تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات
مصوبه جلسه سي و پنجم مورخ 5901/20/02
شورايعالي فضاي مجازي

تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات

مقدمه
شبببکه ملببی اطلاعببات بببهعنوان زيرسببا

ارتببباطی فضببای مجببازی کشببور يکببی از م متببرين

پروژههبببای ملبببی هر عريبببه فضبببای مجبببازی اسببب

کبببه تايبببا ين بنبببا ببببر رويکرههبببای ج بببا ی و

ضببرورتهای ملببی ما نببا ارادببه ببامات زيرسببا ی پیشببرف ه و م ببابا یازهببای کشببور ب رهمنببای از
مزايببای اص صبباهی يببن

و زيس ب بوم ملببی فضببای مجببازی يببیا

هر فضببای مجببازی و فاظ ب

و رشببا فرهن ب

اسببلامی-ايرا بی

از اطلاعببات و ارتباطببات کبباربران ايرا ببی هر برابببر ت ايبباات علیببه امنی ب

و ببريم صويببی هر اسببناه بالاهسبب ی کشببور الببزام شبباه اسبب

ت ريببو و الزامببات

بببر ايببن اسببا

شبببکه ملببی اطلاعببات هر جلسببه پببا زههم مببورخ  1392/10/03شببورایعببالی فضببای مجببازی مببوره
بررسببی و تصببويا صببرار رفبب و پیببرو ين وزارت ارتباطببات و فنبباوری اطلاعببات بببهعنببوان مجببری
شبکه ملی اطلاعبات م رفبی شبا ببا توجبه ببه ضبرورت برهاشب

مشب ر

هسب ا بارکاران ايبن بوزه و

جمعبنبای ظبرات بر بان هر جلسبات هما ايشبی بر بزار شبباه مرکبز ملبی فضبای مجبازی ببا اسب فاهه
از فراينببا اسبب ا ااره م ناسببی یازمنببایها بببه تبباوين مسبب نااتی ما نببا "تبیببین الزامببات شبببکه ملببی
اطلاعببات (وي برايش ي بک)" و "ت ري بو عبببارت کلی بای" پرها ب

هر اي ب و پ ب

از جلسببات م بباه

بببا ضببور خبگببان مببرتب بببا موضببو و همچنببین مجببری شبببکه ملببی اطلاعببات پببیش ببوي
"تبیین الزامبات شببکه ملبی اطلاعبات" تباوين شبا هبا

مسبب نا

از تباوين ايبن سبنا يکپارچبهسبازی ظبرات و

تضمین هماهنگی طرا ی شبکه با الزامات کلان بالاهس ی میباشا

تعريف شبکه بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورايعالي فضاي مجازي
ببر اسببا
زيرسببا

مصبوبه اول جلسببه پببا زههم شبورایعببالی فضبای مجببازی "شببب ه ملبی اطلاعببات بببهعنوان
ارتببباطی فضببای مجببازی کشببور شبببکهای مب نببی بببر صببرارهاه اين ر ب

مسببیريا هببا و مراکببز هاههای اسبب

بببه همببراه سببودی هببا و

بببه يببورتی کببه هر واسبب هببای هس رسببی ها لببی بببرای ا بب

اطلاعبباتی کببه هر مراکببز هاهه ها لببی گ ببااری مببیشببو ا بههی وجببه از طريببا ببار کشببور مسببیريابی
شوه و امکان ايجاه شبکههای اين را

و صويی و امن ها لی هر ين فراهم شوه"

الزامات حاکم بر شبکه برر اسراس مصروبه دوم جلسره پرانزدهم شرورايعرالي
فضاي مجازي
بر اسا مصوبه هوم جلسه پا زههم شورایعالی فضای مجازی الزامات شبکه ملی اطلاعات عبارتنا از:
 -1شبکهای م شکل از زيرسا

های ارتباطی با مايري
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 -2شبببکهای کامل باً مس ب يل و فاظ شبباه سببب

بببه هيگببر شبببکهها (ازجملببه اين ر ب ) بببا امکببان

ت امل مايري شاه با ينها؛
 -3شبببکهای بببا امکببان عرضببه ا ببوا ما ببوا و ببامات ارتببباطی سراسببری بببرای ي بباه مببرهم بببا
ازجمله صابلی

تضمین کیفی

 -4شبببکهای بببا صابلیب

تار ؛

عرضببه ا ببوا

ببامات امببن اعببم از رمز گبباری و امضببای هيجی ببالی بببه کلیببه

کاربران؛
 -5شبکهای با صابلی برصراری ارتباطات امن و پاياار میان هس گاهها و مراکز یاتی کشور؛
پ نبا ا و با ت رفه رصاب ی شامل مراکز هاهه و میزبا ی ها لی

 -6شبکهای پرظرفی

اصول حاکم بر طراحي شبکه ملي اطلاعات
هر ايبببن بخبببش ت ريبببو و الزامبببات مصبببو هر شبببش مابببور ( )1زيرسبببا
مجبببازی کشبببور ( )2اسببب يلال ( )3مبببايري

ارتبببباطی فضبببای

( )4بببامات ( )5سالمسبببازی و امنیببب و ( )6ت رفبببه و

مال اص صاهی شبکه ملی اطلاعات تبیین و هر صالا ايول اکم بر طرا ی شبکه بیان شاها ا
شبکه ملي اطلاعات بهعنوان زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي کشور
شبببکه ملببی اطلاعببات بببهعنوان زيرسببا
کشببور اسبب

ارتببباطی کببل فضببای مجببازی شبببکه همببه شبببکههای

ايببن شبببکه هر چببارچو صببوا ین جم ببوری اسببلامی ايببران (بببا پش ب یبا ی کامببل از هيگببر

ظامببات از صبی بل يموزش بی يببوصی و صضببايی) بببه اببو م لببو و م م ب ن 1تأمینکننبباه کلی به یازهببای
ارتببباطی بببرای ا ببوا

ينف ببا ی 2کببه ببااصل يک بی از ينهببا هر ها ببل کشببور صببرار هاره میباشببا شبببکه

مزبببور امکببان ارادببه ا ببوا

ببامات و ما واهببای فضببای مجببازی (هر وزههببای مخ لببو اص صبباهی

اج مبباعی فرهنگبی سیاسبی امنی بی هفبباعی و ما نببا ين) را فببراهم واهببا مببوه ايبن شبببکه بببا رعايب
ايول زير مايا میشوه:
 -1ارتباطببات میببان زيرشبببکههببای شبببکه ملببی اطلاعببات (اعببم از شبببکههای مسبب يل ها لببی) بببا
يکايگر از طريا يک شبکه هس ه يورت میپ يره؛
 -2اي بن شبببکه مب ن بی بببر صببرارهاه  IPاس ب کببه میتوا ببا م ناسببا بببا یازهببا و ملا ظببات و ببا ون
ما نببا ضببرورت توسبب ه بببومی و ا صايیسببازی 3بببهويژه هر صلمروهببای سببا
هارای اولوي ب

راهبببرهی ي با ت املپ ب يری بببا اين ر ب

یبباتی و

يينبباه 4توس ب هياف ببه و بببه س ب ول بالبباتری

از بلوغ برسا؛
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 -3ببام

ارتبببا ها ببل بببا شبببکههببای ببارجی يببرفاً از طري با " ب ر اه5هببای ايمببن مببرزی"

شبببکه ملببی اطلاعببات کببه هارای هر بباههببای مشببخ

6

اتصببال بببه ببار و اتصببال بببا ها ببل

هس نا تأمین میشوه؛
 -4مسببیريابی هر واسبب هببای هس رسببی ها لببی بببرای ا بب اطلاعبباتی کببه هر مراکببز هاهه ها لببی
گ ببااری مببیشببو ا از طريببا ببار کشببور ا جببام میشببوه (بببر اي بن اسببا باي با امکببان مببايري
مواره يضکنناه اين ايل ما نا شبکههای ا صايی مجازی هر شبکه فراهم شوه)؛
 -5کلی به یازمنببایهای زيرسببا ی و بباماتی لببازم هر شبببکه بببرای عببام ی باز بببه ببرو ترافی بک
هو سر ها ل از کشور تأمین شوه؛
 -6بببا اس ب فاهه از توابببع و ببامات فن بی شبببکه مل بی اطلاعببات امکببان ت ري بو ايجبباه گ ببااری و
توسبب ه زيرشبببکههای مخ لببو ا صايببی وجببوه هاره کببه تابب

ظببارت میتوا نببا هارای

سیاس ها امات و مکا یزمهای امنی ی ا صايی باشنا7؛
 -7پوشببش کشببوری ببامات پ نبا ببا بببا لاببا يمببايش سببرزمینی و م ال ببات بببازار هر مببوره
ببامات پ نبا ببا بببومی ما ببوای م ببابا بببا ارزشهببای اسببلامی-ايرا بی و ببامات بباکمی ی
(ما نببا بببامات هولبب

سبببلام

اج ماعی( 8بهويژه هر تخصی

تجبببارت و يمببوزش الک رو یبببک) و ببببا گبباه ببببه عببباال

منابع امات عمومی اجباری )9تأمین شوه؛

 -8ظرفی ب شبببکههای هس ب ه تجمی بع و هس رس بی پ نبا ببا م ناسببا بببا یازهببای بببومی و بببا هببا
غلبه امات و ما وای اسلامی-ايرا ی هر سراسر کشور توس ه يابا
استقلال شبکه ملي اطلاعات
شبببکه هارای بباوه و مرزهببای 10م ببین و مشخصببی اسبب

کببه هر ی ببه ين تايببا ايببول زيببر

ضروری اس :
 -1امکان ريا اشرا و اعمال ا وا سیاس های اکمی ی 11هر تمامی اب اه و لايههای شبکه؛
 -2عببام اتکببای شبببکه بببه شبببکههای غی بر از ببوه هر تببأمین کلی به زيرسببا

ها ببامات ارتببباطی

و پايه کاربرهی موره یاز ها ل کشور با ظرفی و کیفی لازم؛
 -3ا ی بار کامببل فن بی 12هر بر امببهريزی طرا بی پببايش و ارزي بابی و صابلی ب هر و ببه توس ب ه و ارتيببای
لازم هر وزه سیاس ها م ماریها فرييناها و زيرسا
 -4س ب رش ظرفی ب

و ايجبباه امکا ببات لببازم ج ب

های فنی ارتباطی و اطلاعاتی؛

شببکل ی بری اص صبباهی ارادببه ببامات بببومی و

ما وای اسلامی-ايرا ی؛
 -5پیشبره ظاممنا 13بومیسازی و ماي

از ين هر لايهها و اب اه مخ لو شبکه

مصوبه جلسه سی و پنجم مورخ  1395/09/20شورایعالی فضای مجازی

4

تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات
مديريت شبکه ملي اطلاعات
هر ايببن بخببش صلمببرو و کارکرههببای ايببلی مببايري شبببکه ملببی اطلاعببات و الزامببات تايببا
اس يلال ين هر صالا ايول زير بیان شاه اس :
 -1ببوه رها ی هر مببايري بر امببهريزی طرا بی تببأمین منببابع اجببرا پش ب یبا ی توس ب ه و پببايش
و ارزيببابی بببا اسبب فاهه از توابببع فراينبباها و ببامات فنببی هر ها ببل کشببور و بببا اسبب فاهه از
یروی ا سا ی م خص

ها لی مايا شوه؛

 -2پشببب یبا ی از تبببأمین یازهبببای صلمروهبببای سبببا
ارتباطببات ينهببا ج ب

مببايري

یببباتی و يبببا هارای اولويببب

راهببببرهی و

شبببکه توس ب کبباربر مربوطببه بببا اس ب فاهه از توابببع فراينبباها و

امات فنی ا صايی يا ها ش و افزارهای بومیشاه مايا شوه؛
[ -3غیرصابل ا شار]
 -4اعمببال مببايري

يکپارچببه هر تخص بی

و ب رهبببرهاری ب ینببه از منببابع مل بی(ما نببا ببام و يهر )

و ظبببارت ببببر ين ببببه ابببوی ا جبببام شبببوه کبببه تبببأ یر اسببب فاهه از منبببابع بینالمللبببی 14و
اریها و ايبببول ببباکم هر شببببکههای ج بببا ی بببااصل شببباه و امکبببان مبببايري

سیاسببب

مس يل بهويژه هر شراي جاايی شبکه از اين ر
 -5تضبمین کیفیب
توس ه رصاب

ج ا ی فراهم شوه؛

از طريبا فبراهميوری امکبان مببايري
مب نی بر کیفی

ام

ا با ببه ا با 15هر شببکه و ايجباه امکببان

هر بین ارادهههنا ان امات 16فراهم شوه

خدمات شبکه ملي اطلاعات
ببامات شبببکه ملببی اطلاعببات مب نبی بببر ويژ بیهببای مببايري ی و امنی بی و هارای ت امببل بببا لايبههببای
مببايري ی و امنی ببی ايببن شبببکه بببوهه و هر چ ببار ماببور صابببل هسبب هبنببای اسبب

کببه عبارتنببا از)1( :

ببامات ارتببباطی ( )2ببامات پايببه کبباربرهی ( )3ببامات سالمسببازی 17و امنیبب و ( )4پشبب یبا ی از
امات ريا کمی كیفی و هوشمنای تجاری فرهنگی و هفاعی:
 -1ببامات ارتببباطی مببوره ی باز هر تمببام لاي بههببای شبببکه مل بی اطلاعببات شببامل :میزبببا ی فضببای
مش ب ر

تج ی بزات ارتببباطی 18ا ببوا

ببامات هس رس بی ببامات ترا زي ب

ب بینالملببل تببباهل

هم ا به هم ا 19شبکههای توزيع ما وا20و امات ا يال ها لی ترافیک21؛
 -2ببامات پايببه کبباربرهی شبببکه ملببی اطلاعببات :بباماتی کببه بببه بخببش غیرصابلاج نببا از شبببکه
تبببايل شبباه و هارای جنبببه راهبببرهی ي با مخاطببا ها ل بی بالببايی هس ب نا (بببا مببا ظر صببرار هاهن
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اولوي بنببای) بببا کیفیبب و ظرفیبب مناسببا و مب نببی بببر پیوسبب

فرهنگببی 22ارادببه شببو ا

م مترين ينها عبارتنا از:
یرهسازی)؛

1

امات مراکز هاهه (ما نا میزبا ی و

2

امات ام و شان اری( 23با تأکیا بر

و زبان فارسی)؛

 3جويشگر رايا امه پیامرسانهای ارتباطی و مراکز تباهل پیام و اطلاعات24؛
امات ابری

4

 -3ببامات سالمسببازی و امنیبب

مببوره یبباز زيرسببا

فضببای مجببازی کشببور و پشبب یبا ی از

سالمسازی و امنی لايههای بالايی امات کاربرهی و ما وا شامل:
1

بببامات زيرسبببا

سالمسبببازی و امنیببب

ما نبببا رمز گببباری شناسبببه و ا بببراز هويببب

تصايا امضاء و اهله هيجی ال؛
2

بببامات مبببايري و عملیبببات امنیببب

اعبببم از مبببايري

يسبببیاپ يریهبببا مخببباطرات و

ت ايبباات سببايبری پیشببگیری و ميابلببه بببا جببرادم و ببواه سببايبری هفببا سببايبری و
ميابله با تروريسم فاظ

و اع ماه25؛

از ريم صويی و يوق عمومی اشرا

3

امات مايري و عملیات سالمسازی بهويژه پالايش ما وا؛

4

امات يموزش مشاوره و تالیل امنی ی و ما نا ين

 -4امات پش یبا ی از ريا کمی كیفی و هوشمنای تجاری فرهنگی و هفاعی:26
 1ايجبباه صابلی ب ريببا مس ب مر یازمنببایهای بباماتی شبببکه ملببی اطلاعببات اعببم از ارتببباطی يببا
پايه کاربرهی با رويکره شناسايی مواره وابس گی به شبکه ج ا ی اين ر
 2اسب يرار فراينبباهای رهگیبری اببوه مصبر

و رفع ين؛

منببابع ملببی ما نبا کببارايی پ نبای با ببا 27ا ببرژی

مصرفی و هزينه به ازای هر ام ؛
 3ايجبباه صابلیب

بب

زارش یبری بببر

و ريببا كمببی و كیفببی ببامات و ما ببوا بببر اسببا

ببو و یازمنببایهببا هر لايببههای مخ لببو شببب ه ما نببا پببايش مسبب مر میببزان مببال و زمببان
مصر

ترتیا و توالی اس فاهه و شناسايی الگوهای مخاطرهيمیز امات و ما وا؛

 4ايجبباه صابلی ب

جمببعيوری پببرهازش و تالیببل هاهههببای عظ بیم28هر مببوره ا ببوا

ببامات و

ما وای شب ه و کاربرههای مخ لو؛
 5پش یبا ی از هوشمنای موره یاز هر مايري ت املات با هيگر شبکهها؛
 6ايجاه زيرسا

موره یاز برای رفع ا لافات و هاوری هر موره اراده و وض ی
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تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات
سالمسازي و امنيت شبکه ملي اطلاعات
سالمسببازی و امنیبب هر شبببکه ملببی اطلاعببات و هر ت امببل بببا هيگببر شبببکههببا بببر اسببا
يکپارچبه هريبک تبأمین شببوه طرا بی و اجبرای امنیب

ظامببات

و سالمسبازی هر شببکه ملبی اطلاعبات ببر اسببا

ايول زير يورت پ يره:
 -1-5-4حفاظت 29و مديريت تعاملات در شبکه ملي اطلاعات

 -1بببهمنظور تببأمین امنی ب فرهنگ بی اج مبباعی سیاس بی صضببادی و اص صبباهی هر کشببور و همچن بین
امنیبب هر سبب د هاهههببا اطلاعببات و ببامات لببازم اسبب
اطلاعببات (شببامل زيرسببا

هر لايببههببای مخ لببو شبببکه ملببی
سالمسببازی و امنیبب ) امکببان

ها ببامات کبباربری مببايري

فضببای مجببازی) صوي باً بببه

اعمببال سیاس ب هببای بباکمی ی م فبباوت (هر ببوزه زيرسببا

تناسببا ها لببی يببا ببارجی بببوهن ترافیببک يببا ببامات ببو صببرارهاه ترافیببک هرونسببو يببا
برونسو بوهن ترافیک و

امات و وزه جغرافیايی کاربران فراهم شوه؛

 -2هر شبببکه ملببی اطلاعببات " فاظبب " هر ميابببل ت ايبباات ببباليوه و بالف ببل هرو ببی و بیرو ببی
شببامل ( )1ت ايبباات از هيگببر شبببکهها30علیببه شبببکه ملببی اطلاعببات ( )2ت ايبباات از شبببکه
ملی اطلاعات علیبه بوه و هيگبر شببکههبا ( )3ت ايباات از هيگبر شببکهها يبا بوه شببکه ملبی
اطلاعببات علیبه هيگببر لايبههای فضببای مجببازی و ينف ببان کشببور و ( )4ت ايباات از هيگببر لايبه-
های فضای مجازی و ينف ان علیه شبکه ملی اطلاعات مايا شوه؛
 -3هر تمبامی لايبههای شبببکه ملبی اطلاعبات منببابع زيرسبا

هببا صابلیب هبا و ببامات مبوره یباز

بببرای تببأمین " یازمنببای"هببای يبل ج ب سالمسببازی و امنیب

شبببکه ملبی اطلاعببات و همچن بین

پش یبا ی از سالمسازی و امنی هيگر لايههای فضای مجازی کشور فراهم شوه:
" 1مايري و شناسايی هوي " "صابلاع ماه" (بهيورت يک ظام يکپارچه)31؛
2

با ا خببا مصببر کننبا ان ببايی ببامات شببکه ملبی اطلاعببات هر ره ارتببا بببا ا ببوا
موجوهي هببا بببهويژه هر مابباوهسببازی ارتباطببات ببوه بببه ببامات و کبباربران ها ببل
کشور؛

 3مايري يسیاپ يریها مخاطرات و ت اياات؛
4

ب ر ااهها و واه بهويژه ره یری رهيوری و ب کامل اهله صا و ی هيجی ال؛

 5پیشببگیری و ميابلببه صببا و ی 32بببا وصببو و سبب رش ببواه و ا ببوا جببرادم (بببهويژه هر
یازهای بر

)؛

 6هفا سايبری و ميابله با تروريسم؛
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 7تايا طرلهای تااوم عملکره و بازيابی هر واه ؛
 8پالايش و سالمسازی جامع بر مبنای فرهن
9

فاظ

 10فاظبب

اسلامی -ايرا ی؛

از اطلاعات طبيهبنایشاه؛
هر برابببر اشببرا

و فببو بیگا گببان و ميابلببه بببا سوءاسبب فاهه ي ببان از زيرسببا

فضای مجازی کشور؛
 11تأمین اشرا اطلاعاتی و ريا امکان شنوه صا و ی و ظارت جامع و بر
 12يیا

بر اين عملیات؛

از ريم صويی يوق عمومی و يزاهی مس ولا ه؛

 13تببأمین امنیبب

عمببومی و پشبب یبا ی از مشببارک هببای اج مبباعی کاهنبباه جببرادم و ارتيبباء

بخش سالمسازی و امنی ؛
 14پايااری و باز ش پ يری( 33زيرسا

ها امات و مايري )

[ -4غیرصابل ا شار]
 " -5یازمنببای"هببای 34سالمسببازی و امنیبب

بببهويژه مببايري مخبباطرات شبببکه ملببی اطلاعببات

بهيببورت يببک فريينببا مسبب مر هر تمببام چر ببه طرا ببی اجببرا گ ببااری بهروزرسببا ی
تغییرات و توس ه اين شبکه تأمین شوه؛
 -6یازمنببایهای ظببام يکپارچببه امنیبب و ظببام يکپارچببه سالمسببازی هر شبببکه ملببی اطلاعببات و
زير ظامهای هريک هر لايهها اب اه و مناطا مخ لو شبکه تأمین شوه؛
 -7هر اسببب يرار تيويببب

و بهروزرسبببا ی ظامهبببای سالمسبببازی و امنیببب

بالاهسبب ی بببا تأکیببا بببر تيويبب

هر چبببارچو اسبببناه

ظامهببای يببوصی صضببايی ا ظببامی و امنی ببی و شببکل یری

زير ظامهای ت یینشاه هر الزامات صا و ی تسريع 35شوه؛
 -8میببان ببوزههببای مخ لببو مببايري سالمسببازی و مببايري
لايبههای شبببکه ملبی اطلاعببات شببامل و ببه مابباوه بببه زيرسببا

امنیبب

هماهنگیشبباه و تمببامی

ها ببامات زيرسببا ی و پايبه

کبباربرهی از ينهببا پشبب یبا ی ماينببا (بببا تأکیببا بببر اعمببال سیاسبب هببای سالمسببازی و امنیبب
مربببو بببه ت املببات هرو ببی تببا ببا امکببان 36هر زهيببکتببرين يببا بببه منبباطا هس رسببی و
همچنین اس يرار مراکز اش را

اری اطلاعات تالیل و ها ش لازم)؛

[ -9غیرصابل ا شار]
[ -10غیرصابل ا شار]
 -11تأکیا بر ويژ یهای يل هر اراده امات توس شبکه ملی اطلاعات:
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 1غلبببه میبزان ترافیبک و ببامات ها لبی بببه ببارجی و عببام وابسب گی اساسبی بببه ببار هر
امات کلیای يا پرمصر ؛
2

عببام ببرو ترافی بک ببامات ارتببباطی و پاي به کبباربرهی شبببکه مل بی اطلاعببات از کشببور
بهاس ثناء ام

ارتبا با شبکههای ارجی؛

 3پايش همبنای 37اتصالات شبکههای ها لی و ارجی با شبکه ملی اطلاعات؛
ها و امات شبکه ملی اطلاعات؛

 4تأمین امنی هر مايري منابع زيرسا

 5سوق هاهن ب رهبرهاران به رف ارهای صا و منا و پرهیز از رف ارهای پرمخاطره؛
 6پشبب یبا ی از همکبباری و ت املببات زهيببک میببان کبباربران و م ولیببان سالمسببازی و امنیبب
بهمنظور کاهش مخاطرات و يسیاها؛
 7پشبب یبا ی از اع بببار هيجی ببال و کبباهش ارادببه ببامات هر صببو

ب ببرهبببرهاران هارای

رف ارهای پرمخاطره و يسیازا
 -2-5-4شبکههاي اختصاصي امن و ارتباطات دستگاهها

 -1هاش ن شبکه ا صايی 38برای زيرسا
 -2منببابع و زيرسببا

های یاتی سا

و م م الزامی اس ؛

هببای مببوره یبباز هر شبببکه ملببی اطلاعببات بببهمنظور تشببکیل شبببکههببای

ا صايی امن تأمین شوه؛
 -3شبببکههای ا صاي بی زيرسببا

هببای ی باتی باي با هر تببأمین صابلی ب هببای هرو بی امنی ب

ببوه

هارای اس يلال ااکثری باشنا39؛
 -4ارتباطبببات پايببباار هسببب گاهها و مراکبببز یببباتی هر شببببکه ملبببی اطلاعبببات از طريبببا منبببابع
غیراشببب راکی ا صايبببی و ببببا بالببباترين اولويببب تخصبببی
چنا ا گی 40افزو گی 41و منابع

منبببابع و ببببا ملا ظبببه تبببأمین

یره لازم تأمین شوه؛

 -5امکبان اتصبال و ا فصبال کامببل ارتباطبات شببکههبای ا صايبی ببهويژه زيرسبا

هبای یباتی

بببه و از شبببکههببای ببارجی ها ل بی و ي با کبباربران عمببومی هر شببراي ضببروری فببراهم شببوه
(ضمن تااوم امات مربو به ت املات منفصل شاه)
 -3-5-4خدمات ايمن

 -1بببهمنظور ايجبباه مزي ب

امنی بی هر ببامات ها ل بی 42تببأمین یازمنببایهببای ي بل بببرای ت املببات

هرو ی شبکه ملی اطلاعات هر امات ارتباطی و پايه کاربرهی الزامی اس :
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 1تببببأمین هس رسببببیپبببب يری مارمببببا گی و جام یبببب (يکپببببارچگی )43هر هببببر ببببام
ب به صببو

هر هببر ارتبببا ها ببل بببه ها ببل (بببا تأکی با بببر يکپببارچگی ظببام مارمببا گی و

هماهنگی اين ظام با " یازمنایهای" سالمسازی و امنی )؛
" 2اع ماه بین موجوهي ها بهويژه اع ماه میان امات"44؛
[ 3غیرصابل ا شار]
 4اسببب فاهه بببااکثری از راهکارهبببای پبببیشهسببب ا ه و پیشبببینی و ظرفیببب

مسببب ولی پببب يری

صا و ی؛
ماي ويژه از ريم صويی و يوق عمومی؛

5

 6مشخ

بوهن هوي مس ول هر ام

 7پش یبا ی از مالکی

45

ارادهشاه؛

امات و ما وا؛

 8پشببب یبا ی از سببب رش فضبببای مجبببازی سبببالم ايمن و مفیبببا ببببهويژه ببببرای "کوهکبببان و
ا واهه"46؛
 9پشببب یبا ی از مزيببب

امنی بببی بببامات کببباربرهی (لايبببه بالببباتر) ها لبببی ببببهويژه هر تبببأمین

یازمنببایهببای مارمببا گی جام یبب

پالببايش اهلببه هيجی ببال اع مبباه مالکیبب م نببوی

ريم صويی و يوق عمومی
 -2تببأمین جببامع و مببا ع سیاسب هببای کلببان سالمسببازی بببا رعايب پیوسب

م بین سببالمسببازی بببرای

هر هس ه از امات هر شبکه ملی اطلاعات يورت پ يره؛
 -3تأمین جامع و مبا ع سیاسب هبای کلبان امنیب
(پیوس

"ضبواب امنیب

ببا رعايب

شببکه ملبی اطلاعبات"

امنی ی) يورت پ يره؛

 -4ايببول و ضببواب پاافنببا غیرعامببل هر چببارچو "سیاسبب هببای کلببی ظببام هر امببور پاافنببا
غیرعامل" 47بهکار یری شوه
تعرفه و مدل اقتصادي شبکه ملي اطلاعات
ايببول زيببر هر شببکل یری مببال اص صبباهی بببه اوی رعاي ب

ببرهه کببه کیفی ب

برصببراری ترافیببک

بینالملبببل و رصاب پببب يری بببامات ايبببن شببببکه هر بالببباترين سببب د من يبببهای باشبببا؛ به و بببهای کبببه
کاربران ايرا ی بیش رين ب رهبرهاری از شبکه ملی اطلاعات را هاش ه باشنا:
 -1بامات تأمینکننبباه یازهبای اولیبه مبرهم ج ب

هسب یابی ببه ببامات هولب

و يمببوزش الک رو یببک (و یازهببای کبباربران ببا

سببلام

تجببارت

 )48بايببا بببا ت رفببه ارزان و مناسببا بببرای

ي اه جام ه اراده شوه؛
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 -2ت رفببه ببامات هر شبببکه مل بی اطلاعببات باي با بببر اسببا

صابلی ب

اعمببال سیاس ب

بببه ازای ببو
49

ترافیبک مبببا و ميصببا ببامات و بببا هببا

رصاب پب يری بببا ببامات ببارجی ت یببین شببوه

(تفبباوت تأ یر بب ار ت رفببه تنببو و کیفیبب

ببامات بببومی و ما ببوای م ببابا بببا ارزشهببای

اسببلامی -ايرا بی سببب

بببه ببامات ببارجی ارادهشبباه هر شبببکه مل بی اطلاعببات بببرای کبباربر

ببايی و ارادهههنببا ان ببامات و ما ببوا همچنببین رصاب پبب يری اص صبباهی ببامات شبببکه
ملی اطلاعات سب

به امات شبکههای ارجی)؛

 -3کبباهش هزينببههای شبببکه و تببأمین تسب یلات زيرسببا ی بببرای ارادببه ما ببوا و ببامات مب ن بی بببر
فرهن

اسلامی-ايرا ی فراهم شوه؛

 -4مببايري مناسببا بببازار ببامات فضببای مجببازی میبايسب

ضببمن ت یببین ت رفببه مناسببا هر يبک

صیم ب

و تبببا ی ميابلببه و بببا کن ببرل ا بباازه

فضببای رصبباب ی بببا هر و ببه ايجبباه ا اصببار جن ب

مناسببا بببازار و ت ببااه بببازيگران سببرمايه بب اری باز شبب

مناسببا سببرمايه و فاظبب

از

مالکی م نوی را تضمین مايا؛
 -5مببالها و بر امببهريزی اص صبباهی تببأمین مببالی و کسبباوکار شبببکه و اجببزای ين باي با به و ببهای
باشبببا کببببه جببببز هر زيرسببببا
وه رهان صابل اهاره و پیشرف

های کلبببان و ببببامات مبببباي ی -راهبببببرهی بهيببببورت
تا رسیان به بلوغ باشا؛

 -6اجببرا و ب ببرهبببرهاری از شبببکه مل بی اطلاعببات بببا رعاي ب

"سیاس ب هببای کلببی مای زيس ب "

50

يورت پ يره

الزامات فرهنگي شبکه ملي اطلاعات
بببهمنظور کبباهش يسببیاها و ب رهمنببای از فريبب های فضببای مجببازی هر وزههببای فرهنگببی-
اج ماعی رعاي

ايول زير الزامی اس :

 -1توسبب ه شبببکه بببر مبنببای ارزيابیهببای مسبب مر تببأ یرات فرهنگببی-اج مبباعی و فببف فرهنبب

و

سبک ز ا ی اسلامی-ايرا ی؛
 -2فرهن

سببازی اسبب فاهه يبباید (شببامل يمببوزش عمببومی ي اهیرسببا ی سببواه رسببا های و

هيجی ال) صبل يا همزمان با توس ه شبکه هر مناطا مخ لو کشور؛
 -3تسبب یل مايبب و تببأمین یازمنببایها بببرای سبب رش ببامات و ما ببوای اسببلامی-ايرا ببی بببا
تأکیا بر فف ت میا و ترويج اع ياهات ا لاق و سبک ز ا ی اسلامی-ايرا ی
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 -4تببأمین یازمنببایهای تيويبب
شببر هس رس بی

بب و زبببان فارسببی بببهويژه ببامات پايببه تسبب یلکنناه تولیببا

یرهسببازی و پببرهازش ما ببوای فارس بی (شببامل پیکببره زبببان صلببم

ويسه وان تبايل م ن به يوت و بال ک
 -5پشبب یبا ی از سببازوکار مببايري
و ما وا با تأکیا بر مشارک

اي با

و ترجمه هوطرفه ماشینی)؛

ارزيببابی تببأ یرات و اديهسببازی فرهنگببی-اج مبباعی ببامات

مرهمی؛

 -6تببأمین یازمنببایهای شبببکهای بببرای پوشببش کشببوری " ببامات و ما ببوای سببر رمی و اوصببات
فراغ " م ناسا با ويژ یهای فرهنگی-اج ماعی هر من يه؛

;Assured
2

1

ينف ببان فضببای مجببازی (شببامل و ببه مابباوه بببه تمببامی موجوهي هببای سببايبری -فیزيکببی و سببايبری) شببامل طبيببات و
روه های مخ لو کاربران و ا وا اپراتورهای شبکه توس ه و ارادهههنا ان امات و ما وا و ما نا ين
;Proprietary

3

;Future Internet

4

 5هر صالا zone

 6ايببن ب ر اههببای صابلاع مبباه شبببکهای از عنايببر اسب
رهه و هارای هر باههبای مشبخ
اين

و ماباوه سبب

کببه مببیتوا ببا سببا یبباز بهيببورت م مرکببز يببا توزيببع شبباه ايجبباه
ببه فضبای مجبازی ببینالملبل و فضبای ت املبات ها بل ببه ها بل باشبا

ر اهها يکبی از مکبا یزمهبای فراهمکننباه امکبان اعمبال سیاسب هبای م مبايز و م نبو ببه تناسبا ها لبی يبا بارجی

بوهن ت املات هس نا
 7ضمن رعاي

چارچو ت ريو الزامات و ايول شبکه بهويژه تضمین س ول امنی ی لازم

 8هس رسببی بببه شبببکه و ببامات ين بببرای کلیببه طبيببات کبباربری ( بباکمی ی هول ببی و صويببی از ببو اص صبباهی يببا
طبيبببات مخ لبببو سبببنی جنسبببی رفبببهای و

غیراص صببباهی و يبببا زيرسبببا ی يبببا غیرزيرسبببا ی و عمبببوم مبببرهم از یببب
يموزشی) و برای ا وا موجوهي های سايبری و فیزيکی

;USO: Universal Service Obligation

9

 10مرزهببای شبببکه ملببی شببامل مرزهببای جغرافیببايی (شببامل ماينببا یهای ا ا هر ببار از کشببور) بببوهه ولببی عنايببر ببار از
مرزهای جغرافیايی که توا ايی اعمال سیاس های اکمی ی مثلاً از طريا مالکی بر ين وجوه هاره را یز شامل میشوه
 11سیاسببب های اکمی ی(اص صببباهی فرهنگی اج مببباعی و ) هر زيرسبببا

و پشببب یبا ی از اعمبببال سیاسببب های ببباکمی ی

هر لايههای امات و ما وا
12

وهمخ اری ( )Autonomousو عام وابس گی به غیر

 13پیشبببره ظاممنببا بببه م نببای رکبب

بببر اسببا

يببک يشببه راه جببامع اسبب

کببه ببااصل مشبب مل بببر ت یببین وزههببای

بومیسازی اولوي ها يشها زمانبنای اع بارات لازم و ييناه گری باشا
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 14منببابع یبباتی ها لببی شبببکه تأمینشبباه از ببار شبببکه بخشببی از منببابع ملببی بببوهه و بايببا تابب

و مببايري

اکمیبب

م مرکز هر شبکه بهکار یری شو ا
;End to End

 16بهعنوان مو ه با ايجاه امکان ا اازه یری و زارش کیفی

ام

15

هر ارادهههنا ان امات

 17منظور از سالمسازی سالمسازی ما وا و امات اس
;Colocation, Housing

18

;)Peering(L2

19

;CDN

20

;)Transit Services , Point to Point and Multi-point (L2/L3

21

 22فرهنگی-اج ماعی
;Naming and Addressing

23

;Message Hub and Information Exchange

24

;Trust

25

 :Business/Cultural Intelligence (B/CI) 26بببرای تببأمین یازهببای اطلاعبباتی بببازيگران شببب ه و همچنببین تکببريم کبباربران
بببه فراينبباهای ره یببری وض ب ی
ف الی

ببامات و ايجبباه سببازوکارهای رفببع ا لافببات و هاوری هر مببوره ينهببا یبباز اس ب

ايببن

برای تضمین کارايی سه هس ه هيگر الزامی اس
;Bandwidth Efficiency

27

;Big Data

28

 " 29فاظ ب " پیامببا من ي بی چر ببه مس ب مری از راها بباازی اس ب يرار ارزيببابی تضببمین و ارتيببای سببلام
هر برابر ت اياات سلام

و امنی

و امنی ب

اس ب

کببه

م نا میشوه؛

 30زيرشبببکههای مسبب يل ها لببی م صببل زيرشبببکههای مجببازی و فیزيکببی شببکل رف ه بببا اسبب فاهه از منببابع شبببکه ملببی
اطلاعات و شبکههای بینالمللی ازجمله اين ر ؛
 31ي بباهی موجوهي ب هببای فضببای مجببازی از اطلاعببات هببوي ی سبباير موجوهي ب هببا بببه تناسببا ببو ت امببل از طريببا تببأمین
شناسههای هيجی ال مو ا و اع باربخشی به اهعاها و يفات هر يک زيس بوم م م ن (امن و صابلاع ماه)؛
 32پیگیری يوصی به صو
33

هر موره واه و جرايم بینالمللی جزدی از فراينا ميابله صا و ی با واه و جرادم لاا میشوه؛

پايببااری و باز شبب پ يری هو مف ببوم بببرای م اهلسببازی عبببارت  resiliencyاسبب
فف وض ی

پاياار بايا پ

از رو از اين ال

به هر هلیل صابلی

باز ش

بببه عبببارتی شبببکه علبباوه بببر صابلیبب

به ين را هاش ه باشا؛

 34م کور هر بنا  3بخش 1-5-4؛
 35با ها

ب ینهسازی راهبرهی هر تأمین سلام

 36به تناسا زهيکی ره اراده يک ام

و امنی ؛

به کاربر؛
;Topology

37

 38مس يل يا ا صايی شاه با اس فاهه از امات شبکه ملی اطلاعات؛

 39ايببن مراکببز و هسبب گاه ها هر يببورت ضببرورت تن ببا از اپراتورهببای مشببخ
امنی ی هس گاه امات امنی ی مايري شاه هر لايه بس ر را هرياف

و هارای تأيیببا يببلا ی

م ناسببا بببا سبب د

ماينا؛
;Diversity

40

;Redundancy

41

 42هر برابر اراده امات ارجی توس شبکه ملی اطلاعات؛
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;Integrity
44

43

اع ماه هر امات؛

 45ماهی و م نوی؛
 46با امکان پش یبا ی از ا یه بنای و رههبنای ما وا و امات ابزارهای يیا

از کوهکان و ا واهه لیس های سفیا و

 47ابلاغی ميام م ظم رهبری؛
 48ما نا ز ان جوا ان و کوهکان؛
 49ت رفببه ببامات مشببابه هر شبببکه ملببی اطلاعببات سببب
بايببا صابلرصابب

بببه مس بیرهای هيگببر (ما نببا مسببیرهای غیرصببا و ی همچببون مبباهواره)

باشببا و تفبباوت تأ یر ب ار ت رفببه تنببو و کیفیب

ببامات ها لببی سببب

بببه ببامات ببارجی ارادهشبباه هر

شبکه ملی اطلاعات برای کاربر ايی و ارادهههنا ان امات و ما وا ايجاه شوه؛
 50ابلاغی ميام م ظم رهبری
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