
مقّررات و ضوابط شبکه های اطالع رسانی رایانه ای1 

1. مصوب جلسات 482،483،484،485.486،488 مورخ 80/5/9 و 80/5/23 و 80/6/6 و 80/7/3 و 80/8/15 شورای عالی انقالب فرهنگی.



پیرو تصويب و ابالغ سیاســت های کلی شبکه های اطالع رســانی رايانه ای از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی شورای عالی انقالب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه های 

اطالع رسانی رايانه ای را به شرح زير تصويب کرد:
مقدمه:

به منظور انتظام امور و فعالیت های اطالع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اينترنت 
در کشور، مقررات شبکه های اطالع رســانی رايانه ای با مد نظر قرار دادن نکات اساسی 

ذيل تنظیم شده است:
1. حق دسترسی آزاد مردم به اطالعات و دانش؛

2. مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت های خود؛
3. رعايت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشو در اين قلمرو؛

4. ايجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطالع رسانی و اينترنت به عموم مردم.

الف( آیین نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی 
ASP( در انحصار  1. ايجاد نقطــه تمــاس بین المللــی )Access Service Providerـ 
دولت می باشد و ارائه مجوز به دســتگاه های ذی ربط توسط شورای عالی اطالع رسانی 

صورت می گیرد.
2. دستگاه های اجرايی دولتی برای سرمايه گذاری جهت ايجاد نقطه تماس بین المللی 



308          مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی

به طور مستقل از شبکه مخابرات کشور، الزم است گزارش توجیهی و فرهنگی، علمی 
ـ فنی و اقتصادی مربوط را با امضای باالترين مقام اجرايی به تايید ســازمان مديريت و 
برنامه ريزی کشور برسانند. تصويب نهايی به عهده شورای عالی اطالع رسانی خواهد بود.

3. دستگاه اجرايی يک نسخه از درخواست خود را همراه با توجیه فنی به وزارت پست 
و تلگراف و تلفن تحويل می دهد.اين درخواست همراه با گزارش بررسی فنی وزارت 
مذکور شامل توان فنی و علمی درخواســت کننده، بررسی فرکانسی و ساير امور فنی و 
مهندسی برای تصويب نهايی به شورای عالی اطالع رسانی ارسال می شود.اين شورا ظرف 
مدت يک ماه پس از دريافت نظرات وزارت اطالعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن 

اعالم نظر خواهد نمود.
تبصرهـ  سازمان صداوسیما صرفا برای وظیفه پخش برنامه های راديويی و تلويزيونی 
خود از شبکه اينترنت، نیاز به مجوز از شورای عالی اطالع رسانی ندارد ولی برای ارائه ساير 

خدمات اينترنتی موظف به اخذ مجوزهای اين مصوبه است.
4. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت کلیه مشخصات امکانات 
فنی را که طبق ماده 3 از درخواست کنندگان دريافت نموده، در اختیار وزارت اطالعات 
قرار دهد.وزارت اطالعات نیز موظف است ضمن بررسی های الزم فنیـ  حفاظتی، در 
زمان بندی مقرر پیشنهادهای اصالحی را برای منظور نمودن توسط متقاضی، با هماهنگی 
وزارت پست و تلگراف و تلفن در مدت زمان حداکثر يک ماه اعالم نمايد. در صورت 

عدم اعالم، مشخصات امکانات مزبور تايید شده تلقی خواهد شد.
۵. هر دستگاه اجرايی که مجوز برقراری تماس بین المللی را اخذ می نمايد صرفا مجاز به 
ارائه خدمات در محدوده وظايف قانونی و تشکیالت مصوب خود می باشد. در صورت 
عدم رعايت اين امر، پس از تذکر کتبی وزارت پست و تلگراف و تلفن، برای لغو مجوز 

اقدام خواهد شد.
6. کلیه ايجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی )از جمله شرکت مخابرات ايران( موظف 
می باشند تا امکانات فنی الزم را در حفاظت و کنترل متمرکز شبکه های مذبور به شرح 

ذيل فراهم آورند:
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الف( سیستم پااليش )Filtering( مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پايگاه های 
ممنوع اخالقی و سیاسی و حذف ورودی های )Port( غیر مطلوب.

ب( سیستم بارو )Firewall( مناســب به منظور صیانت شبکه ها از تخريب، فريب و 
سرقت اطالعات.

ج( دايرکننده نقطه تماس بین المللی اينترنتی موظف است بانک فعالیت های اينترنتی 
کاربران خود را قابل دسترســی وزارت پســت و تلگراف و تلفن قرار دهد تا بر اساس 
ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذی ربط حسب درخواست در 

اختیار وزارت اطالعات قرار گیرد.
د( امکان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیرمتعــارف، نظیر ارتباطات غیرمتقارن و 

)Proxy Server( ارتباطات غیرمستقیم در موارد غیرمجاز پیشکار
7. به منظور صیانت از شبکه اطالع رسانی ملی، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف 
اســت تمهیداتی را فراهم آورد تا ارتباطات بین کاربران در داخل کشور حتی االمکان از 

طريق شبکه مازه )Back Bone( داخل کشور صورت پذيرد.
8. دارندگان مجوز تنها می توانند خدماتی را ارائه نمايند که در مجوز ذکر شده است و 

تخطی از اين امر تخلف محسوب می شود.
9. دارندگان مجوز نقطه تماس بین المللی موظف به رعايت کلیه ضوابط مندرج در اين 
آيین نامه و قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و در صورت تخلف از آن در مرحله 
اول تذکر و در مرحله دوم قطع موقت )حداکثر يک هفته( صورت می گیرد و در صورت 
تکرار ضمن قطع ارتباط، با تايید شورای عالی اطالع رسانی و کمیسیون ذی ربط آن برای 

رسیدگی به جرايم، به مراجع ذی ربط معرفی می شوند.
10. دستگاه های دولتی که بدون اخذ مجوز اقدام به ايجاد نقطه تماس بین المللی کرده اند 
موظف می باشند حداکثر ظرف يک ماه پس از ابالغ اين آيین نامه برای درخواست مجوز 

اقدام نمايند وگرنه بر اساس ماده 9 با آنان عمل خواهد شد.
تبصره: شرکت های بخش خصوصی که تاکنون نسبت به ايجاد نقطه تماس بین المللی 
اقدام کرده اند الزم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابالغ اين آيین نامه نسبت به جمع آوری 
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تاسیسات يا واگذاری به بخش های دولتی اقدام نمايند.
11. نظارت بر حسن اجرای عملکرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و 

تلفن می باشد.
12. وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملکرد اين آيین نامه را هر 6 ماه يک بار 

برای بررسی در شورای عالی اطالع رسانی ارائه می دهد.

 )ISP( آیین نامه واحدهای ارائه كننده خدمات اطالع رسانی و اینترنت رسا )ب
 )ISP( 1ـ  تعریف رسا

 ISP) Internet  شرکت ها يا موسسات ارائه کننده خدمات اطالع رسانی و اينترنتی رسا يا
Service Provider( خوانده می شوند.

اينترنت از پیوند تعداد بی شماری شبکه های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که 
حاوی اطالعات متنوع می باشند تشکیل می شود. يک فرد متصل به شبکه اطالع رسانی 
و اينترنت تنها مشــاهده گر و مرورگر اينترنت نمی باشد بلکه جزئی از اين شبکه بوده و 
می تواند با آن تبادل اطالعات نمايد. يک رسا يا ISP اتصال به شبکه اطالع رسانی و اينترنت 

را فراهم می آورد و جز ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اينترنت می باشد.
2ـ  حدود فعالیت ارائه كننده خدمات اطالع رسانی و اینترنت رسا )ISP( به شرح ذیل 

می باشد:
 )ISP( 1ـ  شرکت ها يا موسسات ارائه کننده خدمات اطالع رسانی و اينترنت رسا 2ـ 
تحت ضوابط و قوانین مشخص در کشور فعالیت می نمايند و می توانند هم مستقال و هم 

در ارتباط با شبکه اينترنت به فرآوری اطالعات پرداخته و به کاربران خود عرضه کنند.
 )line line( و برون خط )Offـ  2ـ  ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط )Onـ  2ـ 

برای کاربران خود
3 فراهم آورنده دسترسی و همچنین تهیه و فرآوری محتوی برای کاربران خود. 2ـ 

4 انجام انواع فعالیت ها برای آشــنا نمودن کاربران در اســتفاده بهینه از شــبکه  2ـ 
اطالع رسانی و اينترنت.

۵ فراهم سازی خدمات، تهیه، تولید، توزيع يا ارائه اطالعات برای کاربران مربوط. 2ـ 
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3-ارائه كننده خدمات اطالع رسانی و اینترنت رسا )ISP( را رعایت شرایط زیر مجاز به 
فعالیت می باشند:

1 تهیه و نصب تجهیزات الزم به منظور برقراری ارتباط و تبادل اطالعات کاربران  3ـ 
 )Router( خطوط تلفن، رهیاب )LAN  ـLOCAL AreaNetwork( از قبیل شبکه داخلی

مودم، حافظه های پست الکترونیک، DNS و... به عهده رسا می باشد.
2 تهیه و به کارگیری تجهیزات مورد نیاز در شــبکه خود، بر اساس استانداردهای  3ـ 

اعالم شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.
4ـ  هر رسا )ISP( برای ارائه خدمات تلفنی صوتیـ  آوانت )VOIP( الزم است مجوز 
مربوطه را طبق ضوابط قانونی از وزارت پست و تلگراف و تلفن كسب نماید. )این امر 

CHAT( را شامل نمی شود. ارتباط كامپیوتر با كامپیوتر )گپـ 
5ـ  ارائه كننده خدمات اطالع رسانی و اینترنت رسا )ISP( مکلف به رعایت شرایط و 

ضوابط فنی زیر است:
1 اشخاص حقوقی و شرکت های ثبت شده در ايران می توانند متقاضی کسب مجوز  ۵ـ 

رسا )ISP( باشند.
2 الزم است مدير اين موسسات و شرکت ها دارای شرايط زير باشد: ۵ـ 

1 تابعیت ايران و پايبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 2ـ  ـ  ۵ـ 
2 متدين به يکی از اديان الهی و رســمی مندرج در قانون اساســی جمهوری  2ـ  ۵ـ 

اسالمی ايران.
3 دارای صالحیت عملی در حد حداقل مدرك کارشناسی با 2۵ سال سن 2ـ  ۵ـ 

4 عدم اشــتهار به فساد اخالقی و ســابقه محکومیت کیفری بر اساس موازين  2ـ  ۵ـ 
اسالمی )که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.(

۵ عدم عضويت در گروه های ضدانقالب و غیرقانونی و هواداری از آنها )افرادی  2ـ  ۵ـ 
که به جرم اعمال ضدانقالبی و يا علیه امنیــت داخلی و خارجی، در دادگاه های انقالب 
محکومیت يافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسالمی فعالیت يا تبلیغ 

داشته اند نمی توانند مديريت موسسات و شرکت های رسا را به عهده بگیرند.(
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3 شرکت رسا )ISP( دارای مسئولیت قانونی بوده و نسبت به کلیه ضوابط و تعهدات  ۵ـ 
زير پاسخگواست:

1 موسسات و شرکت های رسا )ISP( و کاربران برای محتوايی که خود بر روی  3ـ  ۵ـ 
شبکه عرضه می نمايند طبق اين آيین نامه مسئول و پاسخگو می باشند.

تبصرهـ  ارائه خدمات دسترسی به منابع اطالعات مشمول اين بند نمی باشد.
2 مســئولیت رعايت قوانین مالکیت معنوی و حق التالیف و تصنیف به عهده  3ـ  ۵ـ 

ارائه کننده اطالعات در شبکه است.
3 امکان و اعمال برقراری پااليه )Filter( در شبکه رسا )ISP( بايد فراهم باشد.  3ـ  ۵ـ 
ضوابط و مصاديق موارد پااليش )Filtering( توسط شورای عالی اطالع رسانی تصويب 

و اعالم می شود.
4 مسئولیت رسا )ISP( در مورد دسترسی به اطالعات عرضه شده توسط ديگران  3ـ  ۵ـ 

محدود به ايجاد امکان و اعمال برقراری پااليه در شبکه خواهد بود.
۵ هر رسا )ISP( موظف است اطالعات کلی کاربران و IP های مربوطه را ثبت و  3ـ  ۵ـ 

يک نسخه از آن را نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعالم نمايد.
6 به منظور پاسخگوبودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده  3ـ  ۵ـ 
خود، رسا )ISP( مجاز به عقد قرارداد اشــتراك با افرادی است که به سن قانونی انجام 

معامالت حقوقی رسیده باشند.
7 رســا )ISP( حق واگذاری امتیاز بهره برداری بدون هماهنگی و تايید وزارت  3ـ  ۵ـ 

پست و تلگراف و تلفن را ندارد.
8 به کارگیری هر گونه رمز برای تبادل اطالعات مستلزم کسب موافقت مراجع  3ـ  ۵ـ 
مربوط و ثبت مشخصات، الگوريتم و کلید رمز مربوطه و همچنین مشخصات متقاضی 
در دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی )يا مرجعی که معرفی نمايد( می باشد و در غیر اين 

صورت ممنوع می باشد.
9 رسا )ISP( موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب  3ـ  ۵ـ 
و بر اساس يک موافقت نامه کیفیت خدمات )Service Level Agreementـ SLA( به کاربر 
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ارائه نمايد. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره ای بر اساس ارزيابی کیفیت ارائه 
خدمات موسسات رسا )ISP( به کاربران، نسبت به رتبه بندی رساها )ISP( اقدام و آن را 

به اطالع عموم می رساند.
تبصره: شرکت های مخابرات نیز موظف هستند در خصوص خدماتی که به موسسات 
رسا )ISP( ارائه می کنند رعايت کیفیت مطلوب را نموده و بر اساس موافقت نامه کیفیت 

خدمات )SLA( عمل نمايند.
10 رسا )ISP( موظف است حتی المقدور تمهیدات فنی الزم برای حفظ حقوق  3ـ  ۵ـ 

کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها را فراهم آورد.
11 رسا )ISP( موظف است بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی وزارت  3ـ  ۵ـ 
پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردی که مربوط به حقوق کاربران می باشد را به 

اطالع آنها برساند.
12 رســا )ISP( موظف اســت اطالعات مربوط به نحــوه حفاظت از حريم  3ـ  ۵ـ 

خصوصی اطالعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار کاربران قرار دهد.
13 رســا )ISP( در ارائه خدمــات خود به کاربران موظف بــه رعايت قوانین  3ـ  ۵ـ 

مخابراتی کشور می باشد.
14 رســا )ISP( برای تامین ارتباط اينترنت بین المللی خود فقط از طريق نقاط  3ـ  ۵ـ 

تماس بین المللی مجاز )ASP( يا مخابرات کشور مجاز می باشد.
1۵ حريم اطالعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هر گونه  3ـ  ۵ـ 
دسترسی غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع ديگری به فعالیت های اينترنتی کاربران 

ممنوع می باشد.
16 رسا )ISP( موظف است بانک فعالیت های اينترنتی کاربران خود را مطابق  3ـ  ۵ـ 
ضوابط مصوب کمیســیون راهبردی قابل دسترسی وزارت پســت و تلگراف و تلفن 

قرار دهد.
6ـ  تولید و عرضه موارد زیر توسط رسا )ISP( و كاربران ممنوع می باشد:

نشر مطالب الحادی و مخالف موازين اسالمی 1ـ  6ـ 
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2 اهانت به دين اسالم و مقدسات آن 6ـ 
3 ضديت با قانون اساسی و هر گونه مطلبی که استقالل و تمامیت ارضی کشور را  6ـ 

خدشه دار کند.
4 اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید 6ـ 

6 تحريف يا تحقیر مقدسات دينی، احکام مسلم اسالم، ارزش های انقالب اسالمی  ۵ـ 
و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی )ره(
6 اخالل در وحدت و وفاق ملی 6ـ 

7 القا بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسالمی 6ـ 
8 اشاعه و تبلیغ گروه ها و احزاب غیرقانونی 6ـ 

9 انتشار اسناد و اطالعات طبقه بندی شــده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی،  6ـ 
نظامی و انتظامی

10 اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاوير و مطالب خالف اخالق و  6ـ 
عفت عمومی

11 ترويج مصرف سیگار و مواد مخدر 6ـ 
12 ايراد افترا به مقامات و هر يک از افراد کشــور و توهین به اشــخاص حقیقی  6ـ 

و حقوقی
13 افشاي روابط خصوصی افراد و تجاوز به حريم اطالعات شخصی آنان 6ـ 

14 انتشار اطالعات حاوی کلیدهای رمز بانک های اطالعاتی، نرم افزارهای خاص،  6ـ 
صندوق های پست الکترونیکی و يا روش شکستن آنها

1۵ فعالیت های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طريق شبکه اطالع رسانی و  6ـ 
اينترنت از قبیل جعل، اختالس، قمار و...

16 خريد، فروش و تبلیغات در شبکه اطالع رسانی و اينترنت از کلیه کاالهايی که  6ـ 
منع قانونی دارند.

17 هر گونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطالعات خصوصی و محرمانه و تالش  6ـ 
در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها



مصوبات          315

18 هر گونه حمله به مراکز اطالع رسانی و اينترنتی ديگران برای از کار انداختن و يا  6ـ 
کاهش کارايی آنها

19 هر گونه تالش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطالعاتی در حال گذر در  6ـ 
شبکه که به ديگران تعلق دارد

20 ايجــاد هر گونه شــبکه و برنامــه راديويــی و تلويزيونی بــدون هدايت و  6ـ 
نظارت صداوسیما

7ـ  نحوه صدور مجوز:
1 بررســی تقاضا و صدور مجوز بر اســاس اين آيین نامه توسط وزارت پست و  7ـ 

تلگراف و تلفن صورت می گیرد.
2 تعیین صالحیت حفاظتی متقاضیان طی استعالم رســمی از مراجع ذی صالح  7ـ 
)وزارت اطالعات، دادگســتری و نیروی انتظامی( صــورت خواهد گرفت و چنانچه 
ظرف يک ماه اعالم نظر نکنند به منزله موافقت تلقی می شود. )برای دستگاه های دولتی 

نیاز نمی باشد(
3 ارائه انواع خدمات بر روی شبکه اطالع رسانی کشور که طبق مقررات کشور نیاز به  7ـ 
مجوز خاص ديگری دارد منوط به کسب مجوز مربوطه از دستگاه مسئول خواهد بود. اين 
دستگاه ها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعالم می کنند.
4 کلیه دســتگاه های دولتی و نهادهای عمومی در ارائه خدمات اطالع رســانی و  7ـ 

اينترنتی موظف اند در محدوده وظايف و ماموريت سازمانی خود فعالیت نمايند.
8ـ  نحوه نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اين آيین نامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن 
خواهد بود و اين وزارت به طور دوره ای و موردی گزارش نظارت بر اجرای اين آيین نامه 

را به کمیسیون راهبردی اعالم می نمايد.
9ـ  در صورت تخطی از موارد مندرج در اين مصوبه، مجازات های اعمال شده شامل 
تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاه و محاکم قانونی بسته به نوع تخلف 
بر اساس قوانین و ضوابط ذی ربط بر عهده کمیســیون راهبردی می باشد که بر اساس 
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گزارش نظارتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسی و اعالم نظر می نمايد.
10ـ  نظر کمیسیون راهبردی الزم االجرا و قطعی است، لیکن مانع شکايت و اقامه دعوی 

افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
11ـ  رسا ها موظف اند از کاربران خود بر اساس مندرجات اين آيین نامه تعهدات رعايت 

ضوابط را اخذ نمايند.


