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هزار و سيصد و هشتاد و هفت  ششم بهمن ماه يكمصوبه دسترسی اطالعات در ايران  ای قانون بيست و سه مادهتوجه به الزامات اسناد باالدستی از جمله  با

با توجه به ضرورت سياستگذاری  همچنين( 01از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده ) تاييد و اسالمیمجلس شورای 

پزشکی لذا شيوه نامه ذيل  آموزش و درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت مطالعات از حاصل های داده نگهداری و وزارت بهداشت در خصوص دسترسی

  تصويب می گردد.

و  داده های روتین جمع آوری شده از حاصل های داده نگهداری و موضوعیت این شیوه نامه صرفا در خصوص دسترسی

survey پزشکی می باشد. آموزش و درمان بهداشت، وزارت پوشش تحتهای 

                                                                      .

آن می باشد زش پردابهتر و دريافت پيامی کاملتر نياز به کند، و برای استفاده منتقل نمی چندانیپيام  خام که شکل و... عدد، از هر عبارت است 

 .دربيان کرا های آماری و ساير اطالعات مورد نياز شاخصتا بتوان 

  0داده های فردی يا ميکروديتا .1

داده ها )شامل پيمايش ها و  يا سرشماری ها( داده ها را از هر واحد مشاهده جمع آوری هنگامی که سازمان های آماری و يا ديگر توليدکننده های 

و ...  می کنند اين نوع داده های مربوط به هر فرد را داده های فردی می گويند. اين واحد می تواند يك فرد، يك خانواده، يك شرکت و يا سازمان

 باشد.

  2تايماکرود اي یتجمع یها داده .2

داده های فردی داده های تجمعی وجود دارد که اطالعات مربوط به يك منطقه يا تعدادی از افراد را در شاخص هايی مانند نسبت، درصد  در مقابل

   .کندفراوانی و ... خالصه و ارائه می

 

                                                           
1 Microdata or individual data 
2 Macrodata or individual data  
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می نامند. اين  حساس شخصی یها داده رديگ ینم قرار هاداده ليفا در معموال اما یآور جمع یليدال به پرسشنامه در اغلب که افراد شخصی اطالعات

 فردی، عادتهای خانوادگی، زندگی وضعيت کار، محل و سکونت محل نشانيهای خانوادگی، نام و نام نظير فردی اطالعاتاطالعات می تواند شامل 

 باشد.  عبور رمز و بانکی حساب شماره جسمی، ناراحتيهای

 معموالو  رديگ ینم قرار دسترس در یها داده ليفا در شود افراد يیشناسا موجب 3ميمستق یها شناسه نکهيا براساس است ممکن نکهيا علت به درواقع

 . باشد یم 4ميمستق ريغ یها شناسه يیرهايمتغ شامل شامل رديگ یم قرار افراد دسترس در که يیها داده ليفا

 :شخصی حساس شامل موارد ذيل می شود داده های 

 منشاء قومی و نژادی .0

 عقايد سياسی .2

 عقايد مذهبی يا عقايد مشابه ديگر .3

 آيا عضو يك اتحاديه صنفی است  .4

 سالمت روحی و جسمی .5

 زندگی جنسی فرد .6

 ارتکاب جرم يا ادعای ارتکاب جرم عليه فرد .7

 هرگونه دادرسی برای هر جرمی که فرد مرتکب شده يا ادعای ارتکاب آن مطرح شده است، و حکم دادگاه درباره آنها  .8

 

 (دولتی اسرار) شده بندیطبقه اطالعات و اسناد .0

 اشخاص خصوصی حريم از حمايت .2

 تجاری اطالعات و سالمتی از حمايت .3

 سالمت يا جان شده، درخواست اطالعات دادن قرار اختيار در که باشد محرز قانونی مستندات با قانون اين مشمول مؤسسات برای کهصورتی در

 .کنند امتناع اطالعات دادن قرار اختيار در از بايد باشد، آنها برای تجاری يا مالی خسارت ورود متضمن يا اندازدمی مخاطره به را افراد

                                                           
3 Direct identifier 
4 Indirect identifier 
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 :موارد ساير .4

 .کنند خودداری آنها دادن از نمايدمی وارد لطمه زير امور به شده درخواست اطالعات ارائه که مواردی در مکلفند قانون اين مشمول مؤسسات

 .عمومی آسايش و امنيت ـ الف       

 .مجرمان تعقيب يا بازداشت آنها، کشف يا جرائم از پيشگيری ـ ب       

 .آنها وصول يا قانونی عوارض يا ماليات مميزی ـ ج       

 .کشور به مهاجرت بر نظارت اعمال ـ د       

این قانون مانع از حق کپی رایت و مالکیت معنوی که به مالک داده ها حق محافظت از کار اصلیشان را در برابر بهره برداری تجاری توسط 

اری استفاده مجدد نماید باید درخواستی را دیگران را میدهد، نمی شود. اگر فردی بخواهد از اطالعات بخش دولتی برای بهره برداری های تج

 تحت مقررات استفاده مجدد از اطالعات بخش دولتی ارائه کند.

، تحت قانون آزادی اطالعات نمیتوان شروط یا محدودیت هایی در دسترسی به اطالعات قرار داد. مثال نباید قبل از اعطای دسترسی به اطالعات

قرارداد نمایید. اما میتوانید یک اخطار کپی رایت به همراه اطالعاتی که منتشر میکنید قرار دهید.  درخواست کننده را ملزم به امضای یک

 همچنین میتوانید درخواست کننده را در صورت نقض حق کپی رایت مورد پیگرد قانونی قرار دهید.

 

  

1. Open Access data or Public Use Files : هاسترسی عموم به داده د 

2. Licensed Files or  Registered Access  :ثبت نام در سايت و دسترسی به داده ها  

3. Restricted Access :شامل موارد داده های شخصی حساس و مواردی  بعضی اطالعات به علت حساسيت باال محدود می باشد. به دسترسی

 که منع قانونی دارد )موارد ذکر شده در باال(

 ها، داده مصرف تاريخ شدن منقضی از مه محققان و متقاضيان به داده ها، جلوگيریه دسترسی نظام مند و غيرانحصاریتدوين شيوه نامه

 رتبه ارتقاء نهايتاً و ، بسيج اجتماعی بهبود عدالت در سالمتمداخالت طراحی برای علمی شواهد ايجاد گيران، تصميم برای اطالعاتی منابع تدارک

 کشور علمی
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 از حاصل های شيوه دسترسی به داده ها در وزارت بهداشت و داده ا هدف قانونمند کردن و يکپارچه سازیبشيوه نامه حاضر تدويناين وظيفه با 

 پزشکی انجام شد آموزش و درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت مطالعات

 يکبار" اصل .است شده تاکيد مختلف ایه سامانه بين و داخل در ها داده گذاشتن اشتراک به کردن تسهيل بر ای فزاينده طور به دنيا در اخير سالهای در

 مختلف تحقيقاتی مراکز و ها حوزه، ادارات.است  پذير امکان ها داده صحيح مديريت با تنها که است مهم مفهوم يك "کنيد استفاده بارها و کنيد آوری جمع

 کنند.  می ها داده سازی ذخيره و توليد، آوری جمع صرف ایمالحظه قابل هزينه ساالنه دولتی

 ارتوز داده مديريت مرکز بين نامه داده به متقاضيان، تفاهم ارائه نتايج اين مطالعه بر تدوين آيين نامه دسترسی به داده تأکيد نموده است که اجزای آن فرايند

داده و تعهدات دريافت کننده داده می باشد. دريافت متقاضيان و بهداشت

 

                                                               . 

  :انتشار فعاالنه و منظم اطالعات مشخص 

طالعات هر نهاد عمومی و دولتی را به داشتن يك رويه تصويب شده برای اطالعات بايد به صورت فعاالنه و منظم منتشر شوند. قانون آزادی ا

ها و انتشار اطالعات ملزم ميکند. رويه انشار بايد مجموعه ای از تعهدات برای در دسترس قرار دادن کالسه های خاصی از اطالعات مانند سياست 

اگر شخصی اطالعاتی را نياز داشته باشد که در ليست رويه انتشار ذکر نشده، رويه ها، گزارش های ساالنه و اطالعات مالی، به صورت روتين باشد. 

 ميتواند درخواست خود را ارائه کند.

 پاسخ به درخواست های دریافت اطالعات 

 به شرح زير است: اطالعات آزادی قانون براساسحقوقی  و حقيقی افراد توسط ها داده به دسترسی نحوه و روال فرايندها،

 ها بايد يه صورت کتبی يا الکترونيکی باشد و فرد حقيقی يا حقوقی درخواست کننده کامال مشخص باشد.درخواست  .0

 :بايد باشد معتبر اطالعات آزادی قانون تحت درخواست اينکه برایشود.   یبررس يدبودن درخواست با معتبر .2

a.  تحقيق کنيد. در صورتيکه محرز باشد که درخواست کننده از نام واقعی درخواست کننده ثبت شود. و نبايد درباره هويت درخواست کننده

 نام مستعار استفاده کرده است يا داليل قانونی برای رد درخواست آنها وجود دارد، ميتوانيد نسبت به بررسی هويت آنها اقدام نماييد.

b. .شامل نشانی برای ارسال پاسخ باشد 

c. درخواست های مبهم يا تکراری از سوی يك فرد نامعتبر محسوب می شوند. اطالعات مورد درخواست باشد. دقيق شامل شرح 
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 یبرا.باشد داشته درخواست خاص یسند یبرا دينبا کننده درخواست كي نيبنابرا را، اسناد نه دهديم قرار پوشش تحت را اطالعات قانون نيا

 آنها درخواست به پاسخ یبرا را مربوط اطالعات که رود یم انتظار شما از و کنند اطالعات درخواست خاص موضوع كي درباره تواننديم مثال

 .ديکن یگردآور

 راهنمايی به ملزمحتی اگر درخواستی تحت قانون آزادی اطالعات معتبر نباشد، به اين معنی نيست که ميتوان از آن صرف ظر کرد. شما 

 .هستيد قانون اين تحت معتبر درخواست تنظيم برای کننده درخواست

 .شود داد پاسخ اطالعات از محافظت قانون تحت درخواست نيا به ديبا باشد، داشته را افراد یشخص اطالعات درخواست یکس اگر

 درخواست اطالعات نکهيا صرف به. نباشند هم قيدق است ممکن یحت اطالعات نيا. هستند قانون نيا پوشش تحت شده ثبت اطالعات تمام

 کننده درخواست یبرا قايدق را اطالعات تيماه ديبا آن یجا به و ديستين درخواست رد به مجاز ، ستين قيدق اي ستين کامل شده، یمنقض شده

 .ديده شرح

روز کاری که از اولين روز کاری  21اصلی ترين الزام، پاسخگويی به درخواست در کمترين زمان است. بنابر قانون سازمان های دولتی حداکثر  .3

روز کاری  61روز آموزشی يا  21آغاز ميشود، برای پاسخگويی به درخواست زمان دارند. برای مراکز آموزشی اين مهلت بعد از دريافت درخواست 

 است.

قبل از ارسال اطالعات حتما بايد بررسی مجدد جهت حصول اطمينان از اينکه اسناد درست جمع آوری شده و اينکه اطالعات مربوطه شامل  .4

 اطالعات شخصی يا اطالعات حساس نباشد، انجام شود.اطالعات غيرمجاز مانند 

 .باشد الکترونيکی يا کتبی صورت به بايد درخواستها به پاسخ نحوه .5

 و کرده محاسبه را پست و انتقال های رسانه کپی، چاپ، هزينه مانند اطالعات تحويل و ارتباط به مربوط های هزينه ميتوانبراساس قانون  .6

 هزينه دريافت به مجاز روتين، صورت به اطالعات تهيه و جستجو برای شده صرف انسانی نيروی و زمان مانند ديگر موارد بابتو  نماييد دريافت

 از آن هزينه مطالبه به مجاز باشد بيشتر آن روتين حد از اطالعات گردآوری های هزينه و زمان صورتيکه در .باشيد نمی کننده درخواست از

 نياز مورد اطالعات اينکه از را کننده درخواست بايد همچنين. دهيد تحويل را اطالعات نبايد هزينه پرداخت زمان تا و هستيد کننده درخواست

 .نماييد مطلع آن پرداخت مهلت و ميشود هزينه شامل وی

 کپی، چاپ، هزينه مانند اطالعات تحويل و ارتباط به مربوط های هزينه ميتوان اما دهد، نمی را اطالعات ارائه برای هزينه دريافت اجازه قانون .7

 تهيه و جستجو برای شده صرف انسانی نيروی و زمان مانند ديگر موارد بابت. نماييد دريافت و کرده محاسبه را پست و انتقال های رسانه

 حد از اطالعات گردآوری های هزينه و زمان صورتيکه در  .باشيد نمی کننده درخواست از هزينه دريافت به مجاز روتين، صورت به اطالعات

 بايد همچنين. دهيد تحويل را اطالعات نبايد هزينه پرداخت زمان تا و هستيد کننده درخواست از آن هزينه مطالبه به مجاز باشد بيشتر آن روتين

 .نماييد مطلع آن پرداخت مهلت و ميشود هزينه شامل وی نياز مورد اطالعات اينکه از را کننده درخواست
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يد دليل قانع کننده ای وجود داشته باشيد.برای عدم انتشار و يا  رد درخواست دريافت داده ها با

 در مجموع در موارد ذيل می توان درخواست دريافت داده را تحت شرايط زير رد کرد:

 داده در قالب پيش نويس باشد. .0

 درخواست فرد مورد نظر بيش از حد هزينه و يا وقت کارکنان را می گيرد. .2

 .درخواست غيرمعمول و آشفته است .3

 .قبال توسط همان شخص تکرار شده استدرخواست مورد نظر  .4

 داده بايگانی شده است يا دسترسی به آن دشوار است. .5

 بنابر قانون از انتشار معاف باشد )شامل داده های حساس شخصی يا منع قانونی( .6

 بخشی از سند غير قابل انتشار باشد و انتشار ناقص سند نيز امکانپذير نباشد. .7

 

 

ی خام هيچ يل داده ها نيست لذا تحويل دادهايه و تحلبا توجه به اينکه اين سازمانهای بسيار در کشور موجود است که وظيفه سازمانی و تخصصی آنها تجز

ر کثها را تا حدا توجيهی ندارد و اين گونه سازمانها می توانند در خواست کتبی خود را جهت تحويل داده های تجمعی و شاخص ها به مرکز مربوطه داده و داده

 دريافت نمايند. شدهزمان ياد 

 

موسسه، مرکز تحقیقات و یا  و پایان نامه زیر نظر نجام تحقیقدرخواست دانشجویان و محققین به منظور ا-2-1

 دانشگاه معتبر

 

 شده ذکر شده است. های تقاضا داده از استفاده اهداف مخصوص که در آن فرم اساس بر متقاضی درخواست دريافت -0-2-0

 شامل معرفی نامه، پروپوزال مصوب، گواهی کميته اخالق ها داده دريافت جهت نياز مورد دريافت مدارک -2-2-0

 نياز مورد های داده و پروپوزال اهداف تطبيق منظور به مصوب پروپوزال بررسی مدارک و -3-2-0
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 صورت تأييد تيم کارشناسی ارائه نتيجه بررسی پس از دو هفته به متقاضی دريافت داده و اخذ موافقت مرکز مديريت داده وزارت بهداشت در -4-2-0

 بر اساس نوع و مقدار متغيرهامجوز دريافت داده به متقاضی  ارائه -5-2-0

 درخواست دانشجویان و محققین به منظور انجام تحقیق به صورت مستقل-2-2

می باشد با اين تفاوت که نياز به گواهی کميته اخالق نيست و پروپوزال توسط مرکز دارنده داده ها بايد  -0-2براساس فرايند ارائه داده ها در بند 

 تاييد شود.

کامل طور به یکارشناس ميت مجوز اساس بر شده تقاضا یها داده ارائه. 0

  درخواستی های داده بار 2 حداکثر تصحيح.2            

 

 

 ها داده درست تحليل .0

 ها داده نتايج ارائه در امنيتی مسائل و اخالقی مالحظات رعايت .2

 )کپی رايت(رعايت حق مالکيت داده ها  .3

 عدم استفاده مجدد از داده ها .4

 داده توليدکننده واحد به شده تأييد های داده تحليل نتايج از نسخه يك ارائه .5

 مقاله Acknowledgment قسمت در داده توليدکنندگان نام ارائه .6

 

 مرکز سازی اجرايی و استقرار داده و الزامات نگهداری مرکز ساختار موجود دراين شيوه نامه تنها در صورتی قابليت اجرايی دارد که امکانات بندهای 

 فراهم شده باشد. داده مديريت

 

 ها داده مدیریت جهت دپارتمان مستقل در وزارت بهداشت يك

 داده سفارش های کشوری و پروژه پیمایشهای از حاصل های ها)داده داده ها بر حسب نوع داده مدیریت سازماندهی واحدهای دپارتمان .1

 (و ... سپاس های مراقبت، داده های نظام شده، داده
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 و ثبت فرایند به آگاه ، کارشناسهای IT متخصص و اپیدمیولوژیست، متخصص آمار، ها شامل داده تحلیل برای انسانی نیروی ساختار .2

 داروها در حیطه های بهداشت، درمان و غذا و  داده آوری جمع

  معنوی احیاءحقوق برای دعوی طرح و مقاله نویسندگان اسامی مورد در آمده پیش تخلفات برای مرجعی وجود .3

 داده تولیدکننده واحد نماینده و آمار متخصص اپیدمیولوژیست، شامل کارشناسی تیم .4

 

 

 تأمین زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری جهت جمع آوری و ثبت داده های موجود در وزارت بهداشت  .أ

 ثبت فرم های جمع آوری داده، پرسشنامه های پیمایشها و پروژه های سفارش داده شده در مرکز  .ب

 موضوع و واحد تولیدکنندهطبقه بندی داده های جمع آوری شده بر اساس  .ج

 جمع آوری شده در مرکز های داده جهت کیفی کنترل مکانیزم یک طراحی .د

 دیگر فرد به پژوهش همان برای داده همان ارائه عدم جهت متقاضیان های پرونده مناسب بایگانی .ه

 

 بهداشتابالغ آیین نامه دسترسی به داده توسط وزیر  .أ

 اجرای آیین نامه  بر حقوقی دفتر نظارت لزوم .ب

  حقوقی مراجع به کنند نمی رعایت را پروتکل که معرفی متخلفینی .ج

 

 زانسانی متخصص برای مرک نیروی تربیت و جذب

 

 کننده اجعهمر فرد هر برای الکترونیک پرونده تشکیل .أ

 داده ارائه فرایند مورد در رسانی اطالع .ب

 

 خدمت پرسنل مرکز ضمن آموزش

 

 


