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 ًفعاى خالصِ اعالعات ري

اخطايي ٞؿتٙس؛ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙظٛض، ٘فؼبٖ زض وُ ضٚ٘س اخطاي تٕبٔي ٔطاحُ ٔسيطيت وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي زاضاي خبيٍبٜ ٚ ٘مكٟبي  اظ آ٘دبييىٝ شي

ٞبي زضٌيط اظ زيس  زض ايٗ ٕ٘ب، ٔٛخٛزيت .آٔسٜ اؾت 1قىُ   ٘فؼبٖ ٚ اضتجبٌ آٟ٘ب زض ٕ٘بيي وّي اظ فطآيٙسٞبي ؾبٔب٘ٝ ٔسيطيت وبضت ثٝ ٕٞطاٜ شي

 . ٘مف آٟ٘ب زض ؾبٔب٘ٝ ٚ اضتجبَبت ثيٗ آٟ٘ب ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت

 

 

 

 ًفعاى ػاهاًِ ٍ استثاط آًْا ًواي کلي ري -1ؿکل 

 

ضٚاَ . ٞبي زيٍط تطؾيٓ قسٜ اؾت ٘فؼبٖ ٚ ؾبٔب٘ٝ بت آٖ ثب ؾبيط شيقٛز وٝ نبزضوٙٙسٜ وبضت زض ٔطوعيت ؾبٔب٘ٝ لطاض زاضز ٚ اضتجبَ ٔكبٞسٜ ٔيزض ايٗ قىُ 

ُٔٙمي؛ وّيسٞبي زؾتطؾي؛ ثطٚظ / اثتسا وبضت ذبْ زض وٙبض اَالػبت آٖ ٔب٘ٙس قٕبضٜ ؾطيبَ فيعيىي. قٛز نبزضوٙٙسٜ وبضت زض ازأٝ شوط ٔي اخطايي فؼبِيت

ؾبظي آٟ٘ب زض ؾبٔب٘ٝ نسٚض وبضت، تِٛيس قسٜ ٚ ثٝ نٛضت زؾتٝ اي زض اذتيبض  ضؾب٘ي وبضت؛ اَالػبت وبضثطزٞبي ثبضٌصاضي قسٜ زض وبضت ٚ ٘حٜٛ قرهي

س وٙٙسٜ وبضت وبضت ٞٛقٕٙس، اظ تِٛي 1ايٗ اَالػبت ثهٛضت أٗ ٚ ثٝ َٛض ٔثبَ اظ َطيك ؾرت افعاض ٔبغَٚ ٞبي أٙيتي ٚ تطاقٝ. ٌيطز نبزضوٙٙسٜ لطاض ٔي

 .قٛ٘س ٔٙتمُ ٔي

 

1 Chip 

   ثرف زْٚثرف زْٚثرف زْٚ



  

 .دُّـياسي ٍ صيشکي خَد سا دس تشک گٌاُ قشاس  :(ع)اهام علي 

 

حٛظٜ وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي -10قٕبضٜٔبٞٙبٔٝ زاذّي   

 

2 

اظ َطف زيٍط ؾبٔب٘ٝ نسٚض وبضت، اَالػبت قٟطٚ٘سا٘ي ضا وٝ ثبيس 

 .وٙس ظ ٔطوع زازٜ ثجت احٛاَ زضيبفت ٔيثطاي آٟ٘ب وبضت نبزض وٙس، ا

اي ٚ ٞٛيتي قٟطٚ٘ساٖ اؾت وٝ  ايٗ ٔطوع حبٚي اَالػبت قٙبؾٙبٔٝ

پيكرٛاٖ زِٚت ٚ يب ازاضات  تٛؾٍ ٟ٘بز ثجت وٙٙسٜ اَالػبت ٔب٘ٙس زفبتط

تٛييح ايٙىٝ ايٗ زفبتط زض اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثب . ثجت احٛاَ ثجت قسٜ اؾت

الػبت، ثيٛٔتطيه ٚ قٟطٚ٘ساٖ الساْ ثٝ زضيبفت اَالػبت آٟ٘ب ٔب٘ٙس اَ

وٙٙس پؽ اظ ثطضؾي اػتجبض ٚ زضؾتي آٖ، ثٝ نٛضت  تهٛيط چٟطٜ ٔي

الظْ ثصوط اؾت وٝ . سوٙٙ ب غيطٔؿتميٓ زض ٔطوع زازٜ ثجت ٔئؿتميٓ ي

زضؾتي اَالػبت زضيبفتي لجال زض ؾبٔب٘ٝ ثجت ٘بْ چه قسٜ اؾت ٚ 

 .ؾبٔب٘ٝ ٔسيطيت وبضت زض ايٗ اضتجبٌ ٔؿئِٛيتي ٘ساضز

ؾبظي زض ايٗ  يت وبضثطزٞبي وبضت اظ ٔٛيٛع قرهيثُٛض وّي ٔسيط

ٔسيطيت وبضثطزٞب ثط ػٟسٜ وٕيتٝ . َطح خسا زض٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت

ثؼجبضت زيٍط ايٗ وٕيتٝ اؾت وٝ زض ٔٛضز . ٞب ذٛاٞس ثٛزٔسيطيت وبضثطز

تؼساز وبضثطزٞب ٚ ٘ٛع آٟ٘ب پيف اظ نسٚض ٚ يب ثطضؾي زضذٛاؾت 

ظ ضؾب٘ي يه وبضثطز تهٕيٓ ذسٔتٍعاضاٖ خٟت ايبفٝ وطزٖ ٚ يب ثطٚ

زض ايٗ ؾٙبضيٛ ذسٔتٍعاض زضذٛاؾت ذٛز ضا وٝ حبٚي  .ٕ٘بيس ٌيطي ٔي

. ٕ٘بيس وٕيتٝ ٔسيطيت وبضثطزٞب اضؾبَ ٔي ٘يع ٔي ثبقس ثٝ 2وس ثط٘بٔه

ٛضت تٛافك، تٛوٗ الظْ ايٗ وٕيتٝ پؽ اظ ثطضؾي ايٗ زضذٛاؾت زض ن

ٖ ضا ٔدٟع ثٝ وبضثطز ٔٛضز ٘ظط ؾپؽ وبضت قٟطٚ٘سا. وٙس ضا نبزض ٔي

ثٝ ايٗ ٔٙظٛض ٔي تٛا٘س زض نٛضت زض٘ظط ٌطفتٗ قطايٍ  .ٕ٘بيس ٔي

الظْ ثصوط اؾت وٝ . ٜ ٕ٘بيسأٙيتي ٔٛضز ٘يبظ، اظ ثؿتط ٚة ٘يع اؾتفبز

ِصا وس  .ٔدٟع اؾت 3وبضت خٟت افعٚزٖ وبضثطز ثٝ قيٜٛ اضؾبَ أٗ

 طززٌ ضت ضٔع قسٜ زض فًبي ٚة ٔٙتمُ ٔيثط٘بٔه ثهٛ

 

ثٝ ٔؼٙي ضػبيت أٙيت اظ ؾطٚض تب  end-to-end securityٚ ٔٛيٛع 

يٕٗ ايٙىٝ تٛوٗ نبزضٜ، أًبي  .زضٖٚ وبضت، وبٔال ضػبيت ذٛاٞس قس

ثّيت ثبضٌصاضي ٚ ٘هت زيديتبَ زاضز ٚ تًٕيٗ وٙٙسٜ خبٔؼيت وبضثطز ثب لب

ٝ ٔسيطيت وبضثطزٞب زض ٞط ِحظٝ ثٝ ايٗ نٛضت وٕيت .ثبقس ضٚي وبضت ٔي

زا٘س وٝ ضٚي چٝ وبضتٟبيي چٝ وبضثطزٞبيي ٘هت ٚ يب احيب٘ب ثطٚظ ضؾب٘ي  ٔي

ثبضٌصاضي وبضثطزٞبي ٔهٛة پيف اظ نسٚض ثطػٟسٜ ؾبٔب٘ٝ  .قسٜ اؾت

ضؾس حبٚي  زض ٚالغ وبضت ٚلتي ثٝ ثرف نسٚض ٔي. ثبقس نسٚض وبضت ٔي

 . ثبقس وّيٝ ثط٘بٔه ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ٔي

بضثطز ثطػٟسٜ ذسٔتٍعاض ٔطثَٛٝ زض ايٗ ؾٙبضيٛ ٔؿئِٛيت نسٚض ٞط و

ثٝ ايٗ تطتيت ػّٕيبت نسٚض ثطاي وبضثطزٞبي غيط ٞٛيتي ٘ظيط . ثبقس ٔي

ايٗ ٔٛضز ٘يع ثب . ثبقس طثَٛٝ ٔيا٘تربثبت اِىتطٚ٘يه ثطػٟسٜ ٟ٘بزٞبي ٔ

ِصا أىبٖ نبزض وطزٖ وبضت . ضٚـ اضؾبَ أٗ أىبٖ پصيط ذٛاٞس ثٛز

قٟطٚ٘ساٖ اظ َطيك ثؿتط ٚة ٚ ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ ٔطاخؼٝ ثٝ ٔطاوع ذبل 

٘حٜٛ . ذسٔتٍعاضا٘ي ٘ظيط ٚظاضت ثٟساقت، ضفبٜ ٚ يب ثب٘ه ٞب ٚخٛز زاضز

ٝ ٔسيطيت وبضثطزٞب، زض ا٘تمبَ وّيسٞبي نسٚض ثيٗ ذسٔتٍعاض ٚ وٕيت

 .ؾبٔب٘ٝ ٔسيطيت وّيس زض٘ظط ٌطفتٝ ذٛاٞس قس

وٕيتٝ ٔسيطيت وبضثطزٞبي وبضت وٝ پيف اظ ٞط فؼبِيتي، زض ضٚاِي ثب 

اػالْ ٘يبظٔٙسي ٞبي ذٛز اظ وبضت ثٝ تِٛيسوٙٙسٜ ثط٘بٔه ؾفبضـ زازٜ ٚ 

زض وٙبض ايٗ وس، ثرف . وٙس وس اخطايي آ٘طا ٔب٘ٙس ٘طْ افعاض زضيبفت ٔي

اظ  ACD  ٚCCDٞبيي اظ فبيّٟبيي تحت ػٙٛاٖ ٔتطخٓ قبُٔ فبيّٟبي 

اظ تِٛيس وٙٙسٜ وبضثطز وبضت زضيبفت  ISO/IEC 24222اؾتب٘ساضز 

ثطػٟسٜ ٕٞيٗ وٕيتٝ  CCD  ٚACDتىٕيُ اَالػبت ٔٛضز ٘يبظ . قٛز ٔي

 .ؾپؽ ثبيس ثطاي ايٗ وس وبضثطز خسيس، تٛوٗ نبزض قٛز .اؾت

 

Applet2 :ٌطز٘س وبضثطزٞبي وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي زض غبِت ايٗ ثط٘بٔه ٞب ثط ضٚي تطاقٝ وبضت ثبضٌصاضي ٔي. قٛز يه ٘طْ افعاض وبضثطزي وٛچه اؾت وٝ زض ظٔيٙٝ ٚ ٔتٗ ثط٘بٔٝ زيٍطي اخطا ٔي. 

3   : Secure Messaging ٌٝطزز ذبضج اظ ٔحيٍ أٗ اؾتفبزٜ ٔيايٗ قيٜٛ ٔجتٙي ثط ؾطٚض ثٛزٜ ٚ خٟت اضؾبَ زازٜ ٞبي حؿبؼ ث. 



  
تٛوٗ زازٜ اي ٔحطٔب٘ٝ اؾت وٝ ثطاي ثبضٌصاضي ٚ ٘هت وبضثطز خسيس زض 

ٔتِٛي نسٚض تٛوٗ ٟ٘بزي ثٝ ٘بْ وٕيتٝ . وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي الظْ اؾت

ايٗ وٕيتٝ ثب تهٕيٓ ٌيطي لجّي، وس . ٔسيطيت وبضثطزٞبي وبضت اؾت

اخطايي وبضثطز خسيس وبضت ضا اظ نبزضوٙٙسٜ زضيبفت وطزٜ ٚ ثطاي آٖ 

ؾپؽ تٛوٗ ٔصوٛض زض اذتيبض تِٛيس وٙٙسٜ وبضت لطاض . وٙس ٔيتٛوٗ نبزض 

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ شوط قس، ػّٕيبت ثبضٌصاضي ٚ ٘هت وبضثطزٞب زض .ٌيطز ٔي

ٔدسزا . ٍٞٙبْ تِٛيس ٚ زض ٔطحّٝ پيف قرهي ؾبظي نٛضت ٔي پصيطز

زض ايٗ  CCD  ٚACDفبيّٟبي   قٛز وٝ ثرف ٞبي تىٕيّي شوط ٔي

ثٝ ٘حٛي وٝ نبزض وٙٙسٜ وبضت ثهٛضت ٔطحّٝ زض وبضت ثجت ٔي قٛ٘س 

زليك اَالػبت الظْ خٟت نسٚض وبضثطزٞب ضا ثتٛا٘س اظ وبضت زضيبفت 

ٞبي  وّيٝ اَالػبت ٚ زازٜ( ف قرهي ؾبظپي)تِٛيس وٙٙسٜ وبضت . ٕ٘بيس

ؾبٔب٘ٝ ٔسيطيت )ٔٛضز ٘يبظ خٟت نسٚض وبضتٟب ضا ثٝ ؾبظٔبٖ ثجت احٛاَ 

 .ٕ٘بيس اضؾبَ ٔي( وبضت

ٔٙظٛض اظ . زٞس ٜ وبضت، ػّٕيبت نسٚض ضا ا٘دبْ ٔيوٙٙسزض ٟ٘بيت نبزض

ٔٛضز ٘يبظ زض ثطٌيط٘سٜ ؾبذتبض فبيّي،  4نسٚض ، تِٛيس ؾبذتبض ُٔٙمي زازٜ

ٚ وّيٝ ٔىب٘يعْ ٞب ٚ وّيسٞبي أٙيتي  (Data Security)ٕ٘بيٝ زازٜ 

طاقٝ ثطاي ا٘دبْ ايٗ ػّٕيبت ٘يبظ ثٝ وّيسٞبي زؾتطؾي ثٝ ت .ثبقس ٔي

تِٛيسوٙٙسٜ وبضت  ثبقس وٝ پيف اظ ايٗ اظ اَالػبت اِٚيٝ آٖ ٔيوبضت ٚ 

ثؼالٜٚ اَالػبت قٟطٚ٘ساٖ ٚ ؾبيط اَالػبت ٔٛضز ٘ظط . زضيبفت قسٜ اؾت

ؾبظٔبٖ ثجت احٛاَ ٘يع ٔٛضز ٘يبظ اؾت وٝ زض اضتجبٌ ؾبٔب٘ٝ ٔسيطيت وبضت 

زيٍط ؾبٔب٘ٝ ٚضٚزي . ٌطزز زٜ ثٝ ؾبٔب٘ٝ نسٚض وبضت ٔٙتمُ ٔيثب ٔطوع زا

ايٗ . ٚض ضا ثطػٟسٜ زاض٘سٞبيي اؾت وٝ ٚظيفٝ نس سيطيت وبضت اؾىطيپتٔ

تغييط زض وبضثطزٞب ثطٚظ ٞب زض ََٛ ظٔبٖ ثب تؼٛيى وبضتٟب ٚ يب  اؾىطيپت

ي زؾتطؾي خسيس ثطضٚي وبضت اِجتٝ زض ازأٝ وّيسٞب .قٛ٘س ضؾب٘ي ٔي

تبِي ثب ٞبي زيدي ز ٚ ثطاي قٟطٚ٘س ٔعثٛض ٌٛاٞيٙبٔٝقٛ ٘هت ٔي

 .قٛز ي ٔرتّف نبزض ٔيوبضثطزٞب

 

ؾبٔب٘ٝ نسٚض وبضت اظ َطيك ؾبٔب٘ٝ ٔسيطيت وبضت ثب ظيطؾبذت وّيس 

ػٕٛٔي ٔتهُ اؾت ٚ زض اضتجبٌ تٍٙبتًٙ ثب ايٗ ؾبٔب٘ٝ، اظ آٖ 

 .ٕ٘ٛزٞبي ٔتٙبظط ضا ذٛاٞس  ج وّيس ٚ ٌٛاٞيٙبٔٝزضذٛاؾت ؾٝ ظٚ

ٕٞچٙيٗ أًبء زيديتبَ اَالػبت اؾتبتيه ٘يع تٛؾٍ ظيطؾبذت وّيس 

طحّٝ نسٚض، وٙتطَ ويفيت ا٘دبْ پؽ اظ ٔ. پصيطز ػٕٛٔي نٛضت ٔي

ٝ ٚ نسٚض الخيىي تطاقٝ ضا وٙتطَ ويفيت، نسٚض فيعيىي ثس٘ .قٛز ٔي

ثٝ  5پؽ اظ ٔطحّٝ نسٚض، ػّٕيبت ثؿتٝ ثٙسي ٚ تٛظيغ .ٌيطز زض ثطٔي

َجيؼي اؾت وٝ ايٗ . پصيطز ؾبٔب٘ٝ ٔسيطيت وبضت نٛضت ٔييطيت ٔس

پصيطز ثٝ  تٛؾٍ ايٗ ؾبٔب٘ٝ نٛضت ٔي ٞٛقٕٙسا٘ٝػّٕيبت ثهٛضت 

ثطاي ٘حٛي وٝ أىبٖ ٔسيطيت ثٟيٙٝ ٟٔيب ٌطزز ٚ زض ا٘تٟب وبضتٟب 

زض پبيّٛت لٓ، تٛظيغ زض زفبتط ثجت . ٌطز٘س تحٛيُ ٚاضز ؾبٔب٘ٝ تٛظيغ ٔي

 الظْ ثصوط اؾت وٝ وّيٝ ٔطاحُ شوط قسٜ .٘بْ نٛضت ذٛاٞس پصيطفت

ب ثٝ اَالع ٔطوع ٚ ٟ٘بيت. قٛ٘س تٛؾٍ ؾبٔب٘ٝ ٔسيطيت وبضت ثجت ٔي

 .قٛ٘س احٛاَ ضؾب٘سٜ ٔي زازٜ ؾبظٔبٖ ثجت

زض ٔطحّٝ زيٍط اضتجبٌ نبزضوٙٙسٜ وبضت ٚ ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ثطزاض ٚخٛز 

ٛاَ ٞط زٚي لبثُ شوط اؾت وٝ زض قطايٍ فؼّي ؾبظٔبٖ ثجت اح. زاضز

وٙس ٚ زض آيٙسٜ ؾبظٔبٖ ٞبي زيٍطي ٘يع ثطاي  ٞب ضا ايفب ٔي ايٗ ٘مف

اؾتفبزٜ اظ وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي، ٘مف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ثطزاض ضا ثط ػٟسٜ 

يسٞبي زؾتطؾي ثٝ وبضت، نبزضوٙٙسٜ وبضت وّ. ذٛاٞٙس زاقت

ٞبي ثبالؾطي ٚ ضيكٝ ٚ زض ٟ٘بيت ٔتطخٓ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض  ٌٛاٞيٙبٔٝ

ذتيبض ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ثطزاض لطاض وبضت ضا زض ا وتبثرب٘ٝ زؾتطؾي ثٝ

 . زٞس ٔي

٘فؼبٖ انّي ايٗ پطٚغٜ ثٝ نٛضت ذالنٝ زض  ثب تفبؾيط شوط قسٜ، شي

٘فؼبٖ  ٞب ثٝ ػٙٛاٖ شي مفثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٘. ا٘س فٟطؾت قسٜ 1خسَٚ 

ا٘س، ؾبظٔبٖ يب ٟ٘بز ايفب وٙٙسٜ ٘مف ٔعثٛض ٘يع زض تٛييحبت  شوط قسٜ

 .آٔسٜ اؾت
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 آًْا استثاط ٍ ػاهاًِ ًفعاى ري فْشػت - 1جذٍل 

 

ف
دي

س
 

 ًحَُ استثاط هعشفي ًفع ًام ري

 تَليذکٌٌذُ کاست 1

وٝ ثس٘ٝ ٚ تطاقٝ وبضت ضا تِٛيس  ٟ٘بزي

ٚ ترهيم  وطزٜ ٚ آ٘طا ثب ٘هت وبضثطزٞب

 .وٙس قٕبضٜ ٚ وّيس ثٟبزاض ٔي

ض اذتيبض نبزضوٙٙسٜ وبضت لطاض وبضت ذبْ، اَالػبت آٖ ٚ وّيسٞبي ٔطثَٛٝ ضا ز

 .زٞس ٔي

2 
کويتِ هذيشيت 

 کاستشدّاي کاست

زٞبيي ٔتِٛي تهٕيٓ ٌيطي ٚ وٙتطَ وبضثط

 .قٛز ّٔي ٘هت ٔيوٝ ثط ضٚي وبضت 

بفت وطزٜ ٚ ايٗ ؾبظٔبٖ پؽ اظ تهٕيٓ ٌيطي، وس اخطايي وبضثطز وبضت ضا زضي

ٚظيفٝ ٘هت وبضثطزٞب پؽ اظ نسٚض ٘يع ثطػٟسٜ ايٗ . وٙس ثطاي آٖ تٛوٗ نبزض ٔي

 .وٕيتٝ اؾت

 قطوت تٛؾؼٝ زٞٙسٜ وبضثطز وبضت تَليذکٌٌذُ تشًاهک 3
، وس ٔٙجغ ٚ خسيس وبضت ٞٛقٕٙس ّٔيٞبي وبضثطز  ايٗ ٟ٘بز ثب زضيبفت ٘يبظٔٙسي

 .زٞس وٕتيٝ ٔسيطيت وبضثطزٞبي وبضت ٔي فبيّٟبي اخطايي آ٘طا تِٛيس وطزٜ ٚ ثٝ

 ؿْشًٍذ 4

اي آٟ٘ب وبضت ٞٛقٕٙس افطاز خبٔؼٝ وٝ ثط

قٛز ٚ  زض ٚالغ اؾتفبزٜ  ّٔي نبزض ٔي

 .وٙٙسٜ انّي آٖ ٞؿتٙس

ٔب٘ٙس زفبتط پيكرٛاٖ زِٚت ٚ يب قٟطٚ٘ساٖ ثب ٔطاخؼٝ ثٝ ٟ٘بز ثجت وٙٙسٜ اَالػبت 

ازاضات ثجت احٛاَ، اَالػبت قٙبؾٙبيي، ثيٛٔتطيه ٚ تهٛيط چٟطٜ ضا ثجت وطزٜ ٚ 

زض ٟ٘بيت اظ َطيك ٕٞيٗ زفبتط ٚ يب ذسٔبت پؿت، وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي ذٛز ضا 

 .وٙٙس فت ٔيزضيب

 ثثت کٌٌذُ اعالعات 5

ٟ٘بزي وٝ ثٝ َٛض ٔؿتميٓ ثب قٟطٚ٘ساٖ زض 

ا زض ٔطوع اَالػبت آٟ٘ب ض اضتجبٌ اؾت ٚ

 .وٙس زازٜ ثجت احٛاَ ثجت ٔي

ٜ ضا اظ قٟطٚ٘س زضيبفت وطزٜ ٚ ايٗ ٟ٘بز اَالػبت، ثيٛٔتطيه ٚ تهٛيط چٟط

زض قطايُي ايٗ ٟ٘بز ٕٔىٗ اؾت ٔؿئَٛ .تٛا٘س ٚيؼيت وبضت ضا پيٍيطي وٙس ٔي

 .ثبقسٛيُ وبضت نبزض قسٜ ثٝ قٟطٚ٘س ٘يع تح

 هشکض دادُ 6

ثجت ٚ ٍٟ٘ساضي  ٔحّي ٔتٕطوع ثطاي

اَالػبت قٟطٚ٘ساٖ ٚ اضائٝ ذسٔبت الظْ 

 .ثطضٚي ايٗ اَالػبت اؾت

ايٗ ٔطوع اَالػبت قٟطٚ٘ساٖ ضا اظ ٟ٘بزٞبي ثجت وٙٙسٜ اَالػبت زضيبفت وطزٜ ٚ 

 .زٞس طاض ٔيزض اذتيبض نبزضوٙٙسٜ وبضت ل

 صادسکٌٌذُ کاست 7

ٟ٘بزي اؾت وٝ ػّٕيبت نسٚض وبضت 

ٚ ثجت  يّيؾبذتبض فب ؾبذتقبُٔ 

 سيخس يزؾتطؾ، ٘هت وّيسٞبي اَالػبت

 يتبِيديز يٞب ٙبٔٝيٛاٞضا زض وٙبض نسٚض ٌ

 .زٞس ا٘دبْ ٔي ٔرتّف يثب وبضثطزٞب

ٞبي ذبْ ٚ اَالػبت ٚ وّيسٞبي آٟ٘ب ضا اظ تِٛيسوٙٙسٜ ٚ اَالػبت  ايٗ ٟ٘بز، وبضت

. وٙس زٜ ٚ وبضت ٞٛقٕٙس وّي ضا نبزض ٔيقٟطٚ٘ساٖ ضا اظ ٔطوع زازٜ زضيبفت وط

ٞب  ازٜ ٚ وّيسٞبي زؾتطؾي، ٌٛاٞيٙبٔٝؾپؽ وبضت ٔعثٛض ضا زض تحٛيُ قٟطٚ٘س ز

 .زٞس ذتيبض ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ثطزاض لطاض ٔيٚ ٔتطخٓ وبضت ضا زض ا

 ػاصهاى تْشُ تشداس 8
ٞبي وبضت ؾبظٔب٘ي اؾت وٝ اظ وبضثطز

 .وٙس ٞٛقٕٙس ّٔي اؾتفبزٜ ٔي

ٙبٔٝ ٞبي زيديتبِي ضيكٝ ٚ ايٗ ؾبظٔبٖ ثب زضيبفت وّيسٞبي زؾتطؾي ٚ ٌٛاٞي

تٛا٘س ثٝ وبضت ّٔي ضز اؾتفبزٜ زض وتبثرب٘ٝ وبضت، ٔيثبالؾطي زض وٙبض ٔتطخٓ ٔٛ

يٗ ٘ىتٝ لبثُ شوط ايٗ اؾت وٝ ا. قٟٛض٘ساٖ ٔتهُ قسٜ ثٝ آٟ٘ب اضائٝ ذسٔت وٙس

تٛا٘س ٕٞچٖٛ نبزضوٙٙسٜ وبضت ٔدٛظ ثبضٌصاضي وبضثطز اظ وٕيتٝ ٔسيطيت ٟ٘بز ٔي

 .زضيبفت وٙس ٚ الساْ ثٝ ٘هت آٖ ثطضٚي وبضت قٟطٚ٘ساٖ ٕ٘بيسوبضثطزٞبي وبضت 

٘ىتٝ لبثُ شوط ايٗ . وبضت ّٔي قٟٛض٘ساٖ ٔتهُ قسٜ ثٝ آٟ٘ب اضائٝ ذسٔت وٙس

تٛا٘س ٕٞچٖٛ نبزضوٙٙسٜ وبضت ٔدٛظ ثبضٌصاضي وبضثطز اظ يٗ ٟ٘بز ٔياؾت وٝ ا

وبضت  وٕيتٝ ٔسيطيت وبضثطزٞبي وبضت زضيبفت وٙس ٚ الساْ ثٝ ٘هت آٖ ثطضٚي

 .قٟطٚ٘ساٖ ٕ٘بيس

 



  

 .ذى سا ػٌگيي ًوايآى سا ػثک کٌذ ٍ خشد آصتاى تشاصٍيي اػت کِ ًاداًي (: ع)اهيش الوَهٌيي اهام علي
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 ييؿٌاػا کاست اص اػتفادُ يػاصهاً اتعاد ٍ خچِيتاس

 يکيالکتشًٍ

از ثٝ نٛضت اِىتطٚ٘يىي ثٝ ضاٜ قٙبؾبيي افط اخطايزض زإ٘بضن، 

 ي ثط٘بٔٝ. ٞبي ٔجتٙي ثط ٚة ٚ ايٙتط٘ت ٔحسٚز قسٜ اؾت حُ

ايٗ زض  وبضت ّٔي اِىتطٚ٘يىي ي تٛؾؼٝذبني ٘يع ثٝ ٔٙظٛض 

ٞبي  ٚ اضتجبَبت ّٔي ٘تبيح ٚ ذطٚخي ITثرف . زاضزوكٛض ٚخٛز 

وٙس، أب تب وٖٙٛ وبضثطزي ػٕٛٔي  أًبي زيديتبِي ضا ثطضؾي ٔي

 .زض ٘ظط ٌطفتٝ ٘كسٜ اؾتثطاي آٖ 

 National IT اظ َطف، وٝ private CAؾيؿتٓ 

ٚTelecom Agency   ،ٔٛضز تٛافك لطاض ٌطفتٝ اؾت

 ي وّيٝ. وٙس ضا نبزض ٔي OCESٞبي زيديتبِي  ٌٛاٞيٙبٔٝ

 OCES تٛا٘ٙس ثطاي أًبي زيديتبِي  قٟطٚ٘ساٖ زإ٘بضوي، ٔي

ٞبي  ٞعيٙٝ ي وّيٝ. اظ َطيك ٚة ؾبيت ٔطثَٛٝ الساْ وٙٙس

 .پطزاظ٘س اي ٕ٘ي پطزاظز ٚ قٟطٚ٘ساٖ ٞعيٙٝ ٔطثَٛٝ ضا زِٚت ٔي

 

 هذيشيت َّيت الکتشًٍيکي ٍضعيت ػيؼتن ّاي 

زض زإ٘بضن،  ٔسيطيت ٞٛيت اِىتطٚ٘يىيتطيٗ ؾيؿتٓ  ٟٔٓ

ايٗ . اؾت OCESاؾتب٘ساضز  ي أًبي زيديتبِي ثط پبيٝ

. اؾتب٘ساضز، اضتجبٌ ٘عزيىي ثب وس قٙبؾبيي قرهي زإ٘بضن زاضز

ايٗ وس ثطاي قٟطٚ٘ساٖ زإ٘بضوي، وس ٔٙحهط ثٝ فطزي ثٝ قٕبض 

 .ضٚز ٔي

 

 

 

. قٛ٘س ٔتٕطوع، شذيطٜ ٔي ي تٕبٔي ايٗ وسٞب، زض يه پبيٍبٜ زازٜ

وس ٚ ثبلي اَالػبت، ثب ؾيؿتٓ چبضچٛة لب٘ٛ٘ي اؾتفبزٜ اظ ايٗ 

چٝ ثٝ ػٙٛاٖ خبيٍعيٗ  آٖ .يبثس ٔي٘بْ قٟطٚ٘ساٖ اضتجبٌ   ثجت

قٛز، وبضت تبٔيٗ اختٕبػي،  ثطاي ايٗ وس اؾتفبزٜ ٔي

چٝ ثٝ نٛضت )ٞبي نبزض قسٜ تٛؾٍ ثرف ذهٛني  ٌٛاٞيٙبٔٝ

ٚ زض ٟ٘بيت وبضت ( ٘طْ افعاضي ٚ چٝ ثط ٔجٙبي وبضت ٞٛقٕٙس

ٞب،  وٝ ٞيچ يه اظ ايٗ اؾتؾبَ  16قٙبؾبيي ثطاي افطاز ظيط 

  .آيٙس بض ٕ٘يثٝ قٕ قٙبؾبيي اِىتطٚ٘يىيوبضت 

وبضت قٙبؾبيي ٞبي  ٟ٘بيت، زض ضاؾتبي تٛؾؼٝ ظيطؾبذت زض

زض زإ٘بضن، يه ثرف زِٚتي ثب ٞسف حٕبيت اظ  اِىتطٚ٘يىي

ٞب  ذسٔبت ٔٛخٛز ٚ ايدبز ذسٔبت خسيس ثطاي قٟطٚ٘ساٖ ٚ ثٍٙبٜ

 .ٚ ٕٞچٙيٗ يىپبضچٝ ؾبظي آ٘بٖ ايدبز قسٜ اؾت

 

 

 

 



  

 .تدس لزتي کِ پـيواًي تِ دًثال داسد خيشي ًيؼ :(ع)اهيش الوَ هٌيي علي
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ٍ  ّاي ػيؼتن هذيشيت َّيت الکتشًٍيکي کاستشد

 اسصياتي آًْا

 

 کاستشد ّا( الف

ذسٔبت اِىتطٚ٘يىي اضائٝ قسٜ زض زِٚت اِىتطٚ٘يه، قبُٔ ٔٛاضز 

 :قٛز ظيط ٔي

 پٛضتبَ ثرف ؾالٔت 

  پطزاذت ٔبِيبت 

 پطتبِي ثطاي اؾتفبزٜ قٟطٚ٘ساٖ اظ أىب٘بت ٔحّي 

 زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثغ اضتجبَي 

 ٕٝاظ ذسٔبت زضٔب٘ي  ي ؾبيتي ثطاي زضيبفت ذسٔبت ثي

 ٞبي ذهٛني قطوتَطف 

 ؾبيت ٔؼطفي ٚ اضائٝ ذسٔبت وؿت ٚ وبض 

 ٖؾبيت حٕبيت اظ ثبظاض ؾٟبْ ثبظ٘كؿتٍب 

  َٔطوعي تحهيالت ٚ آٔٛظـپطتب 

  ايٕيُ اذتهبني 

 

 اسصياتي ( ب

 : هضايا

 ٞب نطفٝ  ٚ زض ٞعيٙٝ ضٚز  فطآيٙس ثٝ آضأي پيف ٔي

قٛز ٚ ٔكىُ ٘طْ افعاضي يب ؾرت افعاضي  خٛيي ٔي

 .ذبني ٚخٛز ٘ساضز

 ٝٙثط ٘يؿت اؾتفبزٜ اظ آٖ، ثطاي وبضثط ٞعي. 

 وبضٌيطي يه اؾتب٘ساضز وبضأس، تٛؾؼٝ ٝ اظ َطيك ث

 .قٛز ذسٔبت زِٚت اِىتطٚ٘يه تؿٟيُ ٔي

 

 

 

  هعاية

 

 وكس تب يه ظيط ؾبذت زض  زي ََٛ ٔيظٔبٖ ظيب

ؾُح ٚؾيؼي ثطاي أًبي زيديتبِي ٚ اؾتفبزٜ 

 .وبضثطاٖ فطاٞٓ قٛز

  ثؿيبض ٟٔٓ اؾتزض ٘ظط ٌطفتٗ ثرف ذهٛني. 

 ٝظٔبٖ ثرف زِٚتي ٚ ذهٛني يطٚضت  ٞٓ ي تٛؾؼ

 .زاضز

  زؾتطؾي ثٝ اَالػبت فمٍ ثطاي اؾتفبزٜ زاذُ وكٛض

تهبَ ؾيؿتٓ، ثٝ ؾيؿتٓ أىبٖ زاضز، ا

 .اؾت،وبضي زقٛاض ثٝ ٘ظط إِّّي  ثيٗ

 ثطلطاضي لبثّيت اػتٕبز، أًبي زيديتبِي،  ثٝ ٔٙظٛض

ّيت ٔمبثّٝ ثب ثبيس ثٝ َٛض زائٓ ثٝ ضٚظ قٛز ٚ لبث

 .ذُطٞبي أٙيتي ضا زاقتٝ ثبقس

 

 يکيالکتشًٍ تيَّ تيشيهذ ؼتنيػ يفٌ شػاختيص

 

 اي ثٝ ػٙٛاٖ ٌٛاٞيٙبٔٝ تٛا٘س ، ٔيOCESأًبي زيديتبِي 

. قرهي ٚ يب ؾبظٔب٘ي، نبزض قسٜ ٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ثٍيطز

OCESچٙيٗ  ٚ ٞٓ. ي زيديتبِي ثط پبيٝ ٘طْ افعاض اؾت، أًب

ٚ يب  eTokenچٖٛ  ضٚي ؾرت افعاضٞبي ٞٓلبزض اؾت 

أب زض ٞط نٛضت ضٚيٝ ٚ . ٞبي ٞٛقٕٙس ٞٓ اخطا قٛ٘س وبضت

 . ؾيبؾت اؾتفبزٜ اظ آٟ٘ب يىؿبٖ اؾت

 



  

 هؼتٌذات پشٍطُ: هٌثع

 .ؿيعياى ها عاقثت خَؿي دس صًذگي دًيا داسًذ هاداهي کِ اص گٌاُ دٍسي کٌٌذ: (عج)هام صهاىا
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ؾّؿّٝ ٔطاتجي ٚخٛز زاضز  ي ، تٟٙب يه اليOCESٝزض ؾبذتبض 

زض أًبي تٕبٔي وٝ  OCES-CAاي  ثٝ وّيس پبيٝٚ 

ايٗ وّيس زض ٔحيٍ . قٛز ٔطثٌٛ ٔي ضٚز ٞب ثٝ وبض ٔي ٌٛاٞيٙبٔٝ

ٚ  Microsoftاظ َطف ٚة، لبثُ إَيٙبٖ ثٛزٜ ٚ 

Mozilla قٛز حٕبيت ٔي. 

 ETSI TS، ثبOCESٞبي ٔطتجٍ ثب  زض ؾُح فٙي ٌٛاٞيٙبٔٝ

101 262   ٚ X505v3  ٚRFC 2455  ٚRFC 

ٞبيي ثطاي  ٞب، ٘يبظٔٙس ٌٛاٞيٙبٔٝ CP. ؾبظٌبضي زاضز 3035

ضٚيٝ . ٞب ٞؿتٙس ٌٛاٞيٙبٔٝي ويفيت  ضزيبثي ذهٛنيبت ٚيػٜ

OIDٝٔٞب، زض ظٔيٙٝ  ، زض ٌٛاٞيٙب“certificate 

Policies” زض ضاؾتبي ايدبز . ثٝ ػٙٛاٖ ٔجٙبي وبض لطاض زاضز

وبضثطزي  ي ٞب، يه ثط٘بٔٝ تٕبيع ثيٗ ا٘ٛاع ٔرتّف ٌٛاٞيٙبٔٝ

(application)ذهٛلتٛا٘س زض  ، ٔي OIDاؾتفبزٜ قٛز ، .

ٞبي قرهي، قبُٔ  ٞيٙبٔٝفيّس قٕبضٜ ؾطيبَ ثطاي ٌٛا

ٔٙحهط  ٘حٛاؾت وٝ ثٝ  (PID)قٙبؾبيي ٔكرم  ي قٕبضٜ

 . قٛز اظ آٖ اؾتفبزٜ ٔي يثٝ فطز

CAوٙس وٝ  ، ذسٔبت ٔجتٙي ثط ٚة اضائٝ ٔيPID-nr  زض فيّس

 Central Personal Numberتٛا٘س ثٝ  ٌٛاٞيٙبٔٝ، ٔي

ثطاي ٔؿئِٛيٗ زِٚتي ٚ  فمٍايٗ وبض . ٌٛاٞيٙبٔٝ فطز تجسيُ قٛز

 .افطاز زاضاي ٌٛاٞيٙبٔٝ وٝ اخبظٜ زاقتٝ ثبقٙس أىبٖ پصيط اؾت

 

ؾطيبَ، قبُٔ  ي وبضٔٙساٖ، فيّس قٕبضٜ ي ٌٛاٞيٙبٔٝ ذهٛلزض 

ت ٚ وبض ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٘ظط ٚ وؿ ي تؿّؿُ قٕبضٜ ي قٕبضٜ

 .قٙبؾبيي وبضٔٙساٖ اؾتي  قٕبضٜ

ٞبي  بي زيديتبِي زض اضتجبٌ ثب ثط٘بٔٝتؿّؿُ، ثب أً ي ايٗ قٕبضٜ

ٔٙحهط ثٝ  ٘حٛقٙبؾبيي افطاز زاذُ ؾبظٔبٖ ثٝ  ثطايوبضثطزي 

ؾطيبَ،  ي ٞب ٘يع، فيّس قٕبضٜ ثطاي قطوت. قٛز ٔياؾتفبزٜ  يفطز

ؾبيط تٛا٘س زض وٙبض  ثبقس وٝ ٔي ي ثجت ثٍٙبٜ ٔي قبُٔ قٕبضٜ

ٞبي  ثب ثط٘بٔٝ تٛا٘ٙس ٞب، ٔي ايٗ قٕبضٜ. لطاض ٌيطز ٞب ٔكرهٝ

ٞبي  ٞب ٚ يب زپبضتٕبٖ ، ثطاي قٙبؾبيي ثٍٙبٜوبضثطزي ٔرتّف

 .اؾتفبزٜ قٛ٘سٔرتّف آٖ، 

اضزٞبي ، اظ اؾتب٘سOCESٞبي وبضثطزي زضيبفت وٙٙسٜ  ثط٘بٔٝ

ٞب،  ضٚيىطز ٌٛاٞيٙبٔٝ. وٙس ٞب تجؼيت ٔي تؼييٗ قسٜ ثطاي ٌٛاٞيٙبٔٝ

. وٙس ٔحتٛاي ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞب ضا ثٝ نٛضت ضيع ٚ زليك ٔكرم ٔي

ٞبي اثُبَ، ا٘تكبض ٚ وّيٝ  زض ايٗ ضٚيىطز ضٚيٝػالٜٚ ثط ايٗ، 

، تؼسازي اؾٙبز OCES-CA. قٛز ٞبي فٙي، تٛييح زازٜ ٔي ضٚيٝ

ٞب  ٞب زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ي تؿت ٌٛاٞيٙبٔٝ فٙي ٚ ثطضؾي ثٟتطيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ٔٙتكط وطزٜ اؾت CAٚ ٕٞچٙيٗ يىپبضچٍي آٖ ثب 

 

 

 يکيالکتشًٍ تيَّ تيشيهذ ؼتنيػ يحقَق شػاختيص

ٚ  CAقبُٔ تٛافك ؾٝ ثرف  OCESچبضچٛة لب٘ٛ٘ي 

National IT  ٚTelecom Agency اؾت .OCES 

CP ٞبي  نسٚض ٌٛاٞيٙبٔٝ. قبُٔ ايٗ تٛافك اؾت OCESٚ  

CA  ثبيس ثٝ تٛافكNational IT   ٚTelecom  Agency 

ٞبي ٌٛاٞيٙبٔٝ  تب ؾيبؾت قٛز ، ٔتؼٟس ٔيCAزض ايٗ تٛافك . ثطؾس

 . ثپصيطز وٙس،  ٔيآغا٘ؽ ٔكرم  ضا وٝ

 



 ( MyKad)عًامل مًثس بس پریسش کازبسان کازت ضىاسایی ًَضمىد ملی ديلت الکتسيویک مالصی  

 

 (تحاساالًَاس.)تِ ديذى يکذيگش سٍيذ تا يکذيگش سا دٍػت داؿتِ تاؿيذ ٍ دػت يکذيگش سا تفـاسيذ ٍ تِ ّن خـن ًگيشيذ
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 وتایجوتایج

 .زٞس ط ٞبي ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿتٝ ضا ٘كبٖ ٔيآٔبض تٛنيفي ٔتغي 4ٚ  3خسَٚ 

 .ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ ٔتغيط ٞبي ٔؿتمُ 3 خسَٚ

  

 

اوحساف اوحساف   میاوگیهمیاوگیه  متغیس َامتغیس َا

  معیازمعیاز

  2626..  05.305.3  وفًذ اجتماعیوفًذ اجتماعی

 81. 3447 .ا٘س قطوت ٕ٘ٛزٜ MyKadاغّت ٔبِعيبيي ٞب زض  -1

 83. 3454 .تبثيط زاضز MyKadٌطٜٚ ٕٞتبيبٖ ٔٗ ثط تٕبيّٓ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -2

 71. 3447 .تبثيط زاضز MyKadتكٛيك زِٚت ٔبِعي ثط تٕبيّٓ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -3

  .2.2..  05.305.3  تسُیل ضسایطتسُیل ضسایط

ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي وبضوطز )ثبضٌصاضي قسٜ اؾت  MyKadثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي ثٝ َٛض ذٛزوبض زض  -1
 (اؾت MyKadاِٚيٝ 

3466 .93 

ٞبي ثرف زِٚتي ٚ  سي ثبِفؼُ ثطاي زؾتطؾي ثٝ ثط٘بٔٝ٘يبظٔٙ Mykadثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -2
 .ذهٛني اؾت

3445 .93 

 1407 3455 .قٛز احتٕبال ثٝ ظٚزي اظ چطذٝ ذبضج ٔيوبضت قٙبؾبيي لسيٕي  -3

تٛا٘ٓ اظ وبضوٙبٖ ازاضٜ ثجت احٛاَ  زاقتٓ ٔي MyKadاٌط پطؾكي زض ٔٛضز ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -4
 .وٕه ثٍيطْ

3448 .97 

 1404 3462 .قطوت ٕ٘ٛزْ MyKadفمٍ ثطاي اختٙبة اظ تٙجيٟبت احتٕبِي زض ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي -5

 94. 3417 .لبزض ثٝ وبٞف ؾطلت ٞٛيت اؾت MyKadثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -6

  0303..  05620562  اوتظاز کازاییاوتظاز کازایی

 84. 3425 .زٞس ٞبي قرهي ٔٗ ضا ثٟجٛز ٔي لبثّيت إَيٙبٖ زازٜ MyKadثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي -1

 91. 3434 .ثركس فطآيٙس تبييس ٞٛيت ضا ؾطػت ٔي MyKadاؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -2

 



  

 (تحـاساالًـَاس) .تاؿذ، خذاًٍذ اص عول کن اٍ ساضى خَاّذ تَدّش کـغ تِ سصق ٍ سٍصى کن اص خذا ساضى 

حٛظٜ وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي -10ٔبٞٙبٔٝ زاذّي قٕبضٜ  
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 99. 3434 .ضاحت اؾت MyKadاؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -3

 91. 3412 .ٔي تٛا٘س ؾطلت ٞٛيت ضا وبٞف زٞس MyKadاؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -4

ٔٗ ٔؼٕٛال اظ آٖ ثٝ ) ثٝ ذٛثي ثب قيٜٛ ظ٘سٌي ٔٗ ؾبظٌبض اؾت MyKadثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -5
 (وٙٓ ػٙٛاٖ ؾٙس ضؾٕي ٞٛيتٓ اؾتفبزٜ ٔي

3425 .85 

  70.  3408  اعتباز ادزاک ضدٌاعتباز ادزاک ضدٌ

 84. 3406 .ثؿيبض ٔكىُ اؾت MyKadخؼُ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي -1

 856. 3406 .قٛز ٔٗ ٔيي ثبػث ذسقٝ زض حطيٓ ذهٛني ثٝ ػٙٛاٖ وبضت قٙبؾبي Mykadاؾتفبزٜ اظ  -2

 89. 3411 .ثٝ ػٙٛاٖ وبضت قٙبؾبيي أٗ اؾت MyKadاؾتفبزٜ اظ  -3

  85.  26.226.2  تطًیصتطًیص

اػتٕبز  MyKadثٝ ٚيػٌي ٞبي أٙيتي ) تٟسيسي ثطاي ٔٗ ٘يؿت MyKadثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -1
 (زاضْ

2462 .95 

 MyKadاظ ايٗ وٝ ٕٔىٗ اؾت ) وٙٓ تطزيس ٕ٘ي MyKadثطاي اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -2
 (ٔٗ زض اثط اؾتفبزٜ ظيبز آؾيت ثجيٙس ٍ٘طاٖ ٘يؿتٓ

2472 1404 

اظ ٌٓ وطزٖ ) وٙٓ ٍ٘طا٘ي احؿبؼ ٕ٘ي MyKadثطاي اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -3
 (ٞطاؾٓ ذٛز ٕ٘ي MyKadوبضت

2451 .98 

  70..  96.396.3  میاوگیهمیاوگیه

 

  هتَػظ اًحشاف هعياس اػتاًذاسد تشاي هتغيش ٍاتؼتِهتَػظ اًحشاف هعياس اػتاًذاسد تشاي هتغيش ٍاتؼتِ

 
  اًحشاف هعياساًحشاف هعياس  هياًگييهياًگيي  

  MyKad  34073407  ..5050تٕبيُ ثٝ اؾتفبزٜ اظوبضت قٙبؾبيي تٕبيُ ثٝ اؾتفبزٜ اظوبضت قٙبؾبيي 

 زض آيٙسٜ تٕبيُ MyKadثطاي اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -1
 .زاضْ( ا٘تظبض)

34033403  ..6262  

زض آيٙسٜ  MyKadوٙٓ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  پيف ثيٙي ٔي -22
  ..٘عزيه اؾتفبزٜ ذٛاٞٓ وطز

34103410  ..6060  

زض آيٙسٜ  MyKadثطاي اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ وبضت قٙبؾبيي  -3
  (تطتيجي اتربش ذٛاٞٓ وطز) ٘عزيه ثط٘بٔٝ زاضْ

34083408  ..6868  

 



  

 مُدی شودٌ وام:  تسجمٍ

 

 (اصَل کافي. )علة علن تش ّش هؼلواًي ٍاجة اػت، ّواًا خذا جَيٌذگاى علن سا دٍػت داسد
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ي ضٌطؾيٖٛ ذُي  ٔطثغ ٔمساض تؼسيُ قسٜ. زٞس تمُ ضا ٘كبٖ ٔيٚ ٔؿسٌب٘ٝ ثيٗ ٔتغيط ٞبي ٚاثؿتٝ ٔطاحُ ضٌطؾيٖٛ ذُي چٙ 5خسَٚ 

 ا٘تظبض وبضايي، اػتجبض ازاضن قسٜ،: MyKadػبُٔ  پصيطـ وبضثطاٖ  5ثٛؾيّٝ  (ITU)زضنس تبثيط زض ٔتغيط ٚاثؿتٝ  80چٙسٌب٘ٝ تمطيجب 

ٞب ٔكبضوت ٔتغيط زٞس وٝٚ ٘كبٖ ٔي  ٔؼٙي زاض اؾت 0405زض ؾُح  F٘طخ . زٞس ضا ٘كبٖ ٔي٘فٛش اختٕبػي ٚ تكٛيف  تؿٟيُ قطايٍ،

 وكف قس وٝ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ پٙدٍب٘ٝ ثب ٘بْ ٞبي اػتجبض ازاضن قسٜ، ا٘تظبض وبضايي،. تٛخٟي زض تٙبؾت ٔسَ ضٌطؾيٖٛ زاض٘سلبثُ 

ٔطتجٍ اؾت ثٙبثطيٗ  Mykad٘فٛش اختٕبػي ٚ تكٛيف ثٝ ٔيعاٖ لبثُ تٛخٟي ثب تٕبيُ ثٝ اؾتفبزٜ اظ وبضت قٙبؾبيي  تؿٟيُ قطايٍ،

 .قٛ٘س ٝ ٔيپصيطفت H1,H2,H3,H4,H5فطييٝ ٞبي 

 

  آًاليض سگشػيَى خغي چٌذگاًِ آًاليض سگشػيَى خغي چٌذگاًِ   55جذٍل جذٍل 

 

 T-Stats  P-Value  ضشية تتاي اػتاًذاسدضشية تتاي اػتاًذاسد  هؼتقلهؼتقلهتغيش ّاي هتغيش ّاي 

αα  ==  00050005  

  04050405>>      ثبثتثبثت

  04050405  <<04050405  <<04050405>>  ((PC))اػتجبض ازضان قسٜاػتجبض ازضان قسٜ

  2929  ..2929  <<04050405..  ((PE))ا٘تظبض وبضاييا٘تظبض وبضايي

  2727  ..2727  <<04050405..  ((FC))تؿٟيُ قطايٍتؿٟيُ قطايٍ

  1212  ..1212  <<04050405..  ((SI))٘فٛش اختٕبػي٘فٛش اختٕبػي

  3737  --..3737  <<04050405..--  ((AN))تكٛيفتكٛيف

 
F = 7.393 (p= <.9.0); Adjusted R2 

 



هاتازه    

 

 (ثَاب االعوال ٍ عقاب االعوال) .ؿَد ، تذٍى تشديذ تْـت تش اٍ ٍاجة هيّشکغ آتشٍي هؤهٌي سا حفظ کٌذ
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 تشگضاسي جلؼة کاسگشٍُ تخصصي فٌاٍسي اعالعات ٍ استثاعات

ثب حًٛض خٙبة آلبي وبضٌطي ٕ٘بيٙسٜ ٚيػٜ ضئيؽ  20/06/90اَالػبت ٚ اضتجبَبت زض تبضيد خّؿة وبضٌطٜٚ ترههي فٙبٚضي 

خٙبة آلبي حىيٓ خٛازي ٔؼبٖٚ ٔحتطْ ٚظاضت فبٚا ٚ وبضقٙبؾبٖ ٚ اػًب ثب زػٛت لجّي ثطاي اضائٝ   خٕٟٛض زض وبضٌطٜٚ فبٚا،

زض ايٗ خّؿٝ . بٔٝ پٙدؿبِٝ پٙدٓ ثطٌعاض ٌطزيسلبٖ٘ٛ ثط٘ 46ٌعاضـ پيكطفت َطح وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي ثب ٔٛيٛع ثٙس ز ٔبزٜ 

آلبي َطيمت لبئٓ ٔمبْ ٔدطي َطح وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي ثٝ ٕٞطاٜ آلبي ٟٔٙسؼ ذساٚضزي ٚ آلبي ٟٔٙسؼ وطزؾتب٘ي يٕٗ 

 .اضائٝ ٌعاضـ خبٔغ ٚيؼيت پيكطفت َطح وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي ضا ثيبٖ ٚ ثٝ ؾئٛاالت ٔطثٌٛ پبؾد زاز٘س

 

 تيي حَصُ عشح ٍ ؿشکت پيواًکاس جلؼِ ّفتگي تشسػي ٍضعيت پيـشفت عشح صذٍس کاست َّؿوٌذ هلي ها

 

ي ٟٔٙسؼ َطيمت، ٔكبٚضيٗ ٚ وبضقٙبؾبٖ حٛظٜ وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي ٚ ٔسيط پطٚغٜ ٚ وبضقٙبؾبٖ آلبخّؿة ثب حًٛض  23/06/90زض تبضيد 

 ٌعاضقي اظ ٚيؼيت ؾبٔب٘ٝايٗ خّؿٝ  زض. ، زض حٛظٜ وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي ثطٌعاض قسCMSثب ٔٛيٛع اضائٝ ظيط ؾيؿتٓ قطوت پيٕب٘ىبض 

CMS  ٚ ٔؼيبضٞب ٚ ٘حٜٛ اضظيبثي پيٕب٘ىبض فطػي ايٗ ظيطؾيؿتٓ اضائٝ ٌطزيسRFP  قس ٚ ثرف ٔسيطيتي آٖ ٔطٚضRFP تجبزَ  تكطيح ٚ

ٛل ٘مبٌ يؼف ٚ لٛت خٕغ ثطاي ثطضؾي ٚ تٟيٝ ٌعاضـ زضذهزٚ َطف وبضقٙبؾبٖ زض ايٗ خّؿٝ ٔمطض قس   . ٌطزيس ٘ظط ٚ ٟ٘بيي

 .الساْ ٚ ٘تيدٝ ضا اػالْ ٕ٘بيٙس ٚ فطظ٘ساٖ زض پطٚغٜ وبضت ٞٛقٕٙس ّٔي ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ پسض،ٔبزض، ٕٞؿط آٚضي زازٜ
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حساوثط   وبضٌيطي  ، ثب ثٝ ػطاق  ٚ ضؾٕي  ؾطاؾطي  حّٕٝ 1359قٟطيٛض  31زض 

  ، قطٚع ايطاٖ  ذبن  ٚ تدبٚظ ثٝ  إِّّي ثيٗ  ٚ ثب ػجٛض اظ ٔطظٞبي  ٘ظبٔي  تٛاٖ

  ُّٔ  ؾبظٔبٖ  ، زثيطوُ ٚاِسٞبيٓ  ضٚظ، وٛضت  ٕٞبٖ  پبيب٘ي  زض ؾبػبت. قس

زٚ وكٛض   ٔيبٖ  آٔيع اذتالفبت ؿبِٕتٔ  زض حُ  وٝ  ذٛاؾت  ، اظ زٚ زِٚتٔتحس

زض  ذطٔكٟط،  ٌطفتٗ  اظ ثبظپؽ  پؽ .وبض ثٙس٘س  ضا ثٝ  ذٛيف  خٕيّٝ  ٔؿبػي

اظ   ثطذي ٚ  اضٚپبيي  ٞبي آٔطيىب ٚ زِٚت  زِٚت 1361ؾْٛ ذطزاز ٔبٜ 

  زٞٙس ٚ اظ ؾمٌٛ  پبيبٖ  خًٙ  وٛقيس٘س ثٝ  فبضؼ ذّيح  ُٔٙمٝ  وكٛضٞبي

  ، قٛضاي بٖٔي  زض ايٗ .وٙٙس  خٌّٛيطي  ػطاق  ثؼثي  ٚ حىٛٔت  حؿيٗ نساْ

  ضا ثٝ 514  لُؼٙبٔٝ 1361تيط  21زض   اضزٖ  زضذٛاؾت  ثٝ  ُّٔ  ؾبظٔبٖ  أٙيت

ثطذٛضز زٚ وكٛض،   اظ ازأٝ  ػٕيك  ثب اظٟبض ٍ٘طا٘ي  ضؾب٘س ٚ زض آٖ  تهٛيت

زض   تالـٚ   إِّّي ثيٗ  ٔطظٞبي  ٘يطٚٞب ثٝ  ٘كيٙي ٚ ػمت  ثؽ ذٛاؾتبض آتف

  انَٛ  ثطاؾبؼ  ٚ قطافتٕٙسا٘ٝ  ٚ ػبزال٘ٝ  خبٔغ  حّي  ضاٜ  ثٝ  زؾتيبثي  خٟت

 .ٔتحس قس  ٔٙكٛض ُّٔ

  ٚ ٚظاضت  ٘پصيطفت  زاقت  اي تٛنيٝ  خٙجٝ  ضا وٝ  لُؼٙبٔٝ  ايٗ  ايطاٖ  زِٚت

  خٟب٘ي  ٞبي لسضت  اظ ؾٛي  يبفتٝ ٚ ؾبظٔبٖ  ٕٞبًٞٙ  ضا تالقي  آٖ  أٛضذبضخٝ

  ذٛز ٚ خٌّٛيطي  لب٘ٛ٘ي  ٞبي ذٛاؾت  ثٝ  ايطاٖ  اظ زؾتيبثي  ٕٔب٘ؼت  خٟتزض 

  ايطاٖ  اؾالٔي  خٕٟٛضي  زاقت  وطز ٚ اػالْ  تّمي  ػطاق  ثؼثي  ضغيٓ  اظ ؾمٌٛ

  ٔكطٚع  زفبع  ثٝ  ٔتدبٚظػطاق  لٛاي  وبُٔ  ٚ زفغ ذٛز  ٞبي ذٛاؾت  تب تحمك

تيط  23زض   يىي  ايطاٖ  اظ ؾٛي  ػّٕيبتزٚ   ٘دبْا  زض پي .ذٛاٞس زاز  ذٛز ازأٝ

ٔٙدط   وٝ ؾٛٔبض  زض ُٔٙمٝ 1361ٟٔط  9زض   ٚ زيٍطي  زض ٔحٛض خٙٛة 1361

ثط قٟط   ايطاٖ  ٚ تؿٍّ ٘يطٚٞبي  ايطاٖ  اظ ذبن  ٟٕٔي  ٞبي ثرف  آظازؾبظي  ثٝ

 1361ٟٔط  12زض   قػطا  زضذٛاؾت  ثٝ  أٙيت  قٛضاي قس،  ػطاق  ٔٙسِي

  ٘كيٙي ٚ ػمت  فٛضي  ثؽ ضؾب٘س ٚ ذٛاؾتبض آتف  تهٛيت  ضا ثٝ 522  لُؼٙبٔٝ

  ثطاي  اـ آٔبزٌي  ؾجت  ثٝ  ػطاق  قس ٚ اظ زِٚت  إِّّي يٗث  ٔطظٞبي  ٘يطٚٞب ثٝ

 .وطز  ، اؾتمجب514َ  لُؼٙبٔٝ  زض اخطاي  ٕٞىبضي

 

 

ٚ   فبضؼ ذّيح  ثٝ  خًٙ  زأٙٝ  ٌؿتطـ  ز٘جبَ  ثٝ 1362  آثبٖ 9زض 

  زثيطوُ  ٚيػٜ  ٕ٘بيٙسٌبٖ  ٞب ٚ ا٘تكبض ٌعاضـ ٘فتىف  ثٝ  ػطاق  حٕالت

ٚ   ػطاق  تٛؾٍ  اقغبِي  اظ ثبظزيس اظ ٔٙبَك  پؽ  ُّٔ  ؾبظٔبٖ

  قٛضاي  لُؼٙبٔٝ  ، چٟبضٔيٗ ٚ ػطاق  زض ايطاٖ  قسٜ  ثٕجبضاٖ  قٟطٞبي

  ثيٙب٘ٝ ٚالغ  ٌعاضـ  ثٝ  نبزض قس ٚ زض آٖ 540  قٕبضٜ  ثٝ  أٙيت

  ثطضؾي  ٚ تأييس ِعْٚ  ٔؿىٛ٘ي  ٔٙبَك  زض ثطضؾي  زثيطوُ  ٕ٘بيٙسٌبٖ

 .ٌطزيس  اقبضٜ  خًٙ  ػُّ  زليك

  زليك  ضيعي ثط٘بٔٝ  يه  ، َجك ايطا٘ي  ٘يطٚٞبي 1365  زي 16ض ز 

  ٚ پيطٚظي  ثهطٜ  ؾمٌٛ  احتٕبَ. ضؾيس٘س  ثهطٜ  اَطاف  ثٝ  ٘ظبٔي

  زض نحٙٝ  ٘ظبٔي  ٔٛاظ٘ٝ  ثبٚض پسيس آٔس وٝ  قس ٚ ايٗ  تمٛيت  ايطاٖ

ٚ   ثعضي  ٞبي لسضت  ٍ٘طا٘ي . اؾت  تغييط وطزٜ  ايطاٖ  ٘فغ  ٘جطز ثٝ

  زازٖ  پبيبٖ  تٟٙب ضاٜ  ضؾب٘س وٝ  ٘تيدٝ  ايٗ  ، آٟ٘ب ضا ثٝ ػطثي  وكٛضٞبي

  ٕٞىبضي  چبضچٛةزض   آٔطيىب ٚ قٛضٚي  ٔكتطن  ، تالـ خًٙ  ثٝ

  ؾبظٔبٖ  ٔٙظٛض ذبٚيط پطظزوٛئيبض زثيطوُ  ٕٞيٗ  ثٝ. اؾت  إِّّي يٗث

  ثطاي  أٙيت  قٛضاي  اػًبي  وطز وٝ  اػالْ 1365  زي 22زض   ُّٔ

  ٞب ثبيس ثطاي ٚ زيسٌبٜ  ا٘س ٚ ٘ظطيبت ٔهٕٓ  خًٙ  ثٝ  زازٖ  پبيبٖ

ذٛز   ثٝ  طايياخ  قٛ٘س ٚ قىُ  يىسيٍط ٘عزيه  ثٝ  ٞسف  ايٗ  تحمك

 .ٌيط٘س
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  اي تٛنيٝ  خٙجٝ  ثٛز وٝ  ايٗ  پيكيٗ  ٞبي ثط لُؼٙبٔٝ 598  لُؼٙبٔٝ  اظ أتيبظات

اظ   اػتمبز ايطاٖ  ثٝ. ثٛز  أٙيت  اػتمبز قٛضاي  ثطاؾبؼ  ٚ تهٕيٕي  ٘ساقت

ٚ   اظ قطٚع  ثٛز وٝ  آٖ  ٔمسٔبتي  لؿٕت  ثٙس ؾْٛ 598  لُؼٙبٔٝ  يؼف  مبٌ٘

 .ثٛز  قسٜ  تٛأٔبً اثطاظ تأؾف  ٔٙبظػٝ  َٛال٘ي  ازأٝ

تب ثب   زضٌيط ذٛاؾت  اظ َطفيٗ 598  اؾتٙبز لُؼٙبٔٝ ثٝ  ُّٔ  بٖؾبظٔ  زثيطوُ

  تثط يطٚض  ٕٞچٙيٗ  ٚي. قٛ٘س  ٚ ػُٕ  ٚاضز ضٚ٘س ٔصاوطٜ  خًٙ  لُغ

ٚ   ٚ ػبزال٘ٝ  خبٔغ  حُ ضاٜ  ثٝ  زؾتيبثي  ثطاي  ٚ ػطاق  ايطاٖ  وبُٔ  ٕٞىبضي

  ٚي  ٞبي اظ تالـ  وٝ  قٛضا ذٛاؾت  قطافتٕٙس، تأويس وطز ٚ اظ اػًبي

  وٛيت  زِٚت  زضذٛاؾت  ز٘جبَ  ثٝ 598  لُؼٙبٔٝ  اظ تهٛيت  پؽ .وٙٙس  حٕبيت

  زض ٔؼطو  وٝ وكٛض  ايٗ  ٞبي اظ ٘فتىف  حفبظت  ثطاي  اظ آٔطيىب ٚ قٛضٚي

 30زض   وٛيت  ٞبي اظ ٘فتىف  وبضٚاٖ  ، اِٚيٗ لطاض زاقت  ٔربَطات  ثيكتطيٗ

  افعايف  زض ُٔٙمٝ  تكٙح  حبَ  زض ٕٞيٗ .قس  فبضؼ ٚاضز ذّيح 1366تيط 

  زض ُٔٙمٝ  وكتي 46آٔطيىب   زضيبيي  ي، ٘يط1366ٚقٟطيٛض   ٚ زض اٚايُ  يبفت

  آٟ٘ب ٘يع ٘يطٚٞبي  وطز٘س وٝ  ٘يع اػالْ  اٍّ٘يؽٚ   فطا٘ؿٝٔؿتمط وطز ٚ 

قٟطيٛض  30زض   آٖ  ز٘جبَ ٝ ث .وطز ذٛاٞٙس  اػعاْ  ُٔٙمٝ  ثٝ  ثيكتطي  زضيبيي

  ٘بْ  ثٝ  ايطا٘ي  وٛچه  وكتي  ثٝ  طيىبييآٔ  ثبٍِطز خٍٙي  يه  ثب حّٕٝ 1366

ثب   آٔطيىب ضؾٕبً ٚاضز خًٙ  ثحطيٗ  قطلي قٕبَ  ويّٛٔتطي 80اخط زض   ايطاٖ

  ٔؤثط آٔطيىب ٚ ٘يع پيطٚظي  اظ حٕبيت  وٝ  اي تبظٜ  ضٚحيٝثب   ػطاق. قس  ايطاٖ

  زاز ٚ تٛا٘ؿت  ضا ازأٝ  قيٕيبيي  ٞبي ؾالحثب   حّٕٝ ثٛز،  آٚضزٜ  زؾت  فبٚ ثٝ

ٚ  ْ نسا 1366اؾفٙس  25زض  .ثٍيطز  پؽ  ضا اظ ايطاٖ  قسٜ  تهطف  اضايي  وّيٝ

  ثٝ ضا  آٖ  اَطاف  ٚ ضٚؾتبٞبي  ّجچٝح  قٟط وطز٘كيٗ  ػطاق  ثؼثي  ضٞجطاٖ

  زض ايٗ .وطز٘س  قيٕيبيي  ثٕجبضاٖ  ايطاٖ  وطز ثب لٛاي  ٘يطٚٞبي  يٕٞىبض  زِيُ

ٚ   خٛز قٛاٞس ٔؿّّٓثب ٚ  ػطاق .قس٘س  لطثب٘ي  ٞعاض غيط٘ظبٔي 5  فبخؼٝ

  ٔساضن  اضائٝ  أب زض پي ضا ا٘ىبض وطز  ٔٛاز قيٕيبيي  طزٖوبض ث ثٝ ا٘ىبض٘بپصيط

،  ُّٔ  ؾبظٔبٖ  اظ ؾٛي  اػعأي  وبضقٙبؾبٖ  ٚ ثطضؾي  ايطاٖ  اظ ؾٛي  ٔٛثك

  ضا ثٝ 612  لُؼٙبٔٝ 1367  اضزيجٟكت 9ثبض زض   اِٚيٗ  ثطاي  أٙيت  قٛضاي

 .وطز  آضا تهٛيت  اتفبق

 

 

 

  ٞبي ؾالح  وبض ثطزٖ  قسيس ثٝ  وطزٖ  ٔحىْٛ  يٕٗ  لُؼٙبٔٝ  ايٗ

  اٚج  ٘مُٝ .وطز  ٞب ٔٙغ ؾالح  ايٗ  ضا اظ اؾتفبزٜ  َطف 2، ٞط  قيٕيبيي

  ٘بٚ آٔطيىبيي  ٔٛقىي  حّٕٝ  ايطاٖآٔطيىب ثطيس   ذهٕب٘ٝ  ٞبي تالـ

  ايطثبؼ  ٔؿبفطثطي  ٞٛاپيٕبي  ثٝ  ٚيٙؿٙؽ  ٘بْ  ثٝ  فبضؼ زض ذّيحٔؿتمط 

ٞٛاپيٕب   ؾط٘كيٗ 290  ٕٞٝ  حّٕٝ  زض ايٗ. ثٛز 1367تيط  12زض   ايطاٖ

  خٕٟٛضي  ضئيؽ  ثب أًبي  اي ٘بٔٝ  َي  لُؼٙبٔٝ  پصيطـ .قس٘س  وكتٝ

  زض ايٗ. قس  تؿّيٓ  ُّٔ  ؾبظٔبٖ  زثيطوُ  ثٝ 1367تيط  27زض   ايطاٖ

ٚ   يبفتٝ  اي ؾبثمٝ   اثؼبز ثي  ايطاٖ  تدبٚظ ثٝ  وٝ  اؾت  قسٜ  تهطيح  ٘بٔٝ

  ثٝ  ٌٙبٜ ثي  غيط ٘ظبٔيبٖ  ؾبيط وكٛضٞب ٚ حتي  قسٖ  وكيسٜ  ثبػث

  وٝ  إٞيتي  ثٝ  ثب تٛخٝ  ايطاٖ  اؾالٔي  ٚ خٕٟٛضي  اؾت  قسٜ  خًٙ

  ٚ أٙيت  نّح  ٚ ثطلطاضي  ػساِت  ٞب ٚ اخطاي ا٘ؿبٖ  خبٖ  ثطاي

ضا   أٙيت  قٛضاي 598  ، لُؼٙبٔٝ اؾت  لبئُ  إِّّي ٚ ثيٗ  اي ُٔٙمٝ

  پصيطـ لُؼٙبٔٝ  ؾبَ  تيط ٕٞبٖ 29زض (  ضٜ)  ذٕيٙي  أبْ. پصيطز ٔي

٘يع ثب تأويس ثط   ايطاٖ  ٚظيط ذبضخٝ. ضؾب٘س٘س  ٔطزْ  اَالع  ضا ثٝ 598

آغبظ قٛز، ثب پيكٟٙبز   ثؽ آتف  اظ اػالْ  پؽ  ٔؿتميٓ  ٔصاوطات  ايٙىٝ

  ثٝ  عاضقيزض ٌ  ُّٔ  ؾبظٔبٖ  وطز ٚ ٔمطض قس زثيط وُ  ٔٛافمت  ػطاق

  ؾطا٘دبْ. وٙس  ضا اػالْ  ثؽ آتف  ثطلطاضي  ظٔبٖ  أٙيت  قٛضاي  اػًبي

  ثطلطاضي  تبضيد  أٙيت  قٛضاي  ثب اػًبي  يطضؾٕيغ  زض ٘كؿتي

 .قس  اػالْ 1367ٔطزاز  29  ثؽ آتف
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