
 
 

 مقررات فضای مجازی کشورشرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم  5از  1

 

 شورک اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازیترکیب شرح وظایف، اختیارات و 
 (کشور شورای عالی فضای مجازی 52/60/1931مورخ  ین جلسههشتم مصوبه بروزرسانی)

مصوبه  بر اساسو  کشور مرکز ملی فضای مجازی اساسنامه ٩ مادهوفق شورای عالی فضای مجازی کشور، 

اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات ترکیب اختیارات و  ،شرح وظایف ؛42/24/2211هفتادونهمین جلسه مورخ 

 42/14/2212  جلسه مورخهشتادویکمین در را   - 42/10/2932مورخ جلسه  ینمصوب هشتم -فضای مجازی کشور 

 د:نموتصویب و بروزرسانی  ح زیربه شر

 : تعاریف:1ماده 

اساسنامه مرکز  ٩کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور موضوع ماده میسیون عالی: ک -1-1

 ؛کشور ملی فضای مجازی

 :تدبیر و اقدام حاکمیتی به منظور هرگونهاتخاذ گری: نظیمت -1-2

 ؛ومبیک زیستحوزه مجازی  هایفعالیتساماندهی گذاری و ، مقررات، نهادسازیتسهیل، توسعه -1-2-1

 ؛ها و تعهداتمسئولیت نجامر حسن انظارت ب -1-2-2

 .مقررات بر تخلفات اجرای هایاعمال ضمانت -1-2-3

امور  همه یا بخشی از ،و یا مصوبات سایر مراجع قانونی نهادی که به موجب قانون: بخشی گرتنظیم -1-3

 ؛را برعهده داردیک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور گری تنظیم

خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت خودکار  خدمات فضای مجازی: -1-4

 شود.و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطالعات ارائه می

 :کشورترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی : 2ماده 

 ؛)رییس کمیسیون( کشور رییس مرکز ملی فضای مجازیدبیر شورای عالی و  -2-1

 ؛)دبیر کمیسیون( کشور مرکز ملی فضای مجازیدر معاون مربوط  -4-4

 ؛می(یید رئیس مجلس شورای اسالأیس کمیسیون مرتبط با تییس مجلس شورای اسالمی )یا ریرنماینده  -4-9

 ربط(؛نماینده رییس قوه قضاییه )معاون ذی -4-2
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 ربط(؛)معاون ذی نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -4-2

 ربط(؛)معاون ذی نماینده وزارت اطالعات -4-0

 ربط(؛)معاون ذی نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -4-2

 ربط(؛ی جمهوری اسالمی ایران )معاون ذینماینده سازمان صداوسیما -4-8

 ربط(؛ذیسپاه پاسداران انقالب اسالمی )معاون نماینده  -4-3

 ربط(؛)معاون ذی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانفرماندهی نماینده  -4-21

 شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی؛ حقیقیعضو نفر دو  -4-22

 نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی. -4-24

سات نظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلتواند حسب مورد از افراد صاحبرییس کمیسیون عالی می تبصره:

 کمیسیون بدون حق رأی دعوت نماید.

 وظایف و اختیارات:: 3ماده 

 ، هدایت، هماهنگی وها، نظارتتنظیم سیاست برایکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور 

تشکیل و  ،گران بخشیمیتنظ یگرو تنظیم های کالن در همه ابعاد فضای مجازینامهتصویب مقررات و آیین

 ت:به شرح زیراس آنوظایف و اختیارات 

ها و ابعاد نهزمیدر کشور تهیه و پیشنهاد نظامات و مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی  -3-1
 :قبیلمختلف از 

 بخشی؛ رانگهای هر یک از تنظیمگری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیتمعماری کالن تنظیم -3-1-1

 جدید؛خدمات بخشی گران تعیین یا ایجاد تنظیم -3-1-2

 بخشی؛ گرانتنظیمو شرح وظایف موریت أاصالح م -3-1-3

اند از طریق گرانی که بر اساس قانون تشکیل شدهادغام یا حذف تنظیم، شرح وظایف ،اصالح مأموریت تبصره:

 مجلس شورای اسالمی قابل انجام است.

وکار در فضای مجازی شامل محتوا ر مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبصدوگذاری سیاست -3-1-4

 ؛فناوری اطالعاتهای ارتباطی و ساختتصویر(، خدمات و زیرو)اعم از داده، متن، صوت
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 برای قوای مجریه و قضاییه های قانونی کشور در حوزه فضای مجازیها و اولویتنیازمندیتعیین  -3-1-5

 منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسالمی؛به

 ،هویتنظام ، هنظام رسانهای ذیل آن از قبیل نظامات مقوم حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی -3-1-6

های نوظهور ، رمزارز و فناوریهای خارجیگذاریالمللی، سرمایهبینحوزه های ملی، کالن داده

 ؛نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی و مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی

مرتبط  یالمللبینها و مجامع تعامل با سازمان الگوی نمایندگی و رویکرد راهبردها، ها،تهیه سیاست -3-1-7

 .گری فضای مجازیدر حوزه تنظیم

 ارچوب مصوبات شورایههای اجرایی، فنی، نظارتی و هماهنگی ملی در چها و زیرنظامدستورالعمل -3-2
 از قبیل: کشورعالی فضای مجازی 

ها، ضوابط، الزامات اجرایی و فنی، نظارتی و هماهنگی ملی برای تحقق تصویب دستورالعمل -3-2-1

 ؛مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور

 گران بخشی در زمینه صدور مجوز؛ویب الزامات کالن پیشنهادی تنظیمتص -3-2-2

 ؛های فضای مجازیهای کنترل کیفی و فنی در همه زمینهو نظامضوابط  ،تصویب معیارها -3-2-3

 حوزه فضای مجازی؛مجوزهای  های صادرکنندهایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه -3-2-4

گر موجود تا پیش از ایجاد تنظیمبخشی گران گری به تنظیم اختصاص صالحیت موقت تنظیم -3-2-5

 مقتضی؛بخشی 

 ؛فضای مجازی بخشی گرانحل اختالف تنظیم -3-2-6

 ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛ یمدیریت تصویب الزامات -3-2-7

به پیش از اقدام،  ،میلیون کاربر 3با بیش از فضای مجازی دهندگان انسداد مربوط به خدماتاعمال  موارد تبصره:

 .اطالع داده شود کشور فضای مجازیمرکز ملی 

مند به هوشهای سامانهو ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی  -3-2-8

یر با استفاده از ابزارهای قانونی نظ ،گرانحمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم

 حقوق ورودی؛

فضای  شبکه وهای اجرایی از خدمات برداری دستگاهتهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره -٩-3-2

 مجازی اختصاصی؛
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 قانون اجرای هایظرفیت از استفاده با مجازی فضای خدمات بازار رقابتی وضعیت از پاسداری -3-2-11

 ؛قانون اساسی 22اصل  های کلیسیاست

ن های کالهمچنین تعیین استانداردها و شاخصمصوبات این کمیسیون و رصد و پایش اجرای  -3-2-11

 اهداف آن؛

 سکوهای فضای مجازی؛کاربران در  خصوصیو حفظ حریم ها داده آوری، فرآوریتنظیم مقررات جمع -3-2-12

 نفعان فضای مجازیمردمی و اخذ نظرات ذیخصوصی و های تصویب سازوکار مشارکت تشکل -3-2-13

 گران؛سازی مصوبات تنظیمو نهاییتدوین در 

ضای خدمات ف گذاری برای کلیهنرخ در زمینهگران بخشی پیشنهادی تنظیم تصویب الزامات -3-2-14

 ؛با رعایت ضوابط و مقررات قانونی ،مجازی

 .دشویم ابالغ ونیسیکم سیرئ توسط -2-3 بخش مصوبات :1 تبصره

گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج اتگری و مقررتنظیم :2تبصره 

 است. 1فضای مجازی کشور و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت

یون اساس پیشنهاد کمیس کمیسیون براین گذاری در حوزه محتوا در گیری و مقرراتهرگونه تصمیم :3تبصره

 پذیرد.، صورت می2ی فضای مجازی کشورمحتواتولید  ارتقایعالی 

مهوری ج در روزنامه رسمیعادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید بندی با طبقه مصوباتکلیه  :4تبصره 

 د.ر این روزنامه مالک عمل خواهد بوبرسد. نسخه منتشره د به ثبتاسالمی 

 یارچوب مصوبات شوراهدر قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چبخشی گران تنظیم: 4 ماده

 د:بر عهده دارن کمیسیوناین  ، قوانین کشور و مصوباتفضای مجازی کشور عالی

 خدمات فضای مجازی؛برداری صدور مجوز فعالیت و بهره -4-1 

 ؛مجازی فضای تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات -4-2 

موظف کز ملی نیز مرفرستاده شود. مرکز ملی فضای مجازی کشور باید به  بند،این کلیه مصوبات موضوع  :تبصره

ضای ف ی عالیشورااست مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات 

                                                      
 کشورشورای عالی فضای مجازی  22/17/13٩1مورخ  جلسهنهمین  مصوب.  1

 شورای عالی فضای مجازی کشور 22/13/2932. مصوب دهمین جلسه مورخ  2
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 ،کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهداین و  مجازی کشور

 ت.گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا اساصالح به تنظیم برای

شد داوم ارائه خدمات و رگیری رقابت سالم و تها و نرخ خدمات در راستای شکلتصویب و ابالغ تعرفه -4-3 

 ها؛کیفی آن

دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه -4-4 

 قانونی؛

این گری به های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیمتدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام -4-5 

 تصویب؛ برایکمیسیون 

یب در تصو برایدهندگان خدمات فضای مجازی عمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهتدوین دستورال -4-6 

 ؛کمیسیوناین 

ارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای هدهندگان خدمات فضای مجازی در چنظارت بر عملکرد ارائه -4-7 

 صادر شده؛

خدمات  دهندگانضوابط خود را به ارائه ،بخشیگران از طریق تنظیم صرفًا ،های اجراییسایر دستگاه :1 تبصره

 ند.کنابالغ میفضای مجازی 

 با درج  ار عادی خود در حوزه ضوابط و مقرراتبندی با طبقه مصوباتکلیه موظفند بخشی گران تنظیم :2 تبصره

 د.خواهد بور این روزنامه مالک عمل . نسخه منتشره درسانی نماینداطالع جمهوری اسالمی در روزنامه رسمی

شورای عالی فضای مجازی کشور با  25/16/13٩1مین جلسه مورخ شتهمصوبه به موجب این مصوبه، : 5ماده 

 وتنظیم مقررات فضای مجازی کشور و اعضای کمیسیون عالی ، اختیارات شرح وظایفموضوع 

این در خصوص کشور شورای عالی فضای مجازی  11/1٩/13٩1مورخ  ین جلسهمصوبه دهم 3بند 

 د.شو، ملغی میکمیسیون


