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مدیریــت فنــاوری اطالعات 

از بخش های  یکی  عنوان  به  بهادار  اوراق  و  بورس  اطالعات سازمان  فناوری  مدیریت 
معاونت اجرایی سازمان، متشکل از »اداره شبکه و زیرساخت«، »اداره نرم افزار«، »واحد 
تحقیق و توسعه« و »مرکز صدورگواهی میانی دولتی بازار سرمایه« است. محدوده فعالیت ها 
و مسؤولیت های این مدیریت، فراهم نمودن زیرساخت های فناوری اطالعات و مراکز داده 
متحد سازمان و بازار سرمایه، شبکه گسترده )WAN( بازار سرمایه و سایر شبکه های 
سازمانی، سامانه های اطالعاتی و سرویس های حیاتی بازار سرمایه را شامل شده و فعاالن 
جمله  از  سازمان،  همکاران  و  تابعه  شرکت های  نظارت،  تحت  نهادهای  سرمایه،  بازار 

بهره برداران و ذینفعان سرویس های ارائه شده توسط این مدیریت محسوب می شوند.
هدایت و راهبري در زمینه ایجاد، توسعه، بهره برداري و بهینه سازي زیرساخت های ارتباطی 
در جهت تبدیل سازمان بورس و اوراق بهادار به هاب اطالعاتی و ارتباطی کشور در حوزه 
بازار سرمایه، تهیه و تدوین طرح هاي جامع در زمینه شبکه هاي زیرساخت ارتباطي و 
سامانه های نرم افزاری براساس الزامات، نیازها و استانداردها، اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات 
تمامی سطوح  در  کیفیت  باالترین  با  ارائه سرویس  از  اطمینان  منظور حصول  به  الزم 
زیرساختی و سامانه های نرم افزاری بازار سرمایه، و طراحی، مدیریت، راهبری و نظارت 
بر توسعه و نگهداری محصوالت و خدمات نرم افزاری بازار سرمایه، از جمله مهم ترین 

مسؤولیت های مدیریت فناوری اطالعات است.

• ایجاد زیر ساخت های توانمندساز اطالعاتی و ارتباطی
• ارائه سرویس های IT امن و پایدار

• بهبود فرآیندهای سازمانی و مکانیزه نمودن آنها

وظایف کالن

• ایجاد سیستم های اطالعاتی و عملیاتی یکپارچه
• افزایش شفافیت در دسترسی به اطالعات

• برقراری سهولت و مساوات در دسترسی به بازار

•
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بخش های مدیریت فناوری اطالعات

1. اداره شبکه و زیرساخت

ایـن اداره بـه عنـوان متولی زیرسـاخت فنـاوری اطالعات 
بازار سـرمایه کشـور، به منظور ارائه سـرویس های پایدار، 
امـن، مقیاس پذیـر و کارا، وظیفه طراحی، تأمیـن، راهبری، 
سـاماندهی، مدیریت، نظارت، توسعه، نگهداری، پشتیبانی 
و بهره بـرداری از زیرسـاخت های فنـاوری اطالعـات بـازار 

سـرمایه را در تمامی سـطوح بر عهـده دارد. 

فهرسـتی از وظایف و شـرح خدمات ایـن اداره به قرار ذیل 
است:

نیـاز سـنجی، طراحـی، اجـرا، نظـارت و کنتـرل طرح هـا و   -1
پروژه هـای عملیاتـی در حـوزه زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات بازار 

یه ما سر
2- انجـام مطالعـات و تحقیـق در حـوزه فناوری هـای نوظهـور و 
کاربـردی مرتبـط بـا امـور زیرسـاخت IT جهت تعریف و پیشـنهاد 
پروژه هـای جدیـد بـا هـدف بکارگیـری آن فناوری هـا در تسـهیل 

کاری فرایند هـای 
3- تعریـف اهـداف و برنامه ریزی هـای کوتـاه مـدت، میان مـدت و 
بلنـد مـدت بصورت SMART در حوزه زیرسـاخت IT بازار سـرمایه

4- تعریـف، بازبینـی، نظـارت و ممیـزی دسـتورالعمل ها، ضوابط و 

الزامـات فنـی و فراینـدی در حوزه زیرسـاخت IT بازار سـرمایه
5- شـناخت و تدویـن فعالیت هـای قابـل برون سـپاری در حـوزه 

IT زیرسـاخت
6- طراحی، اسـتقرار و بروزرسـانی سـامانه های زیرساختی فناوری 

اطالعات
7- راهبـری، نگهـداری و پشـتیبانی از زیرسـاخت های ارتباطـی 

فنـاوری اطالعـات از جملـه شـبکه گسـترده سـازمان و بـازار
8- راهبـری، نگهـداری و پشـتیبانی از زیرسـاخت های فیزیکـی 

فنـاوری اطالعـات از جملـه مراکـز داده متحـد بـازار سـرمایه
9- تدویـن سیاسـت ها و برنامه هـای تداوم کسـب و کار و سـرویس 
 Disaster( فاجعـه  از  بازیابـی  مکانیسـم های  پیاده سـازی  و 
Recovery(  از طریـق بهره گیری از شـیوه های تجربه شـده حفظ 

پایـداری اطالعـات و سـرویس ها
10-  نظـارت و کنتـرل بـر نحـوه  سـرویس دهی زیرسـاخت های 

سـامانه های حیاتـی بازار سـرمایه
11- راهبـری، نگهـداری، مدیریت و پشـتیبانی از زیرسـاخت های 

مرکـز صـدور گواهـی دیجیتال بازار سـرمایه کشـور
12- عضویـت در نهادهـا، سـازمان ها و انجمن هـاي تخصصـي 
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ملـي، منطقـه  اي و بــین المللي مرتبط بـا حوزه زیرسـاخت فناوری 
اطالعـات به جهت سـرویس دهی منطبق بر اسـتانداردهای ملی و 

)RIPE جهانـی )از جملـه عضویت در سـازمان
13- برگـزاری دوره هـای آموزشـی و تخصصـی مرتبـط بـا حـوزه 
شـبکه و زیرسـاخت IT بـرای همـکاران واحد فنـاوری اطالعات و 
پیشـنهاد دوره های مفید و کاربـردی در حوزه  های مختلف IT برای 

همـکاران واحدهـای صف و سـتادی دیگر
14- اسـتفاده از سیسـتم مدیریت دانش )KMS( در تمامی سـطوح 
جهـت ارتقـاء دانش فنی همـکاران و تسـریع در سـرویس دهی به 

کاربران سـازمان
15- طراحـی، پیـاده سـازی، نگهـداری، مدیریـت و پشـتیبانی از  

... و   LAN، WAN شـبکه های مختلـف
16- تأمیـن زیرسـاخت مـورد نیـاز سـامانه های فنـاوری اطالعات 

سـازمان و سـامانه هـای حیاتی بازار سـرمایه
17- فراهـم نمودن زیرسـاخت ها و بسـترهای مورد نیاز دسترسـی 

کاربران سـازمان به شـبکه های دسترسـی )LAN، WAN و ...(
18- مدیریـت ارتباطـات بیـن سـازمانی و شـبکه WAN  بـازار 
سـرمایه شـامل ارتباطات با شـبکه وزارت اقتصاد و دارایی )شـیوا(، 

شـبکه دولـت و شـبکه ملـی اطالعات
19- طراحـی، پیاده سـازی و نظـارت بـر اجـرای اصـول پدافنـد 
غیرعامـل و راه حل هـای امنیتـی در تمامـی سـطوح اطالعاتـی و 
عملیاتی زیرسـاخت فنـاوری اطالعات به جهت جلوگیـری از وقوع 
هرگونـه حمله احتمالـی به زیرسـاخت ها و افزایـش ضریب امنیت 
و پایـداري فرایندهـاي فناوري اطالعـات و ارتباطات بازار سـرمایه

20- حفـظ امنیـت سـامانه های حسـاس سـازمان بـا طراحـی و 
بکارگیـری آخریـن و بروزتریـن مکانسـیم ها و سـامانه های امنیتی 

21- تهیـه و پیاده سـازی سیاسـت های امنیتـی و برنامه ریـزی و 
اجـرای تسـت نفـوذ و ارزیابـی امنیتـی شـبکه ها

22- گزارش گیـری و سـنجش پیشـرفت برنامه های تدوین شـده 
)کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت( در جهـت جلوگیـری از 

انحـراف در برنامـه هـا و نیل بـه اهداف
در  اداره  عملکـردی  گزارش هـای  تدویـن  و  مستندسـازی   -23

فواصـل معیـن
24- فراهـم کـردن زیرسـاخت و ارائه سـرویس احـراز هویت چند 

عاملـه )اسـتفاده از توکـن( برای ورود به سـامانه هـای حیاتی
25- ارائـه بسـتری امـن جهت PKE نمودن سـامانه های حسـاس 

بازار سـرمایه؛
26- رعایـت اصـول حفظ پایداری سـرویس ها از جمله افزونگی در 

تمامی سـطوح زیرساخت ها
از  بهره گیـری  بـا  اطالعـات  فنـاوری  سـرویس های  ارائـه   -27

Software Defined Datacenter رویکرد هـای 
ارائـه  نویـن  از شـیوه های  28- مطالعـه، طراحـی و بهره گیـری 
خدمـات و سـرویس ها بـه کاربـران سـازمان در جهـت تسـهیل 
بهره بـرداری )هماننـد پیاده سـازی SSO در دسترسـی بـه اینترنت، 

اتوماسـیون اداری، سـرویس ایمیـل و رزرواسـیون تغذیـه(
29- بهره گیـری از شـیوه های نویـن به منظور دسترسـی مدیریت 
شـده، سـریع و امـن کاربران به سـرویس های مختلـف و متنوع )از 

جمله اسـتفاده از زیرسـاخت های  Virtual App ،VDI و ...(
30- انجـام امـور مربوط به پشـتیبانی مبتنی بر شـیوه های تجربه 
شـده و از طریـق سـامانه هـای تیکتینـگ )help.seo.ir( و بهبـود 
مسـتمر فرایند پشـتیبانی بـا دریافت گزارشـات و بازخـورد کاربران 

از طریق سـامانه؛
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ایـن اداره بـه عنـوان متولـی سـامانه ها و سـرویس های 
نرم افـزاری بـازار سـرمایه کشـور، بـا مأموریـت اصلـی 
نگهـداری  و  توسـعه  بـر  نظـارت  و  راهبـری  هدایـت، 
محصـوالت و خدمـات نرم افـزاری در سـازمان بـورس و 
اوراق بهـادار و نهادهـای تحـت نظارت و تابعه سـازمان، 

می کنـد. فعالیـت 

اهـم وظایـف و شـرح خدمـات ایـن اداره به ایـن ترتیب 
: ست ا

1- تحلیـل، طراحـی و پیاده سـازی سـامانه های نرم افـزاری مورد 
نیـاز با اسـتفاده از تیم های توسـعه درون سـازمانی

2- اسـتفاده از متدولوژی هـای مدیریـت پـروژه چابـک جهـت 
پاسـخگویی بـه تغییـرات و نیازمندهـای واحدهـای کسـب  و  کار 

زمان سا
3- تهیـه و تولیـد مسـتندات فنی محصوالت تولید شـده توسـط 

تیم توسـعه درون سـازمانی
4- تهیـه و تدویـن گزارش هـا و طرح هـای توجیهـی مربـوط بـه 

اطالعات فنـاوری  پروژه هـای 
آخریـن  از  آگاهـی  و کسـب  و مطالعـه  پژوهـش  تحقیـق،   -5
دسـتاوردها و تکنولوژی هـای روز حـوزه فناوری اطالعـات و ارائه 
راه حل هـای مناسـب، بـه منظـور توسـعه و بهبـود سـامانه های 
نرم افـزاری و تسـهیل و افزایـش بهـره وری فرآیندهـای سـازمان

زمینـه  طرح هـای جامـع  در  راهبـردی  بررسـی های  انجـام   -6
زمینـه  در  تحقیـق  و  مطالعـه  ارتباطـات،  و  اطالعـات  فنـاوری 
پیشـرفت های علمـی و ارائـه طرح هـای جدیـد در جهـت نیل به 

اهـداف سـازمانی
جهـت  الزم  زیرسـاخت های  ایجـاد  و  حل هـا  راه  ارائـه   -7

2. اداره نرم افزار

افـزاری در سـازمان نـرم  یکپارچه سـازی سـامانه های مختلـف 
برون سـپاری  نرم افزارهـای  پروژه هـای  کنتـرل  و  مدیریـت   -8
شـده براسـاس کارآمدتریـن متدولوژی هـای مدیریـت پـروژه در 

اطالعات فنـاوری  حـوزه 
9- همکاري در تهیه درخواسـت طرح پیشـنهادی )RFP( شـامل 
تهیـه، تنظیـم و مستند سـازي نیازمندهـای واحدهـای مختلـف 

سـازمان در حـوزه نـرم افزار؛
10- تهیـه و تنظیـم قراردادهـاي مربـوط به پشـتیبانی و توسـعه 
پروژه هـای نرمافـزاری و نظـارت بر اجرای صحیح مفـاد قراردادها

11- مشـاوره بـه واحدهـای کسـب و کار سـازمان جهـت مکانیزه 
رفـع  جهـت  مناسـب  راهکارهـاي  ارائـه  و  فرایند هـا  نمـودن 

مشـکالت نـرم افـزاري و بهبـود سیسـتم
و  کنتـرل  و  پیمانـکار،  شـرکت های  انتخـاب  و  ارزیابـی   -12
نظـارت بر تهیـه یا خریـد محصوالت نرم افـزاری مورد نیـاز تمام 

واحدهـای سـازمان
13- نظـارت بر عملکرد پیمانکاران و مشـاوران سـازمان در حوزه 

نـرم افزار
14- تهیـه گزارش هـای  آماری و تحلیلی از سـامانه های مختلف 

عملیاتـی و ارائه آن بـه واحدهای متقاضی
و  چشـم انداز  راهبـردی،  سـند  تهیـه  در  همـکاری   -15
سـرمایه بـازار  اطالعـات  فنـاوری  حـوزه  در  سیاسـت گذاری 

ارزیابـی  و  فعالیـت  مجـوز  صـدور  فرآیندهـای  مدیریـت   -16
حـوزه  در  آنهـا  محصـوالت  و  شـرکت ها  حرفـه ای  صالحیـت 

سـرمایه بـازار  نرم افزارهـای 
17- تهیـه و تدویـن دسـتورالعمل هـای مرتبـط بـا صـدور مجوز 

فعالیـت محصـوالت نـرم افـزاری در حـوزه بازار سـرمایه
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پروژه هـای  انجـام  اصلـی  هـدف  بـا  توسـعه  و  تحقیـق  واحـد 
تحقیقاتـی مطابـق بـا نیازهای فنـاوری اطالعات سـازمان بورس 
و اوراق بهـادار بـه کمک مطالعه رویکردهای نوین جهانی شـکل 
گرفتـه و در بسـیاری از پروژه هـای فنـاوری اطالعـات سـازمان 
عـالوه بـر اینکه وظیفـه انجام تحقیقات و مطالعـات تطبیقی را بر 

عهـده دارد، نقـش نظارتـی مؤثـری نیـز ایفـا می کند.
از مهم تریـن فعالیت هـای واحـد تحقیـق و توسـعه بـه 

مـوارد ذیـل می تـوان اشـاره نمـود: 

3. واحد تحقیق و توسعه

18- تدویـن اسـتانداردهای اجرایـی پروژه با هـدف ارتقاء کیفیت 
و توسـعه پذیـری محصوالت نـرم افزاری

19- تهیـه، تدویـن و رعایت اسـتانداردهای امنیتـی در پروژه های 
نرم افزاری

و  نرم افزارهـا  امنیتـی  آسـیب پذیری های  رفـع  و  بررسـی   -20
سـرویس های مرتبط و پیش بینی های الزم در زمینه پاسـخگویی 
مناسـب بـه تهدیدات و حـوادث غیرمترقبه و امن سـازی مجموعه 

سیسـتم های نـرم افزاری
21- کنتـرل و تضمیـن کیفیـت فنـی نرم افزارهـا در همـه ابعـاد 

مطابـق بـا اسـتانداردهای تعریف شـده

نرم افـزاری جهـت  سـامانه های  مـداوم  ارزیابـی  و  پایـش   -22
اطمینـان از صحـت عملکـرد آنهـا

23- راهبـری کلیه سـرورهای مرتبط بـا سـامانه های نرم افزاری، 
کیفیـت  ارتقـاء  جهـت  آن  مشـکالت  رفـع  و  بروز رسـانی  و 

سـرویس دهی
24- ارتقـاء، نگهـداری، نصـب، آمـوزش و پشـتیبانی محصوالت 

نـرم افـزاری در کلیـه واحدهای سـازمان
25-  برگـزاری دوره هـا و کارگاه هـای آموزشـی با هـدف افزایش 
دانـش و مهـارت سـرمایه های انسـانی و بهره منـدی از کارکنان 

خـالق و توانمنـد در حوزه فنـاوری اطالعات

1- تعریـف، مدیریـت، راهبـری و نظـارت بـر پروژه های 
مطالعاتـی بـه منظـور بهره بـرداری از نتایـج پـروژه در 

بازار سـرمایه: توسـعه 
• پیاده سـازی تکنولوژی های توانمندسـاز به منظـور بهبود تبادل 
اطالعاتـی میـان فعاالن بازار سـرمایه )ناشـران، سـرمایه گذاران، 

ناظران، حسابرسـان و تحلیلگران(

• ایجـاد و حفـظ همراسـتایی بیـن راهبردهـای کالن فنـاوری 
اطالعـات بـا راهبردهـای کالن بـازار سـرمایه
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مرکـز صـدور گواهـی میانـی دولتـی بـازار سـرمایه بـه عنـوان 
خدمـات  سـازمان،  اطالعـات  فنـاوری  مدیریـت  زیرمجموعـه 
گواهـی الکترونیکـی را به مشـتریان بازار سـرمایه ارایـه می نماید. 
مأموریـت اصلی این مرکز، راهبری و توسـعه زیرسـاخت و ترویج 
اسـتفاده از گواهـی الکترونیکـی در حـوزه اقتصـاد کشـور اسـت.

از جملـه فعالیت هـا و خدمـات مرکز صـدور گواهی میانـی دولتی، 
مـوارد ذیـل را می توان برشـمرد:

1- انجام فعالیت های تخصصی در حوزه گواهی الکترونیکی
2- ایجـاد روش هـای مطمئـن بـرای احـراز هویـت و صالحیـت 

افـراد و سـازمان ها در دنیـای مجـازی
3- تضمین تمامیت و محرمانگی ارتباطات و اسناد الکترونیکی

4- هماهنگـی بـا کمیته اجرایی جهـت مدیریت خدمـات گواهی 

4. مرکز صدور گواهی میانی دولتی بازار سرمایه

• بهره منـدی از تکنولوژی هـای احـراز هویـت طرفیـن معامله در 
بازار سـرمایه

•  پیاده سازی تکنولوژی های تسهیل کننده گزارشگری مالی 
•  بررسـی زمینه هـای کاری بازارهـای سـرمایه دنیـا در زمینـه 

ICT نویـن  فناوری هـای  بکارگیـری 

الکترونیکی در سـازمان بورس
5- هماهنگـی در تدویـن دسـتورالعمل های اجرایـی جهـت بـه 

کارگیـری گواهـی الکترونیکـی و خدمـات آن در بـورس
6- تدوین آیین نامه ها و جزئیات اجرایی گواهی الکترونیکی

7- ایجـاد اعتمـاد در مبـادالت الکترونیکـی کاالهـا و خدمـات و 
اطالعـات در فضـای الکترونیکـی

8- فرهنگ سـازی در اسـتفاده و به کارگیـری گواهی الکترونیکی 
و خدمات آن

9- آمـوزش عمومـی و تخصصی و اطالع رسـانی در حوزه گواهی 
الکترونیکی و زیرسـاخت کلید عمومی کشور

10- پذیرش درخواسـت صدور گواهی و ارسـال مدارک از طریق 
سامانه

2- انجـام مطالعـات بنیـادی مورد نیـاز بازار سـرمایه به 
منظـور بهـره برداری بهتـر از فناوری های نویـن ICT در 

راسـتای توسـعه بازار سـرمایه از جمله:
پیـاده  سـازی  و  بومی سـازی  راهکارهـای  ارائـه  و  • شناسـایی 

ایـران سـرمایه  بـازار  در  مختلـف  فناوری هـای 
• سـناریوهای پیاده سـازی تکنولوژی هـای توانمندسـاز در بـازار 
سـرمایه ایـران، چالش های مهم پیـش رو، راهکارها و پیشـنهادها

3- تهیـه گزارش هـای مدیریتـی بـه منظـور کمـک بـه 
مدیـران: تصمیم گیـری  
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