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خالفۀاخشایی
ّداساییُبیاطالػبتیخْدسادعتَخغشافیبیی)هکبًی(کَزکْهتافغبًغتبىثبیذچگًَْاطالػبتثیبًگشآًغتایيعٌذپبلیغی

ًگِذاسیهٌبعتایياطالػبت ّ اعتفبدٍ اص تب آّسدثٌذیًوبیذ ؛اطویٌبىثؼول ّ اصاصکبسعکتْسػبهَ ثشداسیهْثش ثِشٍ

ُبیثیيالوللییبدّخبًجَساثشآّسدًٍوبیذ.ایيپبلیغیدسالضاهبتلْاًیيهشثْطَّتؼِذاتّهکلفیتپؾتیجبًیًوبیذّاطالػبت

،تْلیذیبتِیَخوغآّسی،رخیشٍ،تدبستکَدّلتدسساعتبیػشضۀخذهبتّاًدبمخغشافیبیی)هکبًی(اطالػبتهْسدتوبم

هیگشدد،اصخولَاطالػبتیکَاصُوکبساىخبسخیدسیبفتّیبثبآًِبهجبدلَؽذٍاًذ.تطجیكهٌتؾشهیکٌذ،

زکْهتخغشافیبیی)هکبًی(اطالػبتُشگًَْاًغدبمهسشهیتّهکلفُغتٌذتبتوبماداساتزکْهتیافغبًغتبىّکبسهٌذاىآًِب

اطالػبتیکَثذاىدعتشعیداسًذسازفعًوبیٌذّؽخقبًهْظفُغتٌذتبثٌبثَُذایتایيپبلیغیاصداساییُبیاطالػبتیّ

زفبظتّزشاعتًوبیٌذ.

یذتؾشیککبسآهذاطالػبتخغشافیبییّهؼلْهبتهشثْطَساتؾشیرهیًوبّیشیتایيپبلیغیچِبسافلکلیذیثشایتأهیي،هذ

کَػجبستٌذاص:

  داسًذ؛هسبفظتاطالػبتخغشافیبییّهؼلْهبتهشثْطَداسایاسصػهسْسیثْدًٍّیبصثَدسخۀهٌبعجیاصتوبم 

  ّهؼلْهبتخغشافیبیی)هکبًی(کَثبزکْهتکبسهیکٌذ،هْظفثَزفعهسشهیتّهسبفظتاصاطالػبتُش کسی

 هشثْطَهیثبؽذ.

 اهٌیتپشعًْلاػطبگشدد؛ّتذاثیشهمتضیثشایکٌتشّلُوشاٍثبتأهیيصشفبً ثبیذحسبس دعتشعیثَاطالػبت 

 ثبُوبىدسخۀهسشهبًگیزفعؽًْذ.ببیذاطالػبتدسیبفتؽذٍیبهجبدلَؽذٍثبُوکبساىخبسخی 

ثشایاعتفبدٍػبهَ،ّداساییُبیاطالػبتیهشثْطَدسیکیاصعَکتگْسیریللشاسهیگیشًذ؛خغشافیبیی)هکبًی(اطالػبت

داخلی هسشهبًَیب ثَخْداختقبؿهیدٌُذّثَؽکل.ُشیکاصایيکتگْسیُب هدوْػَایاصتذاثیشاهٌیتیهجٌبییسا

هْخْدزفبظتهیؽًْذ.افضّىثشآى،هوکياعتعیغتنُبّخذهبتتکٌبلْخیهؼلْهبتیّاستجبطی همتضیدسثشاثشتِذیذات

ّیبًگشاًیُبییکَدسهْسدیکپبسچگی(aggregated data)کلیًیبصهٌذکٌتشّلثِتشثبؽٌذتبخطشاتهْخْدثشایاطالػبت

ّهْخْدیتاطالػبتّخْدداسًذ،هذیشیتؽًْذ.

ُبّاداساتزکْهتافغبًغتبىهیثبیغتایيپبلیغیساتطجیكًوْدٍّاصاخشایهذاّمتذاثیشکٌتشّلیتْعظتوبمتوبمسیبعت

ُوکبساًؾبىاطویٌبىثؼولآّسًذ.

ذیبفت.ٌاًفبرخْا2012ُزکْهتافغبًغتبىدستبسیخؽؾنعپتوجشخغشافیبیی)هکبًی(دعتَثٌذیُبیاهٌیتیاطالػبت

 سیبست جوِْسیدفتش هقبم 

 

 سفیع الذیي هلک صی

هؾبّساسؽذهمبمسیبعتخوِْسی

  



   

 د
 

تؼشیفبت
خلٍْایاصاطالػبت،هدوْػَُبّهؾبُذاتػذدی،اعٌبد،ّلبیغ،ًمؾَُب،تقبّیش،چبستُب،خذاّل،اسلبمّثَهؼٌبی-دیتب

 هفبُینهیثبؽذکَثَاؽکبلدیدیتلیباًبلْگهْخْدهیثبؽٌذ.

یکَداسایهشخغخغشافیبییهیثبؽٌذ.اطالػبتتوبم-جغشافیبیی )هکبًی( اطالعبت

ؽذٍ.تِیَهؼلْهبت-اطالعبت

کالىثَاعتفبدٍاطالػبتػجبستاصاطالػبتیاعتکَهٌجغ،صهبى،هکبىّؽشایظتْلیذآى،رکشؽذٍاعت.–کالى  اطالعبت

اطالػبتاعتفبدٍاصکٌٌذگبىاطالعهیدٌُذکَچَکغی،چَاطالػبتیسا،چَّلت،دسکدب،چشاّچگًَْتْلیذًوْدٍاعت.

هْسدًظشساثشایپیذاکشدىیکهٌجغهؾِْسسدیبثیکٌٌذّثَعطراطالػبتکالىایياهکبىساثَاعتفبدٍکٌٌذگبىهیدُذتب

ػتجبسآىپیثجشًذ.کیفیتّا

هؾخـّرخیشۀآىدسیکیباطالػبتفشدیبگشُّیاصافشاداعتکَثَطْسسعویدسلجبلاًتمبلّاعتفبدۀ-اطالعبتهبلک 

چٌذعیغتنیکًِبدهغئْلپٌذاؽتَهیؽْد.

ًِبدهیثبؽذ.اطالػبتکبسهٌذیکَداسایهغئْلیتاداسییبػولیبتیدسلجبل-اطالعبتسشپشست 

ّی_اطالػبتؽخقیاعتکَهغئْلیتهذیشیتّفستػٌبفش-اطالعبتهسئْل  داسد.اطالػبتُنهستْا ثؼِذٍ کالى_سا

دسهطبثمتثبهکلفیتاطالػبتُبّهذیشیتتوبمثَپشّعَُب،پبلیغیُب،سٌُوْدهؼطْفاطالػبتکبسکشدتخققیهغئْلیي

ذ.ُبیپبلیغیّتٌظیویهیثبؽ

داسد.اطالػبتثَطْسػوْهیاؽبسٍثَکبهلثْدى،دلتّعبصگبسی: اطالعبتیکپبسچگی یب اًسجبم 

دساختیبساطالػبتثشایتْفیفهسقْالتّخذهبتیکَافطالزیاعت-اطالعبت دستشسی پزیشی دسفْستلضّم سا

اطالػبتاعتفبدٍکٌٌذگبىًِبییلشاسهیدٌُذ.ایيافطالذثشایثیبىایيًکتَثکبسهیسّدکَدسخۀدعتشعیپزیشیفْسیثَ

ّخْدداسد.اطالػبتچمذساعتیبایٌکَتبچَزذاهکبىهذیشیتّتأهیيدائوی

ثَثَطْسایويدسطْلپشّژٍیبثؼذاصختنآى،رخیشٍ،آسؽیّْاطالػبتاؽبسٍثَسًّذیداسدکَدسآى–اطالعبت  هذیشیت

ّطشصالؼولُبیالصمثشایهذیشیتاطالػبتثَسّػ ایيسًّذهؾتولثشتذّیيپبلیغیُب خبیدیگشاًتمبلدادٍهیؽًْذ.

الکتشًّیکیّثَاؽکبلغیشالکتشًّیکیهیثبؽذ.

اهٌیتؽخـیب-اطالعبت حسبس هسشهیتیب تب ؽًْذ زفع غیشهدبص دعتشعی ثشاثش دس ثبیذ اعتکَ اطالػبتی ػجبستاص

،عْءاعتفبدٍ،تؼذیلیبدعتشعیغیشهدبصثَاطالػبتزغبطهیتْاًذتأثیشهٌفیثشاصثیيسفتيعبصهبىهسفْظثبلیثوبًذ.

دکٌذّدسخۀایيتأثیشگزاسیّاثغتَثَهیضاىزغبعیتّهبُیتاطالػبتهیهسشهیتیبثِشّصییکعبصهبىیبؽخـّاس

ثبؽذ.

یبػجبستاصاطالػبتیاعتکَ-اطالعبت هحشهبًَ ًثْاعطۀپشّعۀاصلجلهمشسؽذۀثجتًبمّتدْیضتْعظسیبعتُب فشفب

عبصهبىُبیریشثظ،لبثلدعتشعیهیثبؽذ.
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هتبثؼت
اصالضاهبتلبًًْی،زمْلیّلشاسدادیهشثْطَهتبثؼتًوبیٌذ.پبلیغیدعتَثٌذیتوبمًِبدُبیزکْهتافغبًغتبىهکلفُغتٌذتب

ثخؾیاصهدوْػَپبلیغیُبیاهٌیتاطالػبتهیثبؽذکَدسفذدزقْلاطویٌبىاصایيًکتَخغشافیبیی)هکبًی(اطالػبت

ساتزکْهتی)اصتْلیذگشفتَتبًگِذاسیّیبتخشیت(ثبزذاکثشاهٌیتخِتثشآّسدٍکشدىاعتکَاطالػبتتستهبلکیتادا

الضاهبتتدبسیّالضاهبتهتبثؼتیهشثْطَهذیشیتهیؽًْذ.

بثَتخطیاصازکبمایيپبلیغیهیتْاًذاهتیبصاعتفبدٍاصعیغتنُبیاطالػبتیًِبدسااصهتخلففلتّیبثَتؼلیكدسآّسد.ثٌ

گشددّاصتطجیكهدبصاتُبیاداسیدیگشیکَّخْدداسد،هوکياعتالذاهبتخضاییتبختندّسۀاؽتغبلثشایفشدهتخطی

آىثشایفشدهتخطیدسًظشگشفتَؽْد.طشفدیگشهوکياعتالذاهبتخجشاًیهذًی،خضاییّهؼبدل

فالزیت
اسگ اعت. اصًضدیکًظبستًوْدٍ تذّیيایيپبلیغیسا ّسًّذ اسگسیبعتخوِْسیافغبًغتبىهبلکایيپبلیغیهیثبؽذ

سیبعتخوِْسیثبپؾتیجبًیهمبمسیبعتخوِْسیایيپبلیغیساخِتاعتفبدٍدستوبماداساتزکْهتیتْؽیرًوْدٍاعت.

پبلیغیثشسعیتبسیخ
 هْلف ًگشیتبسیخ ببص تْصیف ًسخَ

 الغیظ 06/00/2012 ؽذٍتْؽیر پبلیغی 1.0

   )ُشتغییشی(1.1
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پبلیغی

ُذف.1
ثبتْخَثَهیضاىزغبعیت،هسشهیتّخغشافیبیی)هکبًی(ُذفایيپبلیغیایدبدچبسچْثیاعتکَثباعتفبدٍاصآىاطالػبت

اُویتآىثشایزکْهتّهشدمافغبًغتبى،دعتَثٌذیؽًْذ.دعتَثٌذیاطالػبتثَهبکوکهیکٌذتبزذاللتذاثیشاهٌیتیالصم

یین.،کبسثشدهٌبعتهٌبثغّهتبثؼتاصلْاًیيّضغًوبّهؼلْهبتدیگشخغشافیبیی)هکبًی(ثشایزفبظتاصاطالػبتسا

هسذّدٍ.2
افغبًغتبىاداساتدّلتیّهؼلْهبتهشثْطَایکَدساختیبسخغشافیبیی)هکبًی(ایيپبلیغیدسهْسدتوبماطالػبت.2.1

خغشافیبییهیؽْد.ایيپبلیغیُوچٌبىثشایتوبمکبسهٌذاى،ُوکبساىّاداساتثبلثکَاطالػبتتطجیكلشاسداسًذ،

زکْهتسادساختیبسداسًذ،لبثلاخشاهیثبؽذ.)هکبًی(

،تستپْؽؼلشاسًویدُذ.ًْذؽخقیاعتفبدٍؽاُذافایيپبلیغیاطالػبتیساکَتْعظافشادثشای.2.2

پبلیغی.3
ّاًغدبمتوبماػضبیعیغتناطالػبتخغشافیبییکَدسًِبدُبیزکْهتافغبًغتبىزضْسداسًذ،هکلفُغتٌذتباصهسشهیت،

ؽذٍاطالػبت ؽذٍّتْلیذ دعتشطگزاؽتَ دس یبفتَ، تؼذیل ؽذٍ، دسهٌتؾش ثذّى عبصهبى، تْعظ ؽذٍ اعتفبدٍ یب ؽذٍ رخیشٍ ،

اطالػبت)ثشایهثبل،الکتشًّیکی،کبغزییباؽکبلفضیکیدیگش(زفبظتًوبیٌذ.ًْػیتًظشداؽت

عشّکبسخغشافیبیی)هکبًی(الػبتعبصهبًیّعیغتنُبییکَثباطالػبتایيهغئْلیت،ّاختاعتکَتوبماطثبدسًظشداؽت

ثَهیضاىزغبعیتیکَداسًذ،دسیکیاصکتگْسیُبیعَگبًۀریللشاسگیشًذ.ایياهشثَتخقیـتذاثیشاهٌیتیًظشداسًذ،

پبلیغیُب،الضاهبت،اعتٌذسدُبّدیگشاهکبىهتبثؼتاصلْاًیي،همشسات،همتضیثشایتأهیيکبساییاطالػبتکوکهیکٌذّ

هؼیبسُبیهشثْطَسافشاُنهیعبصد.توبمهبلکیي،عشپشعتبى،اعتفبدٍکٌٌذگبىّهذیشاىاطالػبتهغتمیوبًهغئْلیتداسًذتباص

ثوْلغفِشعتُبیاطالػبتثَاعتفبدٍکٌٌذگبىآىاطویٌبىزبفلًوبیٌذ.اثالؽ

اطالػبت ثبیغتتوبم ًِبدُبیزکْهتیهی یکاص هسشهیت،خغشافیبیی)هکبًی(ُش اُویت، هجٌبیدسخۀ ثش ؽٌبعبییّ سا

افْلدعتَثٌذیًوبیذ.ُشیکاصًِبدُبیزکْهتیثبیذاصاعتفبدٍیبافؾبیاطالػبتثًَسْیکَثَدعتشعیپزیشیزغبعیتّ

ساسّیدعتگیشًذ.هٌبعتّدسایيساعتبتذاثیشٍیذ،خلْگیشیًوْددعتَثٌذیایياطالػبتآعیتّاسدًوب
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کلیذیافْلثَاخوبلیًگبٍ.4
4.1. اًتؾبسثوْلغّ ثشایتأهیي، اداسیزکْهتافغبًغتبىکَ تْفیفعیغتن خغشافیبییاطالػبتهٌبعتایيپبلیغیثَ

ّهؼلْهبتهشثْطَاعتفبدٍهیؽْد،هیپشداصد.)هکبًی(









ثٌذیُبیاهٌیتی،زغبعیتتوبماطالػبت.4.2 تأثیشازخغشافیبیی)هکبًی(دسدعتَ توبلیّهؼلْهبتهشثْطَ)دساثؼبد

یبعْءاعتفبدٍ(ّلضّمزفبظتاصآًِبدسثشاثشتِذیذاتهْخْدًؾبىدادٍاصثیيسفتيًبؽیاصدعتشعیغیشهدبص،

ایيدعتَثٌذیدسعَعطرفْستهیگیشد:هیؽْد.



4.3. اطالػبتایي توبم هْسد ثٌذیدس تْعظزکْهتخغشافیبیی)هکبًی(سّػدعتَ ایکَ هؼلْهبتهشثْطَ دیگش ّ

هوکياعتّکلیکالىّتْلیذؽذٍاًذ،تطجیكهیؽْد.هدوْػَُبیاطالػبتتِیَافغبًغتبىخوغآّسی،رخیشٍ،

 کٌتشّل ثَ تشیًیبص خذی طشیك ثذیي تب ثبؽٌذ داؽتَ اص ّ اًغدبم هسشهیت، ثَ ّاثغتَ پزیشیخطشات دعتشعی

.خلْگیشیثَػولآیذاطالػبتهذیشیت

ضشّسیاعتتبدسُشیکاصدعتَُبیاطالػبت،هدوْػَایاصتذاثیشدسصهیٌۀکٌتشّلاهٌیتکبسهٌذاى،اهٌیت.4.4

همتضیدسثشاثش زذ تب ایيهْاسد ّ اهٌیتاطالػبتاتخبرؽْد یکتِذفضیکیّ زفبظتؽًْذ. یذاتؽٌبعبییؽذٍ

ػولی(.زذاللتذاثیشکٌتشّلیکَثبیذ1ؽذٍاعت)ضویوۀَچبسچْةکٌتشّلیثشایعطْذثبالثَایيپبلیغیضویو

زکْهتثبیذثبازتیبطهذیشیتؽْدتبالضاهبتلبًًْیّخغشافیبیی)هکبًی(ؽْدایياعتکَتوبمهؼلْهبتّاطالػبت

تٌظیویثشآّسدٍؽْدّخطشاصثیيسفتيّیبدعتشعیًبهٌبعتثَاطالػبتکبُؼیبثذ.





  

 اصل اّل:

ّهؼلْهبتهشثْطَایکَثبیذتْعظزکْهتافغبًغتبىّثبُذفػشضۀخغشافیبیی)هکبًی(اطالػبتتوبم 

راتیثْدٍّهغتلضمآى،تْلیذیبهٌتؾشؽًْذ،داسایاسصػتِیَخذهبتّپیؾجشدکبسدّلت،خوغآّسی،رخیشٍ،

 ُغتٌذکَتستدسخۀهٌبعجیاصزفبظتلشاسگیشًذ.

 

 هحشهبًَ

 

اطالػبتزغبطکَاعتفبدۀ

ػوْهیاصآىثبیذهٌغؽْد.
افؾبیغیشهدبصایي

اطالػبتهیتْاًذتأثیشات

ثذیثشایعبصهبى،
کبسهٌذاىُّوکبساىآىدس

پیداؽتَثبؽذ،اصخولَ

صیبىُبیخبًیّاهٌیتیثَ
 هلت

 

تٌِب اسگبى ُبی حکْهتی 

 هشخص شذٍ

 استفبدۀ داخلی

 

اطالػبتزغبطکَؽبیذ

ضشّستثشایهٌغافؾبی

ػوْهیآىّخْدًذاؽتَ
ثبؽذ،اهبایياطالػبت

چٌبًچَثَسازتیّثَؽکل

آهبدٍدسدعتشطکغی

گزاؽتَؽًْذ،هوکياعتثَ

زشینخقْفییباهٌیت

عبصهبىُبیبافشاد،ُشچٌذ
ًَچٌذاىخذی،لطوَّاسد

 ؽْد.

کبسهٌذاى هجبص ّ ریصالح 

ْهتحک  

 عوْهی

 

اطالعبت داسای حسبسیت 

پبییي؛ اطالعبتی کَ افشبی 

آى هٌع ًشذٍ است ّ اگش ُن 

افشب شًْذ، ُیچ آسیبی بَ 

حشین خصْصی یب اهٌیت 

فشاد ّاسد سبصهبى ُب یب ا

 ًوی شْد. 
 

 

 

 ُوۀ افشاد

 اصل دّم:

کَثبزکْهتکبسهیکٌذ)ثَؽوْلکبسهٌذاى،لشاسدادیُبّػشضَکٌٌذگبىخذهبت(هکلفثَُش شخصی 

زکْهتافغبًغتبىّهؼلْهبتهشثْطَایاعتکَخغشافیبیی)هکبًی(زفعهسشهیتّزفبظتاصاطالػبت

 ثذاىدعتشعیداسد.
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اصاطالػبتاصثیيثشدىآعیتاتفبلییبػوذی،دعتشعیغیشهدبص،.4.5 ّاطالػبتخغشافیبیی)هکبًی(یبعْءاعتفبدٍ

ذتخلفخضاییهشثْطۀزکْهتافغبًغتبىثَػٌْاىلطوَّاسدکشدىثَاطالػبتدسًظشگشفتَهیؽْدّهیتْاً

ّدسکٌٌذؽخقبًهغئْلیتداسًذتبثبدلتّازتیبطاصایياطالػبتّهؼلْهبتهشثْطَزفبظتپٌذاؽتَؽْد.افشاد

سٌُوبییالصمدسثبسۀالضاهبتاهٌیتیثشخْسداسؽًْذّتؾشیرؽْدکَچَلْاًیٌیًبظشثشاصایيساعتبهیثبیغت

خضایی( یب )تأدیجی ازتوبلی هدبصاتُبی خولَ اص ثبؽذ، هی آًِب هغئْلیتُبی ّ هْسد ًمؼُب دس تْاًٌذ هی کَ

ؽًْذ.تطجیكسفتبسُبیًبؽبیغت

ثبیذداساییکعیغتنهذیشیتتخلفبتثبؽٌذتبثتْاًٌذثَکؾفّاثالؽسفتبسُبیًبؽبیغتکوککٌٌذ،اهکبىعبصهبىُب.4.6

تٌفیزطشصالؼولُبیتأدیجیسافشاُنًوبیٌذّاصاًدبمتسمیمبتخٌبییپؾتیجبًیکٌٌذ.







 دسصهبىهٌبعتثَافشادهٌبعتعپشدٍؽْد.کْتبُیدستؾشیکیبثِشٍثشداسیاصاطالػبتهیتْاًذاطالػبتثبیذ.4.7

تقوینگیشیزکْهتؽْدّػْالتخذیثَدًجبلداؽتَثبؽذ.هبًغپیؾجشدهْثشپشّعَُبی

ثَطْسػوْهی،دعتشعیغیشهدبص،اصثیيثشدىیبعْءاعتفبدٍاصاطالػبتزغبطهیتْاًذتأثیشلبثلهالزظَثش.4.8

ثشایاخشایفشد،عبصهبىیبپیؾجشدکبسزکْهتداؽتَثبؽذ.داهٌۀدعتشعیثَاطالػبتزغبطثبیذثَلذسیثبؽذکَ

کبسآهذکبسعبصهبىضشّسیاعتّثبیذهسذّدثَافشادیثبؽذکَثشایاًدبمیککبسثذاىًیبصداسًذّایيدعتشعی

دسؽشایطیاػطبءؽْدکَتذاثیشکٌتشّلاهٌیتپشعًْلاصلجلهْخْدثبؽذ.افل"ًیبصثَداًغتي"
1
دسُشخبییاص

یبتؾشیکهیکٌٌذّثٌَُگبماستجبطثبعبصهبىُبیػبهَّتِیَ،رخیشٍ،زغبطساخوغآّسیزکْهتکَاطالػبت

هیگشدد.تطجیكخقْفیخبسخیُّوکبساىثیيالوللی

ؽبیذضشّسیثبؽذتباطالػبتزغبطدساختیبساؽخبفیکَاخبصۀالصمساًذاسًذ،لشاسگیشد،ثشایهثبلصهبًیکَ.4.9

.دسچٌیيؽشایطی،ثبیذاصذخبىیکفشدیبخلْگیشیاصّلْعخشمخذیّخْدداؽتَثبؽًیبصثَالذامػبخلثشایزفع

سّیکشدػملهتؼبسفاعتفبدٍؽْد_اگشصهبىاخبصٍداد،ثبیذگضیٌَُبیثذیلساهذًظشلشاسدُینّالذاهبتالصمسا

اگشتشدیذیدسهْسداػطبیا خبصۀدعتشعیثَاطالػبتزغبطّخْدثشایزفبظتاصهٌجغاطالػبتاتخبرًوبیین.

داؽتَثبؽذ،ایيهشثْطَثبیذلجلاصالذامثَچٌیيکبسیثبهذیشاىخْدهؾْستًوبیٌذ.

 





ّهؼلْهبتهشثْطۀدیگش)اصخولَتقبّیشهبُْاسٍخغشافیبیی)هکبًی(ایيپبلیغیثَطْسیکغبىدسهْسداطالػبت.4.10

ای(کَتْعظدیگشاىثَزکْهتػشضَهیؽًْذ،اصخولَزکْهتُبیخبسخی،عبصهبىُبیثیيالوللی،هْعغبت

غیشدّلتیّاؽخبؿخقْفی،تطجیكهیؽْد.

ُبی.4.11 عبصهبى یب زکْهتُبیخبسخی ثب هتمبثل تْافمبتاهٌیتی هْاسدیکَ هْضْػبتدس هْسد دس ّ الوللی ثیي

گًَْ ُش هْسد دس ّ ؽْد پٌذاؽتَ ثبیغتالضاهی اطالػبتهی زفبظتاص هیضاى ُوبى ثبؽذ، داؽتَ هؾخـّخْد

هیثبیغتخغشافیبیی)هکبًی(اطالػبت دسیبفتهیؽًْذ، کَ ای( هبُْاسٍ تقبّیش )اصخولَ هؼلْهبتهشثْطَ ّ

هیگشدد،لسبظؽْد.تطجیكاساییُبیاطالػبتیزکْهتافغبًغتبىُوبىدسخَاصزفبظتکَدسهْسدد

  

                                                 
1
.زکْهتّعبصهبىُبیدیگشاصایيافطالذثشایاؽبسٍثَهسشهبًَکشدىاطالػبتیکَثغیبسزغبطهیثبؽٌذ،اعتفبدٍهیکٌٌذ. 

 اصل سْم:

اطالػبت هؼلْهبتّ حسبسدعتشعیثَ ً ثبیذ دسفْستتؾخیـ"ضشّستّالؼیثشایداًغتيیَصشفب

 هْضْع"ّدسفْستهْخْدیتتذاثیشهمتضیثشایتأهیياهٌیتپشعًْلاػطبءؽْد.

 اصل چِبسم:

هطبثكثبُشیکاصالضاهبتلبًًْیّتٌظیوی،اصببیذ اطالػبتدسیبفتؽذٍیبهجبدلَؽذٍثبُوکبساىخبسخی

 تؼِذاتثیيالوللی،زفبظتؽًْذ.خولَتْافمٌبهَُبّ
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اطالػبتُبیدعتَتؼشیف.5

اطالػبتػبهَ-1دسخَ.5.1
یباصثیيثشدىآىخطشاًذکثشایًِبدیباػضبیآىثَدًجبلداسدّیبُیچخطشیثْخْد اطالػبتیکَافؾبیغیشهدبص،تغییش

دعتَثٌذیؽًْذ.ُشچٌذزفعهسشهیت"اطالػبتػبهَ"هغتلضمکٌتشّلاًذکثْدٍعبهَ-1 دسجًَویآّسد،هیثبیغتثبػٌْاى

تخشیتغیشهدبصایياطالػبتهغتلضمآىاعتکَ خلْگیشیاصتؼذیلّیب ًیبصثَُیچًْعًظبستّکٌتشّلًذاسد،اهب ّیب

ؽْد.تطجیكدسخَایاصکٌتشّل

گشفتًَویؽْد؛ثٌبثشایي،اطالػبتػبهَهیتْاًذثذّىکذامهسذّدیتدساطالػبتػبهَثَػٌْاىاطالػبتزغبطدسًظش

ایياهشهتضوي دعتشطُشیکاصهتمبضیبىلشاسگشفتَّیبهٌتؾشؽْد.اًغدبماطالػبتػبهَهیثبیغتزفعؽْد،صیشا

تکثیشیبکبپیثشداسیاصاطالػبتاػتجبسّفستایياطالػبتخْاُذثْد.هبلکهدبصاطالػبتثبیذدسفْستاهکبىاخبصۀ

ساثذُذتباصزفعفستاطالػبتدسطْلصهبىاطویٌبىثؼولآیذ.ایياطالػبتثَطْسپیؼفشكدسدعتۀ"اطالػبتػبهَ"

لشاسهیگیشًذ،هگشایٌکَالضاهبتاًتمبلثَدعتَُبیثبالتشساثشآّسدًٍوبیٌذ.

 اطالػبتداخلی-2دسخَ.5.2
-2 دسجَکَافؾبیغیشهدبص،تغییشیباصثیيثشدىآىخطشهتْعظثشایًِبدّاػضبیآىثْخْدثیبّسد،ثبػٌْاى"اطالػبتی

کٌتشّلاهٌیتیثَدسخۀهؼمْلهیثبیغتدسهْسداطالػبتیکَدسایيعطرلشاسهیگیشًذ،داخلی ثٌذیهیؽًْذ. "دعتَ

ذثذّىاخبصۀهبلکآىثَدعتگبٍُبیدیگشکبپیّهٌتملؽْد؛ثبیذیکهکبًیضمگشدد؛اصخولَایٌکَ:ایياطالػبتًجبیتطجیك

ثشایکٌتشّلایياطالػبتّخْدداؽتَثبؽذتبدعتشعیفضیکیثَآى)ثشایهثبلثباختقبؿکلوَػجْسیبپغْسد(هسذّدؽْد؛

ذاهبتیُوچْىسهضگزاسیاطالػبتسّیدعتگشفتَثبیذهکبًیضمُبییثشایاػطبیدعتشعیکٌتشّلؽذٍّخْدداؽتَثبؽذ؛ّال

ؽْد.

اخبصۀ ّ ؽْد تمذین اطالػبتهغئْلیتداسد، لجبل دس هبلکاطالػبتکَ ثبیغتثَ اطالػبتداخلیهی تمبضبیدعتشعیثَ

اسائَدعتشعیثَآىتْعظؽخـّیفبدسگشدد)خضئیبتثیؾتشدسهْسدًمؼُبّهغئْلیتُبیتؼشیفؽذٍ،دسثخؼؽؾن

ؽذٍاعت(.دعتشعیثَاطالػبتداخلیهیتْاًذثَاػضبیگشٍُّبدستٌبعتثبدسخَثٌذیؽغلّهغئْلیتُبیؽبىاػطب

گشدد)دعتشعی"هطبثكثَهغئْلیت"(.ُوچٌیيایيدعتشعیهیتْاًذهسذّدثَثخؼُبیهؾخقیاصعبصهبىهْسدًظشثبؽذ.

تْعظثشخْسداسهیثبؽٌذّغبلجبًثشایکوکثَتقوینگیشیهْسداعتفبدٍلشاسهیگیشًذ.اطالػبتداخلیاصدسخۀزغبعیته

ثٌبثشایيهِناعتکَدعتشعیثَایياطالػبتثطْسثوْلغتأهیيؽْدّفستآىهسفْظثبلیثوبًذ.ػذمتأهیيایياطالػبتدس

خْاُذداؽت.ٌُگبمضشّست،تأثیشاتهٌفیّخطشاتهتْعظثشایًِبدثَدًجبل

ایيیکفِشعتکبهلًیغتّدسفْست اًْاعاطالػبتًبهجشدٍدسریلهیثبیغتدسدعتۀ"اطالػبتداخلی"لشاسگیشًذ.

تغییشدسلْاًیيهیتْاًذتؼذیلیبثذ.

خضئیبتپ-اطالعبت هشبْط بَ اهٌیت عبهَ.5.2.1 ثشاطالػبتیاعتکَ هؾتول اهٌیتػبهَ ّاطالػبتهشثْطثَ الىُب

تشتیجبتاهٌیتیػبهَّیبسعبهیُبًّمؾَُبیهفقلعبختوبىُبیػبهَّتأعیغبتصیشثٌبییساازتْاهیکٌٌذ.

اطالػبتیکَاعٌبدّخضئیبتپشعًْلکبسهٌذاصخولًَبم،ّظیفَ،سیبعتهشثْطَّغیشٍسا-اسٌبد پشسًْل کبسهٌذ.5.2.2

طالػبتداخلی"دعتَثٌذیؽًْذ.ُشگًَْگفتگْ،افؾبّیباًتؾبسغیشهدبصخضئیبتپْؽؼهیدٌُذ،ثبیذثبػٌْاى"ا

هسشهبًۀکبسهٌذاى،ػولغیشلبًًْیّعْءاعتفبدٍاصهمبمهسغْةهیؽْد.

 اطالػبتهسشهبًَ-3دسخَ.5.3
اطالػبتیکَافؾبیغیشهدبص،تغییشیبتخشیتآىدسخۀلبثلتْخِیاصخطشساثشایًِبدّکبسهٌذاىآىثَدًجبلداسد،اصخولَ

دعتَثٌذیؽًْذ.دسخقْؿایياطالػبت،هحشهبًَ-3 دسجَتِذیذاتاهٌیتیثشایکؾْسّزتیخغبساتخبًی،ثبیذثبػٌْاى

تخشیتتطجیكتشیيعطرهیثبیغتتیدسثبالیتذاثیشکٌتشّلاهٌ دعتشعیثَاطالػبتهسشهبًَثبیذاصهشزلۀایدبدتب گشدد.

کٌتشّلؽْدّتٌِبثَاؽخبؿّاثغتَثَعبصهبىُبییکَثشایاًدبمکبسؽبىًیبصثَدعتشعیثَایياطالػبتداسًذ،اػطبء

کَدسلجبلچٌیيهبلکاطالػبتْستگیشدّعپظتْعظگشدد.دسخْاعتدعتشعیثَاطالػبتهسشهبًَثبیذثَطْسفشدیف

اطالػبتیهغئْلیتداسد،تقذیكؽْد.

اطالػبتهسشهبًَداسایزغبعیتثبالییهیثبؽٌذّهوکياعتزبّیًکبتیدسهْسدزشینخقْفیافشادثبؽٌذیبدعتشعی

دسفْستیکَایياطالػبتاؽتجبٍثبؽٌذ،ثَؽکلغیشهٌبعتافؾبؽًْذثَآىثٌبثَلْاًیيافغبًغتبىهٌغؽذٍثبؽذ.افضّىثشآى،

یبدسٌُگبمًیبصدسدعتشطگزاؽتًَؾًْذ،تأثیشاتهٌفیآىثشعبصهبىهشثْطَهؼوْالًثغیبسصیبدخْاُذثْد.
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اطالػبتهسشهبًَهؾتولثشهْاسدریلاعت:

زبّیخضئیبتؽخقی،ثَؽوْلآدسط،ؽوبسۀتوبط،یاطالػبتاطالعبت شخصی ّ اطالعبت شخصی قببل شٌبسبیی: .5.3.1

ثبیذدسدعتۀاطالػبتهسشهبًَلشاسگیشًذ.ؽوبسۀهلکّخضئیبتدسهْسدهبلک،

یکیاصخطشاتیکَطیعبلُبیاخیشّخْدداؽتَ: (high resolution)تصبّیش هبُْاسٍ ای داسای ّضبحت ببال .5.3.2

ؽبىثْدٍاعتّاصایيسّایي تقبّیشتْعظگشٍُّبیتشّسیغتیثشایؽٌبعبییُذفزوالتاعت،اعتفبدٍاصایي

اطالػبتثبیذهسشهبًَتلمیؽًْذتباصثِشٍثشداسیاصآىتْعظچٌیيگشٍُّبیخلْگیشیؽْد.

ذیُبیصهیي،هغیشُبًّمؾَُبیتْپْگشافیکداسایهمیبطکالى،خضئیبتپغتیُبّثلًٌقشَ ُبی تْپْگشافیک: .5.3.3

تأعیغبتاًتمبلفبضالةّدیگشاثؼبدغیشطجیؼیساًوبیؼهیدٌُذ.ایياطالػبتهیثبیغتثشایزفعاهٌیتهلتدس

ثشاثشدؽويهسشهبًَثبؽٌذ.
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ُبهغئْلیتُّبًمؼ.6
توبمکبسهٌذاىعبصهبىهلضمُغتٌذکَاصالضاهبتّهؼیبسُبیّضغؽذٍدسایيپبلیغیپیشّیکٌٌذّایيلبػذٍالضاهبًهسذّدثَ

کبسهٌذاىثخؼعیغتنهؼلْهبتخغشافیبییًویثبؽذ.

ًمؼُبّهغئْلیتُبیریلثشایتطجیكایيپبلیغیّضغؽذٍاًذ:

اطالػبتهبلکاطالػ-هبلک اطالعبت.6.1 بتػجبستاصعبصهبًیاعتکَاصفالزیتلبًًْیّػولیبتیدساستجبطثب

ثٌذی دعتَ هبلکاطالػبتهْظفثَاسصیبثیدسخۀزغبعیتهستْایاطالػبت، ثشخْسداسهیثبؽذ. هؾخـؽذٍ

ّهذیش اىتکٌبلدیاطالػبتّتؼییيهیضاىضشّسیزفبظتاصاطالػبتهیثبؽذ.ّصسا،هؼیيُبیتخٌیکیّصسا

اطالػبتهسشهبًَ ثَ یبفتي ثشایدعتشعی آًِب تقذیك گشفتي ّ ثْد خْاٌُذ ایيفالزیتثشخْسداس اص اطالػبتی

الضاهیهیثبؽذ.

ثَؽکلهمتضیدعتَثٌذیهیؽًْذخغشافیبیی)هکبًی(هبلکبىاطالػبتهغئْلٌذتباطویٌبىزبفلکٌٌذکَاطالػبت.6.2

ثشایرخیشٍ،دعتشعی،اًتؾبسّاصثیيثشدىاطالػبتّخْدداسدّّعبیلیکَثشایرخیشٍّطشصالؼولُبیالصم

کشدىایياطالػبتاعتفبدٍهیؽًْذ،اصپبلیغیُبیاهٌیتّزفبظتاصاطالػبتپیشّیهیکٌٌذ.هبلکبىاطالػبت

 اعتسا ثشایاطالػبتهؾخـؽذٍ ثٌذیکَ ایعطْذدعتَ ؽکلدّسٍ هیثبیغتثَ ّ ًوبیٌذ دلتهشّس اصثب

دسًظشداؽتتغییشاتدسالضاهبتلبًًْیّتٌظیویّتغییشاتدس هٌبعجتّاسصػایيدعتَثٌذیثشایعبصهبىثب

الضاهبتهشثْطثَاعتفبدٍّهذیشیتاطالػبتاطویٌبىثؼولآّسًذ.

شایعطْذدعتَثٌذیپیؾٌِبدًوْدٍاًذ،هشّسّعشپشعتبىّهغئْالىاطالػبتثکَهبلکبىاطالػبتثبیذتؼذیالتیسا.6.3

تقذیكًوبیٌذ.

اطالػبتّهذیشتکٌبلدیهؼلْهبتیعبصهبىثَ-سشپشست اطالعبت.6.4 افغشاسؽذ هبدلعبصاطالػبت، هذیشدیتبثیظ،

دیتبثیظّػٌْاىعشپشعتبىاطالػبتدسًظشگشفتَهیؽًْذ.عشپشعتبىاطالػبتدسلجبلهسیظتخٌیکیّعبختبس

ُوچٌیيًگِذاسی،اًتمبلّرخیشٍایوياطالػبتّتطجیكلْاػذکبسیهشثْطَهغئْلهیثبؽٌذ.عشپشعتبىاطالػبت

فضیکی،ثَتأهیياهٌیتهغئْلیتداسًذتبصیشثٌبیهطوئٌیثشایپؾتیجبًیاصاطالػبتتأهیيکٌٌذّاصهیبىدیگشهْاسد

ُبیپؾتیجب ثبصیبثیًغخَ هغئْالىاطالػبتیب(backup)ىعبختيّ اخبصۀ ثب کبسثشاىعیغتن اػطبیدعتشعیثَ ،

ًوبیٌذگبىآًِب،اخشاّهذیشیتتذاثیشکٌتشّلاطالػبتهجبدستّسصًذ.

ُّناطالػبت-هسئْل اطالعبت.6.5 هغئْلاطالػبتؽخقیاعتکَهغئْلیتهذیشیتّفستاطالػبت_ُنهستْا

کبسکشدتخققیهغئْلیياطالػبتهؼطْفثَپشّعَُب،پبلیغیُب،سٌُوْدُبّهذیشیتکالى_ساثشػِذٍداسد.

الضاهبتپبلیغیّتٌظیویهیثبؽذ.هغئْلاطالػبتهیتْاًذثخؾیاصهغئْلیتُبی توبماطالػبتدسهطبثمتثب

خْیؼساثَعشپشعتاطالػبتهسْلًوبیذ.

هؾبثَثَهغئْلاطالػبتاعتکَهغئْلیتهغتمینعطْذػولیبتیّکبسکشدکبسؽٌبطعیغتناطالػبتخغشافیبیی.6.6

هذیشیتاطالػبتساثشػِذٍداسد.کبسؽٌبطعیغتناطالػبتخغشافیبییدسلجبلاهْسهشثْطثَدعتشعیثَاطالػبت

داسد.ّتطجیكپبلیغیُّوچٌیيًبهگزاسیفسیراطالػبتهغئْلیت

اصهْاسدریلاطویٌبىزبفلهیکٌذ:هٌبعتثْدىاطالػبتثشایُذفهْسدًظش؛اعتفبدۀهٌغدناصهغئْلاطالػبت.6.7

عبصیهٌبثؼیکَفالزیتُشیکاص هغتٌذ اعتفبدۀفسیراصاطالػبت؛ هغتٌذعبصیتزکشاتدسهْسد اطالػبت؛

گیشیاصدعتشعییبتغییشغیشهدبصاطالػبت.ثخؼُبیاطالػبتکالىساثشػِذٍداسًذ؛ّخلْ

کبسثشاىاطالػبتػجبستاصافشادیُغتٌذکَثَػٌْاىثخؾیاصّظبیفؽبىیبثشایاًدبمًمؼ-بکبسبشًذۀ اطالعبت.6.8

اطالػبتداخلیّ اصدعتشعیثَ افشادیکَ اصاطالػبتداسًذ. اعتفبدٍ دعتشعیّ ًیبصثَ ّهغئْلیتُبیؾبى، ُب

سشهبًَثشخْسداسهیؽًْذ،اصاػتوبدّیژٍایثشخْسداسثْدٍّهغئْلٌذتباهٌیتّاًغدبماطالػبتسازفعًوبیٌذ.ه

اطالػبتدعتشعیّیبآىسااعتفبدٍّهذیشیتهیکٌٌذ،هغئْلٌذتبلْاػذالصمدسخقْؿهذیشیتتوبمافشادیکَثَ.6.9

سػبیت ُبیاطالػبتسا دعتَ یکاص هذیشیتُش ًسْۀ هْسد دس ّضبزتثیؾتش ثَ ًیبص هْاسدیکَ دس ّ کشدٍ

آًکَ اص لجل کٌٌذگبى اعتفبدٍ ؽًْذ. خْیب اطالػبتسا عشپشعتبى ّ هؾْستهغئْالى داسًذ، اطالػبتیکعبصهبى

ثشایهتبثؼتاصایي ًوبیٌذ،هیثبیغتاصآهْصػُبیالصم اطالػبتثبالتشاصعطرػبهَ پبلیغیؽشّعثَکبسثب

ثشخْسداسؽًْذ.

ُشگًَْ.6.10 تب هغئْلٌذ ّهذیشیتهیکٌٌذ، اعتفبدٍ آىسا افشادیکَثَاطالػبتیکعبصهبىدعتشعیداسًذّیب توبم

تخلفاصلْاػذایيپبلیغیساثَهذیشاىهشثْطۀخْیؼاثالؽًوبیٌذ.
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ضوبین

 اهٌیتیًتبیحهبدلتِذیذاتّ-1ضویوۀ
زکْهتافغبًغتبىساثبصتبةهیدٌُذًّؾبىهیدٌُذکَخغشافیبیی)هکبًی(اطالػبتیاهٌیتیدسخۀزغبعیتدعتَثٌذیُب

ایياطالػبتدسثشاثشتِذیذاتازتوبلیهتؼذدزفعؽًْذ.تذاثیش کذامتذاثیشکٌتشّلیّیژٍهیثبیغتسّیدعتگشفتَؽْدتب

یکاصعطْذدعتَثٌذیًبیلآیٌذ:اهٌیتیّلبیْیهیثبیغتثًَتبیحریلدسُش

 کٌتشّل اهٌیتی پشّفبیل تِذیذات
 

 اُذاف اهٌیتی
 

 هحشهبًَ داخلی عبهَ

اهٌیتؽخقی)دعتشعیثَ

 اطالػبت(
 دعتشعیتْعظافشادهدبص

 ثشایدالیلکبسیهؾشّع

 

 ایٌکَفشفبًافشاداطویٌبىاص

ؽٌبختَؽذٍّهْسداػتوبدثَ

 اطالػبتدعتشعیداسًذ

 

 اطویٌبىثبالاصایٌکَدعتشعی

ثَاطالػبتثطْسعختگیشاًَ

ایهٌسقشثَافشادؽٌبختَ

 ؽذٍّلبثلاػتوبداعت

 

اهٌیتفضیکی)هذیشیت،

کبسثشد،رخیشٍ،اًتمبلّ

 یتاطالػبت(تخش

 الذاهبتازتیبطیهتٌبعتثشای

خلْگیشیاصّاسدآهذىآعیت

فشفتطلجبًَیباتفبلیثَ

 اطالػبت

 کٌتشّلدعتشعیثَاطالػبت

 زغبط

 کؾفّهمبثلَثبّاسدآهذى

آعیتػوذیثَاطالػبتاص

صّسّزولۀتطجیكطشیك

 هخفیبًَ

 

 الذاهبتخذیّهغتسکنثشای

خلْگیشیاصّاسدؽذىآعیت

ثَاطالػبتاصطشیكزوالت

 پیْعتَ،پیچیذٍیبخؾًْتثبس

 

اهٌیتاطالػبت)رخیشٍ،

یباًتمبلتِیَکبسثشد،

 اطالػبت(

 َپیؾگیشیاصآعیتػوذیث

اطالػبتاصطشیكزوالت

 هبؽیٌییبفشفتطلجبًَ

 آعیتُبیالذامثَکؾف

 ثبالفؼلّثبلمٍّّْاکٌؼثَآى

 

 کؾفّهمبثلَثبآعیتػوذی

افشادکبسکؾتَ،اصطشیك

هقونّثشخْسداساصهٌبثغ

 کبفی

 

 الذاهبتعختگیشاًَثشای

ّاسدؽذىآعیتخلْگیشیاص

ثَاطالػبتاصطشیكزوالت

پیْعتَتْعظافشادکبسکؾتَ،

هقونّثشخْسداساصهٌبثغ

 کبفی
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 تؼییيدعتَُبیاطالػبت-2ضویوۀ
کَدسایيعٌذثکبسسفتَاعت،هجتٌیثشثِتشیيؽیٍُْبیثیيالوللیّالضاهبتیخغشافیبیی)هکبًی(سّػدعتَثٌذیاطالػبت

اعتکَطیسًّذعشّیافشادریذخلتْعظاسگبىُبیزکْهتافغبًغتبىثیبىؽذٍاعت.

اُذافاهٌیتی

هیافیبیی)هکبًی(خغشهدوْػَُبیاطالػبتدعتشعیپزیشیُذفاصاهٌیتاطالػبتُوبًبزفبظتاصهسشهیت،اًغدبمّ

ثبؽذ.

 هذیشیتفسیر ّ ثٌذی دعتَ اطالػبتثب یب اًغدبم هسشهیت، ثَ آعیت گًَْ ُش کَ دُین ًؾبى تْاًین هی پزیشی، دعتشعی

اطالػبتتبچَزذثشزکْهتتأثیشگزاساعت.

تؼییيدعتَثٌذی

عطراطالػبتساثبهشاخؼَثَفِشعتتأثیشاتّثباعتفبدٍاصُذفاهٌیتیدسٌُگبمتؼییيدعتَثٌذیُبیاطالػبتیهیتْاًین

ثشاثشپبییيثبتْخَثَُذفاهٌیتیهشثْطثَهسشهیت،کَثشایزفعهسشهیت)دسخذّلثبال(تؼشیفؽذٍاعت،تؾخیـدُین.

ثبؽذ.هیهحشهبًَ-3دسجَثشاثشثَببال داخلی، -2 دسجَثشاثشثَهتْسطعبهَ، -1دسجَثَ

اطالػبتیکَافؾب،تغییشیبتخشیتغیشهدبصآىهیتْاًذخطشهتْعظثشایعبصهبىّاػضبیآىدسپیداؽتَثبؽذ،ثبػٌْاى

دعتَثٌذیهیؽًْذ.داخلی-2دسخَ

اطالػبتدس ثبیذعٌدیذٍؽْدکَدعتشعیغیشهدبص،اصثیيهحشهبًَ-3دسخَثشایتؾخیـایٌکَآیب خیش، لشاسهیگیشًذیب

ثشدىیبافؾبیًبدسعتآىچمذسخطشثشایعبصهبىّاػضبیؼدسپیداسد،ثَؽوْلتِذیذاتاهٌیتیثشایکؾْسّفذهبت

خبًی.

کَثشایهثبلاصثؼذتمغینثٌذیا داسی)هلی،ّالیتی،ّلغْالیّغیشٍ(عشپشعتبىاطالػبتهیتْاًٌذهدوْػۀاطالػبتیسا

داسایُذفیبکبسکشدهؾتشکیهیثبؽٌذ،دسیکدعتۀّازذلشاسدٌُذ.

 ثٌذیثب دسیکعیغتن (aggregate data classification)کلیاطالػبتدعتَ تأثیشگزاسیاطالػبتهْخْد ثبالتشیيدسخۀ

اطالػبتداسایدسخۀتأثیشگزاسیپبییي،اطالػبتتکویلیداسایعیغتنهؾتولثشثشایهثبل،اگشاطالػبتیکثذعتهیآیذ.

ثشایعیغتن کلیگزاسیدسخۀتأثیشگزاسیپبییيّاطالػبتتکویلیداسایدسخۀتأثیشگزاسیثبالثبؽذ،دسآىفْستدسخۀتأثیش

پبییي،هتْعظّثبال،اصُوَثیؾتشاعت(.خضئی هیبىهمبدیشکٌٌذۀتوبمایياطالػبتثبالخْاُذثْد)صیشا"ثبال"دستِیَداسًذٍیب

 ثَ ثبال تأثیشگزاسی ؽْد اطالعبت هحشهبًَ-3دسجَدسخۀ هی .تشخوَ هثبل، سیبعتثشای دس ؽذٍ ثجت ُبی صهیي خضئیبت

اهالک_داسایدسخۀتأثیشگزاسیپبییيهیثبؽذ،اهباگشزبّیًبمّؽوبسٍتوبطهبلکثبؽذ،دسآًقْستهیثبیغتثبػٌْاى

دسًظشگشفتَؽًْذ.عبهَ  دعتَثٌذیؽْد،زتیاگشزذّدصهیيثَػٌْاىاطالػبتهحشهبًَ-3دسجَ

ًدسایيپبلیغیدعتَثٌذیًؾذٍاًذ،عبصهبىُبهیثبیغتتوبماطالػبتؽبىسااصثَهٌظْسدعتَثٌذیاطال ػبتیکَهؾخقب

ًمطۀًظشدسخۀتأثیشگزاسیتسلیلًوبیٌذ.ایيیکسّیکشدچٌذهشزلَایهیثبؽذ.

شی.تسلیلدسخۀتأثیشگزاسیثشهجٌبیهیضاىالضاهیؽذۀهسشهبًگی،اًغدبمّدعتشعیپزی-هشزلۀاّل

،داخلییبهسشهبًَ.تؼییيدعتَثٌذیػوْهیاطبلؼبتثشایهثبل،ػبهَ-هشزلۀدّم

تؼییي،تطجیكّآصهْىتذاثیشالضاهیؽذٍثشایکٌتشّلاهٌیت.-هشزلۀعْم

ًظبستهذاّماصتذاثیشکٌتشّلاهٌیت.-هشزلۀچِبسم
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خذّلریلثبیذثَػٌْاىهشخغثشایتؼییيدسخۀتأثیشگزاسیآعیتُبیّاسدٍثَهسشهبًگی،اًغدبمّدعتشعیپزیشیاطالػبت

هْسداعتفبدٍلشاسگیشد.

 تأثیش ببلقٍْ

 

 ببال هتْسط پبییي ُذف اهٌیتی

 
ایدبدّزفعهسذّدیت -هحشهیت

ُبیهدبصدسهْسددعتشعی

اطالػبت،پزیشکشدىّافؾبی

اصخولَثکبسگیشیّعبیلالصم

ثشایزفعاهٌیتکؾْس،زشاعت

اصػولیبتّّخِۀعبصهبى،

زشاعتاصزشینؽخقیّ

اطالػبتهلکیتی.

افؾبیغیشهدبصاطالػبتهی

تْاًذثَطْسهسذّدیتأثیشات

ًبگْاسثشػولیبتُب،داساییُب

یباػضبییکعبصهبىّاسد

 ًوبیذ.

اطالػبتهیافؾبیغیشهدبص

تْاًذتبزذهتْعظثشػولیبت

ُب،داساییُبیباػضبی

عبصهبى،تأثیشهٌفیّاسدًوبیذ.

تأثیشاتهٌفیکَافؾبیغیشهدبص

اطالػبتثشاهٌیتکؾْس،

ػولیبتُب،داساییُبّاػضبی

عبصهبىّاسدهیکٌذ،هیتْاًذ

 ؽذیذّفبخؼَثبسثبؽذ.

اصزفبظتّخلْگیشی -اًسجبم
تتغییشًبدسعتیبتخشی

اطالػبتّاصخولَتضویي
ّافبلت2اًکبسًبپزیشی

اطالػبت

تؼذیلیبتخشیتغیشهدبص

اطالػبتهیتْاًذثَطْس

هسذّدیتأثیشاتهٌفیثش

ػولیبتُب،داساییُبیباػضبی

 عبصهبىّاسدًوبیذ.

تؼذیلیبتخشیتغیشهدبص

اطالػبتهیتْاًذتبزذهتْعظ

ػولیبتُب،داساییُبّثش

اػضبیعبصهبى،تأثیشهٌفی

 ّاسدًوبیذ.

تأثیشاتهٌفیکَتؼذیلیبتخشیت

غیشهدبصاطالػبتثشاهٌیت

کؾْس،ػولیبتُب،داساییُبیب

اػضبیعبصهبىّاسدهیکٌذ،

 هیتْاًذؽذیذّفبخؼَثبسثبؽذ.

 

تضویي -دستشسی پزیشی
دعتشعیّاعتفبدۀثوْلغّ

اصاطالػبت.هطوئي

ایدبداختاللدسدعتشعییب

اعتفبدٍاصاطالػبتهیتْاًذثَ

طْسهسذّدیتأثیشاتهٌفیثش

ػولیبتُب،داساییُبیباػضبی

 عبصهبىّاسدًوبیذ.

ایدبداختاللدسدعتشعییب

اصاطالػبتهیتْاًذتباعتفبدٍ

زذهتْعظتأثیشاتهٌفیثش

ػولیبتُب،داساییُبیباػضبی

عبصهبىّاسدًوبیذ.

تأثیشاتهٌفیکَایدبداختاللدس

دعتشعییباعتفبدٍاصاطالػبت

ثشاهٌیتکؾْس،ػولیبتُب،

داساییُبیباػضبیعبصهبى

ّاسدهیکٌذ،هیتْاًذؽذیذیب

 فبخؼَثبسثبؽذ.

 



  

                                                 
2
ثذیيهؼٌبعتکَکغیًتْاًذچیضیسااًکبسکٌذ.nonrepudiationاًکبسًبپزیشییب. 
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ثٌذیدعتَسّػ-3ضویوۀ
ًمؼهِویایفبهیکٌذّدسخۀخغشافیبیی)هکبًی(دساسائۀخضئیبتاطالػبت (resolution)همیبطهکبًییبدسخۀّضبزت

(،اثؼبدسا1:10،000زغبعیتثغتَثَهمیبطیبّضبزتاطالػبتهتفبّتهیثبؽذ.ُشچمذسهمیبطثضسگتشثبؽذ)ثشایهثبل:

)ثشایهثبل: ثبؽذ همیبطکْچکتش ُشچمذس ثٌذیاطالػبتزغبطتشهیؽْد(. دعتَ ّ ثیبىًوْد خضئیبتثِتش ثب هیتْاى

(،اثؼبدثبخضئیبتکوتشاسائَهیؽًْذُّوچٌبىزغبعیتاطالػبتکوتشهیؽْد(.1:000،000

ساثشهجٌبیهیضاىخضئیبتاسائَؽذٍثشخغشافیبیی)هکبًی(خذّلریل)هتشیکظهمیبط(زغبعیتهدوْػَُبیاطالػبتثٌیبدی

ثٌذیاطالػبتدزغتهمیبطُبیهختلف ّهیثبیغتدسدعتَ اطالػبتثشهجٌبیدسخۀًؾبىهیدُذ سًظشگشفتَؽْد.

تمغینثٌذیهیؽًْذ.ثشایهسشهبًَیبداخلییبػبهَزغبعیتؽبىکَثشزغتهمیبطُبیهتؼذداسائَؽذٍاًذ،ثَدعتَُبی

ُضاسهْخْدهیثبؽذ1:00ُّضاس1:100ُّضاس،1:200ُضاس،1:000هثبل،ًمؾۀتْپْگشافیکافغبًغتبىدسهمیبطُبی

1:00دسخۀخضئیبتآًِبثغتَثَایيهمیبطُبهتفبّتهیثبؽذ.ثٌبثشایي،ًمؾۀتْپْگشافیکدسهمیبطثضسگتشّکْچکتشاص

ًّمؾَداخلیُضاسثبػٌْاى1:200ُضاس1:100ّدعتَثٌذیهیؽْد.ًمؾۀداسایهمیبطهتْعظثیيهسشهبًَْاىُضاسثبػٌ

دعتَثٌذیهیؽًْذ.ػبهَُضاسثبػٌْاى1:200ُبیداسایهمیبطثضسگتشاص

دسخۀخضئیبتیکَدسهمیبطُبیهتؼذدثشایُشیکاصهدوْػَُبیاطالػبتثٌیبدیاسائَهیؽْد،ثغتَثَهْضْعآى

هتفبّتهیثبؽذّثٌبثشایيدعتَثٌذیآًِبًیضهتفبّتخْاُذثْد.ثشایهثبل،اطالػبتؽجکۀزولًّملخبدٍایدسهمیبط

ُضاسدسدعتَثٌذی100ُضاس1:00ّلشاسهیگیشد،اطالػبتدسهمیبطثیيػبهَذیُضاسّثبالتشاصآىدسدعتَث1:200ٌ

 لشاسهیگیشد.هسشهبًَُضاسّپبییيتشاصآىدسدعتَثٌذی1:20،ّاطالػبتدسهمیبطداخلی

 



 

ُشیکاصهدوْػَُبیاطالػبتثٌیبدیساًؾبىهیدُذّتوبماداساتًوْداسگشدؽیریلخشیبىکبسػوْهیدعتَثٌذی

زکْهتافغبعتبىثبیذایيسًّذکبسیسادًجبلًوبیٌذ.ایيًوْداسخضئیبتهشازلکبسساًؾبىهیدُذاهبهشازلکبسثَطْس

لشاسریلاًذ:َخالف

 کَدسهتشیکظهمیبطدسثبالگفتَؽذ،آغبصًوبییذ.کبسخْدساثبتؼییيدعتَثشهجٌبیهمیبطاطالػبت،طْسی.1

 عپظدیگشػْاهلهکولاصخولَهْاسدریلسادسًظشثگیشیذ:.2

هالزظًَوبییذکَآیباطالػبتزبّیهؼلْهبتؽخقیهیثبؽٌذیبخیش.هؼلْهبتؽخقیثَُشگًَْ.2.1

خضئیبتدسهْسدیکفشدیبکبساطالقهیؽْد.

اگشاطالػبتزبّیُشگًَْهؼلْهبتؽخقیاعت،ثَدسخۀخضئیبتتْخَداؽتَثبؽیذ،صیشاثبایيکبس.2.2

زغبعیتاطالػبتهؾخـخْاُذؽذ.اگشاطالػبت،ثشایهثبل،زبّیًبمّتخلـیکفشدثبؽذ،آًگبٍ

د.اهباگشاطالػبتدسًظشگشفتَؽْداخلیدسخۀزغبعیتآىهتْعظثْدٍّهیثبیغتثَػٌْاىاطالػبت

 مقیاس بزرگ کوچک

 هسذّدٍُبیاداسی

 خبدٍُب

 ُبیذسّلْژی

 پْؽؼاسضی

 عبزبتزفبظتؽذٍ

 خیْلْژی

 (DEM)هبدلدیدیتلیاستفبع

 تقبّیشاّستْ/هبُْاسٍای

 ًبمُبیخغشافیبیی

 ًمؾَُبیخغشافیبیی
صهیي)تٌِبهسذّدٍُب(ًوشٍُبی  

 ًوشٍُبیصهیي)اطالػبتؽخقی(

 عشؽوبسی

 تأعیغبتػبهَ

 
 پْؽؼاسضی

 داخلی

 هسشهبًَ

 دسدعتشطًیغت
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زبّیدیگشخضئیبتؽخـاصخولًَبم،آدسط،ؽوبسٍتوبطّغیشٍثبؽذ،آًگبٍزغبعیتآىثغیبسصیبد

دسًظشگشفتَؽْد.هسشهبًَثْدٍّهیثبیغتثَػٌْاىاطالػبت

وْملشاساگشاطالػبتزبّیهؼلْهبتؽخقیًجبؽذ،آًگبٍهالزظًَوبییذکَآیباطالػبتدسدعتشطػ.2.3

گشفتَاعتیبخیش؛ثَػجبستدیگش،آیباطالػبتتبکٌْىتْعظهبلکآىدسفضبیػوْهیاًتشًتهٌتؾش

ؽذٍاعتیبخیش.چٌبًچَاطالػبتُناکٌْىدسدعتشطػوْملشاسگشفتَاعت،دسآًقْستهیثبیغتثَ

دسًظشگشفتَؽْد.ػبهَػٌْاىاطالػبت

ػوْملشاسًگشفتَاعت،ثبدسًظشداؽتُذفّهستْایآىتؾخیـدُیذکَآیباگشاطالػبتدسدعتشط.2.4

اطالػبتزبّیخضئیبتدسهْسداهٌیت،التقبدّخوؼیتهیثبؽٌذیبخیش.اگشاطالػبتزبّیایي

اعتیبخیش.اگش(up-to-date)خضئیبتاعت،دسآًقْستهالزظًَوبییذکَآیباطالػبتخذیذّثشّص

دسًظشگشفتَؽًْذ.داخلیتلمیًوبییذ،دسغیشآىاطالػبتثبیذهسشهبًَاطالػبتثشّصثْد،ثبیذآًشا

اگشاطالػبتزبّیخضئیبتدسهْسداهٌیت،التقبدّخوؼیتًجْد،آًگبٍهالزظًَوبییذکَآیباطالػبت.2.5

تلمیکٌیذ،دسغیشآىاطالػبتهسشهبًَثشّصثْد،ثبیذآًشاخذیذّثشّصاعتیبخیش.اگشاطالػبتخذیذّ

دسًظشگشفتَؽًْذ.ػبهَثبیذ

 

ثؼذاصایٌکَعطردعتَثٌذیاطالػبتساثبدسًظشداؽتػْاهلهکولتؼییيًوْدیذ،آًگبٍهیثبیغتهالزظًَوبییذکَآیب.3

همیبط)دسخذّلثبال(هطبثمتداسدیبخیش.اگشهطبثمتداؽت،آًگبٍایيدعتَثٌذیثبدعتَثٌذیُبیهْخْددسهتشیکظ

 اطالػبتّاطالػبتکالىآىسادسدعتَُبیهٌبعتلشاسدُیذّعپظآىساهٌتؾشًوبییذ.

ادٍؽذٍعطردعتَثٌذیاستمبءداگشثبدعتَثٌذیُبیهْخْددسهتشیکظهمیبطهطبثمتًذاؽت،آًگبٍهالزظًَوبییذکَآیب.4

یبتٌضیلیبفتَاعت.دسفْستیکَُشگًَْتغییشدسعطردعتَثٌذیاطالػبتثْخْدآهذٍثبؽذ،لجلاصدعتَثٌذیخذیذّ

 اًتؾبساطالػبتضشّسیاعتتبتقذیكهذیشکغتگشدد.
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ًوْداسگشدؽیثشایًوبیؼسّػدعتَثٌذیاطالػبت:







 ؽشّع
 

هکولػْاهل  

آیبزبّیهؼلْهبت

 ؽخقیاعت؟

آیباطالػبتدس

دعتشطػوْملشاس

 گشفتَاعت؟

* 

 هستْا؟

 

آیباطالػبتثَ

خشیبىدسآهذٍ

 اعت؟
آیباطالػبت،خبسی

ؽذٍهسغْةهی

 ؽْد؟

داخلیاطالػبت

 هسغْةؽْد

عبهَاطالػبت

 هسغْةؽْد

هحشهبًَاطالػبت

 هسغْةؽْد

آیبایيخضئیبت

هشثْطثَفشدهی

 ثبؽٌذ؟

هحشهبًَاطالػبت

 هسغْةؽْد

داخلیاطالػبت

 هسغْةؽْد

 ایبثبهتشیکظهمیبطیکغبىاعت؟ 

ثبالتشیبدسخۀهسشهبًَاصآیباطالػبت

 پبییيتشسفتَاعت؟

تؼییيدعتَدسلبلت تقذیكتْعظهذیش

 ّیژگی/ًبم/اطالػبتکالى

تؼییيدعتَثش

 اعبطهمیبط

 اًتؾبس

آیبایياطالػبتزبّیخضئیبتاهٌیتی،

 التقبدییبخوؼیتیهیثبؽذ؟


