https://www.instagram.com/vokalapress/
https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify
https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/


77 

 

 
 

 
 

 

https://dadbazar.com/shop/
https://vokalapress.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87/

