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 .شوند آنها عادت کنى، برايت لذت بخش مىخودت را به کارهاى زيبا عادت بده که اگر به  (:ع)امام علي

 

 ساختار دولت الکترونيک

 

ناحيه سازماندهي شده است که هر ناحيه، در  11ايتاليا، در 

مستقل عمل بهداشت و سالمت به صورت مانند ها  برخي زمينه

داخل هر . استان تشکيل شده است چنداز يک يا و کند  مي

 خدمات الکترونيک به شهروندان ي ها در ارائه استان شهرداري

بخش ي  به وسيلهبرخي از خدمات ارائه شده، . دارند تأثير مهمي

 .شود محلي اداره مي

 

 الکترونيکي هويت مديريتهاي  سيستم وضعيت

 هويت مديريت سيستم تعدادي ادر ايتالي حاضر، حال در

 قسمت ها آن ازي بخش تنها گرچه ،شود مي استفاده الکترونيکي،

 که اين با. دهند يم قرار پوشش تحت را جمعيت ازي ا عمده

 شناسايي کارت که است کشورهايي اولين ءجز ايتاليا،

 داليل جمله از)  دليل، چند به بنا گرفت، کار به را الکترونيکي

 هم الکترونيکي شناسايي کارت...( و ساختاري فني، سياسي،

 را( ونيليم 1 از کمتر) محدودي ي گستره کشور، اين در اکنون

 . دهد مي پوشش

 

 

 

 دولتي بخش در اطالعات تکنولوژي ملي مرکز اين، بر عالوه

(
2
CNIPA)، براي ملي هوشمند کارت يک تا گرفته تصميم 

 خدمات به دسترسي يارتقا آن هدف و کند صادر شهروندان

 ملي خدمات کارت را اين کارت. باشد الکترونيک دولت

(National Service Card) نيا کنار در. گذاشتند نام 

 صادري گريد مختلف اهداف با زين گريدي ها کارت کارت،

ي کيالکترون سالمت خدمات کارت موارد، نيا ازي يک. شدند

 .بود

 

 

1-National Centre for IT in Public  

Administration 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Emblem_of_Italy.svg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Flag_of_Italy.svg
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 .دهنده اده، زبان نرم، دل مهربان و دستروى گش: ها چهار نشانه دارند بهشتى(: ع)امام صادق
 

 مستندات پروژه: منبع

 

 

 

 الکترونيکي هويت مديريت سيستمهاي  کاربرد

 ها آن ارزيابي و

 

 کاربردها( الف

 خصوصاً دولتي، هاي بخش گذشته، هاي سال در

 الکترونيکي خدمات ي ارائه که اند کرده سعي ها، شهرداري

 ،اين وجود با. کنند فراهم شناسايي کارت طريق از را

 و خوان کارت هاي دستگاه نبود همواره مشکل، ترين بزرگ

 که مناطقي در حتي. است بوده ها کارت ناقص توزيع

 خدمات ي ارائه داشتند، کارت شهروندان ي کليه

 ديگر از. است بوده مواجه هايي دشواري با الکترونيکي

 هايي تالش بايد کل، در. است فرهنگي مسائل مشکالت،

 از و شود رفع مشکالت تا بگيرد صورت زير موارد در

 :شود بهتري الکترونيکي استفاده خدمات

 

 خدمات ي ارائه بهتر طراحي و سازماندهي 

 با فرهنگي لحاظ به همشهريان بيشتر ساختن آشنا 

  موضوعات

 در آن از استفاده و افزاري سخت ي جنبه به توجه 

 .خوان کارت دستگاه مانند سيستم اين

 

 ارزيابي( ب

   :مزايا

 دولوت  خودمات  ي ارائوه  بوه منووور   قووي  ساختار طراحي 

 الکترونيک

 بوراي  مناسوبي  جانشوين  عنووان  به سيستم اين از استفاده 

 ايتاليا در الزم استانداردهاي

 :معايب

 اي از موارد مبهم بودن مجموعه خدمات قابل ارائه در پاره 
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 .گردد و غصه اش زياد شود، تنش رنجور مىدهد و هر کس غم  بد اخالق باشد، خودش را عذاب مى هر کس(: ص)رسول اکرم
 

0 
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 نمايي کارت هوشمند مليمراسم رو

، درضوا رحيموي معواون اول رئويه جمهوور     در مراسمي با حضوور محم 

مصوویفي محموودنجار وزيوور کشووور و محموودنایمي اردکوواني معوواون   

وزيور کشوور و ريويه سوازمان ثبوت احووال در سوالن شوهيد بهشووتي         

بووا  .نهوواد رياسووت جمهوووري از کووارت هوشوومند ملووي رونمووايي شوود  

آبوان پودر و موادر شوهيد      29توجه به برگزاري ايون مراسوم در آسوتانه    

ملووي حسووين فهميووده نيووز در مراسووم رونمووايي از کووارت هوشوومند    

 .حضور يافتند

دکترمحمدنایمي اردکاني معاون وزير کشور و رييه سازمان ثبت 

وري اسالمي ايران به ويژه در جمه: در اين مراسم گفت کشور احوال

بنيان از  و مشخصاً در برنامه پنجم نيل به جامعه دانش هاي اخير سال

هاي خود قرار  متکي بر دانش را در رأس برنامه طريق توسعه اقتصاد

هاي نوام اسالمي مندرج در  داده و در نور دارد نيل به اهداف و آرمان

هاي نوين به ويژه فناوري ساله را با تکيه بر فناوري 11چشم انداز 

سازي فضاي مجازي  از طرفي ايمن .اطات محقق سازداطالعات و ارتب

مجله  به ويژه از بعد حريم خصوصي مردم دغدغه مهمي است که 

شوراي اسالمي و دولت محترم تالش دارد به طور جدي به آن بپردازد 

و اين بستر امن را در اختيار نهادها و جوامع مختلف در کشور قرار دهد 

ي توسعه و رشد جمهوري اسالمي ايران ها و مزاياي آن براتا از فرصت

 .ها استفاده نمايد انجام امور مردم در تمامي عرصه و تسهيل در

اولوين گووام و نخسوتين اقودام در ايوون    : جنوا  آقواي نووایمي فرمودنود   

جهت همانوا ايجواد سواز و کوار موديريت هويوت و شناسوايي کواربران         

 .در فضاي سايبري است
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وي با بيان اينکه سازمان ثبت احوال کشور با ايجاد پايگاه 

هاي اطالعاتي  اطالعات جمعيت کشور که يکي از بزرگترين بانک

ي همراه متعاقب آن صدور کارت شناسايي مل :در کشور است گفت

الت سنتي و دستي در تمامي شاياني به تعامبا شماره ملي کمک 

رده و در حال حاضر کاربرد هاي اقتصادي و اجتماعي ک فعاليت

هاي  ه شهروندان ايراني و دستگاهوزمرهاي راي در فعاليت گسترده

 .اجرايي دارد

با توجه به گسترش روز افزون : دکتر نایمي اردکاني ایهار کرد

ايبري، نياز به تغيير ماهيت مبادله اطالعات و خدمات در فضاي س

هاي هوشمند هاي شناسايي ملي موجود و تبديل آن به کارتکارت

اي که بتوان از آن براي تشخيص و تصديق هويت و  به گونه ملي

به تبع آن صحت اعتبار و اصالت کاربران در فضاي ديجيتالي 

میرح و بر اساس مصوبه اسفند ماه  2914استفاده نمود، از سال 

 . در دستور کار قرار گرفت  عالي فناوري اطالعات، شوراي

اي میمئن  کارت هوشمند ملي به عنوان وسيله: وي تصريح کرد

براي شناسايي نقش آفرينان در فضاي سايبري به منوور تشخيص 

هويت شهروندان براي ورود به فضاي ديجيتالي و مبادله اطالعات، 

بدون شک ساير . محتوا و خدمات داراي اهميت حياتي است

سازي فضاي ديجيتالي به ويژه براي امور اجتماعي و  اقدامات امن

انجام پذيرد که بايست توسط نهادهاي ذيربط فرهنگي مي

هاي خوبي در اين رابیه صورت گرفته که  خوشبختانه پيشرفت

 .توسط مسئولين مربوط قابل ارائه است

قانون  44اده م( د)مجله شوراي اسالمي در بند : ايشان فرمودند

 برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، سازمان ثبت احوال را

 

مویف به توليد کارت هوشمند ملي و صدور کارت براي آحاد 

 .مردم در سراسر کشور تا پايان برنامه پنجم توسعه نموده است

ر سازمان در انجام اين مهم پروژه سامانه کارت هوشمند ملي د

احوال با استفاده از متخصصين داخلي آغاز گرديد که هم  ثبت

اکنون مراحل طراحي و ساخت اين سامانه و تأمين تجهيزات 

برداري  زيرساختي مورد نياز سامانه به اتمام رسيده و آماده بهره

هروندان استان قم و په از و صدور کارت هوشمند ملي براي ش

 .باشدآن بتدريج در سیح کشور مي

طرح توليد و توزيع کارت هوشمند ملي با استفاده از : وي افزود

تجهيزات و نرم افزارهاي پيشرفته باعث خواهد گرديد که 

شهروندان در سراسر کشور قادر باشند با حضور در فضاي 

ا به صورت مجازي و سايبري کليه خدمات مورد نياز خود ر

 .الکترونيکي دريافت نمايند

انجام اين مهم در صورتي محقق  : يادآور شدجنا  آقاي نایمي 

هاي ذيربط نسبت به طراحي، خواهد گرديد که کليه دستگاه

هاي الکترونيکي مورد نياز طرح، با سازي سامانه  ساخت و پياده

  .همکاري سازمان ثبت احوال اقدام نمايند

همچنين از مجله شوراي اسالمي : ایهار کرد نایمي اردکاني

هاي رود که در ايجاد زير ساختو دولت محترم انتوار مي

قانوني، مالي و اجرايي سازمان ثبت احوال کشور را ياري نمايند 

ترين پروژه فناوري اطالعات و  تا بحول و قوه الهي بزرگ

ميليون  01ارتباطات کشور با تحت پوشش قرار دادن بيش از 

نفر از شهروندان و روستائيان در سراسر کشور با موفقيت به اجرا 

 .در آيد

 



  

خود را پنهانى نصيحت کند، او را آراسته و اگر آشکارا نصيحتش ( دينى)هر کس برادر (: ع)م حسن عسگرياما

 .نمايد ارزش او را کاسته است
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هاتازه  

 

 

هوشمند ملي تنها عامل اتصال کارت 

 جامعه با دولت الکترونیک است

 

نوارت و بازرسي سياسي وقضايي سازمان بازرسي معاون  

از کارت هوشمند ملي تنها عامل اتصال آحاد  کل کشور

مهدي جنا  آقاي   .کرد جامعه با دولت الکترونيک ياد

 احوال کشور زمان ثبتاميري اصفهاني در بازديد از سا

تواند  هايي است که مي اين سازمان داراي یرفيتي: افزود

 .مسير توسعه را راهبري کند

وي با اشاره به اين که کارت هوشمند يک بستر زيرساختي 

براي کل کشور و مديريت آن نيز بر عهده سازمان ثبت 

براي انجام صحيح و به : است، اضافه کرد کشور احوال

تا آخر با همين  ته شده راموقع اين کار بايد زيربناي گذاش

برخوردار  اين کارت از امنيت بااليي .جديت پيگيري کرد

هايي مثل امضاي الکترونيک به آن اضافه  است و قابليت

 . شده است

 

 

 

آيین نامه اجرايي کارت هوشمند به تصويب 

 . هیات وزيران رسید
 

بنا به پيشنهاد  12/1/2932وزيران در جلسه مورخ هيئت  

هاي کشور، ارتباطات و فناوري اطالعات و معاونت  وزارتخانه

ريزي و نوارت راهبردي رييه جمهور و به استناد بند  برنامه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ( 44) ماده( د)

را آيين نامه اجرايي مربوط  -2913مصو   -اسالمي ايران 

 .نمود تصويب

 

 



  

 .سکوت مؤمن تفکر و سکوت منافق غفلت است(: ع)امام علي
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قیعه جديد ذخيره ساز اطالعات در انتهاي کابل کيبرد 

شود تا کليه کلمات تايپ شده را در خود ذخيره  نصب مي

ها،  نت نمايد اين قیعه اکثراً در دانشگاهها، ادارات، کافي

بنابراين . شود هتلها و فرودگاهها استفاده مي نمايشگاهها، 

 را وارد کساني که در اين مکانها اطالعات حسا  بانکي خود

شوند بايد بيشتر  کنند يا وارد سايتهاي مهم ديگر مي مي

  .مراقب باشند

په از اينکه شما اطالعات حسا  بانکي را وارد کرده و 

حسا  شما  توان مجدداً کنيد براحتي مي کامپيوتر را ترك مي

ايد در اين قیعه  را باز کرد زيرا تمام کلماتي که تايپ کرده

  .سياه ذخيره شده است

بنابراين قبل از استفاده از کامپيوتر در چنين اماکني پشت 

اي  کامپيوتر را چک کنيد تا از عدم وجود چنين قیعه

 اطمينان حاصل نمائيد

العات توان اط هاي ديگر مي بسياري از روش با اين روش و

هاي عمومي سرقت کرد  حسا  بانکي شما را در مکان

مراکز عمومي حسا  اين تاجايي که ممکن است در بنابر

 .حتي محل کار .بانکي خود را چک نکنيد

 

 

 

 (در انتهاي کیبرد. ) ها باشیم نت مراقب اين قطعه ذخیره ساز اطالعات در کافي
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 .آورد مى ميان دوستان انس والفت پديد و کند مى رازياد هايخوش اخالقى روز(: ع)امام علي 
 

 

 !رمز خود را وارد نکنيد: بهترين دفاع .1

پشت کامپيوتري که به آن اطمينان نداريد، اطالعات 

هيچ . بانک خود را وارد نکنيد/مهم مانند رمز ايميل

راهي وجود ندارد که میمئن شويد اطالعات شما 

 . شود ذخيره نمي

 

 .روشي غير از رمز استفاده کنيد .9

ها قادرند به جاي رمز اينترنتي، به  بسياري از بانک

اين توکن . بدهند افزاري توکن امنيتي سختشما يک 

کند که زمان  هر بار يک شماره رمز جديد توليد مي

بنابراين اگر اين شماره رمز لو . انقضاي کوتاهي دارد

برود به سرعت منقضي شده و ديگر به کار نخواهد 

  .آمد

 

صفحه نمايش از صفحه کليدهاي روي  .6

 (کاربرد محدود. )استفاده کنيد

صفحه کليدهاي روي صفحه براي کاهش ريسک از 

. استفاده کنيد( On-Screen Keyboard) نمايش

اين صفحه کليدها به شما اجازه تايپ کردن با ماوس 

افزاري  برابر قیعه سخت دهند و بنابراين در را مي

 . معرفي شده در اين شايعه امن هستند

 

 

هايي که فقط ضربات کليد را KeyLoggerهمچنين 

فايده  کنند در برابر اين صفحه کليدها بي ضبط مي

 .خواهند بود

افزارهاي بسياري  اما با اين روش هنوز هم نرم: هشدار

 . قادر به ذخيره رمز شما هستند

 

از ترکيب ماوس و صفحه کليد براي تايپ  .4

 (کاربرد محدود. )استفاده کنيد

در اين روش هنگام تايپ کلمه عبور، روي کادرهاي 

کنيد و حروف اضافي  مختلف در صفحه کليک مي

يا مثال در بين حروف . کنيد ميتصادفي را در آنها وارد 

کلمه عبور، حروف تصادفي وارد کنيد، سپه با ماوس 

 .کنيد کاراکترهاي اضافي را انتخا  کرده و پاك مي

افزارهاي بسياري  اما با اين روش هنوز هم نرم: هشدار

  .قادر به ذخيره رمز شما هستند

 

 مقابله با ابزارهاي جاسوسي کیبورد
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