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آمار و انفورماتیکزمان ثبت احوال کشور ـ معاونت 

 یجیتالد یتهو یکبعنوان  یرانیجسته است، و در دست هر ا

راستا،  ایندر . الملل خواهد بود ینسبب مباهات در سطح ب

 جهانیاطالعات و بهبود رتبه  فناوري جهانی هاي شاخص

دف ه ینبه ا یابیدست یهعرصه، در سا یندر ا ایران

  .   گردد

به لحاظ تکنولوژیک و تجاري و حتی شغل آوري اطالعات کشور 

طبیعتا استفاده حداکثري از توان و منابع داخلی براي اجراي 

  .پروژه به دستیابی به این هدف کمک می کند

تر ـ

حضرت 

را به تمامی شیعیان 

.

پیش نویس سند چشم اندازپیش نویس سند چشم انداز
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زمان ثبت احوال کشور ـ معاونت سا

  المللی افزایش اعتبار ملی و بین

هوشمند با توجه به ابعاد و  ی

آن، امروزه بعنوان  یردامنه فراگ 

. یدآ یدولت و ملت به حساب م

 یتیامن, يظاهر يها یژگیو یث

بهره  یبروز بصورت مناسب يها

جسته است، و در دست هر ا

سبب مباهات در سطح ب

شاخصبهبود 

ایران عزیزکشور 

گردد یحاصل م

آوري اطالعات کشور ایجاد تحول در فضاي فن

عالوه بر اهداف اصلی نامبرده ، اهداف جانبی دیگري نیز براي پروژه 

افزایش اعتبار  یکی از مهمترین اهداف جانبی این پروژه

ایجاد تحرك در فضاي فن 

آوري اطالعات کشور 

طبیعتا استفاده حداکثري از توان و منابع داخلی براي اجراي . آفرینی است

پروژه به دستیابی به این هدف کمک می کند

ـشهادت مظلومانه اولین اخ

حضرت تابناك امامت و والیت 

را به تمامی شیعیان  )ع ( علی 

.نمائیمتسلیت عرض می 

پیش نویس سند چشم اندازپیش نویس سند چشم انداز
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افزایش اعتبار ملی و بین -2-10

یکارت مل يانجام پروژه ها

 ینآن و همچن يها یچیدگیپ

دولت و ملت به حساب م يبرا یالملل یناعتبار ب یک

یثکه از ح یکارت مل یکداشتن 

ها يآن از تکنولوژ یجیتالو د

ایجاد تحول در فضاي فن -2-11

عالوه بر اهداف اصلی نامبرده ، اهداف جانبی دیگري نیز براي پروژه 

یکی از مهمترین اهداف جانبی این پروژه. متصور است

ایجاد تحرك در فضاي فن هدف دیگر . است ملی و بین المللی
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آمار و انفورماتیکزمان ثبت احوال کشور ـ معاونت سا

  

 هايپروژه شرکت  اجراينه تنها در مقام  ايپروژه  چنین زيانداراه 

 يرا برا يگسترده و باز یاربس يخواهد نمود، بلکه فضا درگیررا  داخلی

ارائه دهنده خدمات به  يسازمانها یزدر جهت تجه یداخل يشرکت ها

از  گیريو بهره  الکترونیکیالزم جهت ارائه خدمات  هاي زیرساخت

  .هوشمند بوجود خواهد آورد ملیکارت 

 ملیپروژه کارت  اجراي برايکه  دستاوردهاییها و  انگیزهالبته اهداف، 

 دیدهاست که در باال  مواردياز  بیش بسیارتوان برشمرد،  میهوشمند 

شد که براساس مباحثات صورت گرفته، نظر  سعیمستند  ایندر . شد

حوزه و پژوهش  نایدر  مجربینانجام شده از خبرگان و  هاي سنجی

از ابعاد و  مختصريشوند و شرح  بیانصورت گرفته، عمده اهداف  هاي

پروژه کارت  اندازياست که راه  بدیهی. اهداف مطرح گردد اینشئون 

شده را محقق خواهد نمود  تعیین پیشهوشمند نه تنها اهداف از  ملی

آن  اجرايرا بصورت پنهان در خود دارد که پس از  دیگريبلکه اهداف 

  .مشخص خواهد شد

که  اینستهوشمند  ملینکته آخر در ارتباط با اهداف پروژه کارت 

شدند،  بیانو کالن  کیفیاهداف بصورت  اینشد،  دیدههمانگونه که 

کردن آنها به منظور مشخص شدن ارزش افزوده و  کمیلکن امکان 

 فتعریوجود دارد که متاسفانه در دامنه  کمیپروژه بصورت  دستاوردهاي

 براي مجالی آیندهاست که در  امیدگنجد، لکن  نمیسند  این برايشده 

  .آیدبه اهداف پروژه بوجود  کمیو  دقیقپرداختن 

حدیث

  شب قدر

  

 چگونه: شد سوال) السالم علیه( صادق امام از :قدر شب برترى 
  است؟ بهتر ماه هزار از قدر شب

 آنها در که ماه هزار در کار از شب آن در نیک کار: فرمود حضرت
   .است بهتر نباشد قدر شب

   :فرمود) السالم علیه( صادق امام : اعمال تقدیر 

 شب در آن تصویب و گیرد مى انجام نوزدهم شب در اعمال برآورد
   .سوم بیست شب در آن تنفیذ و ویکم بیست

 در) السالم علیه( باقر امام: گوید یسار بن فضیل : قدر شب احیاء 
 شد مى دعا مشغول رمضان ماه سوم  و بیست و یکم و بیست شب

 را صبح نماز رسید مى پایان به شب که آنگاه و آید بسر شب تا
.خواند مى
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آمار و انفورماتیکزمان ثبت احوال کشور ـ معاونت 

هاي شناسایی هوشمند از بسیاري از  نزدیک صاحب کارت

ا در خدمات عمومی ساده به صورت آنالین در خانه خودشان ی

هاي سلف سرویس بدون مراجعه به ادارات دولتی به 

  .شوند صورت شخصی بهره مند می

هایی که روي چیپ کارت  با اثر انگشت: مسافرت سریعتر

سازي سیستم ترخیص  شناسایی ذخیره شده است، امکان پیاده

و سیستم ترخیص خودرو  2004مسافر خودکار در دسامبر 

هاي  ها صف در این طرح. اهم شدفر 2005خودکار در آوریل 

  .زمانبر در نقاط کنترلی کاهش پیدا کرد

براي ترویج استفاده از فناوري اطالعات و خدمات الکترونیکی، تعداد 

هاي عمومی، و  زیادي ترمینال کامپیوتر با دسترسی اینترنت در کتابخانه

براي آسودگی شهروندان براي . اند مراکز خدمات عمومی نصب شده

 200روي کارت شناسایی هوشمندشان، بیش از 

هاي کارت هوشمند براي تسهیالت  ترمینال در حال حاضر با کارتخوان

بیشتر در استفاده از خدمات دولت الکترونیک و دیگر کاربردهاي تجارت 

  . الکترونیک تجهیز شده است

بر اساس این . افزاري براي کارت در نظر گرفته شده بوده است

د اندازه کارت باید طبق استاندار. کربنات یا یک ماده معادل با دوام و پایداري دمایی و کشش مکانیکی باال باشد

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و 

هنگ کنگهنگ کنگ  ( ( بخش بخش سومسوم  ))

1389

زمان ثبت احوال کشور ـ معاونت سا

  توجیهات استفاده کارت ملی

سازي کارت شناسایی ملی، جلوگیري از 

اما روي کارت موارد دیگري را نیز 

مثل کاربرد امضاي دیجیتال، دسترسی ساده به 

هاي الکترونیکی امن روي اینترنت و 

اما به طور . دیگر خدمات دولتی با کیفیت که در آینده عرضه خواهد شد

هاي از این قبیل در هنگ  کلی استفاده از کارت هوشمند براي استفاده

اند و  شدههاي مختلفی کارت ذخیره 

ها  ها و یا جایگزینی آن تواند از دزدي یا گم شدن داده

  .توسط افراد دیگر جلوگیري کند

امکان وجود چندین کاربرد، مثل گواهینامه 

دیجیتال و کارت کتابخانه، صاحب کارت شناسایی هوشمند 

ن تواند از مزایاي تسهیالتی استفاده از یک کارت با چندی

  .کاربرد به جاي به همراه داشتن چندین کارت بهره ببرد

کارت شناسایی هوشمند به عنوان زیرساختی 

در آینده . کند براي ارائه خدمات دولت الکترونیک کمک می

نزدیک صاحب کارت

خدمات عمومی ساده به صورت آنالین در خانه خودشان ی

هاي سلف سرویس بدون مراجعه به ادارات دولتی به  کیوسک

صورت شخصی بهره مند می

مسافرت سریعتر

شناسایی ذخیره شده است، امکان پیاده

مسافر خودکار در دسامبر 

خودکار در آوریل 

زمانبر در نقاط کنترلی کاهش پیدا کرد

براي ترویج استفاده از فناوري اطالعات و خدمات الکترونیکی، تعداد 

زیادي ترمینال کامپیوتر با دسترسی اینترنت در کتابخانه

مراکز خدمات عمومی نصب شده

روي کارت شناسایی هوشمندشان، بیش از  e-Certاده از استف

ترمینال در حال حاضر با کارتخوان

بیشتر در استفاده از خدمات دولت الکترونیک و دیگر کاربردهاي تجارت 

الکترونیک تجهیز شده است

  

افزاري براي کارت در نظر گرفته شده بوده است سازي کارت شناسایی هوشمند هنگ کنگ یک سري مشخصات سخت

کربنات یا یک ماده معادل با دوام و پایداري دمایی و کشش مکانیکی باال باشد

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و 

کارت ملی هوشمندکارت ملی هوشمند  هنگ کنگهنگ کنگ
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توجیهات استفاده کارت ملی - 8-4

سازي کارت شناسایی ملی، جلوگیري از  انگیزه اصلی هنگ کنگ از پیاده

اما روي کارت موارد دیگري را نیز . هاي غیر قانونی بوده است مهاجرت

مثل کاربرد امضاي دیجیتال، دسترسی ساده به . سازي کرده است پیاده

هاي الکترونیکی امن روي اینترنت و  ومی، تراکنشتسهیالت کتابخانه عم

دیگر خدمات دولتی با کیفیت که در آینده عرضه خواهد شد

کلی استفاده از کارت هوشمند براي استفاده

  :کنگ به صورت زیر قابل توجیه است

هاي مختلفی کارت ذخیره  ها در الیه داده: امنیت باال

تواند از دزدي یا گم شدن داده چیپ می

توسط افراد دیگر جلوگیري کند

امکان وجود چندین کاربرد، مثل گواهینامه : تسهیالت بیشتر

دیجیتال و کارت کتابخانه، صاحب کارت شناسایی هوشمند 

تواند از مزایاي تسهیالتی استفاده از یک کارت با چندی می

کاربرد به جاي به همراه داشتن چندین کارت بهره ببرد

کارت شناسایی هوشمند به عنوان زیرساختی : خدمات با کیفیت

براي ارائه خدمات دولت الکترونیک کمک می

  مشخصات فنی کارت ملی - 8-5

سازي کارت شناسایی هوشمند هنگ کنگ یک سري مشخصات سخت قبل از پیاده

کربنات یا یک ماده معادل با دوام و پایداري دمایی و کشش مکانیکی باال باشد مشخصات، ماده کارت باید از جنس پلی

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و 

کارت ملی هوشمندکارت ملی هوشمند
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آمار و انفورماتیکزمان ثبت احوال کشور ـ معاونت سا

ISO 7810 (ID-1)  و استانداردISO 7816 هاي مشخص شده در  و همچنین کارت باید نیازمنديICAO Doc 9303-Part 3 را برآورده کند .

  .شود تولید می laser engravingهاي هنگ کنگ با روش  شایان ذکر است که طبق تحقیقات به عمل آمده کارت

یا  1ي کارت شناسایی هوشمند هنگ کنگ در نظر گرفته شده بود سیستم کارت شناسایی هوشمندساز یکی از موارد دیگري که قبل از پیاده

SMARTICS پروژه . کند هاي شناسایی را پشتیبانی می تولید و تهیه نوع جدید کارتSMARTICS فناوري کارت هوشمند، سیستم بیومتریک ،

  .گیرد را در بر می ITو زیرساخت 

  :هاي زیر است شامل زیرسیستم SMARTICSپروژه 

  ROP2سیستم ثبت نام افراد .1

  هاي هوشمند ، شامل کارتCPMS3سیستم شخصی سازي و مدیریت کارت .2

SMARTICSزیرساخت .3

  

  هاي کاربري کارت ملی هوشمند حوزه -1- 8-5

  :کاربرهاي زیر در کارت شناسایی هوشمند هنگ کنگ موجود است

کاربردهاي مهاجرتی  

 مهاجرتیکاربردهاي غیر  

oگواهینامه دیجیتال  

oکارت کتابخانه  

oپیوند کیوسک سلف سرویس

کاربرد مهاجرتی . هاي غیرمهاجرتی را در کارت خود داشته باشد یا خیر صاحب کارت آزاد است که برنامه. وجود کاربردهاي غیر مهاجرتی اختیاري است

  .شوند که روي کارت ذخیره شده است شناسایی می با دو اثر انگشت از فرد

                                                          
١ Smart Identity Card System (SMARTICS)
٢ Registration Of Persons (ROP)
٣ Card Personalization and Management System (CPMS)

:منبع 

ـ  مستندات مشاورین پروژه    
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آمار و انفورماتیکزمان ثبت احوال کشور ـ معاونت سا

  مدیریت امنیت اطالعاتمدیریت امنیت اطالعات

ها، مؤسسات پیشرفته و  اطالعات در سازمان. هاي یک سازمان است که نیاز به حفاظت دارد اطالعات یک دارایی مانند دیگر دارایی

تواند در اشکال گوناگونی وجود داشته باشد، اطالعات ممکن است بصورت  میاطالعات . گردد جوامع علمی، شاهرگ حیاتی محسوب می

اي و شفاهی باشد در نتیجه به حفاظت از اطالعات  شکل فیلم و یا محاوره شده، مستند، الکترونیکی، در حال انتقال بوسیله پست، به  چاپ

هاي کسب  مخاطرات کاري، افزایش بازگشت سرمایه و فرصت در برابر تهدیدها به منظور حصول اطمینان از استمرار کسب و کار، کاهش

، )Integrity(،صحت )Confidentiality(محرمانگی : هاي امنیت اطالعات عبارتند از مؤلفه. شود و کار، امنیت اطالعات گفته می

که حصول اطمینان از این که  محرمانگی به این معنا .شود امنیت اطالعات گفته میها  حفاظت از این مولفه )Availability(دسترسی 

هاي پردازش است  باشند، قابل دسترسی است و صحت حفظ دقت و کامل بودن اطالعات و روش اطالعات تنها براي افرادي که مجاز می

دارایی هاي و قابل دسترسی بودن آن نیز به این معنا که حصول اطمینان از این که کاربران مجاز در هر زمان که الزم باشد، به اطالعات و 

  .مربوطه دسترسی داشته باشند

ISMS Information Security Management System) (  یک سیستم جامع مدیریتی مبتنی بر رویکرد مخاطرات

دربرگیرنده ساختار سازمانی،  ISMS. ت استاسازي، اجرا، نظارت و بهبود امنیت اطالع کسب و کار به منظور استقرار، پیاده) ریسک(

هاي مربوط به  فعالیت. باشد هاي اجرایی، فرایندها و منابع می ها، روش ها، دستورالعمل ریزي، تعیین مسئولیت هاي برنامه ها، فعالیت مشی خط

به همراه گروهاي ذینفع و ) ، بهبودبررسی، اجراطراحی، (سازي و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر اساس چرخه دمینگ  پیاده

  :است یکدیگر در شکل زیر نمایش داده شدهروابط آنها با 

  

  

خصوصی  ، ایجاد سیستم مدیریت امنیت اطالعات در دستگاههاي دولتی و شرکت هاي)فضاي تبادل اطالعاتامنیت (بر طبق سند افتا 

  .به کلیه دستگاهها در حال شکل گیري است 86این مهم با بخشنامه معاون محترم ریاست جمهور، در سال   .امري الزم و ضروري است

هاي ذینفع طرف

امنیت اطالعات

مدیریت شده

هاي ذینفع طرف

الزامات و 
انتظارات امنیت 

اطالعات

طراحي

اجرا بھبود

وروديبررسي خروجی
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طات گسترده می باشد، هر سازمانی نیاز به سیاست هاي امنیتی که مدبرانه تدوین 

در هر لحظه خطرات مختلفی از بیرون و درون سازمان توسط هکرها، رقبا و یا کشورهاي خارجی منافع سازمان را تهدید 

با . تی است که امنیت را در محیط سازمان برقرار و مدیریت می نماید

هر نوع تهاجم، تهدیدي است در مقابل حریم 

نان، امکان حفاظت آی و نحوه حفاظت خود در مقابل 

ها که ممکن است توسط تهدید و یا تهدیدهاي مورد بهره 

به . دیدعلت بالقوه یک حادثه امنیتی که ممکن است منجر به زیان وآسیب به سیستم و یا سازمان گردد

ها، تاریخچه وتجربه افراد  شودکه احتمال وقوع یک تهدید بر اساس آماره

و  شود ها، ارزیابی مخاطرات گفته می وقوع تهدید

  .شود آنالیز ریسک به استفاده سیستماتیک از اطالعات جهت شناسایی منابع ریسک و تخمین ریسک گفته می

هاي امنیتی که روي سیستم اطالعات تاثیرگذار هستند در مقابل 

کلیه فرایندهاي مرتبط با شناسایی، تحلیل و 

. "باشد مینان که شامل حداکثرسازي نتایج رخدادهاي مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می

پیامد

1389

زمان ثبت احوال کشور ـ معاونت سا

طات گسترده می باشد، هر سازمانی نیاز به سیاست هاي امنیتی که مدبرانه تدوین در دنیایی که وجه مشخصه آن فناوري سطح باال و ارتبا

در هر لحظه خطرات مختلفی از بیرون و درون سازمان توسط هکرها، رقبا و یا کشورهاي خارجی منافع سازمان را تهدید 

تی است که امنیت را در محیط سازمان برقرار و مدیریت می نمایدهدف سیاست هاي امنیتی تعریف روال ها، راهنماها و تمرینا

هر نوع تهاجم، تهدیدي است در مقابل حریم  تقریباً .اجراي دقیق سیاست هاي امنیتی، سازمان ها می توانند تهدیدات را کاهش دهند

ی و نحوه حفاظت خود در مقابل آگاهی الزم در رابطه با تهدیدات امنیـت. ها خصوصی، پیوستگی، اعتبار و صحت داده

  .فراهم می نماید  سیستم اطالعات و داده هاي حساس را در یک

ها که ممکن است توسط تهدید و یا تهدیدهاي مورد بهره  آسیب پذیري به یک نقطه ضعف بالقوه امنیتی در دارایی و یا گروهی از دارایی

دیدعلت بالقوه یک حادثه امنیتی که ممکن است منجر به زیان وآسیب به سیستم و یا سازمان گردد

شودکه احتمال وقوع یک تهدید بر اساس آماره نتیجه حاصله از یک حادثه امنیت اطالعات پیامد تهدید گفته می

  .تهدید ضربدر احتمال وقوع تهدید، است اي پیامد ریسک نتیجه

  ریسک= پیامد تهدید 

وقوع تهدید  احتمال و هاي امنیتی، تهدیدات، تعیین پیامد پذیري ارزیابی ریسک به فرایند ارزیابی آسیب

آنالیز ریسک به استفاده سیستماتیک از اطالعات جهت شناسایی منابع ریسک و تخمین ریسک گفته می

هاي امنیتی که روي سیستم اطالعات تاثیرگذار هستند در مقابل  مدیریت ریسک به فرایند شناسایی ، کنترل و به حداقل رساندن ریسک

کلیه فرایندهاي مرتبط با شناسایی، تحلیل و "در این تعریف، مدیریت ریسک عبارت است از . شود

مینان که شامل حداکثرسازي نتایج رخدادهاي مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می

احتمال

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند      
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در دنیایی که وجه مشخصه آن فناوري سطح باال و ارتبا

در هر لحظه خطرات مختلفی از بیرون و درون سازمان توسط هکرها، رقبا و یا کشورهاي خارجی منافع سازمان را تهدید . باشند دارد  شده 

هدف سیاست هاي امنیتی تعریف روال ها، راهنماها و تمرینا. می کند

اجراي دقیق سیاست هاي امنیتی، سازمان ها می توانند تهدیدات را کاهش دهند

خصوصی، پیوستگی، اعتبار و صحت داده

اطالعات و داده هاي حساس را در یک

آسیب پذیري به یک نقطه ضعف بالقوه امنیتی در دارایی و یا گروهی از دارایی

دیدعلت بالقوه یک حادثه امنیتی که ممکن است منجر به زیان وآسیب به سیستم و یا سازمان گرددشود و ته برداري قرار گیرد گفته می

نتیجه حاصله از یک حادثه امنیت اطالعات پیامد تهدید گفته می

ریسک نتیجه. شود سازمان محاسبه می

پیامد تهدید * احتمال وقوع تهدید 

ارزیابی ریسک به فرایند ارزیابی آسیب

آنالیز ریسک به استفاده سیستماتیک از اطالعات جهت شناسایی منابع ریسک و تخمین ریسک گفته می

  

  

  

مدیریت ریسک به فرایند شناسایی ، کنترل و به حداقل رساندن ریسک

شود قبول گفته می یک هزینه قابل

مینان که شامل حداکثرسازي نتایج رخدادهاي مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب میپاسخگویی به هرگونه عدم اط

احتمال
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مشکل اصلی این روش . هاست راه دیگر، نسبت دادن درصد وزنی به هریک از ریسک

اي  در این روش معموالً افراد باتجربه. دسترس نیستند تا این کار به دقت انجام گیرد

اند؛ مجموع درصدهاي تخصیصی به  هاي مختلف کسب کرده

در این مرحله  تواند در صورت نیاز برحسب هزینه و یا زمان باشد؛

توان مقدار حقیقی ریسک را با محاسبه حاصلضرب مقادیر تخصیص داده شده به ریسک و احتمال وقوع آن به دست آورد و با توجه به 

توانید  بعد از انجام مراحل مدیریت ریسک، می

اي ریسک را آغاز کنید که مبتنی بر پیچیدگی و مدت پروژه 

ها را تحلیل کنیم؛ اگر با آنها برخورد داریم باید آنها را شناسایی و در مجموع 

منافع حاصل از مدیریت ریسک ممکن است تا غلبه پروژه بر آن ملموس نباشد اما به خاطر 

  .است ریزي نموده کند به طور حتم برنامه شکست پروژه خود را طرح

IT که امنیت . شود را شامل میIT  نیز شامل

آن تهدیدهاي % 34تهدیدها، تهدیدهاي داخلی و فقط 

سعی می گردد رفتار و عملکرد کارکنان در سازمان ها اصالح شده و معیارهاي امنیتی در تمامی سطوح سازمانی 

  

  

تاجماه میرباقري: تنظیم کننده

مستندات مشاورین پروژه  :منبع 
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راه دیگر، نسبت دادن درصد وزنی به هریک از ریسک. است اکنون احتمال وقوع هر ریسک قابل محاسبه

دسترس نیستند تا این کار به دقت انجام گیرد هاي تجربی به اندازه کافی در

هاي مختلف کسب کرده کنند که تجارب جامعی از انواع رویدادها در پروژه

تواند در صورت نیاز برحسب هزینه و یا زمان باشد؛ این مقدار می. نسبت دهید در مرحله بعد به هر ریسک، یک مقدار

توان مقدار حقیقی ریسک را با محاسبه حاصلضرب مقادیر تخصیص داده شده به ریسک و احتمال وقوع آن به دست آورد و با توجه به 

بعد از انجام مراحل مدیریت ریسک، می. گیري نمود اختن آن تصمیمتوان نسبت به انجام عملی یا به تعویق اند

اي ریسک را آغاز کنید که مبتنی بر پیچیدگی و مدت پروژه  براي این کار بازنگري دوره. فرایندهاي نگهداري مجموعه ریسک را آغاز کنید

ها را تحلیل کنیم؛ اگر با آنها برخورد داریم باید آنها را شناسایی و در مجموع  باید ریسک. کنیم  ما در دنیاي مخاطرات ریسک زندگی می

منافع حاصل از مدیریت ریسک ممکن است تا غلبه پروژه بر آن ملموس نباشد اما به خاطر . ها و عواید آنها را باید ارزیابی کنیم

کند به طور حتم برنامه شکست پروژه خود را طرحریزي اجتناب 

ITآن امنیت % 20آن امنیت اداري و فقط % 80هاي بدست آماده امنیت اطالعات، 

تهدیدها، تهدیدهاي داخلی و فقط % 66امنیت مراکز داده و امنیت ارتباطات است همچنین بنا بر فرض اشتباه اکثریت 

سعی می گردد رفتار و عملکرد کارکنان در سازمان ها اصالح شده و معیارهاي امنیتی در تمامی سطوح سازمانی 

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند      
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اکنون احتمال وقوع هر ریسک قابل محاسبه

هاي تجربی به اندازه کافی در آن است که همواره داده

کنند که تجارب جامعی از انواع رویدادها در پروژه مبادرت به این کار می

.رویدادها بایستی صد باشد 

در مرحله بعد به هر ریسک، یک مقدار

توان مقدار حقیقی ریسک را با محاسبه حاصلضرب مقادیر تخصیص داده شده به ریسک و احتمال وقوع آن به دست آورد و با توجه به  می

توان نسبت به انجام عملی یا به تعویق اند نتایج حاصل می

فرایندهاي نگهداري مجموعه ریسک را آغاز کنید

  .است  و وقوع تغییرات پروژه

ما در دنیاي مخاطرات ریسک زندگی می

ها و عواید آنها را باید ارزیابی کنیم تمام ریسک

ریزي اجتناب  کسی که از برنامه، داشته باشید

  

هاي بدست آماده امنیت اطالعات،  طبق آماره

امنیت مراکز داده و امنیت ارتباطات است همچنین بنا بر فرض اشتباه اکثریت 

سعی می گردد رفتار و عملکرد کارکنان در سازمان ها اصالح شده و معیارهاي امنیتی در تمامی سطوح سازمانی خارجی است، بنابراین 

  .دتفهیم گرد
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هر نوع  بر اساس قانون خدمات کشوري از این پس: گفت

سامانه تغییر کد پستی در کارت   و جوانفکر مدیر عامل خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران

دولت الزامی براي ثبت مهاجرت جمعیت سیال داشته اما این طرح 

در قانون ثبت احوال تکلیف و حقوقی براي مردم تعیین شده است و بر این اساس مردم مکلفند تغییر محل 

الع سازمان ثبت احوال برسانند، در عین حال بر 

اساس آیین نامه اخیر هیات دولت در قانون خدمات کشوري ارائه کلیه خدمات به مردم بر اساس کد پستی ثبت شده در کارت ملی 

. رت ملی خواهد بود

نوع گزارش گیري از آمار جمعیتی کشور براي سازمان ها و ارگان هاي مختلف تهیه و ارائه می 

ت متاسفانه روند ثبت تغییرات جمعیت سیال در این آمار به طور کامل وجود ندارد و پس از ثبت این آمار دقت و شفافی

در حال حاضر تغییرات شهروندان در شهر و بین 

شهري و یا خارج از کشور به عنوان یک تکلیف قانونی محسوب می شود و شهروندان باید این تغییر را به اطالع سازمان ثبت احوال از 

وي با تاکید بر این که میزان رصد مهاجرت داخلی و خارجی اهمیت زیادي در 

 تغییر کد پستی منزل شهروندان هیچ منعی در تعداد و دفعات جابجایی ندارد و در هر بار جابجایی با ثبت و یا مراجعه به ثبت احوال امکان

رییس سازمان ثبت احوال یادآور شد که کارت ملی جدید که شماره کد پستی آن تغییر یافته است، پس از تحویل کارت جدید با کدپستی 

. تومان پرداخت کند 250تومان است ، اما اگر شهروندي بخواهد این عملیات را از طریق پست به طور کامل انجام دهد، باید یکهزار و 

: احوال مدتی را به صورت آزمایشی فعال بوده است و امروز به طور کامل به بهره برداري می رسد، اضافه کرد

 وي در پاسخ به این سوال که در حال حاضر تعداد افراد اجاره نشین در شهرها بسیار زیاد است و

تا زمان آماده شدن کارت هاي هوشمند روند تغییر کارت ها به همین شکل 

   .شمند امکان اصالح کدپستی جدید وجود دارد

بر اساس قانون خدمات کشوري از این پس هر نوع خدماتی با 

کدپستی ارائه می شود

  خستین مرکز صدور

  امضاء دیجیتال

با حضور مهدي غضنفري وزیر  نخستین مرکزصدور امضاء دیجیتال

رییس سازمان  معاون قوه قضائیه ، دکتر ناظمی اردکانی

گفتنی   .رییس کانون سردفتران و دفتریاران افتتاح شد ثبت احوال و مسلم آقاصفري

است امضاء دیجیتال شماره یا عدد انحصاري محرمانه اي است که مبناي تعامالت 

فرد در فضاي سایبر یا شبکه هاي الکترونیکی محسوب می شود و براي اینکه این 

 RAامضاء در فضاي فعالیت مجازي به رسمیت شناخته شود باید از سوي مراکز 

فتران و دفتر یاران با جعفر محمودي مسلم آقا صفري رئیس کانون سرد

     سرپرست مرکز میانی صدور گواهی امضاء الکترونیک با یکدیگر تفاهم نامه
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  اخبار هفتهاخبار هفته
گفت» تغییر کدپستی در کارت شناسایی ملی«رییس سازمان ثبت احوال در مراسم بهره برداري رسمی از سامانه 

و جوانفکر مدیر عامل خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران رییس سازمان ثبت احوال با حضور ناظمی اردکانی

دولت الزامی براي ثبت مهاجرت جمعیت سیال داشته اما این طرح  76 در این مراسم رییس سازمان ثبت احوال با اعالم این که از سال

در قانون ثبت احوال تکلیف و حقوقی براي مردم تعیین شده است و بر این اساس مردم مکلفند تغییر محل 

الع سازمان ثبت احوال برسانند، در عین حال بر و طالق به اط سکونت خود را همانند چهار واقعه حیاتی دیگر یعنی وفات، تولد، ازدواج

اساس آیین نامه اخیر هیات دولت در قانون خدمات کشوري ارائه کلیه خدمات به مردم بر اساس کد پستی ثبت شده در کارت ملی 

رت ملی خواهد بودخواهد بود و خدمات ارائه شده به مردم نیز پس از اجرایی کردن طرح هدفمندي یارانه ها بر اساس نشانی روي کا

نوع گزارش گیري از آمار جمعیتی کشور براي سازمان ها و ارگان هاي مختلف تهیه و ارائه می 

متاسفانه روند ثبت تغییرات جمعیت سیال در این آمار به طور کامل وجود ندارد و پس از ثبت این آمار دقت و شفافی

در حال حاضر تغییرات شهروندان در شهر و بین : ناظمی اردکانی ادامه داد. آمار جمعیتی کشور افزایش قابل توجهی را خواهد داشت

شهري و یا خارج از کشور به عنوان یک تکلیف قانونی محسوب می شود و شهروندان باید این تغییر را به اطالع سازمان ثبت احوال از 

وي با تاکید بر این که میزان رصد مهاجرت داخلی و خارجی اهمیت زیادي در . برسانند

تغییر کد پستی منزل شهروندان هیچ منعی در تعداد و دفعات جابجایی ندارد و در هر بار جابجایی با ثبت و یا مراجعه به ثبت احوال امکان

رییس سازمان ثبت احوال یادآور شد که کارت ملی جدید که شماره کد پستی آن تغییر یافته است، پس از تحویل کارت جدید با کدپستی 

  .جدید از شهروند پس گرفته می شود و کارت قبلی تا زمان ارائه کارت جدید داراي اعتبار خواهد بود 

تومان است ، اما اگر شهروندي بخواهد این عملیات را از طریق پست به طور کامل انجام دهد، باید یکهزار و 

احوال مدتی را به صورت آزمایشی فعال بوده است و امروز به طور کامل به بهره برداري می رسد، اضافه کردناظمی اردکانی با اعالم این که این سامانه در پورتال سازمان ثبت 

وي در پاسخ به این سوال که در حال حاضر تعداد افراد اجاره نشین در شهرها بسیار زیاد است و .کل فرایند تعویض و تحویل کارت ملی جدید با کد پستی جدید یک ماه خواهد بود

تا زمان آماده شدن کارت هاي هوشمند روند تغییر کارت ها به همین شکل : مدت اجاره نشینی نیز یکساله است و به این ترتیب دفعات کارت ملی افزایش خواهد داشت، توضیح داد

شمند امکان اصالح کدپستی جدید وجود دارداما پس از آماده شدن کارت هاي هوشمند ملی دیگر نیازي به تغییر کارت نیست و روي کارت هو

بر اساس قانون خدمات کشوري از این پس هر نوع خدماتی با 

کدپستی ارائه می شود

  کارت ملی هوشمند

  شود براي تمام ایرانیان صادر می

که در راهبرد دیگري : رئیس سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد

. زند کنیم، شکل نوینی از سازمان را رقم می

معنا که طراحی و مطالعه اجراي کارت هوشمند در مراحل پایانی است که با 

طی مدت چهار تا پنج سال براي همه ایرانیان کارت هوشمند 

در واقع این کار این امکان را . شود

دهد که براي نخستین بار در کشور فضاي امضاي دیجیتال در ساختار مجازي 

تواند کارت بانکی بد باشد و یا  کشور قابل ارائه باشد و از طرفی این کار می

هاي  يدر نتیجه این کار با فناور. هاي مختلف نیز در این کار ثبت و ارائه شود

خستین مرکز صدورافتتاح ن

امضاء دیجیتال            

نخستین مرکزصدور امضاء دیجیتال

معاون قوه قضائیه ، دکتر ناظمی اردکانی بازرگانی، احمد تویسرکانی

ثبت احوال و مسلم آقاصفري

است امضاء دیجیتال شماره یا عدد انحصاري محرمانه اي است که مبناي تعامالت 

فرد در فضاي سایبر یا شبکه هاي الکترونیکی محسوب می شود و براي اینکه این 

امضاء در فضاي فعالیت مجازي به رسمیت شناخته شود باید از سوي مراکز 

مسلم آقا صفري رئیس کانون سرد. صادر گردد

سرپرست مرکز میانی صدور گواهی امضاء الکترونیک با یکدیگر تفاهم نامه

.امضاء کردند

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند      

1389شنبه ششم شهریورماه    30شماره 

اخبار هفتهاخبار هفته                           
رییس سازمان ثبت احوال در مراسم بهره برداري رسمی از سامانه 

با حضور ناظمی اردکانی. خدماتی با کدپستی ارائه می شود

  .شناسایی ملی به بهره برداري رسمی رسید

در این مراسم رییس سازمان ثبت احوال با اعالم این که از سال

در قانون ثبت احوال تکلیف و حقوقی براي مردم تعیین شده است و بر این اساس مردم مکلفند تغییر محل : اجرایی نشده است، افزود

سکونت خود را همانند چهار واقعه حیاتی دیگر یعنی وفات، تولد، ازدواج

اساس آیین نامه اخیر هیات دولت در قانون خدمات کشوري ارائه کلیه خدمات به مردم بر اساس کد پستی ثبت شده در کارت ملی 

خواهد بود و خدمات ارائه شده به مردم نیز پس از اجرایی کردن طرح هدفمندي یارانه ها بر اساس نشانی روي کا

نوع گزارش گیري از آمار جمعیتی کشور براي سازمان ها و ارگان هاي مختلف تهیه و ارائه می  52وي با اعالم این که در حال حاضر 

متاسفانه روند ثبت تغییرات جمعیت سیال در این آمار به طور کامل وجود ندارد و پس از ثبت این آمار دقت و شفافی: شود، یادآور شد

آمار جمعیتی کشور افزایش قابل توجهی را خواهد داشت

شهري و یا خارج از کشور به عنوان یک تکلیف قانونی محسوب می شود و شهروندان باید این تغییر را به اطالع سازمان ثبت احوال از 

برسانند  پیش بینی شده است،راه هاي مختلفی که 

تغییر کد پستی منزل شهروندان هیچ منعی در تعداد و دفعات جابجایی ندارد و در هر بار جابجایی با ثبت و یا مراجعه به ثبت احوال امکان: خدمات دهی دولت دارد، خاطرنشان کرد

رییس سازمان ثبت احوال یادآور شد که کارت ملی جدید که شماره کد پستی آن تغییر یافته است، پس از تحویل کارت جدید با کدپستی . تغییر کارت ملی نیز فراهم شده است

جدید از شهروند پس گرفته می شود و کارت قبلی تا زمان ارائه کارت جدید داراي اعتبار خواهد بود 

تومان است ، اما اگر شهروندي بخواهد این عملیات را از طریق پست به طور کامل انجام دهد، باید یکهزار و  250مبلغ این تغییر کدپستی : وي ادامه داد

ناظمی اردکانی با اعالم این که این سامانه در پورتال سازمان ثبت 

کل فرایند تعویض و تحویل کارت ملی جدید با کد پستی جدید یک ماه خواهد بود

مدت اجاره نشینی نیز یکساله است و به این ترتیب دفعات کارت ملی افزایش خواهد داشت، توضیح داد

اما پس از آماده شدن کارت هاي هوشمند ملی دیگر نیازي به تغییر کارت نیست و روي کارت هو   ادامه می یابد،

کارت ملی هوشمند                                   

براي تمام ایرانیان صادر می

  

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد

کنیم، شکل نوینی از سازمان را رقم می راستاي دولت الکترونیک پیگیري می

معنا که طراحی و مطالعه اجراي کارت هوشمند در مراحل پایانی است که با  بدین

طی مدت چهار تا پنج سال براي همه ایرانیان کارت هوشمند  1390اتمام آن از سال 

شود صادر میها و امکانات جدید  ملی با ظرفیت

دهد که براي نخستین بار در کشور فضاي امضاي دیجیتال در ساختار مجازي  می

کشور قابل ارائه باشد و از طرفی این کار می

هاي مختلف نیز در این کار ثبت و ارائه شود گواهی

.شود جدید تهیه و صادر می
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آمار و انفورماتیکزمان ثبت احوال کشور ـ معاونت 

   )قسمت آخر 

یکی از مهمترین بخش هاي پروژه کارت شناسایی ملی هوشمند، بخش نرم افزاري آن است که وظیفه 

در واقع مکانیزم گردش اطالعات بین بخش هاي مرکزي، شعب و مدیریت امنیتی سطوح 

  : اجزاء تعریف شده در سیستم مدیریت کارت عبارتند از

با سیستم مدیریت کارت شناسایی ملی هوشمند در سازمان ثبت احوال کشور وظیفه مدیریت و هدایت یکپارچه خدمات کاربري بعنوان سامانه مستقل، 

قابل ارهاي طراحی و پیاده سازي شده در شعب سازمان ثبت احوال و نیز با نرم افزارهاي پایگاه مرکزي جمعیت در قالب تبادل داده و یا برنامه 

پیاده سازي سیستم مدیریت کارت شناسایی ملی هوشمند و خصوصاً در زیرسیستم هاي آن که تحت 

کی می تونه به . پیمانه هاي مذکور در مراکز مختلفی مورد بهره برداري قرار می گیرند

  : تاب پرستی که در یه آن حشره اي رو تو هوا شکار می کنه، ادامه مطلب رو از استاد قاپید

دارندگان کارت ملی هوشمند به منظور / شعب سازمان ثبت احوال کشور 

الزم به ذکره به منظور . گذاري اطالعات در هنگام استفاده از شبکه اینترنت

 بکارگیري و استفاده از پیمانه هاي مربوط به سیستم مدیریت کارت ملی هوشمند در سازمان ثبت احوال کل کشور و یا سایر مراکز دولتی باید

سازي اطالعات، پیمانه مدیریت تولید کلید، پیمانه مدیریت کلید، سامانه 

صدور کارت، پیمانه کارت هاي دسترسی، پیمانه مدیریت بانک اطالعاتی، پیمانه اطالعات بیومتریک، سامانه ثبت بیومتریک، پیمانه مدیریت 

ر ایمن سازي کانال انتقال اطالعات، پیمانه دریافت اطالعات، پیمانه 

و  مدیریت لیست سیاه، سامانه استعالم برخط، سامانه تولید گزارشات، پیمانه مدیریت شعب و کاربران، سامانه پردازش برون خط، سامانه تبادل

پیمانه امنیت سیستم، که هر یک از اینا توضیحاتی دارن که من اگه مایل 

تغییر کلیدهاي پیش فرض کارت به کلید هاي اصلی

درج اطالعات شناسایی در درون تراشه
چاپ و برجسته نگاري مشخصات فردي دارنده کارت

دارنده کارت بر روي پاکت پستی جهت ارسال آن از طریق پست

درج اطالعات در بانک اطالعاتی مرکزي

1389

زمان ثبت احوال کشور ـ معاونت سا

قسمت آخر (  همراه با کارت ملی هوشمـــند

یکی از مهمترین بخش هاي پروژه کارت شناسایی ملی هوشمند، بخش نرم افزاري آن است که وظیفه : سیستم مدیریت کارت شناسایی ملی هوشمند

در واقع مکانیزم گردش اطالعات بین بخش هاي مرکزي، شعب و مدیریت امنیتی سطوح . مدیریت گردش اطالعات را در پیکره سیستم بعهده دارد

اجزاء تعریف شده در سیستم مدیریت کارت عبارتند از. ینطور نحوه دسترسی به اطالعات، در این سیستم طراحی و پیاده سازي می شود

سیستم مدیریت کارت شناسایی ملی هوشمند در سازمان ثبت احوال کشور وظیفه مدیریت و هدایت یکپارچه خدمات کاربري بعنوان سامانه مستقل، 

ارهاي طراحی و پیاده سازي شده در شعب سازمان ثبت احوال و نیز با نرم افزارهاي پایگاه مرکزي جمعیت در قالب تبادل داده و یا برنامه 

  :استاد، این مطالب رو از آغاز کالس بی وقفه بیان کرد و افزود

پیاده سازي سیستم مدیریت کارت شناسایی ملی هوشمند و خصوصاً در زیرسیستم هاي آن که تحت ویژگی هاي مذکور بایستی در طراحی و 

پیمانه هاي مذکور در مراکز مختلفی مورد بهره برداري قرار می گیرند. عنوان پیمانه تعریف می شوند، مورد توجه قرار گیرند

تاب پرستی که در یه آن حشره اي رو تو هوا شکار می کنه، ادامه مطلب رو از استاد قاپید

شعب سازمان ثبت احوال کشور / سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرکز مدیریت جامع سیستم 

گذاري اطالعات در هنگام استفاده از شبکه اینترنتبهره برداري از قابلیت هاي کارت براي رمز نگاري و امضاء 

بکارگیري و استفاده از پیمانه هاي مربوط به سیستم مدیریت کارت ملی هوشمند در سازمان ثبت احوال کل کشور و یا سایر مراکز دولتی باید

سازي اطالعات، پیمانه مدیریت تولید کلید، پیمانه مدیریت کلید، سامانه  پیمانه آماده: از جمله. زیرساخت هاي نرم افزاري الزم فراهم بشه

صدور کارت، پیمانه کارت هاي دسترسی، پیمانه مدیریت بانک اطالعاتی، پیمانه اطالعات بیومتریک، سامانه ثبت بیومتریک، پیمانه مدیریت 

ر ایمن سازي کانال انتقال اطالعات، پیمانه دریافت اطالعات، پیمانه کلید افراد، نرم افزار بروز رسانی و خواندن اطالعات کارت، نرم افزا

مدیریت لیست سیاه، سامانه استعالم برخط، سامانه تولید گزارشات، پیمانه مدیریت شعب و کاربران، سامانه پردازش برون خط، سامانه تبادل

پیمانه امنیت سیستم، که هر یک از اینا توضیحاتی دارن که من اگه مایل امضاء، توابع کتابخانه اي کارت، نرم افزار پایانه هاي بروز رسانی، 

  :مثالً سامانه صدور کارت، شامل 

  : و خواندن اطالعات کارت،  شامل

تغییر کلیدهاي پیش فرض کارت به کلید هاي اصلی
پیکر بندي کارت

درج اطالعات شناسایی در درون تراشه
چاپ و برجسته نگاري مشخصات فردي دارنده کارت
 دارنده کارت بر روي پاکت پستی جهت ارسال آن از طریق پستچاپ مشخصات و آدرس

درج اطالعات در بانک اطالعاتی مرکزي

افزودن نام فرزند به کارت

افزودن نام همسر به کارت
تغییر نشانی

 اعالم فوت و. . .

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند      

1389شنبه ششم شهریورماه    30شماره 

سیستم مدیریت کارت شناسایی ملی هوشمند

مدیریت گردش اطالعات را در پیکره سیستم بعهده دارد

ینطور نحوه دسترسی به اطالعات، در این سیستم طراحی و پیاده سازي می شودمیانی و هم

سیستم مدیریت کارت شناسایی ملی هوشمند در سازمان ثبت احوال کشور وظیفه مدیریت و هدایت یکپارچه خدمات کاربري بعنوان سامانه مستقل، 

ارهاي طراحی و پیاده سازي شده در شعب سازمان ثبت احوال و نیز با نرم افزارهاي پایگاه مرکزي جمعیت در قالب تبادل داده و یا برنامه نرم افز

استاد، این مطالب رو از آغاز کالس بی وقفه بیان کرد و افزود. ارتباط برقرار نماید) DLL(اجرا 

ویژگی هاي مذکور بایستی در طراحی و -

عنوان پیمانه تعریف می شوند، مورد توجه قرار گیرند

مهمترین مراکز اشاره کنه؟

تاب پرستی که در یه آن حشره اي رو تو هوا شکار می کنه، ادامه مطلب رو از استاد قاپیدپدربزرگ درست مثل آف

سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرکز مدیریت جامع سیستم -

بهره برداري از قابلیت هاي کارت براي رمز نگاري و امضاء 

بکارگیري و استفاده از پیمانه هاي مربوط به سیستم مدیریت کارت ملی هوشمند در سازمان ثبت احوال کل کشور و یا سایر مراکز دولتی باید

زیرساخت هاي نرم افزاري الزم فراهم بشه

صدور کارت، پیمانه کارت هاي دسترسی، پیمانه مدیریت بانک اطالعاتی، پیمانه اطالعات بیومتریک، سامانه ثبت بیومتریک، پیمانه مدیریت 

کلید افراد، نرم افزار بروز رسانی و خواندن اطالعات کارت، نرم افزا

مدیریت لیست سیاه، سامانه استعالم برخط، سامانه تولید گزارشات، پیمانه مدیریت شعب و کاربران، سامانه پردازش برون خط، سامانه تبادل

امضاء، توابع کتابخانه اي کارت، نرم افزار پایانه هاي بروز رسانی، 

.باشین به بعضی از اونا بپردازم

  .بفرمایید -: استاد

  

مثالً سامانه صدور کارت، شامل  -: پدربزرگ

  

  

  

و خواندن اطالعات کارت،  شامل نرم افزار بروز رسانی
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آمار و انفورماتیکزمان ثبت احوال کشور ـ معاونت 

بسیار جامع و فصیح مطالب رو باز کردید و تنها سخنی که براي من مونده براي گفتن تشکر و سپاس از این مباحث که به این شیوایی، 

    

    

.  

  .ش قرائت کردو من با تشکر از استاد و فرصتی که در اختیار ما قرار داد و پدربزرگ هم با چشمانی بارانی آنهم به سبک خود

  که آسوده می کند دل خسته و پیر

  .و در ادامه در حالی که سعی داشت مثل سدي جلوي سیل اشکش رو بگیره با اجازه از حضار، زبان شعر را بهترین کالم براي ختم تحقیق دانست

  مرا با توســــت چنـــدین آشنائی

  که با هوشمنـــد نبود دست آشنائی

  ز کارت هوشمنــد جــــانی گرفتم

  تو از نون و قلـــم می پرسی تفسیر

  ز طــرزي کان نگـــردد شهره بگذر

دریافت درخواست بلوکه نمودن کارت از کانال شعب سازمان ثبت احوال کشور
بروز رسانی لیست کارت هاي سیاه در مجموعه پیمانه هاي سیستم کارت

پردازش درخواست کارت هاي بلوکه شده
بروز رسانی بانک اطالعات مرکزي و تولید لیست سیاه جدید

1389

زمان ثبت احوال کشور ـ معاونت سا

  :نرم افزار ایمن سازي کانال انتقال اطالعات، شامل

  

  : و در آخر پیمانه امنیت سیستم، شامل

بسیار جامع و فصیح مطالب رو باز کردید و تنها سخنی که براي من مونده براي گفتن تشکر و سپاس از این مباحث که به این شیوایی، 

  .اصل کار با بچه ها بود. من فقط یه خواننده بودم

  .این شما بودید که به ما نیرو می دادید. کاري نکردیم

.این تحقیق یه کار گروهی و افتخارش هم مال همه است. تالش همه شما قابل تحسینه

و من با تشکر از استاد و فرصتی که در اختیار ما قرار داد و پدربزرگ هم با چشمانی بارانی آنهم به سبک خود

که آسوده می کند دل خسته و پیر                    ز بود کارت هوشمند تمتعی بردار  

و در ادامه در حالی که سعی داشت مثل سدي جلوي سیل اشکش رو بگیره با اجازه از حضار، زبان شعر را بهترین کالم براي ختم تحقیق دانست

مرا با توســــت چنـــدین آشنائی                   اال اي کارت هوشمنـــد کجائی

که با هوشمنـــد نبود دست آشنائی                  چنان بیرحــــــم زد تیغ جدائی

ز کارت هوشمنــد جــــانی گرفتم                  روان را با خـــرد در هم سرشتم

تو از نون و قلـــم می پرسی تفسیر                  چو کارت هوشمنــد آرم به تحریر

ز طــرزي کان نگـــردد شهره بگذر                 تو هوشمنــد بین از خرمهره بگذر

  پایان

  حصارينیره السادات 

رمز نگاري و رمز گشایی

امضاي الکترونیکی

دریافت درخواست بلوکه نمودن کارت از کانال شعب سازمان ثبت احوال کشور
بروز رسانی لیست کارت هاي سیاه در مجموعه پیمانه هاي سیستم کارت

پردازش درخواست کارت هاي بلوکه شده
بروز رسانی بانک اطالعات مرکزي و تولید لیست سیاه جدید

تولید کلیدها
بروز رسانی کلیدها

رمز نگاري و رمز گشایی اطالعات

صدور و کنترل اصالت مجوزها

کنترل اصالت کلیدها

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند      
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نرم افزار ایمن سازي کانال انتقال اطالعات، شامل

  

  : پیمانه مدیریت لیست سیاه، شامل

  

  

و در آخر پیمانه امنیت سیستم، شامل

  

بسیار جامع و فصیح مطالب رو باز کردید و تنها سخنی که براي من مونده براي گفتن تشکر و سپاس از این مباحث که به این شیوایی،  -: استاد

  .بی نقص و مسلط بیان نمودید

من فقط یه خواننده بودم -: پدربزرگ

کاري نکردیم -: وستم هر دو با هم من و د

تالش همه شما قابل تحسینه -: استاد

و من با تشکر از استاد و فرصتی که در اختیار ما قرار داد و پدربزرگ هم با چشمانی بارانی آنهم به سبک خود

ز بود کارت هوشمند تمتعی بردار                           

و در ادامه در حالی که سعی داشت مثل سدي جلوي سیل اشکش رو بگیره با اجازه از حضار، زبان شعر را بهترین کالم براي ختم تحقیق دانست

اال اي کارت هوشمنـــد کجائی                         

چنان بیرحــــــم زد تیغ جدائی                         

روان را با خـــرد در هم سرشتم                         

چو کارت هوشمنــد آرم به تحریر                        

تو هوشمنــد بین از خرمهره بگذر                        

  


