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تیهوقیتصد،)(Identificationیی شناسا:ازعبارتندهوشمندکارتیاصلکاربردسه
(Authentication)تالیجیديامضاو(Digital signature).درکهيگریديکاربردهاوخدماتیتمام

یاصلکاربردسهنیايمبنابرشودیمریپذامکانکارتواسطهبه،یهوشمند ملکارتویسازمانشناسهحوزه
.است

ییشناسا
وکندیمرهیذخخوديرویکیالکترونصورتبهراافراداطالعاتکهتیقابلنیاداشتنباهوشمندکارت
تواندیمکند،یمفراهمرایتوجهقابلتیامنخاصيافزارنرمويافزارسختمحافظتبهتوجهبانیهمچن
. شوداستفادهکارتصاحبیکیالکتروناطالعاترهیذخيبراامنابزارکیبعنوان

تیامنبایخوببهریزموردسهگفتتوانیموشودیممحافظتیخوببهشدهرهیذخکارتيروکهیاطالعات
:شودیمنیمأتاستفادهمورديهايفناوروکارتيباال

کارتيروشدهرهیذخاطالعاتتیجامعوصحتازنانیاطم
کارتيروشدهرهیذخاطالعاترییتغامکانعدم
کارتيروشده رهیذخاطالعاتازيبرداریکپامکانعدم

تیهوقیتصد
متعلقاطالعاتنیاواقعاًایآامافرد؛آنیسازمانایيفردمشخصاتبراستییادعاواقعدرفرديکاغذکارت

یاطالعاتچیهتیهوقیتصدروالدر. کندمیتکذیبیاتصدیقرافردهویتسئوالاینبهپاسخاوست؟به
. یجعلایاستیاصلدروغ،ایاستراستکهمیکنیمیبررسراشدهادعااطالعاتفقطبلکهم،یکنینمافتیدر
لیقبنیاازيمواردوکارتيروفردعکسای،يبصرتیامنهايروشباتیهوقیتصدکاریکیزیفيفضادر

تواندیمخوردهآنيروهمنامثبتمرکزازمهرکیوگرفتهقرارکارتيروکهفردعکس. شودیمفراهم
نانیاطمتاشودانجامتیهوقیتصدبایدزینتالیجیديفضادر. باشدفردتیهوقیتصديبرایخوبروش

PINایعبورکلمهکیلهیبوساین کاریکیالکترونيفضادر. استدادهدرسترااطالعاتشفردکهمیکنحاصل
يفضادرآنواسطهبهدیبتوانتادیهستيهوشمندکارتصاحبدیکنثابتنکهیايبراشما. شودیمانجام

کارت. دیکنوارددیداراطالعآنازشماهمفقطکهراخودتانPINدیباد،یکنخدمتافتیدریکیالکترون
یروش،يرمزنگارودهیچیپیاضیراتیعملنیابراساسدارد،رايادهیچیپیاضیراتیعملانجامتیقابلهوشمند

. مییگویمیعمومدیکلرساختیزآنبهکهشودیمفراهمهوشمندکارتکمکبهتیهوقیتصديبرا
اثرمخصوص،حسگرکیازاستفادهبانامثبتهنگامدرکهاستانگشتاثریکیومتریبيهامشخصهازیکی

نکهیايبراخدمتارائههنگامدر. شودیمرهیذخکارتيرووشدهافتیدریکیالکترونصورتبهفردانگشت
بهبازدارد،اریاختدرراکارتحاضرحالدرکهاستیشخصهمانبهمتعلقکارتيرواطالعاتشودیبررس

تاشودیمسهیمقاشدهرهیذخکارتيروکهیانگشتاثرآنباوشدهافتیدرفردانگشتاثرحسگر،کیکمک
.شودانجامتیهوقیتصدروال

تالیجیديامضا
صاحبفردتنهانکهیااولشود،یمانجامیمفروضاتيسرکیباشودیمانجامکاغذيروکهیفعليامضا
تالیجیدحوزهدر. دهندصیتشخرااويامضاتوانندیمگریدافرادتمامیولدهد،انجامراامضاآنتواندیمامضا

ریغایمیمستقارتباطچیهیعنیاست،يرمزنگاراساسبریهندسشکلکیيجابهامضااساسنکهیابازین
.ستینبرقرارفردتالیجیديامضاوفرديامضانیبیمیمستق

کاربردهاي اصلی کارت هوشمند ملی
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قبل از ھر :)ع(امام صادق 
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نقش کارت هوشمند در ارائه خدمات دولت الکترونیک 
در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا 

ايهسازمانازبرخیپرداخت،وهویتتشخیصشناسایی،کاربردهايبرايکشورهاازبسیاريدرهوشمندکارتکاربردگسترشباامروزه
کشورهايدر) هویتویژهبا(هوشمندکارتاصلینیازهايپیشواستانداردهاسازيهماهنگوسازيیکسانهدفباايمنطقهولمللیابین

کارتازبتوانندمختلفکشورهايدرتر راحتانتقالونقلبراي) گردشگرانوتجار(افرادتااندآمدهوجودبهمختلفهايقارهازمختلف
.نماینداستفادهملیشناسایی

بهجیتدربهکشورهانیاواستبودهمطرحهوشمنديهاکارتازاستفادهبحثش،یپسالچندازاروپا،هیاتحادوییاروپايکشورهاحوزهدر
بهرهیملهوشمندکارتازاروپاهیاتحادعضوکشور27ازکشور7حدودامروزتا. اندآوردهيروهاکارتنیاازاستفادهوالزميهارساختیزجادیا

کارتازکنندهاستفادهيکشورهاتعداداروپا،هیاتحاددرآمدهعملبهيهايزیربرنامهبراساس2010سالتاشودیمینیبشیپواندگرفته
.ابدیشیافزایملهوشمند

رواجیکیالکترونهوشمنديهاکارتکشورها،نیااکثردر،ییاروپايکشورهادرآنخدماتوکیالکتروندولتریچشمگيهاشرفتیپبهتوجهبا
يبرایکیالکترونکارت،یکیالکترونيهانامهیگواه،یاجتماعنیمأتوسالمتکارتجملهازیعیوسسطوحدرهاکارتنیايکاربردها. دارديادیز

. استفیتوصقابلرهیغوهافروشگاهدردیخر،یدانشگاهوکیآکادميهاطیمح،یعمومنقلوحملهمچونیعموميهااستفاده

یکیالکترونییشناسايهاکارتوهوشمنديهاکارتازاستفادهبه،ییاروپايکشورهاکردیروبهیلیتفصبطورتااستآنبرقصدبخشنیادر
وشدهانیبمذکورکشوردرهاکارتنیااستفادهازمختصرياخچهیتارابتداکشور،هردرکهشدهمطالعهکشور20،ماهنامهنیادر. شودپرداخته

وشودیماشارهمزبورکشوردرهاکارتنیااستفادهمواردوکاربردهابه،یکیالکترونتیهوتیریمديهاستمیسازاستفادهتیوضعانیبضمنبعد
.گرددیماشارهمذبورکشوردرهاستمیسنیایحقوقویفنيهارساختیزبهادامهدر
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کارتصاحب(امضاصاحبتنهاگریدعبارتبه. استمفروضزینتالیجیديامضايبرااستنظرمدیمعموليامضايبراکهمفروضاتهماناما
فازدر.استیکسچهبهمتعلققاًیدقامضاکهکنندیبررستوانندیمهمهاماکند،تالیجیديامضارایمتنایسندتواندیم) هوشمند

یضمنطوربهاما. ردیگیمقرارآنيانتهادرزینتالیجیديامضاکیوشودیمرهیذخکارتيروفرداطالعات،)(Personalizationيسازیشخص
نیا. دهدیمقراریاصلمتنيانتهادروکندیمرمزراآنیخاصوهیشبهوردیگیمراامضامورداطالعاتازياخالصهواقعدرتالیجیديامضا
کندیمنیتضمراموردنیاامضا،صحتیبررسمقصددرنیبنابراکند،یمرییتغهمآنتالیجیديامضاکندرییتغاطالعاتاگرواستطرفهکیریمس
.استنکردهرییتغء امضامورداطالعاتکه

.واي بر گروهی که بعد از پیمان بستن آن را بشکنند: )س(حضرت زهرا



1

1. Electronic IDentity Management

بیمعاوایمزا،کاربردها،یکیالکترونییشناسايهاکارتيهایژگیوجامعی در مورد يبندجمعانتهادر
دررانیادریکیالکترونیملکارتيریبکارگدرخصوصشنهاداتیپوراهکارارائهها،کارتنیاازاستفاده

دروشودیمپرداختهتر مفصلوترقیدقانیببه)SWOT(دیتهدوفرصتضعف،وقوتسیماترقالب
.شودیمارائهپروژهنیابهترياجرايبرایشنهاداتیپهمتینها

.شودیمیمعرفگزارشنیادرشدهبردهکاربهواژگانوعباراتنیمهمترازیبرخادامه،در

یکیالکترونتیهوتیریمدستمیس

یسازماندهف،یتعريبراکهاستیفنویسازمانرساختیز،EIDM1اییکیالکترونتیهوتیریمدستمیس
گونهنیايبرافقطها،یژگیوازنمایهنیا. شودیماستفادهمختلفيهاتیماهيفرديهایژگیوتیریمدو
. رودیمشماربهیملیکیالکترونتیهوتیریمدستمیسياستراتژازیبخشوبودهاستفادهقابلهاستمیس

.باشدلیپروفانیاشاملتواندیمهم...) ويامنطقه،ياهیناح(متمرکزریغيهاحلراه
یملکارتيمعنابهلزوماً،یکیالکترونتیهوتیریمدستمیسکهاستنیافیتعرنیادرملأتقابلنکته

بامتفاوتیکیالکترونيهاکارتازیعیوسفیطرندهیبرگدرتواندیمستمیسنیابلکهست،ینیکیالکترون
.شودیماشارههاکارتنیابهمفصلبطورگزارشنیادرکهباشدگوناگونيکاربردها

تیهواحراز
.فردازشدهمشاهدهيهایژگیوباشدهادعاتیهودییأت

یتالیجیديامضا
يبرایروشعنوانبهوارتباطنددرگریکدیبایمنطقطوربهوشدهرهیذخیکیالکترونصورتبهاطالعات

.روندیمکاربه) اطالعاتنیاقیطراز(افرادتیهواحراز

:منبع
پروژهمشاورینمستندات
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.سخاوتمند نادان نزد خدا از دانشمند بخیل محبوب تر است: )ص(حضرت محمد 



انگشتاثرصورتبهتوانیمرا(Hash, Hash Code, Digest, Message Digest)هش
باکهد؛یآوردستبهدادهکیازثابتاندازهبايارشتهدیتوانیمشماروشنیابا.  گرفتنظردردادهکییتالیجید

معکوساتیعملآنهشرشتهازیاصلرشتهکشف. استشدهيرمزنگارطرفهکیصورتبهیاضیريهاروش
.کندیمجادیافردبهمنحصرکامالًشدههشرشتهکیداده،هرنکهیاگریدنکته. استممکنریغباًیتقر

یعنی. شوندیمدیتولهافایلرويبرمحاسباتباکههاییالگوریتماساسبرهستندییکدهاخالصهطوربههش
تولید(Unique)کدیکآنهابرايدهند،یمانجاممحاسباتهالیفايروبرکهییهاتمیالگوريسرکیطبق
هشکلیطوربهکدهانیابه. کندمیتغییرشود،تعویضفایلآنازبیتیکیحتصورتیکهدرکداین. کنندمی
هاينامباولیباشندفایلیکهردوآنکهمگر(ندارندهمهمانندکديهشفایلیدوهیچچونوگویندمیکد

.دانستانسانهاماانگشتاثرهمانندراکدهاهشتوانمیبنابراین،) متفاوتیهايمکانیاومتفاوت

چیست؟هشتوابع

تشخیص درستی یک فایل. 1
دانلودناقصفایلیاگر. باشدمیشدهدانلودفایلبودنسالموکاملازاطمینانآن،يکاربردهامهمترینازیکی
عملنبودندرستازنشانباشد،متفاوتهمباآنهاهشکدولیباشندیکیظرفیتلحاظازیحتیاوباشدشده

.شودکدهشتغییرباعثتواندمیفایلشدنویروسیخاصحاالتیدرییاحتوباشدمیدانلود
هش کردن کلمه عبور.  2

hashتوابعکاربردهاي

نشانه عقل انسان، گفتار :  )ع(امام علی 
.است
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.: ) ع(

امضاي دیجیتال. 3
به دلیل. نامیده می شودیا کد هشMD5ا یاثر انگشتاین،در دنیاي کامپیوتر هر فایل داراي یک اثر انگشت منحصر به فرد است

.می شودا اثر انگشت آنیMD5اینکه هر تغییر کوچک و بزرگ در فایل یا برنامه سبب تغییر کلی

Hash، هاي مهمی به شرح زیر استویژگیداراي:

وجود نداردامکان استنتاج ورودي از طریق خروجی.
هش یکسان براي دو احتمال تولید مقادیر. ازاي آنان خروجی یکسانی تولید گرددتوان دو ورودي را پیدا کرد که بهنمی

کلید ممکن را به یک خانه از آرایه باید هرآل ک تابع هش ایدهی.درصد است0/001ها کمتر ازاز دادهمجموعه متفاوت
در بیشتر توابع هش فرض بر این است که به طور طبیعی تصادم رخ . افتدمتناظر کند، اما این امر در عمل به ندرت اتفاق می

.شوندمیکنند و در نتیجه وارد یک خانه از آرایهکلید متفاوت مقدار هش یکسان پیدا مییعنی دو. دهدمی
جستجو به تعداد عناصر نگهداري شده در آرایه براي هر) هاتعداد دستورالعمل(جدول با ابعاد خوب، متوسط هزینه در یک

که امکان حذف و اضافۀ اختیاري یک جفت کلید و مقدار هش را در بسیاري جداول هش بسیاري طراحی شده. بستگی ندارد
به . کندهاي جستجو یا هر داده ساختار جستجوي دیگري عمل میجداول هش بسیار کارآمدتر از درخت. از اوقات دارند

هاي شرکت پذیر، مرتب کردن پایگاه داده، افزارها، به خصوص در آرایهنرمگسترده درهمین دلیل، جداول هش به طور
.ها کاربرد دارندهاي نهان و مجموعهحافظه

دو ورودي متفاوت به دومی این است که هرگز. نیستندپذیرهش این است که معکوسهايکی از دو خصوصیت الگوریتمی
هاي روش. هر یک از این دو خصوصیت اگر نقض بشود در اصل الگوریتم شکسته است. شوندخروجی یکسان منجر نمی

هایی مبتنی بر کارهایی به جز قرار دادن مقدارهاروش. روندمتعددي هستند که براي سامان دادن به جداول هش به کار می
ها ست که در همۀ روشگفتنی ا.دها هستنترین روشها متداولدر خود آرایه و در لیست زنجیري هم وجود دارند، اما این

. تالش بر این است که تابع هش طوري باشد که احتمال یکی شدن کلید ویژه دو مقدار متفاوت به کمترین حد خود برسد
.استانتخاب این تابع هش مناسب، گاه بسیار مشکل 

ضعفنقاط

ها هاي هش کلمات عبور به صورت تنها در بانک اطالعاتی کافی است تا کار یک نفوذگر را دهدیدگاه امنیتی، ذخیره کردن رشتهزا
ها هایی براي بازیابی آنتالشهاي هش شده چهحال بگذارید ببینیم یک نفوذگر پس از دسترسی به این رشته. تر کندبرابر مشکل

هاي تواند با مشاهده جدول اعضا و با پیدا کردن رشتهاو ابتدا میتواند کلمات عبور اصلی را بازیابی کند، یا خیر؟آیا او میکند، می
هایی که داراي کلمات عبور یکسان هستند را بیابد، البته این روش تا زمانی که او کلمه عبور هیچ کدام از اعضا را هش مشابه حساب

با استفاده . روش معمول براي بازیابی رشته اصلی از رشته هش شده شکستن آن است. کندخطري را ایجاد نمینداند مفید نیست و 
دهد به عنوان کلمه عبور به کار برده شوند، مثالً با استفاده از هاي هش تمامی عباراتی را که احتمال میاز این روش نفوذگر رشته

.نمایدها با مقادیر ذخیره شده در بانک اطالعاتی اقدام به یافتن کلمات عبور میمقایسه آنکند و با یک دیکشنري لغات را تولید می
کردنبرطرفقابلیراحتبهکردنهشتمیالگوردریکوچکرییتغکردناضافهباشدانیبکردنهشمورددرکهیضعفنقاط

خودعبورکلمهيابتدابهراآنومیکندیتولشدهنییتعشیپازاندازهبایتصادفرشتهکیهش،دیتولازقبلمیتوانیم. باشندیم
تابعکهبارهریینهاهشرشتهباشد،یملیطویکافاندازهبهویتصادفیکافاندازهبهکهرشتهنیاشدناضافهبا. میینمااضافه

بانکدردیبازینجدیدرشتهنیاکهاستیهیبد. داشتخواهدفرقیقبلدفعاتباوبودخواهدفردبهمنحصرمیکنیماجرارا
کاربرورودیبررسهنگام.استنظرموردلدیفاندازهبهکاراکترچندشدناضافهیمعنبهتنهانیایولگردد،رهیذخاعضایاطالعات

یماستفادهمیآوریمدستبهیاطالعاتبانکازکهجدیدرشتهازمابارنیاکهتفاوتنیابام،یریگیمیپرایقبلفرآیندهمانما
بانکدرشدهرهیذخمقدارباآمدهبدستکاربريورودازاستفادهباکهیهشرشتهسهیمقابا. آنیتصادفدیتولحالتازنهمیکن

اینترنت:منبع.میکنمشخصراآنصحتمیتوانیمکاربریاطالعات
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Encryption)ستیچرمزنگار Software) :افتیدريورودپارامتردوکهاستيافزارنرم
.کندیمدیتولشدهرمزیخروجکیوکندیم

Decryption)ستیچرمزگشا Software):شدهرمزلیفاکیافتیدرباکهاستيافزارنرم
. کندیميبازسازرایاصللیفاخودیخروجدريورودعنوانبهيدیکلعبارتکیو
)رمزنگارافزارنرمبرعکس(

ها براي کسانی که اولین بار برخورد افزار رمزنگار، عبارت کلیدي یعنی چه؟؟ شاید این واژهافزار رمزگشا، نرمنرم: سوال
خواهید شماره تلفنی را به فرض کنید شما می.انگیز باشد ولی موضوع بسیار ساده و منطقی استکنند کمی ابهاممی

زدن براي این کار باید الگویی براي برهم،نحوي بنوسید که بجز خودتان کس دیگري قادر به فهمیدن آن نباشد
در نظر بگیرید براي  تغییر این شماره 02160902701تلفن ترتیب شماره تلفن ها یا تغییر آنها ابداع کنید مثال شماره 

باشد دهگان آن را 10جمع کنید در صورتی که بزرگتر از 5هر شماره را با عدد "ها از این الگو استفاده می کنید 
بدیهی است که کسی نمی تواند. تبدیل خواهد شد57615457256با این الگو شماره تلفن ما به شکل "حذف کنید 

اید با داشتن این شماره و بدون دانستن الگو به شماره تلفن اصلی پی ببرد در واقع شما شماره تلفن را رمزنگاري نموده
، )پارامتر دوم(به عنوان عبارت کلیدي 5به عنوان پارامتر اول، عدد ) 02160902704(در این فرایند شماره تلفن اصلی

اگر . شوندبه عنوان خروجی رمز شده محسوب می) 57615457256(و شمارهافزار رمزنگار الگوي شما به عنوان نرم
براي رمزگشایی هم الگوي . بودافزاري به شکل زیر الزم میخواستیم در کامپیوتر انجام دهیم نرماین کارها را می

مثبت بود نوشته و اگر را از هر شماره کم کن اگر نتیجه صفر یا 5عدد "شود به این شکل متفاوتی به کار گرفته می
براي شماره تلفن رمز شده ما مراحل زیر طی خواهد "را از آن کم کنید5جمع کرده و 10منفی بود عدد اصلی را با 

.شد

داستانطرح
ارتباطقیطرازرایخانوادگعکسکیداردقصدخانوادهپدرواستلیتحصمشغولیخارجکشورکیدریرانیاخانوادهکیفرزند

.بفرستدفرزندشيبراینترنیا

يرمزنگار:اولداستان
Cryptography

6
6
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کهشودمطمئنخواهدیمپدر
فرزندشتوسطفقطهاعکس
؟چگونهباشدمشاهدهقابل

افزارنرمازاستفادهبا: جواب
رمزگشاورمزنگار

.:  )ع(



.قناعت پیشه ساز تا به عزت دست یاىب:  )ع(امري املومنني

65275451675
103 -201 -04 -120
10122014011120
10720906120

. مد نظر ما تولید گردیددیگر عمل رمزگشایی انجام شد و شماره تلفن اصلی) الگوریتم(شود که با الگويمشاهده می
افزار تبدیل شود و مراحل فوق در کامپیوتر انجام شود مفاهیم حال اگر الگوي رمزنگاري و رمزگشایی ما به صورت نرم

همه اطالعات در کامپیوتر . تر خواهد بودافزار رمزنگار، عبارت کلیدي، فایل ورودي برایمان ملموسافزار رمزگشا، نرمنرم
. ترهاي پیچیدهالبته با الگوها یا الگوریتم،بر همین اساس قابل رمزنگاري هستند...  تصویر، متن، ویدئو و اعم از صوت، 
ها را طبق یک الگوي ریاضی افزار رمزنگار با دریافت یک فایل عکس و یک پارامتر ورودي، ترتیب پیکسلمثالً یک نرم

کند که  براي هیچ کس قابل فهم نیست در حالی که ولید میریزد و یک فایل خروجی با اطالعات مغشوش تبه هم می
افزار نرم(کافی است الگوي رمزگشایی . یک عکس در درون اطالعات بهم ریخته آن پنهان و قابل استخراج است

.گیریمحال با این توضیحات ادامه داستان خود را پی می. و پارامتر مربوط را داشته باشیم) رمزگشایی

.ارسال فایل به صورت رمز شده در سمت پدر به ترتیب زیر عمل می شودحیصحانجاميبرا
را انتخاب کرده و به عنوان ـپارامتر دوم ـ(pass phrase)و یک عبارت کلیدي) پارامتر اول (پدر فایل عکس 

.دهدافزار رمزنگار میورودي به نرم
encryption)افزار رمزنگارنرم software) یک فایل خروجی رمز شده تولید می کند که براي هیچ کس مفهوم

.تاي قابل مشاهده نیسنبوده و توسط هیچ برنامه
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5کردن کم 

اد ردیف عداجمع کردن 
براي اعداد 10با اول

منفی

5کم کردن مجدد 



نامزندهمهدي: کنندهتهیه

.شودبازسازي فایل اصلی از فایل رمز شده به  شکل زیر عمل میدر سمت فرزند براي 
.دهدیمرمزگشاافزارنرمبهيورودعنوانبهرايدیکلعبارتورمزشدهلیفا

.کندیمدیبازتولرایاصلعکسلیفارمزگشاافزارنرم

.فرستدیمفرزندشيبراراشدهرمزلیفاآسودهیالیخباپدر
لیفاارسالازترامنکه(یتلفنتماسکیقیطرازشده،رمزلیفاارسالازپسيو
.ددهیماطالعفرزندشبهرايدیکلعبارت) استینترنتیا

فرستندهکهلیدلنیابهمتقارنشودیمگفته(Symmetric Encryption/Decryption)متقارنییرمزگشاويرمزنگارروشنیابه
مشتركمحرمانهدیکلآنبهکهکنندیمهداستفامشتركيدیکلعبارتکیازییرمزگشايبرارندهیگويرمزنگاريبرا

(Shared Secret Key)ندیگویم.
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هاتازه

ئیات تکالیف دولت درحوزه فناوري اطالعات منتشر شدجز

حوزه در دولتپنجم توسعه پیرامون تکالیف برنامهقانون 49متن ماده 
پنجم توسعه به برنامهقانون 49بر اساس ماده .، منتشر شدفناوري اطالعات

هاي در حوزهوريافزایش بهرهو خدمات دولت الکترونیکیمنظور بسط 
: هاي زیر باید صورت گیرداقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اقدام

ملی توسعه شبکهمکلف است نسبت به ارتباطات و فناوري اطالعاتوزارت 
اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت پهناي باند مناسبو پایدار با اطالعات امن

کاربرانگسترده و پرسرعت را براي کلیه دسترسیی، امکان دولتبخش غیر
ملی اتصال به شبکهضمن هاي اجراییدستگاهکلیه .فراهم کندشبکهاین 

خود را با رعایت استانداردهاي الزم به منظور هاي اطالعاتیپایگاه، اطالعات
گذاشته و براساس اكاشتربه شبکهدر این سامانه اطالعاتیایجاد 

تدوین و ابالغ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتدستورالعملی که توسط 
، نگهداري و تبادل پردازشتولید، حفظ امنیتمین و أخواهد شد نسبت به ت

مکلفند تا پایان هاي اجراییدستگاه. کنندخود اقدام میاياطالعات رایانه
خود را از طریق این الکترونیکینجم، خدمات قابل ارائه به صورت پبرنامه
هاي ذیربط نسبت به دستگاهزارت کشور با همکاري و.عرضه کنندشبکه

. مین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره براي آحاد مردم اقدام کندأت
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم 

.کننداز این کارت استفاده 

شما،کاربرديومفیدمقاالتتدریافآمادةهوشمند،ملیکارتنامهماه

.باشدمیملیهوشمندکارتبامرتبطموضوعبا
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شناسایی مدرناز شناسنامه سنگی هخامنشیان تا کارت

درست . از تاریخ اوستنگاران معتقدند که شناسنامه هر انسان چکیده و مختصريبرخی تاریخ
عنا و مفهومی براي مهاي شناساییاي که بدون داشتن شناسهمثل یک تکه سفال هزار ساله

اي بجااحوال، سنگ نوشتهنخستین شناسنامه موجود در درب ورودي گنجینه ثبت. آیندگان ندارد
در بابل، اکباتان، شوش و شیان است که از آرشیوهاي سلطنتی ایرانمانده از دوران هخامن

شناسنامه مستند و مکتوب بشریت شاید بتوان گفت این اولین. پرسپولیس کپی برداري شده است
این شناسنامه که با خط میخی نوشته شده . دانرانی ما از خود به جاي گذاشتهباشد که اجداد ای

ابتدایی قرآن ردم در گذشته والدت فرزندان خود را در صفحهم. است، کپی از اصل آن است
فرزندانشان، نام و زمان تولد پدران با ذوق کهداردهایی در این گنجینه وجودقرآن.نگاشتندمی

با قلمی سیاه و خطی خوش ثبت »قران کریم«هاي صفحه ابتدایی آنها را در حاشیهوالدت
اند که نشان از شناسنامه با درج تاریخ آوردهخود را در صفحه آخربرخی هم نام متوفیان .اندهکرد

اند که اندیشیدهچرا که آنها بدین می. حیاتی داشته استاعتقاد مذهبی آنها در چگونگی ثبت وقایع
و برگه در طول تاریخ باقی نخواهد ماند و این کتاب قرآن است ثبت وقایع حیاتی در هیچ کاغذ

رود و خداوند متعال خود حافظ و نگاه دارنده آن است و بدین وسیله اسناد نمیکه هیچگاه از میان 
هجري شمسی در پایان 1297اما نخستین بار در سال . دبه دست آیندگان خواهد رسیوالدت آنها

داخلی و قاجار و بدنبال انقالب صنعتی و نیاز به دسترسی اطالعات دقیق و به روز از اتباعدوره
تصویب هئیت وزراي ها و اخذ مالیات، سازمان ثبت احوال بابکارگیري در کارخانهخارجی براي 

در سوم دي ماه » فاطمه ایرانی«خانم اولین شناسنامه ایرانی براي.زمان در بلدیه تهران ایجاد شد
سازمان .ایرانی بوده استبا شماره شناسنامه یک، اولین فرد مملکت در هویت معاصر1297سال 

در مراکز 1310ابتدا تنها براي مردم شهر تهران و بتدریج تا سال وال شناسنامه درثبت اح
هاي اولیه تک برگ، در شناسنامه.دشهاي بزرگ کشور براي مردم صادر میشهرستانها واستان
. شده و به مرور شکل دفترچه به خود گرفته استامور داخله تهیه میوزارتA3اوراق

شکل کوچکی که جلدهاي صورتی داشتند و تنها ثبت والدت و وفات در آنها هاي مربعیدفترچه
.بودتعبیه شده

تر شده و سندیت ها تکمیلشویم، شناسنامههاي معاصر نزدیک میاما هرچه به آرشیو شناسنامه
همسر و فرزندان، صفحه هاي موجود، ناماند به شکلی که در شناسنامهبیشتري را به خود گرفته

اما پس از .در آن گنجانده شده استنتخابات، دریافت یارانه و وفات و تغییر نام خانوادگی نیزمهر ا
تري را به خود گرفت به شکلی که امروز ثبتاسالمی رویه ثبت اسناد حیاتی روند متکاملانقالب

قالب پیش از ان.احوال جمهوري اسالمی ایران از رتبه باالیی در سطح خاورمیانه برخوردار است
واحد ثبت 500از انقالب به واحد اجرایی در کشور وجود داشته که پس200اسالمی کمتر از 

.کنندفعالیت میاند و در زمینه ثبت وقایع حیاتیاحوال در کشور رسیده

هاي اخیر حوزه دیگري به روي وري اطالعات و ارائه خدمات الکترونیکی در دههابا گسترش فن
کشور گشوده شده است و آن شناسایی هویت افراد در فضاي دیجیتال است سازمان ثبت احوال 
سازمان ثبت احوال با انجام تحقیقات گسترده در حال . هاي بسیار متفاوتی داردکه شرایط و ویژگی

هاي هوشمند ملی براي اجراي طرحی به نام طرح کارت ملی هوشمند است، که با صدور کارت
.یجیتال هم وظیفه خود را انجام دهدشهروندان ایرانی در فضاي د


