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 مقدمه

، هاسننامانهری ظاه  کپارچگ  جهت ،کشننور یبردارنقشننهاداره فرا یدهای الکترونیک دفتر فیاوری اطالعات سننازمان 

ضوری مردم به  شهسازمان بهبود کیفیت خدمات و کاهش ح شهروندان و  افزا ش ر ا تبرای در افت خدمت،  یبردارنق

 یها اب ارز همچیین و ارائه اطالعات و خدمات به حداکثر جامعهجلب اعتماد آنان، افزا ش دسنننترس ری ری و امکان 

سوی  هاسامانه سالیانه ستورالعمل ز ر را مختلف یهاسازماناز  ساس، د ست  و ا بر ا لزامات قانون  از وزارت قوانین باالد

 یبرداربهرهم جهت اطالعات و سازمان امور استخدام  کشور، تهیه و در اختیار استفاده کییدگان محترارتباطات و فیاوری 

 .دهد مقرار 

داری و استخدام  اقوانین باالدست  و الزامات قانون  کالن که سازمان فیاوری اطالعات و ارتباطات و همچیین سازمان 

 :باشد م، به شرح ذ ل د نما مفیاوری اطالعات اجرا   در حوزه  یهادستگاهرا متول  رصد کلیه 

 برای ترونیک الک دولت استقرار و توسعه حوزه در تکالیف  توسعه، ششم ریج ساله برنامه قانون 68 و 67 مواد اساس بر

 :بر مشتمل آن اهم است که تعیین شده اجرا   یهادستگاه کلیه

 ستگاه کلیه سبت اندموظف اجرائ  یهاد الکترونیک   بلیتبا قا خدمات و  یدهافرا کلیه کردن الکترونیک  به ن

 .کیید اقدام برنامه قانون اجرای سوم سال را ان تا مربوط اطالعات  یهابانک تکمیل و

 کشور و م استخدا و اداری سازمان ،)بودجه و برنامه( سازمان همکاری با اطالعات فیاوری و ارتباطات وزارت 

 نیم درصدی و دوازده حداقل کاهش برای الزم تمهیدات برنامه قانون اجرای دوم سال از اجرائ ، یهادستگاه

 .کید فراهم را اجرائ  یهادستگاه به حضوری مراجعه از ساالنه

 میسیونک به را بید ا ن عملکرد گزارش  ک بار ماه 6 هر است موظف نیز اطالعات فیاوری و ارتباطات وزارت 

 کید ارائه اسالم  شورای مجلس معادن و صیا ع. 

 ستیاد به صوبه 2 بید ا سه م شور اطالعات فیاوری اجرا   شورای  ازدهم جل  اتخدم کیفیت را ش عملیات ک

 و اداری سننازمان مصننوب دارشننیاسننیامه خدمات مبیای بر اجرا   یهادسننتگاه یهاگاهوب و الکترونیک 

ستخدام  شور ا ستگاه کلیه لیا .شود م انجام ک سعه و ا جاد اندموظف اجرا   یهاد  الکترونیک  خدمات تو

 .کیید دارشیاسیامه کشور استخدام  و اداری سازمان هماهیگ  با را خود رسان  خدمت شمول

سازی  هاسامانهبا عیا ت به الزامات  ستاندارد ستورالعمل ا سوی مراجع میکور، د کاربر بخش  8، در قالب هاسامانهاز 

شفافیت تارنما،  سید بودن،  شتن بیانیهر سترس ری ری اطالعات، دا سترس ری ری تارنما، د های کیفیت خدمات تارنما، د

 یهادسننتگاهحفظ وحدت رو ه در  میظوربه قابل ذکر اسننت،شننده اسننت. گردآوریمیزبان  وب سننا ت امییت و  ،قانون 

شده در بخش نامه  صل  خود را مطابق فرمت ارائه  سا ت ا ست تا  سازمان موظف ا ست  ک ا ن  145100اجرا  ،  )ریو

ستورالعمل( چیدمان نما د.  ست ریج بخش نامه رعا ت  نیچیهمد برخ  از نکات فی  در طراح  تارنما با د مطابق با ریو

 شود.



 

 

 اولفصل 

 کاربر پسند بودن
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 كاربر پسند بودن

 توضيحات تعريف

 د.کلیدی، امکان جستجو وجود داشته باش یهاواژه بر اساسحداقل  قابلیت جستجو

  قابلیت اجرا در کلیه مرورگرها

در دسننترس بودن صننفحه ارائه  میزان

 خدمت

ست.  شده ا سرور تعر ف  شاخص با هدف بررس  میزان باال بودن  ا ن 

باال بودن( وب سننا ت، آت تا م سننا ت )به مدت زمان در دسننترس بودن 

آت تا م به توانا   سننرورها در اداره و اجرای وب  درواقع. شننود مگفته 

ست کهشود مگفته  هات سا سروری ا سب،  سرور میا  24)7*24 .  ک 

به برق و ا یترنت متصننل و برنامه کاربردی  (روز هفته 7سنناعته در طول 

شت صورت قطع  هر ارائه دهیده خدمت توان خدمات ده  دا شد. در  ه با

که کاربران نتوانید محتوای وب سننا ت را  شننود مموارد باعث   ک از ا ن

 www.wakav.ir: باشد م واکا و نرم افزار ارز اب  مشاهده نما ید.

 

صفحه وب ارائه  قابلیت واکیش گرا   

 خدمات

 صفحه ا واکیش گرا    responsiveهدف ا ن شاخص بررس  قابلیت 

 . واکیش گرا   به معی  قابلیت مشنناهده صننحیخ و خوانا  باشنند موب 

 .استمختلف سا زهای با  هاش نماانواع صفحه صفحه ارائه خدمت در 

 

قابل  یهادسننتگاهقابلیت اجرا بر روی 

 حمل

 

صو ر معادل متی  وجو گرافیک تارنما شود. به ازای هر ت سکرول افق  اجتیاب  د از ا

صاو ر  شد و ت شته با صاو ر یگیارشمارهدا سب  شوند. ابعاد نما ش ت برح

شود. در صورت نی سر ع تارنما ن از ریکسل مشخص بوده و مانع بارگیاری 

صدا و فیلم ابزار کی شود. برای  ستفاده  صاو ر بزرگ از آ کن ا ترل قرار به ت

 اده شود تا کاربر بتواند از رخش آن جلوگیری نما د.د

  امکان چات صفحات

http://www.wakav.ir/


 

 

 دومفصل 

 شفافیت تارنما
 

 

 



 كشور بردارينقشهاستاندارد سازي سامانه هاي سازمان  دستورالعمل                                          13/11/1400                                           4

 

 

 تارنماشفافيت 

 تیفیک با، قالب میاسب در زمان میاسب، درکه   مردم به مردم است، به شرط  ارائه حق اطالعات یبه معیا تیشفاف

 شوند. ارائه به مخاطب مورد نظر، و محل میاسب در میاسب،

 توضيحات تعريف

 صننفحه در  روزرسننانبه تار خ نما ش

 سا ت وب اول

 روزبه و خبری ماژول وجود صورت در

 به یهابخشننیامه و هاهیاطالع انتشننار

 در سا ت اصل  سازمان روز

 استخدام یهاه روو  ها آگهدر صورت وجود مانید 

در سننا ت  تماس یهاشننماره انتشننار

 اصل  سازمان

ان، تماس با سازمان، رست الکترونیک  سازم یهاروشآدرس سازمان، 

سازمان سازما شماره تلفن و نمابر  صل   سا ت ا صفحه تماس با ما  ن در 

 درج شود

سئول تارنما  متول  معرف  صفحه و م (

 تماس با ما(

 ارنمارست الکترونیک  مد ر  ا متول  ت و تلفن مانید مربوطه اطالعات

یمننای ه یتننال را ج بران د   برای کننار

 خدمت از استفاده

ستفاده از  HTML صفحات صورت به راهیما ارائه شاخص ا ن در با ا

 ا دب خدمت راهیمای. باشنند ممدنظر  خدمت مالت  مد ا برای یهاقالب

متن  نموده و همراه معرف  را خدمت در افت مراحل کلیه شنننفاف طوربه

 د.صوت ، عکس و و د و و در صورت لزوم فلوچارت قرار گیر یهال فا

 

 خدمات شیاسیامه انتشار

سیامه خدمت  شد م خدمت برای شده تعیین ریش از فا لشیا  که با

 .باشد م خدمت هز یه و مخاطب و نوع و اطالعات شامل

 

 (فرا ید) خدمت ارائه نحوه

 برای نیاز مورد مدارک ،کار گردش مراحلاز  مخاطب رسنننان  آگاه 

 .باشد ممدنظر  خدمت در افت
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 آمار انتشنار با رابطه در اطالعات  وجود

 خدمت ارائه

ست مرحله سه از الکترونیک  خدمت  ک  خدمت، الکترونیک  درخوا

. است شده تشکیل خدمت الکترونیک  تحو ل و خدمت الکترونیک  تولید

  ک هر در مجزا صورتبه تکمیل، نرخ  ا آمار انتشار شاخص ا ن از هدف

 آمار ارائه .باشنند م الکترونیک  صننورتبه خدمت ارائه گانهسننه مراحل از

 خدمت ارائه تحو ل و تولید درخواسنننت، بخش سنننه هر از الکترونیک 

 .باشد م

 خدمت ریگیری امکان

 از مرحله هر در خدمت ریگیری امکان وجود شننناخص ا ن از هدف

سط خدمت ارائه فرآ ید شد م خدمت کاربران تو  شده ارائه یهاروش .با

 ریام) یانا ران مل  کارروشنننه-1 :از اندعبارت خدمت ریگیری امکان برای

 کاربری روفا لر از میظور. واحد ریجره تحت کاربری رروفا ل -2( ا ران

 یاگونهبه خدمت برای کاربران کاربری رروفا ل تعر ف واحد، ریجره تحت

 اجرا   یهادسننتگاه سننا ر  ا دسننتگاه خدمات سننا ر در افت امکان که

 ارائه: یگیریر کد -3. شننود فراهم کاربری رروفا ل همین طر ق از همکار

 ریگیری کد طر ق از ریگیری روش انتخاب برای دال ل

 

 از شننکا ت برای کاری و سنناز وجود

 خدمت ارائه فرآ ید در نقصان

 رخ مشکل بررس  و ریگیری امکانی در جهت کار و ساز وجودهدف 

ز رفع ، اعالم شننده از سننوی کاربر و اطمییان اخدمت ارائه فرآ ید در داده

 آن است.

نال مت  رسننناناطالع یهاکا  به خد

 کاربران

 به خدمت رسان  اطالع یهاروش و هاکانال بررس  شاخص ا ن هدف

 میاسننب رسننان  اطالع یهاروش خدمت، نوع به توجه با .اسننت کاربران

سط کاربر به خدمت ستگاه تو  اطالع یهاکانال. شود ارائه و انتخاب با د د

 کد ا رانیان، مل  کارروشه دولت، خدمات مل  گیرگاه :از اندعبارت رسان 

  ک از اجرا   دسنننتگاه واحدهای تمام مدل ا ن در: )متمرکز رهگیری

ستفاده  کد ده سیستم   تمامبه کاربر هو ت احراز بارک  با و کیید م ا

ست و عیت  اطالعات س  سازمان آن در خود توأم چید درخوا ستر  و د

ستگاه واحد هر مدل ا ن در): متمرکز غیر رهگیری کد.( شود م مطلع  د

ستم  ک از اجرا   ستقل  کد ده سی شترک اطالعات بانک بدون و م  م

 رهگیری کد  ک سننازمان از خدمت هر برای و کیید م اسننتفاده کاربران
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 با ارتباط مد ر ت سیستم تیکتییگ، سیستم ،.(شود م صادر کاربر برای

 .ریامک و تلفن ،(CRM) مشتر ان

 

 سننناختار انتشنننارمعرف  سنننازمان و 

باط و مد ران عیوان و نام ،سنننازمان   ارت

 سا ت اصل  سازمان ا شان در با مستقیم

راهبردی سنننازمان، تار خچه  یهابرنامه سنننازمان،معرف  و اهداف 

 یهاسازمانسازمان، معرف  رئیس سازمان، چارت سازمان  و  یریگشکل

صد ان  سازمان و مت سته، وظا ف مد ران  ستواب مراه سازمان  به ه یهار

 شماره تماس و ا میل و رزومه

 

 بننا الکترونیک  مشنننناوره برای روال 

 خدمت متقا یان

شاوره ارائه شاخص ا ن از هدف سب و شهروندان به م  برای کارها و ک

  فتعر خدمت مو وع درباره هاآن ر ا ت افزا ش و آنال ن خدمات بهبود

شد م شده صاد ق از تعدادی. با شاوره ارائه م  از اندعبارت الکترونیک  م

 فتگوگ تاالرهای آنال ن، چت ،(کوتاه  دهراسخ زمان با) تیکتییگ سیستم

 (نرمال  دهراسخ زمان با) تماس مرکز ،(باشید فعالیت و محتوا دارای که)

 مردم الکترونیک  مشننننارکننت میزان

 )مخصوص سا ت اصل  سازمان(

 در هاشننیهادیر در افت خدمات، ارائه کیفیت و میزان بارهرد نظر اخی

 و تظارمورد ان جد د خدمات در افت نظرات درباره ،هاآن بهبود با رابطه

 ارائه نحوه خصنننوص در (E-Voting)الکترونیک  گیری یرأ مواردی در

 .باشد م خدمات

صمیم برای کاری و ساز وجود  گیری ت

مخصنننوص سنننا ت اصنننل  )  کیالکترون

 سازمان(

 کاربران کردن دخیل الکترونیک ، گیری تصننمیم شنناخص از هدف

 .باشد م خدمت به مربوط گیری تصمیم ییدها فرآ در خدمت

 

 

 

 

 

 



 

 

 سومفصل 

 کیفیت خدمات تارنما
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 كيفيت خدمات تارنما

 توضيحات تعريف

 رسننننان  اطالع کیفیننت و نحوه

 خدمات

 با تماس برقراری نحوه خدمت، مسننئول واحد شننامل با د شنناخص ا ن

 .باشد تماس برای ارتباط ساعت و خدمت ارائه مسئول فرد /واحد

 ج ریوست راهیمای طبق 

 

شتن  مورد در فعال سیج  نظر دا

 خدمات از  ک هر

 الکترونیک  خدمت ارائه کیفیت میزان بررسننن  هدف با شننناخص ا ن

 خدمت، ارائه چگونگ  سنننیجش برای معمول طوربه .اسنننت شنننده تعر ف

 قرار سننیجش مورد خدمت ارائه فرآ ید هز یه و کیفیت سننرعت، مو ننوعات

 دیتأک اجرا  ، یهادسننتگاه در خدمات متفاوت ماهیت به توجه با. ردیگ م

 ر نننا ت به میجر ت درنها که خدمت ارائه کیفیت جانبه همه بررسننن  بر

 ست با م خدمت کاربران نظر در افت. ردیگ م قرار نظر مد شود م کاربران

صله  باز صورتبه شاخص ا ن .ری رد صورت خدمت ارائه اتمام از بعد بالفا

 خدمت کیفیت سیجش و نظرات یآورجمع برای روش  هر از و شده تعر ف

ستفاده توان م ریرامون  امکان در افت نظرات کل  کاربران نیچیهم .نمود ا

 نیز با د وجود داشته باشد. خدمت ارائهنحوه 

 سننیجش به مربوط نتا ج انتشننار

یت مت کیف  کاربران ر نننا ت و خد

 سیج ( )انتشار نظر

 و کامل صورتبه با د کاربران ر ا ت و خدمت کیفیت سیجش نتیجه

 .بگیرد قرار کاربران اختیار در واقع 

 



 

 

 چهارمفصل 

 تارنمادسترس پذیری 
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 دسترس پذيري تارنما 

 توضيحات تعريف

 توان کم افراد از رشتیبان 

 

ستفاده امکان میظوربه شاخص ا ن ستگاه درگاه از ا سط اجرا   د  تو

سم ، ناتوان) توان کم افراد  شده فتعر ...( و مهاجر فقیر، کودک، ریر، ج

ست ستاندارد میظور ا ن برای .ا شد م سطخ سه دارای که WCAG ا  ،با

 .باشد م اجرا مبیای استاندارد ا ن اول سطخ. است شده ارائه

 ((WCAG ریوست

 

 بارگیاری نحوه دسننتورالعمل داشننتن

 ها ز ردامیه و سا ت وب محتوای

 نماروش نظارت بر عملکرد و به روز رسان  تارشامل  ا ن دستورالعمل

 .است

 دوم زبان به سا ت بودن دسترس در

 از غیر زبان  به خدمت ارائه صننفحه  ا خدمت معرف  به مربوط لییک

س  زبان سته دوم زبان انتخاب. فار ست  ا نیاز به ب ستگاه سیا  اجرا   د

 باشد م محوله وظا ف به بسته

 تارنما دامیه نام استاندارد بودن
 ncc.gov.ir کشنننور یبردارنقشنننه سنننازمان دامیه ا یکه به توجه با

 .باشد سازمان اصل  یهادامیه ز ر از  ک  با د باشد م

 بارگیاری زمان سرعت بودن استاندارد

 سا ت

ئه اتصنننفح بارگیاری زمان بررسننن  برای نه خدمت از ارا ما  سنننا

GTmetrix آدرس به https://gtmetrix.com/ آدرس. شننود م اسننتفاده 

URL سا ت وب در شده مشخص بخش در خدمت ارائه صفحه لییک  ا 

GTmetrix درخواست و شده وارد Analyse شود م ارسال. 

 

  

 



 

 

 پنجمفصل 

 دسترس پذیری اطالعات
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 دسترس پذيري اطالعات

 توضيحات تعريف

 متداول سؤاالت

 هر برای ررتکرار  ا متداول سننؤاالتصننفحه  وجود شنناخص ا ن در

س  مورد خدمت سش و  .ردیگ م قرار برر صفحه حداقل ده رر در ا ن 

 با ست وجود داشته باشد.راسخ م 

صفحات  مختلفی هادرگاه به ریوند و 

 رر مخاطب در سا ت اصل  سازمان

ی، بردارنقشننهی همکار با سننازمان هادسننتگاهی هات سنناریوند به 

  دولت ریوند به را گاه مقام معظم رهبری، ریوند به را گاه اطالع رسننان

 یکیل ی باالدسنننت ،هادسنننتگاهو ر اسنننت جمهوری، ریوند به درگاه 

سیج ، انتقادات و  شیو، نظر صفحات آر س  به  ستر ، تاالر هاشیهادیرد

 و میاقصات هاده مزاگفتگو و لییک صفحه 

 نقشه تارنما در سا ت اصل  سازمان
شش  سطخ از اطالعات را رو سه  شد و حداقل  در قالب درختواره با

 دهد.

فاده های از اسنننت که ابزار  یهاشنننب

 در سا ت اصل  سازمان داخل  اجتماع 

شتراک گیاری در  ی هاماژولی اجتماع  داخل  در هاشبکهامکان ا

 خبری وجود داشته باشد.

اسننتفاده از ابزارهای را ش صننفحات 

 وب و تهیه گزارش از آن

زمان  مانید های کاربرانفعالیتبازد دکییدگان،  توز ع جغرافیا  

و تیاوب  مسنیر خروج ، صنفحات ورود و (sessionآنان )طول  حضنور

 صفحات  که بیشتر ن و کمتر نهم چیین مراجعه آنان استخراج شود. 

ارند و د   که کمتر ن و بیشنننتر ن دانلود را هال فامراجعه را دارند، 

 ی مربوط به خطاهای سرور نیز قابل استخراج باشد.هاگزارش

 ا جاد رروفا ل شخص 

د کاربر روند ثبت نام کاربران با حداکثر ریج فیلد باشد. تار خچه ورو

ها، نما ش داده شود. در صورت ورود، رروفا ل شخص  به نوار و فعالیت

 و امکان شخص  سازی وجود داشته باشد. افزوده شود گر ش مایر

 (RSS)خبرخوان 
ار و خبخبرخوان برای تبادل اطالعات کوتاه مانید ریوندها و عیوان ا

 مقاالت

شمارشگر بازد دکییدگان و انتشار آن 

 در صفحه اصل 

 تعداد مراجعه کییدگان و تعداد صفحات د ده شده

 تغییر اندازه متن و رنگ رس زمییه فراهم شود قابلیت شخص  سازی وب



 

 

 

  

  

 ششمفصل 

 قانونی یهاهیانیبداشتن 
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 قانوني يهاهيانيبداشتن 

 از: اندعبارتکه از الزامات قانون  هستید،    هاهیانیب

 بیانیه حر م خصوص  (1

صوص  گفته  شده  که چه اطالعات ، چگونه و به چه میظور از کاربران ا ن مجموعه شود مدر بیانیه حر م خ در افت 

 کاربرانگاه ا یترنت ، از اگر در هیگام استفاده از ا ن را . شود مو درباره نحوه استفاده و محافظت از اطالعات تو یخ داده 

شود که هو ت سته  شیتوانار کید م ان را آشکشاطالعات  خوا ساس ید مطمئن با صول مطرح شده در اد که از آن تیها بر ا

 .شودا ن بیانیه استفاده م 

 بیانیه مربوط به مالکیت معیوی و حق انتشار (2

 بیانیه توافق سطخ خدمات (3

 رندهیخدمت گ عیوانبهجعین خدمت دهیده، به مرا عیوانبهارائه خدمات در تارنمای سنننامانه  میظوربها ن توافقیامه 

 .مورد توافق قرار گرفته است

 توضيحات تعريف

 داشتن بیانیه حر م خصوص 

 

شتن ص  حر م بیانیه دا صو صوب خ سعه کارگروه م  خدمات تو

 دستگاه وبگاه در آن درج و دستگاه الکترونیک 

 د ریوست در نمونه

 بیانیه مربوط به مالکیت معیوی و حق انتشار

 
 

 خدمات سطخ توافق بیانیه داشتن

 دستگاه خدمات از  ک هر برای خدمت سطخ توافق بیانیه تدو ن

 خدمات میز بخش در آن درج و

 موارد ز ر با د در ا ن بیانیه ذکر شود.

شده برای  یهازمان. 1 سانبهبرنامه ر زی  ساعات   روزر تارنما )

 غیر اداری(

 سؤاالتحوزه راسخگو   و حداکثر زمان برای راسخ به  .2

 زمان بازگشت به حالت عادی بعد از خراب . حداکثر 3

 امکان اتصال به تارنما یهازمان. درصد 4

 ه ریوست در نمونه 



 

 

 

 هفتمفصل 

 امنیت
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 امنيت

 ف تعر متداول یهایر ریبیآسننو جلوگیری از  تبادل داده نیاطالعات کاربران ح تیاز امی یانیبا هدف اطم بید ن ا

 .قابل اجراست هاسامانهمختلف در  یهاروشکه ا ن امییت با  شده است

 تعريف توضيحات

 :SSL/TLS امییت  تست زما شآ

 رماه مرکز امییت  تسننت خودکار ابزار" آزما ش نتیجه اسنناس بر قابلیت ا ن بررسنن 

 به ا ران اطالعات فیاوری سازمان( یاانه را رخدادهای عملیات هماهیگ  و امداد مد ر ت)"

 و نننعیت رمز، یهادنباله فاکتور 5 میظر از /https://sslcheck.cert.ir/fa ا یترنت  آدرس

 نتیجه اسنناس بر امتیاز بازه) .بود خواهد د جیتال گواه  و ری ری آسننیب رروتکل، گواه ،

 (.بود خواهد A-D بین سا ت

اسننتفاده از رروتکل 

SSL/TLS  جهت تبادل

 داده

 Captcha از استفاده

 رمز عبور  ا و) کاراکتر 8با حداقل  اعداد حروف و از ترکیب  قوی عبور رمز از اسنننتفاده

 (مصرف بارک 

رعا ت نکات امییت  

 کاربران ورود

س شرح ،هاسامانه در امییت  موارد رعا ت جهت شف متداول یهایر ریبیآ  و دهش ک

سط آن راهکارهای ست شده بیان ماهر مرکز تو ست  ک  .ا شود به ریو ز مرکدو  ومراجعه 

 ماهر.

جننلننوگننیننری از 

 یهننایر رننیبیننآسننن

تزر ق  متننداول ظیر  ن

html 

مرکز ماهر  نامههیتوصنننجهت امن سنننازی سنننامانه برای مقابله با تهد دات احتمال ، از 

 استفاده گردد که در ریوست سه مرکز ماهر آورده شده است.

ستیساعمال   یهاا

 امن سازی

ستیدات اعمال موارد موجود در  سا ت مرکز  . ا ن اطالعاتداده گاه راسازی مقاومم در 

 قابل دسترس  است. https://cert.ir/news/entry12881/ماهر به آدرس 

  

 سازی امییت مقاوم

 را گاه داده سامانه

 امییت  ز ر شیاسا   گردد جعارا ج با استفاده از مر یهایر ریبیآس

OWASP TOP 10  2018نسخه 

SANS: A Security Checklist for Web Application Design 

شننننینناسننننا نن  

 های امییت ر سک

https://cert.ir/news/entry/12881
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CWE/SANS TOP 25  2020نسخه 

سو عیت امییت اطالعات و  سط  آن یهایر ریبیآ ساس نفوذری ری ب یهاآزمونتو ر ا

 را ش و مد ر ت گردد. OWASP Testing Guideنظیر    هاروش

 یهننننناآزمنننننون

فوذرننی ری قبننل از  ن

نرم  نمودن عملیننات 

 افزار

 قبل از تبادل رمزنگاری گردد هاتم الگوراطالعات با آخر ن 
اسنننننتننفنناده از 

 رمزنگاری یهارروتکل

 استفاده بجای الکترونیک  هو ت احراز یهاروش از استفاده بررس  میظوربه شاخص ا ن

احراز هو ت فرا ید شنننیاسنننا    .اسنننت شنننده تعر ف هو ت، احراز سنننیت  یهااز روش

صربه ست کاربردی افزارنرم هایسرو س گیرنده فردمیح ست ممکن که ا   ا نها   اربرانک ا

 صننورتهب هو ت احراز برای اسننتفاده قابل یهاروش از تعدادی .باشننید هاسننرو س سننا ر

 :از عبارتید الکترونیک 

 GSB بستر در احوال ثبت سازمان سرو س وب از استفاده • 

 چیدعامل  هو ت تشخیص یهاروش از استفاده •

 شاهکار سرو س وب از استفاده •

 د جیتال امضای •

 بیومتر ک هو ت تشخیص یهاروش •

ستگاه سته اجرا   یهاد  احراز زا مختلف  سطوح به ،دهید م ارائه که خدمت  نوع به ب

 الکترونیک ، صورتبه هو ت احراز برای شده استفاده( های) وهیش بیابرا ن؛ دارند نیاز هو ت

 .شد خواهد ارائه ارز اب  تیم برای اجرا   دستگاه نما یده توسط

 هنننو نننت احنننراز

 الکترونیک 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 هشتمفصل 

 میزبانی وب سایت
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 ميزباني وب سايت

د سطخ اتصال )در دسترس داخل کشور باشد. با د در مور یهاشرکتخود سازمان  ا  بر عهدهتواند میزبان  تارنما م 

صال با د حداقل  سطخ ات صورت گیرد.  ش 99.99بودن( و غرامت رعا ت نکردن آن با میزبان وب توافق  صد با د. وظیفه در

شتن رهیای باند مورد نیاز تارنما  صول اطمییان از دا ست. در مورد امییت تارنم بر عهدهح با میزبان ا نیز با د میزبان وب ا

سازمان با  سط دفتر فیاوری اطالعات  شده تو صورت گیرد و نیازهای امییت  تعیین  میزبان وب  یها  تواناوب هماهیگ  

 مورد ارز اب  قرار گیرد.

فا ل  هد. توال  تهیهبرنامه از ریش تعیین شده سازمان، فرا ید تهیه فا ل رشتیبان را انجام د بر اساسمیزبان وب با د 

د. با د با د در قرار داد مشننخص باشنند. در تیظیم قرارداد چگونگ  مد ر ت مشننکالت و رخدادها تعیین شننو رشننتیبان

رح ز ر داشننته مشننخص شننود، میزبان وب توانا   در اختیار قرار دادن حداقل اطالعات آماری مورد نیاز سننازمان را به شنن

 باشد:

 تعداد مراجعه کییدگان به تارنما 

  کمتر ن مراجعه را دارندصفحات  که بیشتر ن و 

 تعداد صفحات د ده شده 

 که کمتر ن و بیشتر ن دانلود را دارند   هال فا 

 خطاهای سرور یهاگزارش 

 مربوط به رهیای باند یهاگزارش 

 تیاوب مراجعه کاربران 

   بازد دکییدگان توز ع جغرافیا 

 ( طول جلسهsession) 

 موفق و ناموفق یهادرخواست 
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 منابع

 ل و دسننتورالعم یادار  عال یشننورا 10/6/1393مورخ  7740/93/206شننماره  مصننوبه 12و  7 بید ز ماده

ستاندارد  ستگاه( ت ساوب) یتارنماهاا ستان) یهادرگاهو    اجرا یهاد شمارهبوع  مو  رورتال( ا شیامه   خ

شور،  یز ربرنامهو  ت ر سازمان مد 20/11/1393تار خ  145100 صوک شماره دارا  عال یشورا نامهب ت ی 

 .شاخص  اب ارز یوع شیاسیامه خدمت، راهیما مو 28/12/1395 مورخ 1126446

 و  یسنننازمان ادار 05/10/1396 خ به تار 1595344به شنننماره  ت، مدارک هو  بخشنننیامه حیف اخی کپ

 کشور.  استخدام

  (نامهوهیشدر  2، ریوست 1ریوست ها )رروژهراهیمای نحوه تدو ن برنامه عملیات  و 

  ه شماره محترم جمهور ب سیرئ وابط فی  اجرا   توسعه دولت الکترونیک  ابالغ   30،31،32،33،34موارد

 سازمان اداری و استخدام . 15/12/1396مورخ  1739836و بخشیامه  11/06/1393مورخ  145/200

 مورخ 1127128در نظام اداری به شنننماره  تصنننو ب نامه شنننورای عال  اداری با عیوان حقوق شنننهروندی 

28/12/1395 

 در نوبت    اجرا یهادسننتگاه  کیخدمات الکترون تیفیک ش را  اب حضننور در ارز یبرا هاسننازمان یراهیما

 ریجم

 اطالعات( یفیاور  عال یمصوب شورا)  کیالکترونتوسعه دولت    و اجرا  سید  وابط فی 

  خدمات  تیفیک ش را مو وعبا  ران اطالعات ا یزمان فیاوراس  کیدولت الکترون یر ریتعاملسید چارچوب

 2150  کیالکترون

 اجرا یهادستگاه یهاررتالو  هادرگاهو  قرارداد  شرح خدمات فی   

 قانون برنامه ششم توسعه 

 اجرا یهادسننتگاه یهاررتالو  هادرگاهو   کیخدمات الکترون تیفیک ش رروژه را  اب و ارز یجشمدل سنن   

 )در دوره ششم(

 UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2020, Digital Government in the Decade 

of Action for Sustainable Development, Department of Economic and Social Affairs 
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