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  بسمه تعالي

 
ازمان مديريت و هاي سراسر كشور و س بخشنامه به وزارت كشور، استانداري

  ريزي استان هاي مديريت و برنامه  سازمان-ريزي كشور برنامه
  

  
همـاهنگي الزم در    هاي كشور براي ايجاد پورتال استاني و به منظـور ايجـاد               با عنايت به فعاليت استان      

 نظام اداري  هاي مذكور و حصول اطمينان از كيفيت آنها، كميسيون تخصصي اتوماسيون محتواي پورتال
هـا و عنـاوين اطالعـات         ، سرفصل 22/4/1383رساني در جلسه نوزدهم مورخ       عالي اطالع  وابسته به شوراي  

  .شرح پيوست تصويب نمودافزاري آن را به  هاي نرم پورتال استاني و حداقل ضوابط و ويژگي
ها مكلفند ضمن رعايت موارد مذكور در تهيه پورتال استان، طراحي سـاختار پورتـال                 كليه استانداري   

و معماري اطالعات آن را جهت بررسي و تأييـد بـه كميـسيون تخصـصي اتوماسـيون نظـام اداري ارسـال                       
ك، نظرات خود را اعالم خواهـد     اين كميسيون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از دريافت مدار          . نمايند

  . استان اقدام نمايند سازي پورتال ها نسبت به پياده كرد تا پس از آن استانداري
اكنـون نيـز قابـل        بديهي است تهيه، گردآوري و ساماندهي اطالعات مورد نيـاز پورتـال اسـتان از هـم                  

  .انجام است
  

  التوفيق... من ا
  آزاد محمود عسگري

  و سرمايه انسانيمعاون توسعه مديريت 
  و

  رئيس كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري
  



  ها و عناوين اطالعات و امكانات پورتال استاني سرفصل
  

  : ها و اطالعات و امكانات زير باشد  استاني بايد حداقل حاوي سرفصل1پورتال  
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 آمارهاي استان -10

مـصوب شـوراي   » هـاي توسـعه   از برنامه اقالم آماري ثبتي مورد ني    «ين اقالم آماري بايد از مجموعه       عناو -11
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  تجارت و صنعت -1-1
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 انرژي -1-3

                                                 
1- Portal 
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 مراكز تجاري و خدماتي  -26

 گذاري استان هاي سرمايه معرفي فرصت -27



 تقويم -28

 اوقات شرعي استان -29
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  امكانات -ح
پيونـد بـه بخـش پـست الكترونيكـي در همـه             .  رايگـان بـه كـاربران      6ارائه سرويس پست الكترونيكـي     -1

 .پورتال موجود باشدصفحات 

هـاي مـوردنظر شـامل مـتن،          هاي جـستجو در دسـته       بندي يافته   جستجوي ساده و پيشرفته با امكان گروه       -2
  ها و امكان انجام عمل جستجو در تمامي صفحات پورتال  سايت تصوير، اخبار و وب

  و امكان رجوع و دسترسي به آن از تمامي صفحات پورتال Onlineراهنماي  -3
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مـثالً ارسـال اخبـار، تغييـرات ايجـاد شـده در پورتـال، قـوانين و                  . مايلند از آن باخبر شوند، آگـاه كنـد        

 ...مقررات جديد و 

براسـاس حـروف الفبـا و      ) »ب«مربـوط بـه بخـش       (بندي و ارائـه فهرسـت خـدمات دولتـي             امكان طبقه  -12
 هاي ارائه كننده خدمات  مچنين دستگاهه

براساس حروف الفبا و همچنين     ) دولتي و غيردولتي   (onlineبندي و ارائه فهرست خدمات        امكان طبقه  -13
 ها و مؤسسات ارائه كننده خدمات و امكان رجوع به آن صفحه از تمامي صفحات پورتال  دستگاه

 به تفكيك شهرها » ج«امكان ارائه اطالعات بخش  -14
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 تماس با ما در صفحه اصلي 

                                                 
1- E-mail 
2- Alert/Notification 



  رساني   مجموعه اطالعات مرتبط در يك صفحه به منظور افزايش امكان اطالعارائه -و
سازي اطالعات در جهت ايجاد ارزش افزوده براي كاربران، فراهم ساختن امكان ارائه  به منظور يكپارچه  

ت تر آنها به اطالعات و خدما تر و سريع هاي دولتي و غيردولتي به شهروندان و دسترسي راحت اطالعات بخش
هاي قبل يا پيوند آنها را كه با هم در ارتباط هستند، در يك  توان انواع اطالعات ارائه شده در سرفصل مختلف، مي

» ب«توان اين امكان را فراهم نمود كه مثالً اگر شهروندي در بخش  در اين صورت مي. صفحه مجتمع نمود
هاي مورد عمل آن  اند از همان صفحه به فرمبندي موضوعي خدمات، خدمتي را انتخاب نمايد، بتو قسمت تقسيم

خدمت، مكان جغرافيايي ارائه خدمت روي نقشه شهر، نشاني پستي، شماره تلفن و آدرس پست الكترونيك 
به عنوان مثالي ديگر، اگر گردشگري در قسمت آثار باستاني و . دستگاه ارائه دهنده خدمت دسترسي پيدا كند

يك آثار باستاني شد، بتواند مكان آن مجموعه روي نقشه محل مربوط، ساعات تاريخي وارد اطالعات مربوط به 
هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي به آن محل و ساعت كار  هاي دسترسي به آن محل، سرويس بازديد، راه

 آنها، وضعيت آب و هوايي محدوده آن محل، ساير آثار باستاني و تاريخي و مراكز ديدني نزديك آن و مراكز
  .هاي معتبر در محدوده آن محل را نيز مشاهده نمايد اقامتي و رستوران

توانند باهم در ارتباط باشند  در ادامه اين بخشنامه حداقل عناوين اطالعاتي موجود در پورتال استاني كه مي  
جدول، الزم به ذكر است كه اين . آمده است» جدول ارتباط عناوين اطالعاتي موجود در پورتال استاني«در 

تواند  دهد و هر استان بسته به نياز و سليقه خود مي حداقل عناوين اطالعات مرتبط در يك پورتال را نشان مي
ديگر عناوين اطالعاتي مرتبط با هم را تشخيص دهد و با توجه به شكل ظاهري و طراحي صفحات پورتال، 

  . اطالعات مرتبط با هم يا پيوند آنها را در يك صفحه مجتمع نمايد
  
  
  



    جدول ارتباط عناوين اطالعاتي موجود در پورتال استاني
 اطالعات مرتبط عنوان اطالعاترديف

1 
اطالعات عمومي 
  زندگي در استان

 )بخش الف  (

هـا و مراكـز تحقيقـاتي،         ها و مؤسسات و مراكـز آمـوزش عـالي، پژوهـشگاه             نقشه استان، دانشگاه  
هـاي    هـا و سـنت      رفي اجمالي تاريخ، فرهنـگ، آيـين      گذاري استان، مع    هاي سرمايه   معرفي فرصت 

  ها و مؤسسات خصوصي هاي استخدام و پيوند شركت  و بودجه استان، آگهي استان، گزارش برنامه

  تجارت و صنعت 2
 )بخش ب (

نقشه استان، اطالعات مربوط به حمل و نقل عمومي، دفاتر ثبت اسناد رسمي، اطالعات صـنايع و                 
ت معادن، اطالعات مربوط به تجارت، بازرگاني و خدمات، مراكز تجاري           مراكز صنعتي، اطالعا  

هـاي در     هـا و پـروژه      هاي سرمايه گذاري استان، تقويم ، وضعيت طرح         و خدماتي، معرفي فرصت   
ها، اطالعات مربـوط بـه تغييـر          ها و مزايده    برداري از آنها، مناقصه     دست اجرا و زمان افتتاح و بهره      

هاي اسـتاني ، پيونـد شـركت هـا و موسـسات خـصوصي،                 ، پيوند دستگاه  در ارائه خدمات دولتي   
 هاي متداول، نظرسنجي و شكايات  كتابخانه الكترونيكي، راهنماي استفاده از پورتال، پرسش

  فرهنگ و هنر 3
 )بخش ب (

هاي   ها و مؤسسات و مراكز آموزش عالي، سينماها، تئاترها و سالن             دانشگاه نقشه استان، آموزش،  
ها و مراكز ديدني، ساعات بازديد از آثـار باسـتاني             اجراي موسيقي، آثار باستاني و تاريخي، موزه      

هـا،    ها و مراكـز ديـدني، اخبـار فرهنگـي، هنـري و علمـي، سـمينارها و همـايش                     و تاريخي، موزه  
هـاي تجـاري، كتابخانـه الكترونيكـي،          تغيير در ارائه خدمات دولتـي، آگهـي       اطالعات مربوط به    

 هاي متداول، نظرسنجي و شكايات  راهنماي استفاده از پورتال، پرسش

4 
كشاورزي و محيط 

  زيست
 )بخش ب( 

ها و مراكز تحقيقاتي، اطالعات كـشاورزي و دامـداري،            نقشه استان، جغرافياي استان، پژوهشگاه    
هـا و   گذاري استان، جاذبـه  هاي سرمايه خدمات كشاورزي و دامداري، معرفي فرصت   مراكز ارائه   

هاي طبيعي، اخبارمربوط بـه كـشاورزي، اخبـار محـيط زيـست، اخبـار حـوادث غيرمترقبـه                     مكان
هـا، اطالعـات مربـوط بـه تغييـر در ارائـه               طبيعي و غيرطبيعـي،  هواشناسـي، سـمينارها و همـايش           

ــه الك ــال، پرســش خــدمات دولتــي، كتابخان هــاي متــداول،  ترونيكــي، راهنمــاي اســتفاده از پورت
 نظرسنجي و شكايات

  بهداشت و درمان 5
 )بخش ب(

هـا، مطـب پزشـكان، اورژانـس و آمبـوالنس،       هـا، داروخانـه   ها و درمانگـاه   نقشه استان، بيمارستان  
هـاي    شاطالعات مربوط به تغييـر در ارائـه خـدمات دولتـي، راهنمـاي اسـتفاده از پورتـال، پرسـ                    

 متداول، نظرسنجي و شكايات 

 )بخش ب(آموزش  6

اطالعات عمومي زندگي در استان، مسكن و شهرنشيني، علـوم، فنـاوري و ارتباطـات، اشـتغال و                  
هـاي رسـمي امـالك، مـدارس و           نيروي انساني، اطالعات مربوط به حمل و نقل عمومي، آژانس         

هـا و مؤسـسات و مراكـز          ، دانـشگاه  اي   و حرفـه    هـا، مؤسـسات و مراكـز آمـوزش فنـي            آموزشگاه
هـا،    هـا و مراكـز تحقيقـاتي، كتابخانـه          هاي علوم ديني، پژوهشگاه     آموزش عالي، مدارس و حوزه    

هـا و آب و هـوا، سـمينارها و            ها، وضعيت روزانه راه     تقويم، نقشه استان، نقشه شهرهاي استان، راه      
هـا، مراكـز تحقيقـاتي و     ژوهـشگاه هـا و مراكـز آمـوزش عـالي، پيونـد پ          ها، پيوند دانشگاه    همايش
هــاي متــداول،  فنــاوري، كتابخانــه الكترونيكــي، راهنمــاي اســتفاده از پورتــال، پرســشهــاي  پــارك

  نظرسنجي و شكايات

  مسكن و شهرنشيني 7
 )بخش ب(

هــا و  هــا، شــهرها، بخــش نقــشه اســتان، اطالعــات عمــومي زنــدگي در اســتان، معرفــي شهرســتان
 نيروي انساني، اطالعات مربوط به حمل و نقـل عمـومي، دفـاتر ثبـت                روستاهاي استان، اشتغال و   



هاي رسمي امالك، نقشه شهرهاي استان، اطالعات مربوط به تغيير در ارائـه   اسناد رسمي، آژانس  
هاي متداول، نظرسـنجي و       دولتي، كتابخانه الكترونيكي، راهنماي استفاده از پورتال، پرسش       خدمات  
  شكايات



  )ادامه(عناوين اطالعاتي موجود در پورتال استاني   جدول ارتباط 
  

  

 اطالعات مرتبط عنوان اطالعاترديف

  اشتغال و نيروي انساني 8
 )بخش ب(

گـذاري اسـتان،      هاي سـرمايه    اي، معرفي فرصت    نقشه استان، مؤسسات و مراكز آموزش فني و حرفه        
ام، كتابخانـه الكترونيكـي،     هـاي اسـتخد     اطالعات مربوط به تغيير در ارائـه خـدمات دولتـي، آگهـي            

 هاي متداول، نظرسنجي و شكايات راهنماي استفاده از پورتال، پرسش

   و نقل ها و حمل راه 9
 )بخش ب(

ها، وضـعيت روزانـه    نقشه استان، اطالعات مربوط به حمل و نقل عمومي، خدمات انتظامي، نقشه راه    
اي دردسـت اجـرا و زمـان افتتـاح و     هـ  هـا و پـروژه   ها و آب و هـوا،  هواشناسـي، وضـعيت طـرح            راه
برداري از آنها، اطالعـات مربـوط بـه تغييـر در ارائـه خـدمات دولتـي،  كتابخانـه الكترونيكـي،                         بهره

  هاي متداول، نظرسنجي و شكايات  راهنماي استفاده از پورتال، پرسش

  امور قضايي و قوانين 10
 )بخش ب(

ها،   اج و طالق، خدمات انتظامي، سمينارها و همايش       نقشه استان، دفاتر ثبت اسناد رسمي، دفاتر ازدو       
 هاي متداول، نظرسنجي و شكايات كتابخانه الكترونيكي، راهنماي استفاده از پورتال، پرسش

  ايرانگردي و جهانگردي 11
 )بخش ب(

نقشه استان، اطالعات عمومي زندگي در استان، جغرافياي استان، اطالعات مربوط بـه حمـل و نقـل                  
العات راهنماي گردشگران و ارائه خـدمت بـه آنهـا، هواشناسـي، اطالعـات مربـوط بـه                   عمومي، اط 

تغييردر ارائه خدمات دولتي، پيوند مراكـز تفريحـي، پيونـد دفـاتر مـسافرتي، پيونـد مراكـز اقـامتي،                     
 هاي متداول، نظرسنجي و شكايات  كتابخانه الكترونيكي، راهنماي استفاده از پورتال، پرسش

12 
  هاي  تمعرفي فرص

  گذاري استان  سرمايه
 )هاي الف و ج بخش(

نقشه استان، محصوالت توليدي صنعتي، كـشاورزي و خـدماتي و مـشاغل اصـلي اسـتان، آمارهـاي                   
رساني و ارائه خدمات دولتـي، اطالعـات صـنايع و مراكـز صـنعتي، اطالعـات معـادن،                     استان، اطالع 

ت، بازرگاني و خدمات، گزارش برنامه و       اطالعات كشاورزي و دامداري، اطالعات مربوط به تجار       
بـرداري از آنهـا،    هاي در دسـت اجـرا و زمـان افتتـاح و بهـره              ها و پروژه    بودجه استان، وضعيت طرح   

ها و مؤسسات خصوصي، راهنمـاي اسـتفاده     هاي تجاري، پيوند شركت     ها، آگهي   ها و مزايده    مناقصه
 هاي متداول  از پورتال و پرسش

  ها يدهها و مزا مناقصه 13
 )بخش هـ(

رساني و ارائه خدمات دولتي، اطالعات صنايع و مراكز صنعتي، اطالعات معادن،              نقشه استان، اطالع  
گـذاري اسـتان،    هـاي سـرمايه   اطالعات مربـوط بـه تجـارت، بازرگـاني و خـدمات، معرفـي فرصـت           

بخانـه  هـا و مؤسـسات خـصوصي، كتا         هاي استاني، پيونـد شـركت       هاي تجاري، پيوند دستگاه     آگهي
 هاي متداول و تبليغ يا نشر آگهي  الكترونيكي، راهنماي استفاده از پورتال، پرسش

  ها سمينارها و همايش 14
 )بخش هـ(

ها، پيوند استانداري، پيونـد       ها و مسافرخانه    نقشه استان، اطالعات مربوط به حمل و نقل عمومي، هتل         
 هاي متداول، جستجو و تبليغ يا نشر آگهي  شهاي استاني، راهنماي استفاده از پورتال، پرس دستگاه

  هاي تجاري آگهي 15
 )بخش هـ(

هـاي   رساني و ارائه خدمات دولتي، اطالعات مربوط به حمـل و نقـل عمـومي، پيونـد دسـتگاه        اطالع
 ها و مؤسسات خصوصي، راهنماي استفاده از پورتال و امكان تبليغ يا نشر آگهي اني، پيوند شركتاست

 )بخش ح(نظرسنجي  16

هـاي اجرايـي اسـتان، وضـعيت          هاي دستگاه    و بودجه استان، گزارش     آمارهاي استان، گزارش برنامه   
بـرداري از آنهـا، انتخابـات و نتـايج آن،             هاي در دست اجـرا و زمـان افتتـاح و بهـره              ها و پروژه    طرح

 هاي متداول راهنماي استفاده از پورتال و پرسش



  افزاري پورتال استاني رمهاي ن حداقل ضوابط و ويژگي  
  

  :افزاري زير را دارا باشد ها و امكانات نرم پورتال استاني بايد حداقل ويژگي  
  

  اصول كلي طراحي پورتال-الف

كـه اسـتفاده از آن    طـوري ه در طراحي پورتال بايد سطوح مختلف مهارت كاربران مدنظر قرار گيرد، ب            -1
 .تا حد ممكن ساده شود

 .اي باشد كه بازكردن صفحات پورتال در حداقل زمان ممكن انجام پذيرد حجم اطالعات به گونه -2

 .پذير باشد ساختار پورتال برحسب حجم خدمات و اطالعات ارائه شده انعطاف -3

 .شكل و قالب ظاهري پورتال زيبا باشد -4

 .چارچوب الزم براي ايجاد اجزاي پورتال، موجود و استفاده از آن آسان باشد -5

بنـدي خاصـي      هاي ساختار نيافته و اطالعاتي كـه در تقـسيم           ويژه در مورد داده    اطالعات و خدمات، به    -6
 .بندي باشند گيرند، قابل دسته قرار نمي

 . محتوا و خدمات پورتال بايد مطابق نياز كاربران و نه ساختار سازماني دولت تنظيم شود -7

 
  مديريت پورتال-ب

  ز به احراز هويت دارندامكان احراز هويت كاربران براي انجام اموري كه نيا -1
  امكان ايجاد سطوح مختلف دسترسي براي كاربران -2
 امكان مديريت و اعمال تغييرات مورد نياز در پورتال بدون ايجاد وقفه در كار آن  -3

مربــوط بــه سرفــصل (امكــان اعمــال تغييــرات و اصــالحات يــا بــه روزرســاني اطالعــات هــر دســتگاه   -4
 توسط خود آن دستگاه ) بخشنامهرساني و ارائه خدمات دولتي اين  اطالع

هاي آماري از عملكرد كاربران پورتـال بـراي ارائـه بـه مـديران پورتـال بـه منظـور                  امكان تهيه گزارش   -5
 ريزي جهت بهبود عملكرد آن برنامه

گيري دقيق از وقايع سيستم به طوري كه دقيقاً مشخص شود كه چه اتفاقي در چه زماني           امكان گزارش  -6
 . رخ داده است

 



   ضوابط فني و امكانات الزامي-ج
  : در بانك اطالعاتي9براي اجراي عمليات جستجو  8ايجاد يك سرويس وب -1

سازي  هاي اطالعاتي مختلف و يكپارچه به منظور ايجاد امكان دسترسي به اطالعات موجود در بانك  
رتال استان آنها، بايد يك سرويس وب براي اجراي عمليات جستجو روي تمامي اطالعات موجود در پو

سايت ديگر به دنبال فهرست  در اين صورت به عنوان مثال چنانچه كاربري از طريق يك وب. ارائه شود
سايت از طريق فراخواندن سرويس وب  مشاغل دولتي در كل كشور باشد، موتور جستجوي آن وب

  .دهد ه به كاربر نشان ميبندي شد پورتال استان، مشاغل موجود در پورتال استان را استخراج و به صورت طبقه
  

  :  11 و اختصاصي سازي 10سازي امكان شخصي -2
اي طراحي شوند كه امكان ارائه صفحه اختصاصي براي هر كاربر و   هاي استاني بايد به گونه پورتال  

 و 12كه كاربران پس از ورود به سيستم و با ارائه نام كاربري سازي آن وجود داشته باشد، به طوري شخصي
وارد صفحه ويژه خودشان شوند و بتوانند آن را به لحاظ ظاهري و محتوايي براساس نياز و  13كلمه عبور

هاي مختلف صفحه  در اين صورت كاربران بايد بتوانند تعيين كنند كه در قسمت. شان تنظيم كنند سليقه
و ارائه خدمات رساني  مانند آمارهاي استان، اطالع(ها، عناوين اطالعات يا امكاناتي  خودشان چه سرفصل

ها و آب و هوا، كتابخانه  دولتي، اطالعات مربوط به حمل و نقل عمومي، تقويم، وضعيت روزانه راه
كنندگان به پورتال،  هاي متداول، دريافت بازخورد مراجعه الكترونيكي، راهنماي استفاده از پورتال، پرسش

. وجود داشته باشد... ) سيستم اعالن و درخواست درج يك خبر يا پيوند در پورتال، نظرسنجي، شكايات، 
تمامي اطالعات موجود در پورتال بايد از لحاظ مكان قرارگيري در صفحه ويژه كاربر، تعداد و نوع 

تا حد امكان قابل تعيين و تغيير ...  و  ها اطالعات موردنياز و نمايش ظاهري مانند رنگ، نوع و اندازه قلم
تواند طبقات مختلفي از كاربران را تعريف و براي هر طبقه سطح  م ميهمچنين سيست. توسط كاربران باشد

اش، سطح دسترسي خاص  در اين صورت هر كاربر با توجه به طبقه. دسترسي خاص آن را مشخص نمايد
كند، يك  شايان ذكر است كه هر زمان كه يك كاربر در سيستم ثبت نام مي. خودش را خواهد داشت
 .شود تشكيل و اطالعات وي در آنجا ثبت ميپروفايل كاربري براي او 

  

                                                 
8- Web Service 
9- Search 
10- Personalization 
11- Customization 
12- User Name 
13- Password 



  : 14اي احراز هويت يك مرحله -3
هاي مختلف پورتال كه نياز به  سيستم بايد اين توانايي را داشته باشد كه براي انجام امور در بخش  

ها و انجام امور  احراز هويت دارند، تنها يكبار احراز هويت كند و پس از آن، براي رفتن به ساير بخش
  .، نياز به احراز هويت مجدد نباشدديگر

  
   : 16 (UTF-8) 15استفاده از كاراكترست يونيكد -4

 يا به منظور 18 يا يك وسيله هوشمند17تمامي اطالعاتي كه در پورتال براي نمايش روي مرورگر  
ارائه ميگردد، بايد با استفاده از كاراكترست ) هاي وب به عنوان خروجي سرويس(ها  تعامل با ساير سيستم

.  مجاز نيستWindows-1256هاي ويژه فارسي مانند  يونيكد باشد و استفاده از ساير كاراكترست
هاي با فرمت يونيكد را كه توسط ديگر  اي طراحي شود كه بتواند رشته همچنين پورتال بايد به گونه

  .شود، بپذيرد هاي وب مرتبط با خود ارائه مي سرويس
  

هاي كاربردي مختلف را  ها و برنامه هاي اطالعاتي، سيستم  ميان بانكپورتال بايد قابليت تبادل اطالعات -5
  . داشته باشدXML19 با استفاده از فرمت 

 

                                                 
14- Single Sign In 
15- Unicode 
16- Unicode Transformation Format -8  
17- Browser 
18- Smart Device 
- Extensible Markup Language 


