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 19اهم فعاليتهاي انجام شده در خصوص کارت ملي هوشمند در سال 

 

 

  زيرساخت کليد عمومي»ي  با سامانهدر ارتباط » 

o  بررسي و تصويب اسنادCP ,CPS 

o معرفي کلیدداران جهت برگزاري تشريفات مديريت کلید 

o  آماده سازي و تجهیز اتاقهايSafe  و اتاق تشريفات بر اساس طرح ارائه

 شده

o نصب و راه اندازي سامانه 

o ها دي ويکپارچه سازي با ساير سامانهپیکربن 

o شروع به کار و تولید کلید وگواهي ديجیتال 

o  ها هاي کاربران ومديران سامانه توکنصدور 

o مین سايت پشتیبان مرکز ريشه در اداره کل ثبت احوال مشهدتأ 

 

 

 

 ها تحويل نهايي سامانه واجراي آزمايشي 

 

  کارت»با بخش در ارتباط» 

o هاي تولید شده توسط پیمانکار  تحويل کارت 

o  برگزاري جلسه با حضور پیمانکار به جهت بررسي وتوافق روي کیفیت

 کارتهاي دريافت شده

o   انجام اقدامات الزم و آمادگي به منظور تحويل گرفتن کارتهاي خام 

o  تحويل کارتها به سازمان پس از کنترل کیفیت(IQC ) 

 

  ماشين صدور»در ارتباط با» 

o نهايي سازي و تطبیق سايت پلن صدور 

o نظارت بر حمل و انتقال و نصب ماشین صدور 

o مطابق برنامه نظارت بر تست ماشین صدور 

o  تکمیل آزمونSAT و برگزاري آزمون نهايي به جهت اطمینان از عملکرد پايدار ماشین صدور 
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و تقوا يک درجه باالتر از ايمان است و به فـرزنـد آدم چيزى  مان يک درجه باالتر از اسالم استاي(: ع)امام رضا 

 .بـاالتـر از يقيـن داده نشده است
 

 خدمات شهروندي»ي  هدر ارتباط با سامان» 

o  کلیدهاي واقعي تولید شده  اساسپیکربندي سامانه بر 

o راه اندازي و تجهیز دفتر پیشخوان نمونه 

o  هاي  هماهنگي ارتباط سامانهبرگزاري جلساتIMS  و خدمات شهروندي به منظور تحقق تست يکپارچگي واقعي سامانه هايIMS  و

 خدمات شهروندي

o  بخش هاي تکمیلي سامانه ي خدمات شهروندي پس از نصب و راه اندازي سامانه ي خدمات شهروندي آزمون 

o  پیگیري فعالیت هاي پیمانکارIMS به جهت تکمیل سرويس هاي مورد نیاز  

o در خصوص اسکنرهاي اثرانگشتهاي پیمانکار  کاتبات و پیگیريهاي الزم با شرکتم 

o استان خدمات شهروندي در تحت وب قم در خصوص راه اندازي سامانه  استان رگزاري جلساتي در اداره کل ثبت احوالهماهنگي و ب 

 قم  

o آماده سازي تجهیزات ثبت نام جهت ارسال به نمايشگاه دست آوردهاي دولت در محل وزارت کشور 

o  اطالعات ايثارگران و ثبت نام کارت هوشمند ملي و تنظیم بنیاد شهید در خصوص نحوه جمع آوري با هماهنگي و برگزاري جلسات

 تفاهم نامه

o هماهنگي، پیگیري و ارسال مشخصات تجهیزات مورد نیاز جهت دفاتر پیشخوان براي سامانه خدمات شهروندي 

o همچنین ام خدمات شهروندي و شرکت در همايش حقوقي ثبت احوال در محل دانشگاه تهران و ارايه تجهیزات و سامانه ثبت ن

 هاي کارت هوشمند ملي  نمونه

o هاي خدمات شهروندي و مديريت کارت ر محل متیران در رابطه با سامانهشرکت در کارگاههاي آموزشي د 

o رت هوشمند محل ستاد سازمان جهت ثبت نام کا هماهنگي و پیگیريهاي الزم در خصوص مکان يابي و تجهیز دفتر پیشخوان نمونه در

 ان ملي از کارکنان سازم

o پاسخگويي و پیگیريهاي الزم با استانها در خصوص سامانه خدمات شهروندي نصب شده و ارجاع به کارشناسان مرتبط جهت حل مشکل 

o آوري  راي کارکنان شاغل در ايستگاه جمعهاي الزم جهت برگزاري کالسهاي آموزشي سامانه خدمات شهروندي ب پیگیري و هماهنگي

 اطالعات در محل سازمان

o مراه کارشناسان معاونت فناوري ه ماموريت به استانهاي قم و سمنان و اطمینان از نصب صحیح سامانه خدمات شهروندي به انجام

 اطالعات
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برد و عقل را به  چون براى عاقل مشكلى پيش آيد، غم خود را با هوشيارى و دورانديشى از ميان مى(: ع)امام حسين

 .دارد مى جويى وا چاره

 

  ساخت و يكپارچه سازي تامين زيردر حوزه ي 

o ها  ارائه ي طرح جامع زيرساخت سامانه 

o  آماده سازي اتاقNOC  و ادمین در محل ديتاسنتر سازمان ثبت احوال 

o پیشبرد کابل کشي سرورها 

o  پیشبرد تنظیمIP ها و نصب ديسک اولMSA 

o هاي ديوار آتش تکمیل پیکربندي دستگاه 

o  تکمیل به روزرسانيfirmware سرورها 

o  نصبHSMهاي در نظر گرفته شده مانه ي زيرساخت کلید عمومي در رکهاي سا . 

o هاي عامل روي سرورها نصب و تنظیم نهايي سیستم . 

o  ي اتاق تست منفي دو  نصب و راه اندازي تجهیزات و شبکهپیشبرد(Integration room ) 

o ي  نصب سامانهCQC  و آماده سازي به منظور اجراي سناريوي تستCQC  وCMS 

o ي میلینگ دستي و آماده سازي به منظور اجراي سناريوهاي تست با  نصب سامانهCMS 

 

 مديريت کارت»ي  در ارتباط با سامانه» 

o ي  نصب سامانهCMS  در محیطlive  سازمان ثبت احوال 

o تولید کلید 

o ها دي ويکپارچه سازي با ساير سامانهپیکربن 

 

  مديريت کليد»در ارتباط با سامانه ي» 

o ويندوز سرور استاندارد برا ي نصبKMS 

o  نصب و راه اندازي سامانه 

o ها يکپارچه سازي با ساير سامانه دي وپیکربن 

o  دوره جلسات تشريفات کلید  1برگزاري 
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 19فعاليتهاي آموزشي در سال 

 هاي کارت  سامانهکارشناس و اپراتور  ،ادمین هاي دهي نیرو سازمان

 هوشمند ملي

  92برگزاري دوره آموزش سامانه هاي کارت هوشمند ملي براي 

 ها  نفر از ادمین و کارشناسان سامانه

  برگزاري يک دوره کارگاه آموزشي سامانه خدمات شهروندي براي

ا به نفر از معاونین آماروانفورماتیک و کارشناسان کلیه استانه 39

 مدت يک هفته

  دوره از دوره مصوب در  9آماده سازي محتوا و سواالت مربوط به

مرکزآموزش و پژوهش در ارتباط با کارت  32تقويم آموزش سال 

 هوشمند ملي 

  شرکت در نمايشگاه يکصدمین سفراستاني ريیس جمهور و هیئت

 دولت در مشهد به مدت يک هفته

 نظام در پرتو قانون  شرکت در اولین نمايشگاه دستاوردهاي

 روز 9اساسي به مدت 

 شرکت در جلسات کمیته راهبري آموزش 

 شرکت در جلسات شوراي فرهنگ سازي و اطالع رساني 
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 .حكمت گمشده هر مومن است حكمت را هر کجا که يافتي فراگير، زيرا(: ع)امام علي
 

 19زير پرتال در سال 

 ها و خبرهاي مرتبط با  درج اخبار جلسات تشکیل شده و برگزاري همايش

 زيرپرتال کارت هوشمند ملي در 

 و درج در زيرپرتال 12الي   21هاي  شماره تهیه ماهنامه 

 

 

 19در سال  مربوط به  پايلوت کارت هوشمند ملياعتبارات 

  2931تهیه جدول پیش بیني بودجه کارت هوشمند ملي براي سال 

  تهیهR.F.Q  جهت ارائه الگوي بهینه و موجه اقتصادي و مالي  انتخاب مشاور

گذاري، اجراء و ارائه خدمات طرح کارت  منظور جلب مشارکت در سرمايه به

 هوشمند ملي

  تهیهR.F.P  جهت ارائه الگوي بهینه و موجه اقتصادي و مالي  انتخاب مشاور

گذاري، اجراء و ارائه خدمات طرح کارت  منظور جلب مشارکت در سرمايه به

 هوشمند ملي

  در جلسات تهیه پیشنهاد براي بررسي امکان توسعه در داخل کشورشرکت 

 

 19کنترل پروژه در سال 

 پیمانکار ارسال شده توسط ملي پیشرفت ماهانه طرح کارت هوشمند  گزارشات بررسي و اعالم نظر در مورد 

  حوزه کارت هوشمند در قالب فعالیتهاي طرح تحرک2931تهیه وتنظیم فعالیتهاي سال 

 متقاضیان و دستگاههاي اجراييتنظیم گزارش از طرح کارت هوشمند جهت ارسال براي  تهیه و 

 تنظیم گزارشات ماهانه طرح تحرک 

 تنظیم قرارداد جهت تدوين استاندارهاي مربوط به کارت هوشمند ملي  وبرگزاري جلسات مربوط 

  برگزاري جلسات بررسي و ترجمه استانداردISO/IEC 24727 
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 .، بهترين احسان و باالترين مرتبه ايمان استايثار(: ع)امام علي

 

 کارت از استفاده يسازمان ابعاد و خچهيتار

 يكيالكترون ييشناسا

 

از  1111 سال نوامبر دري کیالکترونيي شناسا کارت از استفاده

 دهینام ’Bürgerkarte‘ که کارت، نيا. شد آغاز دولت طرف

 بدده کیددالکترون دولددت خدددمات ي ارائددهي بددراي بسددتر شددد،

يي شناسا در ،تیامن کارتي ا هيپاي ها يژگيو. است شهروندان

 ارتباطي برقرار امکان نیچن هم. است يتالیجيدي امضا و افراد

 امکاندات . بود فراهمي رمزنگار امکانات با محرمانه صورت به

open standard  وopen interface فدراهم ي نحدو  به 

. باشدند  داشدته  چندگانده ي سازگار تیقابل ها کارت تا بود شده

 از اسدتفاده  و دید تول موضدوع ي دولت وي خصوص بخش نيچند

ي ا لهیوس عنوان به کارت نيا. اند داشته برنامه در را کارت نيا

 بدداي حلد  راه و کیددالکترون دولدت ي هددا يازمندد ین رفددعي بدرا 

 .است شده اجرا متفاوتي ها ستمیس در باالي سازگار

. کند نام ثبت کشور نياي مرکز ثبت در بايدي شياتر شهروند هر

 يا و  Tokenيک از خاص صورت به شهروند هر ن،يا بر عالوه

 کارت عنوان به ،(سالمت مهیب کارت بانک، کارت) Token نيچند

 .کند يم استفاده ارائه، قابلي شهروند

 :است ريز صورت به ،Token نوع برحسبي ساز فعال نديفرآ

 ي براي ساز فعال نديفرآ ازمندیني بانکي ها کارت

 حضور مستلزم نام، ثبت. است تیفیکي ها نامهیگواه

 .است( يرسم اسناد دفاتر بانک،) ثبت دفاتر دري کيزیف

 در) نترنت،يا قيطر از هم سالمت، ي مهیب کارت نام ثبت 

 صورت ثبت دفاتر قيطر از الزمي ها ييشناسا که يصورت

 نام ثبت دفاتر دري کيزیف حضور قيطر از هم و( باشد گرفته

 .پذير است امکان
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  .کس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب کنهر  (:ع)صادق ام ما

0 
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 يشهروند کارت عنوان به همراه تلفن نام ثبت، 

 خدمات نام ثبت دفتر دري کيزیف حضور ازمندین

 طيشرا بودن فراهم صورت در البته. است ليموبا

 .است ريپذ امکان نیز نترنتيا قيطر از نام ثبت

 گددريد Token ،ي خدددمات ي ارائدده بدده منظددور هددا

 ،يعمدوم  خددمات  ايي يد دانشدجو  خدمات چون هم

 دفداتر  يدا  وي شخصد ي هدا  دپارتمدان  بده  توانند يم

 .شود واگذاريي دانشجو

 

 الكترونيكي هويت مديريتهاي  سيستم وضعيت

 بر مشتمل را الکترونیکي هويت مديريت جامع سیستم اتريش

 ئهاار الکترونیک دولت خدمات ارائه براي شهروندي کارت

 براي که است مفهومي شهروندي، کارت. است کرده

 بخش در هم و دولتي بخش در هم مختلف هاي استفاده

 تاکنون که مواردي بیشترين. شود مي گرفته کار به خصوصي

 :از عبارتند اند شده اجرا

 بانکي خدمات کارت 

 سالمت ي بیمه کارت 

 هويدت  احراز عنوان به توانند مي که موبايل خدمات 

 .شود استفاده

 

 

 

 و الكترونيكي هويت مديريت سيستمهاي  کاربرد

 ها آن ارزيابي

 کاربردها( الف

 شرح به شهروندان کارت از طرف ارائه قابل خدمات ترين مهم

 :است زير

 آنالين صورت بهي مالیات خدمات ي ارائه 

 اينترنت طريق از بانکيهاي  حل راه ي ارائه 

 اجتماعي مینأت 

 ارزيابي( ب

 :مزايا

 ریید تغ بده ي چنددان  ازید ن شدده ي زير برنامهي فن اقدامات 

 .ندارند

 اند داده انتخاب حق شهروندان به کارت، صادرکنندگان. 

 هاي پرتال مانند خصوصي، بخش کاربردي هاي برنامه 

 .هستند استفاده قابل بانکي،

میزان مشارکت شهروندان، کمتر از حد مورد انتظار  :معايب

 .است

 يكيالكترون تيهو تيريمد ستميس يفن رساختيز

 

 بخش دو به توان يم حاضر، حال در را يشهروند کارت

 همراه تلفن از استفاده و هوشمند کارت ي هيپا بري ها ستمیس

 دو به توان يم را هوشمند کارت بري مبتن ستمیس. کرد میتقس

 و خدمات ي دهنده ارائهي ها يژگيو براساس هم از مجزا نوع

 .کردي بند میتقس آن صادرکننده
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 مستندات پروژه :منبع

 

 

 کار PKI اساس بر شهروندان،ي کیالکتروني ها کارت تمام

ي برا دیکل جفت يک: دارند دیکل جفت دو يک، هر. کنند يم

 احرازي برا دیکل جفت يک وي رمزنگار اي يتالیجيدي امضا

 لهیوسه ب يا وي خصوص بخش توسط ها نامهیگواه. تيهو

 .شوند يم صادر 2ياجتماع ي مهیبي ها سازماني اصل مجتمع

 جادياي ابزارها از هوشمند، کارت بري مبتني ها ستمیسي تمام

. کنند يم استفاده، (SSCDs) نانیاطم قابلي تالیجيدي امضا

ي برا +Common Criteria (EAL4ي ها نامهیگواه

ChipOS ،EAL5+ ي دسترس قابل(  تراشه پلتفرمي برا

 .هستند

 از يک چیه. شود يم استفاده ID1 فرمت باي تماسي ها کارت

 استفاده مسافرتي برا سند عنوان به ،يشهروندي ها کارت

ي ها يژگيو از ، در ضمنندارند ICAO يا و شوند ينم

 نظیر گر،يدي کاربردي ها برنامه. ندارندي ا بهرهنیز ي کيومتریب

 ک،یالکتروني بانکدار و ATM خدمات کارت سالمت، کارت

 ي اندازه. است دسترسدر  با توجه به صادرکننده کارت،

EEPROM يعاد صورت به، k 91 است. 

 از براي امنیت و RSA از همراه، تلفني تالیجيدي امضاي برا

 .شود يم استفاده HSMي افزار سختي ها ماژول

 

 

 يكيالكترون تيهو تيريمد ستميس يحقوق رساختيز

 

 که شياتر کشور دري کیالکترونيي شناسا کارتي براي قانون ساختار

 :است ريز موارد شامل شد، گرفته کار به ،1111 سال از

 E-Government Act و شد کارگرفته به 1119 سال از 

 کیالکترون دولت که استيي ها تیفعال ي هیکل ي رندهیدربرگ

يي شناساي ها کارت خصوص در. کند يم ایمه را آن

 استفاده چگونه آن از که کند يم مشخص قانوني کیالکترون

 .شود

 Federal Act on Registration 1111 سال در که 

 Register of با مرتبط موارد کننده نییتع شد،ي بازنگر

Residents Central است. 

 Source PIN Register Regulation، 1112 سال در 

ي ضروري ها تیفعال کننده نییتع شد، گرفته کار به

sourcePIN Register Authority کارت اجراي در 

 .استي شهروند

 E-Government Sectors Delimitation 

Regulation، در و شددد گرفتدده کددار بدده 1119 سددال در 

 مشخصي ها بخش در دادن زییتم قابل کهي دولتي ها بخش

 .کننده است تعیین هستندي کیالکترون کارت ستمیس مدل

 Administrative Signature Regulation، در کدده 

ي فند  الزامدات  ي کنندده  نییتع ،شد گرفته کار به 1119 سال

 .استي شهروند کارتي برا

 

 
- Main Association of Social Insurance Organizations 
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 ها درباره مهندسي ارزش در سازمان

 

تالشي است سازمان ( Value Engineering)مهندسي ارزش 

از ) هاي يک طرح  يافته که با هدف بررسي و تحلیل تمام فعالیت

گیري تفکر اولیه تا مرحله طراحي و اجرا و سپس  زمان شکل

شود و به عنوان يکي از  انجام مي( اندازي و بهره برداري راه

هاي  هاي اقتصادي در عرصه فعالیت روش کارآمدترين و مهم ترين

 .مهندسي، شناخته شده است

اينکه به تمام مهندسي ارزش در چارچوب مديريت پروژه، ضمن 

بخشي از کار را قطعي و مسلم  کند، هیچ اجزاي طرح توجه مي

ن کمتر براي رسیدن به مرحله مهندسي ارزش، زماهدف . داند نمي

 .ها و کاستن از کیفیت کار است هبرداري بدون افزودن بر هزين بهره

زون فناوري، هاي اجرايي و توسعه روزاف افزايش پیوسته هزينه    

ها را که نقش در ارتقاي کیفیت ندارند و  حذف آن بخش از هزينه

. باشند، الزامي ساخته است مي از لحاظ اجرايي نیز غیرضروري

هاي اجرايي با توجه به  کارگیري مهندسي ارزش در پروژه به

پیچیدگي کارها به ويژه در طرح هاي بزرگ اجرايي، مي تواند به 

. ها تبديل شود ون و چراي مديريت در کنترل هزينهابزار بي چ

هدف اين روش، از میان برداشتن يا اصالح هر چیزي است که 

شود، بدون آنکه آسیبي  هاي غیرضروري مي هزينه وجب تحمیلم

 . به کارکردهاي اصلي و اساسي طرح وارد آيد

 

اي متشکل از چندين روش فني  مهندسي ارزش، مجموعه

است که با بازنگري و تحلیل اجزاي کار، قادر خواهد بود، 

اجراي کامل طرح را با کمترين هزينه و زمان تحقق 

هاي  مقوله نه فقط هزينه ه طرح در اينهزين. بخشد

برداري،  هاي مالکیت شامل بهره طراحي و اجرا بلکه هزينه

هاي مصرف در سراسر دوره  تعمیر و نگهداري و هزينه

 .شود یز شامل ميعمر مفید طرح را ن
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 .شود برد و موجب الفت و همبستگى مى انصاف، اختالفات را از بين مى(: ع)امام علي
 

هاي مهندسي ارزش مي تواند موجب اصالح و ارتقاي کیفیت  روش

فرآيندهاي تولید صنعتي و انجام طراحي هاي جديد در هر مرحله از 

توان در  آنکه روش مهندسي ارزش را ميبا . يک پروژه اجرايي گردد

تمام مراحل يک پروژه اجرايي بکار گرفت، اما بیشترين مزاياي آن 

ريزي و طراحي  ي شود که در نخستین مراحل برنامهزماني حاصل م

 .به کار گرفته شود

امروزه استفاده از فناوري مديريت مهندسي ارزش به طور موثر در     

 :بکار مي رودموارد بسیاري مانند زير 

  صنايع 

 راه و ترابري 

   خدمات  

 مهندسي محیط زيست  

 کشاورزي 

 تصمیم سازي مديريتي و فني تصمیم گیري بهینه فردي   

   عمرانيطرحهاي  

اي از رويکردها و عملکرد الزم  برنامه کاري مهندسي ارزش ارائه   

د که باش واب بهتر و موثرتر براي مساله ميبراي به دست آوردن ج

 :باشد شامل هفت فاز به شرح ذيل مي

 فاز عمومي .9

 فاز اطالعات .2

 فاز عملکرد .1

 فاز خالقیت .2

 

     
      

 فاز ارزيابي .2

 فاز بورس و توسعه .1

 فاز اجرا .9

در طول فاز عمومي روند را با سازمان دهي نیروي کار، .2

محدوده کار، مشخص نمودن تصمیم گیرنده، انتخاب 

و جهت دهي به  تخصیص عملکرد به هر کدام از اجزا

 .دهند کارگروهي سامان مي

از . شود يه ميدر فاز اطالعات مساله به اشکال خاص تجز. 1 

طور تمامي اطالعات مربوط به . گردد کلي گويي پرهیز مي

شود تا در تصمیم گیري کمک  آوري مي دقیق و معني دار جمع

 .نمايد

هايي است که براي  عملکرد مشتمل بر کلیه تالشفاز . 9

عملکردهاي اصلي و فرعي تعريف  .گیرد ارزش صورت مي

. گردد ترکیب دو کلمه فعل و اسم بیان ميعمل در . شوند مي

دهد و اسم  ملي است که جزء موردنظر انجام مياولي بیانگر ع

چیزي است که عمل روي آن  بیانگر شي مورد عمل يا آن

 .گیرد صورت مي

هاي جديد بکار گرفته  هاي خلق ايده در فاز خالقیت، روش. 9

رابطه با ها در  اين روش براي خلق انبوهي از ايده. شود مي

ها و غیره براي رسیدن به عملکرد  محصوالت، فرآيندها، روش

 .رود ملکردهاي تعريف شده بکار مييا ع

. مي شودالیت وادار در فاز ارزيابي، ذهن قضاوت گرا به فع. 2 

د گرديد تصفیه، هايي که در فاز خالقیت ايجا عقايد و ايده

 .شود تا پیشنهاد موردنظر حاصل شود اصالح و ترکیب مي
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تصفیه، ارزيابي و مقايسه شد  هاي خالقي که در باال ايده. 1    

با . گیرند بررسي در معرض تجديدنظر قرار مي در فاز تحقیق و

فاده از استانداردهاي ملي از مشاورين صنعتي و استکمک گرفتن 

 .هاي منطقي منجر به عملي با هزينه پايین مي گردد راه حل

منابع، )يي از قبیل چه چیز احتیاج است؟ در فاز اجرا جنبه ها. 2

موردنظر قرار گرفته و پس از ( بودجه، زمان، افراد، کمک، غیره

 .شود ميمیم گیرنده مراحل اجرايي آغاز تايید تص

با مطالعاتي که درباره مهندسي ارزش به عمل آمده است     

 .شود رآيند بکار گرفته ميحدود بیست و چهار روش در ضمن ف

شرايط برنامه کاري و روش ها همگي به منظور بهبود ارزش   

در ذيل . شود محصول يا يک پروژه بکار گرفته ميبراي يک جزء 

 :شود به چند مورد از روش ها اشاره مي

 

 .از روابط انساني خوب بهره بگیريد .2

 .از کلي گويي پرهیز کنید  .1

 .کارگروهي را حمايت کنید .9

 بر موانع فائق آيید .9

 ذهن خود را فعال کنید .2

 ساده سازي کنید .1

 .ها را ترکیب و تصفیه کنید ايده .2

 .از استانداردها استفاده کنید .1

  

را آنچنان خرج کنید که انگار پول  پول  .3

 .خودتان است

 .به کمک هاي انجام شده اعتراف کنید .21

 

موضوع مهندسي ارزش در برخي از  2921در ايران از سال 

ريزي  و سازمان مديريت و برنامهدانشگاه ها، وزارت نفت 

 . يي در اين زمینه برگزار شدمطرح گرديد و سمینارها( سابق )

تدوين دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهاي  

ريزي  برنامهخدمت مهندسي ارزش توسط سازمان مديريت و 

اي را  دورنماي روشن و امیدوار کننده 2923در سال ( سابق)

براي توسعه فرهنگ و به کارگیري مهندسي ارزش و تدوين 

. موده استالزامات قانوني و رفع موانع در اين زمینه ترسیم ن

در حال حاضر اجراي مهندسي ارزش جنبه جدي به خود 

 .گرفته است

. مهندسي ارزش در دنیا کارآيي خود را اثبات کرده است    

به گزارش انجمن آمريکايي مهندسان ارزش به ازاي هر 

يک دالر سرمايه گذاري براي اجراي مهندسي ارزش چیزي 

اجرايي بدست هاي  دالر صرفه جويي در هزينه 29/9ود حد

آمده است و هر ساله میلیاردها دالر در آمريکا و ساير 

جراي مهندسي ارزش کشورهاي دنیا با بکارگیري و ا

 .شود جويي مي صرفه

 .شناسد، شايسته است دلش از بيم و اميد به او خالى نباشد که خداى سبحان را مىکسى (: ع)امام علي

 



 

 

 

 

هاتازه  

 

ناظمي اردکاني در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین جناب آقاي 

اجالس روساي ثبت احوال کشورهاي عضو سازمان همکاري 

با اشاره به اينکه استفاده از کارت هوشمند ملي در ( OIC)اسالمي 

: بسیاري از کشورهاي عضو هنوز آغاز نشده است، گفت

معماري اين  کنندگان تصويب کردند طراحي و شرکت

اي باشد که بتواند در آينده  نوع کارت ها به گونه

 .رواديد شودجايگزين 

 کشور وي انتقال تجارب و آموزش کارشناسان حوزه ثبت احوال

هاي نوين هستند و همچنین  براي کشورهايي که فاقد فناوري

فراهم آوردن زمینه ايجاد يک سازمان بین المللي ثبت احوال 

ا از ديگر مصوبات اجالس روساي زيرنظر سازمان ملل متحد ر

 .ري اسالمي دانستاحوال کشورهاي سازمان همکا بتث

با اشاره به اينکه برخي اتباع  کشور رئیس سازمان ثبت احوال

: خارجي در کشورهاي اسالمي فاقد مدارک هويتي هستند، گفت

همچنین  ارائه تسهیالت ويژه و اسناد هويتي براي اين افراد و

هاي نامتجانس در اين کشورها از مصوباتي  قضازدايي براي تغییر نام

قرار : وي گفت. تصويب شرکت کنندگان در اجالس رسیدبود که به 

 .است اجالس دوم در کشور امارات برگزار شود

 

، از موافقت کشورهاي اسالمي براي استفاده از کارت هوشمند ملي به جاي جناب آقاي ناظمي اردکاني

 .گذرنامه خبر داد
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بخل ورزد، چند برابر آن را در راه غير خداپسندانه هزينه کس از خرج کردن مالى در راه خداپسندانه هر(: ع)امام باقر

 .خواهد کرد
 


