معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

شماره انمه :

سازمان اداری و استخدا می کشور

385022

اتریخ انمه:

1399/10/22

پیوست :

دارد

بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری
موضوع :دستورالعمل درج شناسه ملی سند (شمس) در کلیه مکاتبات دستگاههای اجرایی

در اجرای بند  5بخشنامه شماره  1739836مورخ  1396/12/15این سازمان با موضوع "دستورالعمل مکاتبات اداری
در سامانه رصد و پیگیری الکترونیکی و برخط مکاتبات دستگاههای اجرایی" ،دستورالعمل درج شناسه ملی سند (شمس) در
کلیه مکاتبات دستگاههای اجرایی برای اجراء ابالغ میگردد:
ماده  -1اهداف:
• ارتقای شفافیت اداری؛
• استنادپذیری الکترونیکی مکاتبات و اسناد؛
• ایجاد شناسه یکتا و قابلپیگیری برای کلیه مکاتبات و اسناد دستگاههای اجرایی؛
• افزایش سرعت و سهولت در ثبت مکانیزه مکاتبات و اسناد و ایجاد وحدت رویه در ورود اطالعات و کاهش
خطای انسانی.
ماده  -2تعاریف:
• شمس :شناسه ملی سندی است که بر اساس ترکیب چندین قلم از اقالم اطالعاتی سند ،تولید و هویت
یکتایی برای آن ایجاد مینماید.
• بارکد دوبعدی ( :)QR codeحاوی داده (های) نهفته است که میتوان آن را با اسکنرهای مربوط یا دوربین
تلفن همراه بازخوانی نمود.
• پروتکل :)Electronic Correspondence Exchange( ECEپروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات جهت
تبادل اطالعات میان سامانههای نرمافزاری ،باالخص سامانههای مکاتبات اداری است.
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ماده  -3تکالیف :
 -1دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به درج شمس در کلیه مکاتبات و اسناد خود از طریق تجهیز کلیه سامانههایی
که منجر به تولید مکاتبات و اسناد میشود ،به نحوی اقدام نمایند که قابلیت درج این شناسه طبق الگوی پیوست
( 6قلم اطالعاتی اول جدول شماره  1پیوست) حداکثر ظرف مدت  6ماه و تکمیل شناسه با قلم اطالعاتی هفتم،
حداکثر ظرف مدت یکسال از ابالغ این بخشنامه فراهم شود.
تبصره -دستگاههای اجرایی جهت تأمین هزینه و تعهدات مالی مربوطه ،الزم است نسبت به لحاظ نمودن موضوع
این مصوبه در اعتبارات ساالنه سامانههای ذیربط و قراردادهای پشتیبانی این سامانهها اقدام نمایند.
 -2در اجرای مصوبه مدیریت نظاممند اسناد الکترونیکی به شماره  1/124697مورخ  1399/07/28شورای اجرایی
فناوری اطالعات ،دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ارسال مکاتبات ،اسناد و مدارک به سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران جهت آرشیو ،امکانات الزم برای درج  4قلم اطالعاتی از شمس شامل "شماره نامه ،شناسه
حوزه صدور ،تاریخ و ساعت ثبت و صدور و شناسه حقوقی دستگاه" از جدول شماره  1پیوست را در سند موردنظر
فراهم نمایند.
تبصره -به منظور آرشیو ملی مکاتبات و اسناد ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مسئول هماهنگی و نظارت بر
دستگاههای اجرایی در تجهیز سامانههای ذیربط به شمس ،مطابق با موضوع این ماده بوده و موظف است
گزارشهای دورهای اجرای آن را در بازههای زمانی  6ماهه به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات و دبیرخانه
شورای عالی اداری ارائه نماید.
 -3دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری ،مسئولیت راهبری دستگاههای اجرایی در تجهیز سامانههای مکاتبات
اداری به شمس و موارد مندرج در بخشنامه  1739836مورخ  1396/12/15را بر عهده داشته و مکلف است
تمهیدات الزم جهت ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در شرکتهای دارنده سامانههای مکاتبات اداری جهت درج
شمس در کلیه مکاتبات و اسناد دستگاههای اجرایی را فراهم سازد.
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تبصره  -1دستگاههای اجرایی مکلفند پس از درج  6قلم اطالعاتی اول در بارکد دوبعدی شمس (موضوع بند اول ماده 3
این بخشنامه) ،نتیجه را جهت بررسی و دریافت تاییدیه ،به دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری اعالم نمایند.
تبصره  -2دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری موظف است گزارشهای دورهای مبنی بر اجرای مفاد این
دستورالعمل در دستگاههای اجرایی را در بازههای زمانی  6ماهه به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه نماید.
ماده  - 4این بخشنامه برای تمامی دستگاههای اجرایی الزماالجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی ساالنه
دستگاههای اجرایی لحاظ میگردد.
ماده  -5باالترین مقام دستگاه اجرایی ،مسئول اجرای این بخشنامه بوده و واحدهای فناوری اطالعات و مسئوالن
سامانههای موردنظر دستگاههای اجرایی موظفند تمهیدات الزم بهمنظور اجرای مؤثر و دقیق آن را طبق زمانبندی
اعالمشده فراهم سازند.

جمشید انصاری
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اقالم اطالعاتی که میبایست در شناسه ملی سند درج شوند ،شامل موارد زیر است:
 .1شماره نامه که تو سط سازمان ایجادکننده ،توليد و عموماٌ در سربرگ نامه چاپ می شود .این شماره حداکثر
 20کاراکتر خواهد بود؛
 .2تاريخ و ساعت ثبت و صدور که بر اساس استاندارد  ISO8601در قالب روز ،ماه ،سال و ساعت میباشد.
این قلم اطالعاتی ،دقيقاٌ  19کاراکتر است و بر اساس تاریخ شمسی به صورت زیر در نظر گرفته میشود:
][YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss
مثال1399-06-28T17:02:15 :
 .3شنا سه يكتاي عمومی ( )GUIDکه در قالب معرفی شده در اسناد  ECEو شامل  36کاراکتر بوده و توسط
سامانههاي مكاتبات اداري توليد میشود؛
 .4کد ملی ام ضاکننده نامه /سند که شامل حداکثر  20کاراکتر بوده و چنانچه نامه داراي دو ام ضاکننده با شد
 10رقم اول ،کد ملی امضاکننده اول و  10رقم بعدي ،کد ملی امضاکننده دوم خواهد بود؛
 .5ن شانی پ ست الكترونیک سازمان ايجادکننده نامه /سند که حداکثر  29کاراکتر ا ست .این ن شانی همان
نشانی پست الكترونيک تعریفشده براي دستگاه در شبكه دولت است؛
 .6شنا سه حقوقی د ستگاه اجرايی ايجادکننده مكاتبه /سند که یک کد  11رقمی ا ست که سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور( اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري) به هر سازمانی اختصاص داده است؛
 .7شناسه حوزه صدور شامل دو عنصر اعم از شناسه یكتاي واحد سازمانی (شناسهاي منحصربهفرد که به هر
واحد سازمانی در ساختار ت شكيالتی اخت صاص داده می شود) و شنا سه یكتاي پ ست سازمانی ( شنا سهاي
منح صربهفرد که به هر پ ست سازمانی اخت صاص داده می شود) ا ست که تو سط سازمان اداري و ا ستخدامی
کشور تخصيص مییابد.
جدول  .1اقالم اطالعاتی مندرج در شناسه شمس
1

کد شناسايی
قلم داده
1
2
3
4
5
6
7

نام قلم داده
شماره نامه
تاریخ و ساعت ثبت و صدور
شناسه یكتایی ()GUID
کد ملی امضاکننده
نشانی پست الكترونيک شبكه دولت دستگاه اجرایی ایجاد کننده
نامه/سند
شناسه حقوقی دستگاه اجرایی ایجاد کننده نامه/سند
شناسه حوزه صدور(شامل شناسه یكتاي واحد سازمانی و شناسه
یكتاي پست سازمانی)

تعداد
کاراکتر
20
19
36
20
30
11
16

 oروش تشكیل بارکد دوبعدي()QR code
در شناسه شمس براي ایجاد این بارکد ،از قالب زیر استفاده خواهد شد:
شناسه حوزه صدور()7کدملی امضا کننده()6شناسه حقوقی()5پست الكترونیک()4شناسه يكتايی()3تاريخ و ساعت ثبت و صدور()2شماره نامه()1

2

