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معرفی مرکزملی تبادل اطالعات
بــا پیشــرفت فنــاوری اطالعــات و ایجــاد بســترهای زیرســاخت در کشــور ،لــزوم

حرکــت در مســیر ارائــه خدمــات الکترونیــک یکپارچــه در ایــن بســتر بیشازپیــش

احســاس میشــود.الزمه تحقــق اهــداف عالــی توســعه دولــت الکترونیکــی در ایجاد

زیرســاخت تعاملپذیر،پویــا و یکپارچــه تبــادل اطالعــات و خدمــات دولــت اســت

کــه در ادبیــات ایــن حــوزه تحــت عناویــن مرکــز تبــادل اطالعــات( )NIXیــا گــذرگاه

خدمــات دولــت( )GSBشــناخته میشــود.

ســازمان فنــاوری اطالعــات ایران در راســتای پاســخگویی به تعهــدات محوله دربند

«ب» مــاده  ۴۶قانــون برنامــه پنجــم توســعه و آییننامــه اجرایــی آن و نیز بر اســاس

ضوابــط فنــی و اجرائــی توســعه دولــت الکترونیکــی مصــوب شــورای عالــی فنــاوری
اطالعــات در ایجــاد مرکــز ملــی تبــادل اطالعــات جهــت بــه اشــتراکگذاری خدمــات

الکترونیکــی بیــن دســتگاهی در بســتر شــبکه ملــی اطالعــات اقــدام بــه ایجــاد ایــن

بســتر نمــود .نتیجــه ایــن اقــدام همانــا انجــام تعامــات الکترونیکی بین دســتگاهی
( )G2Gاســت کــه زیرســاخت ارائــه خدمــات دولــت بــه کسـبوکارها( )G2Bو ارائــه

خدمــات دولتبهشــهروندان( )G2Cرا فراهــم میکنــد.

در ایــن راســتا بهعنــوان یــک رویکــرد اصلــی معمــاری ســرویسگرا بــرای

بازمهندســی دولــت و گــذار بــه یکپارچهســازی افقــی ارائــه خدمــات الکترونیکــی در
اســناد پایــه مبنــا قـرار گرفــت کــه ایــن معمــاری ســرویس گـرا اجــازه میدهــد تــا
ســامانههای اطالعاتــی ســازمانها ضمــن برخــورداری از فنــاوری و پیادهســازی

مختــص بــه خــود  ،تبــادل اطالعــات و ســرویس بــا دیگــر ســامانهها بــا بهرهگیــری
از یــک اســتاندارد پذیرفتهشــده امکانپذیــر شــود.

اهداف ایجاد بسترنرمافزاری مرکزملی تبادل اطالعات
مرکزملی تبادل اطالعات با اهداف ذیل ایجاد میشود:

ایجاد بستر تبادل داده ،اطالعات و خدمات بین دستگاههای اجرایی

پیادهســازی زیرســاخت اجـرای چارچــوب قابلیــت بهرهبــرداری متقابــل راهحلهــای
دولت الکترونیکــی()EGIF

آمادهســازی زیرســاخت اســتعالم الکترونیکــی اطالعــات بیــن دســتگاههای

انتقــال اطالعــات امــن و ســریع بیــن ســامانههای مختلــف در بســتر ســازمانهای

فراهمســاختن قابلیــت توســعه ارتباطــات الکترونیکــی دســتگاههای اجرایــی فارغ

تمرکــز تبــادل اطالعــات در قالــب ســرویسها در یــک بســتر واحــد کــه امــکان

اجرایــی

از هرگونــه ماهیــت درونــی ســامانهها و مــکان فیزیکــی واحدهــای اجرایــی دولت

دولتــی از طریق ســرویس

توســعه در ســطح ملــی و حتــی ف ـرا ملــی را فراهــم نمایــد.

مزایای ایجاد مرکزملی تبادل اطالعات
ایجاد بستر تطبیق و ارزیابی صحت ،استناد پذیری و تمامیت اطالعات دولت

فراهــم ســاختن قابلیــت ایجــاد ســریع ســرویسهای جدیــد و ترکیــب مؤلفههای

ایجــاد بســتر ارائــه خدمــات یکپارچه ،بــر لحظه و مطمئــن و زیرســاخت پنجرههای

نرمافـزاری موجود(ســرویس) جهــت اعمــال فــوری تغییرات

ارتقــای امنیــت ،حریــم خصوصــی و حفاظــت از اطالعــات در حــال تبــادل مــردم در

پشــتیبانی فنــاوری اطالعــات

جلوگیــری از ایجــاد بســترهای ارتباطــی زائــد بیــن دســتگاهی و عدم نیاز بــه ایجاد

کاهــش زمــان چرخــه خدمــات دولتــی و توســعه ســامانههای اطالعاتــی بــه خاطر

آن بــا ســرویسهای قابلاســتفاده مجــدد

ارتقــاء ســامانههای اطالعاتــی موجــود بهجــای جایگزینــی و کاهــش پیچیدگــی و

واحــد دسترســی به خدمــات و اطالعــات دولت
دســتگاههای اجرایــی

خطــوط ارتباطــی اختصاصــی بین دســتگاهها جهــت انتقــال اطالعــات و جایگزینی

بهبــود ارائــه خدمــات بــه متقاضیــان اطالعــات بــه دلیــل عــدم نگرانــی از تــوان

ارائه و استفاده از بهترین گزینهها از میان مجموعهای از سرویسهای قابلاستفاده

اســتفاده از موجودیتهــای قابلاســتفاده مجــدد

جلوگیری از ایجاد پایگاههای اطالعات موازی و تکرارپذیر

هزینــه نگهداشــت و زمــان جهــت پیکربنــدی مجدد

انعطافپذیری بستر به دلیل تبدیل انتقال از سطح داده به سرویس

ســرویسهای G2C

استانداردسازی نظام مدیریت اطالعات و دادههای دولت

ایجــاد زیرســاخت قابــل توســعه جهــت بســط ســرویسهای  G2Gبــه

مدل مفهومی مرکزملی تبادل اطالعات
ایــن مــدل مفهومــی ارتبــاط بین

الیههایــی را بیــان میســازد کــه
درمجمــوع بســتر یکپارچــه مرکــز
ملــی تبــادل اطالعــات را شــکل

میدهــد

ذینفعان مرکزملی تبادل اطالعات
نظام تصمیمگیری و برنامهریزی کشور

ارائهدهندگان خدمات پنجره واحد

سازمانها و دستگاههای اجرایی ارائهدهنده خدمات

کلیه نهادهای مدیریت اصناف کشور

سازمانهای نظارتی و بازرسی

نظام مدیریت اجرائی کشور

کلیه دستگاههای اجرایی و در نهایتکلیه کسبوکارها و مردم

دفاتر پیشخوان ارائه خدمات

مجری طرح مرکزملی تبادل اطالعات
سازمان فناوری اطالعات ایران -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
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