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آمادگی الکترونیکی، کارت ملی هوشمند ایران، چارچوب تجارب استقرار، استان خراسان جنوبی: کلیدواژه ها

سـوم یعنـی اسـتقرار در    پـایلوت قـرار دارد و بـه زودي وارد فـاز    طرح کـارت ملـی هوشـمند ایـران در حـال حاضـر در مرحلـه       : چکیده
شـمند  کـارت ملـی هو  بـی نقـص   بر ایـن اسـاس، ارزیـابی میـزان آمـادگی هـر اسـتان جهـت اسـتقرار          . هاي کشور خواهد شدکلیه استان

ی احـوال خراسـان جنــوب  بــا ارزیـابی میـزان آمـادگی ثبــت   داردتـالش  مقالـه  لـذا ایــن  . نمایـد و تـداوم عملیـات آن ضــروري مـی   ایـران  
حـل مسـائل و مشـکالت    ارائـه راهکارهـایی جهـت    بـه  هوشـمند هـاي  کـارت  انـواع  اسـتقرار  برداري از تجـارب بـین المللـی    بهرهجهت 

مصـاحبه  ثبـت احـوال خراسـان جنـوبی از     بـراي ارزیـابی میـزان آمـادگی     .بپـردازد کـارت ملـی هوشـمند ایـران     طـرح  اسـتقرار  مرتبط با 
در خصـوص  ایشـان  اقـدامات صـورت گرفتـه و یـا برنامـه ریـزي شـده توسـط         اسـتفاده شـد و   اداره کلیافته با مدیران این نیمه ساخت 

و کفایــت یــا عــدم کفایــت مــورد بررســی و ارزیــابی قــرار گرفــت هوشــمند ملــی اســتقرار کــارت اســتانی و هــر یــک از تجــارب مهــم 
کـارت  هش، ایـن اسـتان از آمـادگی نسـبتاً مناسـبی جهـت اجـراي طـرح         بـر اسـاس نتـایج ایـن پـژو     . انـدازه گیـري شـد   اقدامات مذکور 

در زمینـه هـاي   یکـارت ملـی هوشـمند، الزم اسـت تمهیـدات     بـی نقـص   برخـوردار مـی باشـد، امـا بـراي اسـتقرار       ملی هوشـمند ایـران   
.قرار گرفته استکنکاشکه در این مقاله مورد صورت پذیرداستانی و ملی خاص 
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مقدمه-1

هـاي  ایـن کـارت کـه از نظـر ابعـاد، مشـابه کـارت       . هوشمند یکی از بزرگترین دستاوردهاي بشري در دنیاي فناوري اطالعات اسـت کارت 
هنگامی که ایـن کـارت در کنـار یـک کـارت      . پالستیکی امروزي می باشد، از یک ریزپردازنده یا تراشه حافظه تعبیه شده استفاده می نماید

فناوري کـارت هوشـمند نسـبت بـه     . ]1[تفاده از قدرت پردازشی آن براي ارائه کاربردهاي مختلف وجود داردخوان قرار می گیرد امکان اس
در هر صورت، درحال حاضر از ایـن کـارت در   . کارت هاي پالستیکی از طیف گسترده تري از کاربردها و اشکال فیزیکی پشتیبانی می نماید

مانند کارت شناسایی دولتـی و کـارت   (عمومی، بانکداري، ورود به شبکه، تلفن، شناسایی کاربردهاي مختلفی مانند کارت سالمت و خدمات 
اگـر بـه جیـب    . ، بلیط حمل و نقل و عوارض، گذرنامه الکترونیکی و دسترسی فیزیکی استفاده می گردد)عضویت و نشان شناسایی کارکنان

ی نامه رانندگی، کارت کتابخانه، کارت شناسایی کاغـذي و کـارت هـاي    یک ایرانی نگاهی بیندازید، می توانید چندین یادداشت، سکه، گواه
دیگري را مشاهده می نمایید، اما با پذیرش فناوري کارت هوشمند، تمام این اسناد با یک کارت چنـدمنظوره جـایگزین مـی شـود و از ایـن      

.]2[کارت به جاي تمام موارد اشاره شده استفاده خواهد شد
ارائه یک مدل فراگیر به نحوي کـه بتـوان کلیـه خـدمات در فضـاي      "ح شده، طرح کارت ملی هوشمند ایران با هدف مطرموارد با توجه به 

شروع به کار 1388از سال "سایبر را بر اساس کارت هوشمند ملی براي خدمات روي کارت و خارج کارت بصورت برخط یا آفالین ارائه داد
در مرحله پایلوت در کشور قرار دارد و بـه زودي  ) 1392نیمه اول سال (ایران در حال حاضر طرح کارت ملی هوشمند. ]4[]3[نموده است 

بر این اساس، مطالعه تجارب استقرار انواع کارت هـاي هوشـمند در سـایر    . وارد فاز سوم یعنی استقرار در کلیه استان هاي کشور خواهد شد
. انی ضروري می نمایدکشورها و بهره برداري از این تجارب در سطح ملی و است

لذا این پژوهش تالش دارد از طریق شناسایی تجارب و عوامل کلیدي موفقیت و شکست پروژه هاي کارت ملی هوشـمند در سـطح دنیـا و    
، میـزان آمـادگی ثبـت    مـذکور ثبت احوال خراسان جنوبی جهت بهره برداري از تجارب بین المللـی اقدامات صورت پذیرفته توسطسنجش 

بـر  بـی شـک اجـراي چنـین پژوهشـی عـالوه بـر        . را مورد ارزیابی قرار دهدایراناحوال خراسان جنوبی جهت استقرار کارت ملی هوشمند 
، تقویت آمادگی الکترونیکی استان را نیز در پی خواهد داشتخراسان جنوبیدر استانایران سازي در خصوص کارت ملی هوشمند -فرهنگ

شایان . مشابه گرددهاي خراسان جنوبی و سایر استان در استان ایران منجر به افزایش احتمال موفقیت طرح کارت ملی هوشمند تواند میو 
:این پژوهش به دو سوال اساسی ذیل پاسخ خواهد دادذکر است که 

در طـرح کـارت   میزان آمادگی ثبت احوال استان خراسان جنوبی جهت بهره برداري از تجارب بین المللی استقرار کارت هوشمند .1
؟استچقدرملی هوشمند ایران 

اداره کـل ثبـت احـوال    و اقدامات صورت گرفتـه توسـط   نقاط ضعف برنامه ها با توجه به تجارب استقرار کارت هوشمند در دنیا، .2
؟کدام استنقص کارت ملی هوشمند ایران جنوبی جهت استقرار بیخراسان 

شـامل دو مرحلـه   که ، سپس فرایند تحقیق مورد بررسی قرار می گیردبه بررسی روش تحقیق می پردازیمباال، ابتدا تبراي پاسخ به سواال
احـوال خراسـان   ارزیابی آمادگی کنـونی ثبـت  و د ارائه و بومی سازي چارچوب خالقانه تجارب استانی و مهم استقرار کارت ملی هوشمنکلی 

پژوهش این ارائه شده در دستاوردها و پیشنهادات استانی و ملیبه ارائه نیز در پایان . می باشدجنوبی جهت اجراي طرح کارت ملی هوشمند 
.خواهیم پرداخت

روش تحقیق-2

بـا  . و روش تحلیل اطالعات مورد بررسی قـرار داد گردآوري اطالعاتزمانی، هدف، روشروش تحقیق این مقاله را می توان از جنبه هاي 
در ضمن، نظر به آن که قصد داریم . ستتوجه به آن که تحقیق فعلی مربوط به زمان حال است، این تحقیق از نظر زمانی از نوع پیمایشی ا

یابی قرار تجارب استقرار کارت ملی هوشمند را مورد ارزجهت بهره برداري از بر پایه یک چارچوب معین، آمادگی ثبت احوال خراسان جنوبی 
-در ضمن، براي گردآوري اطالعات در گام پایانی تحقیـق از مصـاحبه نیمـه   . دهیم، این تحقیق از نظر هدف از نوع پژوهش ارزشیابی است
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کیفی می باشند و براي تحلیل آنهـا نیـز از   ،در این مقالهعالوه، با توجه به این که اطالعات گردآوري شدهب.استفاده شده استساخت یافته
استفاده شده است، روش تحقیق این مقاله از نظر روش تحلیل داده ها از نـوع تحلیـل کیفـی    ) جداول(تکنیک هاي تحلیل کیفی اطالعات 

.اطالعات است

فرایند تحقیق-3

:به شرح ذیل می باشدتحقیق این فرایند اجراي دو فاز اصلی 
مـرور ادبیـات و   : )اولفاز(سازي چارچوب خالقانه تجارب استانی و مهم استقرار کارت ملی هوشمندارائه و بومی

شناسایی تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند در دنیا، ارائه مدل پیشنهادي جهت دسته بندي تجارب اسـتقرار انـواع کـارت هـاي     
انواع کارت هاي هوشمند و ارزیابی و بومی سازي چـارچوب پیشـنهادي اولیـه    هوشمند، ارائه چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار 

ارائه چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در استان ،و در نهایتتجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند
خراسان جنوبی

 مصاحبه نیمـه :)دومفاز (کارت ملی هوشمندارزیابی آمادگی کنونی ثبت احوال خراسان جنوبی جهت اجراي طرح-

اقدامات برنامه ریزي شده و یـا  یا عدم کفایت و کفایت استانی ثبت احوال خراسان جنوبی و ارزیابی مسئوالنساخت یافته با مدیران و 
کارت ملـی هوشـمند   انجام شده در زمینه کارت ملی هوشمند به ازاي هر یک از تجارب مطرح در چارچوب بومی تجارب مفید استقرار

.خراسان جنوبیدر سطح استان

)اولفاز (ارائه و بومی سازي چارچوب خالقانه تجارب استانی و مهم استقرار کارت ملی هوشمند-3-1

ارائه چارچوب استانی تجارب استقرار کـارت  "در مقاله بصورت کامل از تحقیق فاز اولنتایج با توجه به مفصل بودن پژوهش صورت گرفته، 
، اما نتایج فاز دوم تحقیق ]5[شده استمنتشر "کشورهاریتجارب سايسازیمطالعه و بوميبر مبناملی هوشمند ایران در خراسان جنوبی 

سـازي  ارزیابی و بومیو براي توسعه مدل مفهومی و فرضیه هاي تحقیق فاز اول تحقیق گام هاي طی شده در .در این مقاله ارائه می گردد
:به شرح ذیل می باشندمدل مفهومی و فرضیه هاي مذکور

توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی: الف
استخراج مقاالت و گزارش هاي مـرتبط بـا   :مرور ادبیات و شناسایی تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند در دنیا.1

عوامل کلیدي موفقیت و شکست انواع کارت هاي هوشمند در تعدادي از سازمان ها و شرکت هـاي بـزرگ دنیـا و همچنـین مقـاالت      
)]12[و ]11[،]10[، ]9[، ]8[، ]7[، ]6[منابع(مرتبط با کیس هاي استقرار انواع کارت هاي هوشمند 

تجمیـع و گـروه بنـدي تجـارب     : جهت دسته بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمندارائه مدل پیشنهادي .2
ارائه مدل پیشنهادي جهت دسته بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند و همچنین ارائه و استقرار انواع کارت هاي هوشمند 

فهرست تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند در دنیا
استخراج و خالصه سازي تجـارب منحصـر   : شنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمندارائه چارچوب پی.3

-تجارب در مدل پیشنهادي جهت دستهبه فرد و مهم از فهرست تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند در دنیا و درج خالصه این
هادي اولیه تجارب استقرار انواع کـارت هـاي هوشـمند پـس از     بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند و ارائه چارچوب پیشن

)ارائه فرضیات تحقیق(ارزیابی مقدماتی آن توسط چند نفر از کارشناسان 
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مدل مفهومیارائه ارزیابی و بومی سازي فرضیه ها و : ب

صورت دو مرحله به (ارزیابی و بومی سازي چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند .4
فرضیات ارائه شده در چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند بر اساس بازخورد دریافت شده بر مبناي : )اي

هاي تکمیل شده توسط کارشناسان و مدیران ثبت احوال استان خراسان جنوبی ارزیابی شدند و تجارب کامالً ملی مرتبط بـا  پرسشنامه
. از چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند حذف شـدند تک نمونه اي Tبر اساس آزمون رد شده فرضیات

در ادامه، فرضیات مرتبط با تجارب حذف نشده از چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند بر اساس مصاحبه 
اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند و تعدادي از تجارب تا حدودي نیمه ساخت یافته با مدیران استانی

.به این ترتیب، در انتهاي این مرحله تنها تجارب استانی باقی ماندند. ملی که در مرحله قبلی حذف نشده بودند، این بار حذف شدند
حـذف تجـارب   : کارت ملی هوشمند در استان خراسان جنوبیارائه چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار .5

ارائـه  مرتبط با فرضیات رد شده در مرحله ارزیابی و بومی سازي چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشـمند و 
]5[خراسان جنوبیتجارب باقیمانده در قالب چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در استان 

تحقیقفاز اول مرور ادبیات-3-1-1

در ارتباط با استقرار انواع کارت هاي هوشمند در دنیا، تجارب مختلفی منتشر شده است که در این بخش تعدادي از مهم تـرین منـابع   
به ارائه یـک چـارچوب کامـل از تجـارب     مرتبط با آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اما باید توجه شود که هیچ یک از این منابع 

لذا در ادامه، تنها به ذکر تعدادي از منابع که تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند را . استقرار انواع کارت هاي هوشمند نپرداخته اند
"عدادي از کشورهاي دنیاتجارب استقرار کارت هاي ملی هوشمند در ت"این تجارب شامل دو دسته. تشریح نموده اند، بسنده می نماییم

می باشد که در ادامـه مـورد بررسـی    "تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند در تعدادي از سازمان ها و شرکت هاي بزرگ دنیا"و 
خوشـبختانه  . دسته اول از تجارب، تجارب استقرار کارت ملی هوشمند است که در منابع مختلف به آن اشاره شده اسـت .قرار می گیرد
بعـد از مطالعـه و بررسـی    . منتشر شده اسـت ]8[و ]7[، ]6[کشور از خاورمیانه، خاور دور و اروپا به ترتیب در منابع 30تجارب حدود 

دلیل انتخاب تجارب این کشورها، اهمیت و جدید بودن تجـارب و همچنـین،   . پایی انتخاب شدکامل منابع فوق، تجارب چند کشور ارو
بر این اساس، در این پژوهش، تجارب کارت هوشمند ملی بلژیک، ایتالیـا، اسـتونی و   . تعدد تجارب منتشر شده از طرف آنها بوده است

ل مقاالت و گزارش هاي مـرتبط بـا تجـارب و عوامـل کلیـدي      شامنیزدسته دوم از تجارب.استخراج شد]8[جمهوري چک از منبع 
موفقیت و شکست انواع کارت هاي هوشمند در تعدادي از سازمان ها و شرکت هاي بزرگ دنیا و همچنین مقـاالت مـرتبط بـا کـیس     

، ]9[مل منـابع  مهـم تـرین و مـرتبط تـرین منـابع قـرار گرفتـه در ایـن دسـته، شـا          . هاي استقرار انواع کارت هاي هوشمند می باشد
دلیل انتخاب این منابع، اعتبار و مرتبط بودن آنها با این تحقیق و . بود که مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار گرفت]12[و ]11[،]10[

بـر عوامـل   ]12[و ]10[، ]9[الزم به ذکر است کـه سـه منبـع    . همچنین فراوانی و جدید بودن تجارب اشاره شده در آنها بوده است
هـاي  بـر روي کـیس  ]11[کلیدي موفقیت و شکست و تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند به شکل عام تمرکز دارد، امـا منبـع   

کیس مختلف می باشد که با بررسـی کامـل اکثـر مـوارد، چنـد      30استقرار انواع کارت هاي هوشمند متمرکز است و خود شامل حدود 
:]5[موارد انتخاب شده از این منبع شامل موارد ذیل می باشند. دترین آنها استخراج شده استنمونه از مرتبط ترین و مفی

1. US. Navy DENCAS Case
2. Taiwan Health Care Smart Project Case
3. Shell Group Case
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دستاوردهاي فاز اول تحقیق-3-1-2

5در پایان فاز اول تحقیق، چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در استان خراسان جنوبی ارائه شد کـه شـامل   
نظر ساختاري و محتوایی چارچوبی این چارچوب که از . تجربه استقرار کارت ملی هوشمند استانی مهم می باشد38جنبه اصلی و 17دسته، 

تواند توسط اداره با ارائه یک مدل دسته بندي شده و ارزیابی شده از تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند، می. شدمانند می بابی
جنوبی و ادارات کل ثبت احوال استان هاي مشابه جهت استقرار کارت ملی هوشمند ایران مورد بهره بـرداري  کل ثبت احوال استان خراسان

بـه تصـویر کشـیده شـده     1ایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در استان خراسان جنوبی در جدول چارچوب نه.قرار گیرد
پـنج دسـته کلـی اسـتانداردها و     تجارب استانی مهم ارائه شده در این چـارچوب بـه   همانطور که در این چارچوب قابل مشاهده است، . است

جنبه اصلی 17و  الزامات فنی، برنامه ها و فرایندهاي عملیاتی مورد نیاز، الزامات استراتژیک و انگیزشی، الزامات قانونی و الزامات هزینه اي 
.]5[شده اندتقسیم 

)]5[اقتباس از (ملی هوشمند در استان خراسان جنوبیچارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت . 1جدول
دسته
تجاربجنبه هاي اصلیبندي

نی
ت ف

اما
الز

 و 
دها

دار
ستان

استانداردسازي، یکپارچه -1ا
در سطح فیزیکی، پلتفرم و برنامه هاي کاربردي) interoperability(امکان تعامل با یکدیگر . 1سازي و تعامل با یکدیگر

اجراي مکانیزم هاي کنترلی سطح باال جهت دستیابی به اطالعات شهروندان. 2سیستم کارت هوشمندامنیت -2

دستگاه ها و زیرساخت هاي -3
ارتباطی موردنیاز

انتخاب کارت خوان مناسب. 3
رفع کمبود دستگاه هاي کارت خوان. 4
تامین زیرساخت هاي ارتباطی و سخت افزاري مورد نیاز. 5

سیستم مدیریت کارت -4
کاربري راحت و خوب اجرا شدن سیستم هاي مورد استفاده. 6هوشمند

دي
کلی

ی 
یات

عمل
ي 

دها
راین

و ف
ها 

مه 
رنا

ب
چرخه عمر کارت هوشمند از -5

سفارش تا ابطال آن

برنامه مفصل براي هر مرحله از چرخه عمر کارت هوشمند از سفارش تا ابطال آن. 7
به صورت (سازي فرایند ثبت نام کاربران، ورود داده و صدور کارت براي آنها تعریف و شفاف . 8

و با جزئیات کامل) متمرکز و یا غیرمتمرکز
امکان دسترسی سریع به فرایندهاي مربوط به دزدیده شدن و یا مفقود شدن کارت، غیرفعال . 9

سازي کارت، پشتیبان گیري از اطالعات کارت و جایگزینی آن
درصد خطاي پایین و ساده و در دسترس بودن فرایند صدور کارت.10

فرهنگ سازي، مشارکت و -6
آموزش کاربران نهایی سیستم

اطالع رسانی به عموم مردم و کلیه ذینفعان در ارتباط با طرح. 11
معرفی اولیه کارت هوشمند به شهروندان و فرهنگ سازي در این زمینه جهت استقرار آرام . 12

سیستم و تداوم عملیات آن
آموزش نحوه استفاده از کارت هوشمند به شهروندان. 13
آموزش راهبران فنی سیستم و کاربران ثبت احوال. 14
معرفی و آموزش سیستم به کاربران نهایی. 15

پشتیبانی کاربران نهایی و -7
نگهداري سیستم

سیستم و پشتیبانی کاربر نهاییبرنامه و فرایندهاي مناسب نگهداري . 16
helpdeskپشتیبانی مستقیم از کاربران نهایی و نگهداري سیستم بر اساس . 17

انجام تدارکات بر اساس اولویت بندي. 18تدارکات سیستم-8
توزیع به موقع و کامل اقالم و تجهیزات خصوصاً کارت هاي هوشمند. 19

مدیریت پروژه سیستم -9
نیازمندي ها، قلمرو، ارتباطات، (

)تست و متدولوژي

استفاده از متدولوژي هاي سریع استقرار. 20
رویکرد تحویل مرحله اي و فاز به فاز سیستم و تالش جهت اجراي موفقیت آمیز هر . 21

مایلستون از پروژه
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کارفرما بر روي آنهاتنظیم نیازمندي ها بصورت واضح و روشن و توافق نمودن پیمانکار با . 22
داشتن ارتباطات روشن، باز و شفاف بین تمامی ذینفعان. 23

شی
گیز

و ان
ی 

ریت
مدی

ت 
اما

الز

بازمهندسی فرایند/ مدیریت تغییر. 24مسائل ساختاري و سازمانی-10

رهبري و نیروي انسانی-11
موفقیتفداکاري تیم پروژه و تالش بی وقفه ایشان براي دستیابی به . 25
تخصیص نیروي انسانی و منابع کافی. 26
داشتن یک رهبر پروژه خوب. 27

ایجاد تعهد و انگیزه در -12
مشوق گرایی. 28شهروندان و کارکنان

انتخاب شرکاي مناسب و -13
ایجاد تعهد و انگیزه در آنها

راه حل هاي جامع، یکپارچه و استفاده از پیمانکار مناسبی که توان اثبات شده اي جهت اجراي . 29
بسیار امن را داشته باشند

یک رویکرد الیه اي جهت واگذاري نقش ها و مسئولیت ها بین شرکا ضروري است. 30

ارزیابی و بازنگري در سیستم-14

تمایل به بازنگري در مسائل و رسیدگی به آنها بصورت مستمر. 31
ارزیابی کارایی عملیات سیستم. 32
درك نحوه تاثیرگذاري سیستم جدید بر روي کارایی، کیفیت، توانمندسازي پرسنل و رضایت . 33

مشتري و کاربران نهایی

ت 
اما

الز
نی

انو
ق

آموزش صاحبان کارت توسط شرکاي طرح درباره حقوق، مسئولیت ها و خطرات بالقوه کارت. 34قوانین ناظر بر سیستم-15

اي
نه 

هزی
ت 

اما
هاي سیستم کارت هزینه -16الز

هوشمند

پشتیبانی و بودجه مالی. 35
در نظر گرفتن کلیه هزینه هاي زیرساخت، راه اندازي و جاري. 36
توزیع هزینه بین ذینفعان مختلف. 37

درآمدهاي سیستم کارت -17
هوشمند

و بین دولت"برد-برد"بهره برداري از فرصت هاي ایجاد درآمد و ایجاد یک سناریوي . 38
ذینفعان تجاري طرح

)دومفاز (ارزیابی آمادگی کنونی ثبت احوال خراسان جنوبی جهت اجراي طرح کارت ملی هوشمند -3-2

ارزیابی آمادگی کنونی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی جهت بهره برداري از تجارب استانی مهم اسـتقرار  ،تحقیق)گام نهایی(فاز دوم 
براي انجام این مرحله از تحقیق، الزم بود . که نتایج ان در این مقاله ارائه خواهد شدمی باشددر استان خراسان جنوبی کارت ملی هوشمند

با توجه به آنکه وضعیت ایده آل بر . تا آمادگی کنونی ثبت احوال خراسان جنوبی جهت اجراي طرح مذکور با وضعیت ایده آل مقایسه گردد
قابـل تصـور اسـت، در ایـن مرحلـه از      در استان خراسان جنـوبی  استقرار کارت ملی هوشمند مهم و استانی نهایی تجارباساس چارچوب 

سـاخت  نیمه در مصاحبه .استانی ثبت احوال خراسان جنوبی استفاده شدمسئوالنتحقیق، از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته با مدیران و 
ین مربوطه در استان، سـتون جدیـدي بـه نـام معیـار      مسئولهت اخذ بازخورد مدیران و استفاده شد و جاشاره شده یافته مذکور از چارچوب 

نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملـی هوشـمند در اسـتان    به چارچوب "وضعیت اقدامات صورت گرفته در خصوص این تجربه"
معیـار وضـعیت   ها و امتیازات مربوط به گزینه . براي شرح مختصر هر اقدام نیز ستون دیگري در نظر گرفته شد. داضافه شخراسان جنوبی 

بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت     معیار وضعیت اقدامات صورت گرفته در استان خراسان جنـوبی  در ستون استان اقدامات صورت گرفته در 
:)2جدول(
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مربوطهگزینه هاي مربوط به معیار وضعیت اقدامات صورت گرفته در استان خراسان جنوبی و نتایج مصاحبه. 2جدول
نتایج مصاحبه معیار وضعیت اقدامات صورت گرفته در استان خراسان جنوبی

تعداد تجاربامتیاز محتواي معیار
06امتیاز استان دیده نشده استاین تجربه اهمیتی ندارد و یا در برنامه هاي فعلی ثبت احوال 

11امتیاز در برنامه هاي سال آتی مورد توجه قرار خواهد گرفت
و یا پس از ابالغ طرح به تا پایان سال اقدامی در این خصوص صورت خواهد گرفت

گرفتسرعت اقدام مناسب صورت خواهد
216امتیاز 

315امتیاز ماه آینده اقدامی صورت خواهد گرفت4-3اقدام بخصوصی صورت پذیرفته و یا طی

پژوهشیافته هاي -4

2جـدول  در در ستون نتایج مصاحبه با مدیران استانی ثبت احوال خراسان جنوبی جمع بندي نتایج مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفته 
ارائه 3نیز در جدول خراسان جنوبی در ضمن، جزئیات اقدامات صورت گرفته و امتیاز تخصیص داده شده به هر اقدام استان . ارائه شده است

الزم به ذکر است، معدل امتیازات نهایی کسب شده بر اساس چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشـمند  . ستشده ا
بنابراین می توان استنباط نمود که استان خراسان جنوبی در ارتباط با اکثر تجارب ارائه شده در . اشدبمی 3از 2.13در استان خراسان جنوبی 

تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند، مشکلی ندارد، و یا تا پایان سال، اقدامی صورت خواهـد داد و یـا پـس از    چارچوب نهایی 
تجـارب  از درصـد  18ارتباط با حدود تنها در لذا نظر به آن که استان خراسان جنوبی . ابالغ طرح، به سرعت اقدام مناسبی صورت خواهد داد

نهایی تجارب مهم و استانی اسـتقرار کـارت ملـی هوشـمند در اسـتان خراسـان       چارچوب ارائه شده در تجربه 38تجربه از مجموع 7یعنی (
می توان نتیجه گیري نمود که استان خراسان جنوبی از آمادگی نسبتاً مطلوبی جدي تري مواجه است، ومحدودیت هاي با مشکالت ) جنوبی

ایـن تعـداد از   برنامـه ریـزي بیشـتر و تـالش جهـت رفـع       البته بدیهی است که . اشدجهت پذیرش طرح کارت ملی هوشمند برخوردار می ب
.سایه دار شده اند3در جدول تجربه مذکور 7،براي تاکید بیشتردر ضمن، .نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استمحدودیت ها 

استانی و مهم استقرار کارت ملی در ارتباط با تجارب خراسان جنوبی وضعیت اقدامات صورت گرفته در استان . 3جدول
هوشمند

در استانوضعیت اقدامات صورت گرفتهاستانی مهم استقرار کارت ملی هوشمندتجارب

یاز
امت

در سطح ) interoperability(امکان تعامل با یکدیگر . 1
فیزیکی، پلتفرم و برنامه هاي کاربردي

بودن کلیه سخت افزارها و نرم افزارها مشکلی و جدید با توجه به نو 
3وجود ندارد

اجراي مکانیزم هاي کنترلی سطح باال جهت دستیابی به . 2
اطالعات شهروندان

مشکلی وجود ندارد، چون فرایندهاي مربوطه در سیستم کارت ملی 
3غیرهوشمند نیز در نظر گرفته شده بود

وظیفه برون سازمانی است و در شرح وظایف ثبت احوال استان یک انتخاب کارت خوان مناسب. 3
0دیده نشده است

یک وظیفه برون سازمانی است و در شرح وظایف ثبت احوال استان رفع کمبود دستگاه هاي کارت خوان. 4
0دیده نشده است

تامین زیرساخت هاي ارتباطی و سخت افزاري مورد نیاز. 5
فیبر نوري می باشد و از خطوط اختصاصی از طریق ارتباط با تهران 

در هر صورت، توسعه . استفاده می شودها براي ارتباط با شهرستان 
پهناي باند خطوط اختصاصی ارتباط با شهرستان در دستور کار امسال 

2
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سرور مورد نیاز قبالً در مرکز خریداري شده است و به زودي . قرار دارد
سایر . نیز تجهیز خواهد شددر استان نصب خواهد شد و اتاق سرور

تهیه می سخت افزارهاي مورد نیاز نیز پس از ابالغ توسط تهران سریعاً
شود

هاي جدید مخصوص طرح کارت ملی هوشمند، PCبا توجه به خرید کاربري راحت و خوب اجرا شدن سیستم هاي مورد استفاده. 6
3مشکلی وجود نخواهد داشت

مرحله از چرخه عمر کارت هوشمند برنامه مفصل براي هر . 7
از سفارش تا ابطال آن

است، )غیرهوشمند(سنتی چون روال کلی آن مشابه سیستم کارت ملی 
2پس از ابالغ مشکلی وجود نخواهد داشت

تعریف و شفاف سازي فرایند ثبت نام کاربران، ورود داده و . 8
و با )به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز(صدور کارت براي آنها 

جزئیات کامل

امکان تشریح این فرایندها براي استان ،پس از ابالغ طرح توسط مرکز
2و شهرستان ها وجود دارد

امکان دسترسی سریع به فرایندهاي مربوط به دزدیده شدن . 9
و یا مفقود شدن کارت، غیرفعال سازي کارت، پشتیبان گیري 

از اطالعات کارت و جایگزینی آن
0سیستماتیک سریع به این فرایندها وجود نداردامکان دسترسی

درصد خطاي پایین و ساده و در دسترس بودن فرایند . 10
صدور کارت

امکان ارسال درخواست کارت از طریق اینترنت، ادارات شهرستان، 
3روستایی وجود داردICTدفاتر پیش خوان و دفاتر 

در ارتباط با اطالع رسانی به عموم مردم و کلیه ذینفعان . 11
طرح

اطالع رسانی مقدماتی شروع شده است، اما پس از ابالغ طرح به شکل 
2جدي تر در رسانه هاي استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

معرفی اولیه کارت هوشمند به شهروندان و فرهنگ سازي . 12
در این زمینه جهت استقرار آرام سیستم و تداوم عملیات آن

مقدماتی شروع شده است، اما پس از ابالغ طرح به شکل اطالع رسانی 
2جدي تر در رسانه هاي استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

آموزش نحوه استفاده از کارت هوشمند به شهروندان. 13
به دلیل شباهت کارت هوشمند با کارت ملی غیر هوشمند و آموزش 

شهروندان توسط استان سیستم به شکل ملی، نیاز چندانی به آموزش 
احساس نمی شود

0

2پس از ابالغ طرح، آمادگی الزم جهت اجراي سریع آموزش وجود داردآموزش راهبران فنی سیستم و کاربران ثبت احوال. 14

پس از ابالغ طرح، آمادگی الزم جهت اجراي سریع آموزش به کارکنان معرفی و آموزش سیستم به کاربران نهایی. 15
2وجود داردسازمان

برنامه و فرایندهاي مناسب نگهداري سیستم و پشتیبانی . 16
کاربر نهایی

با توجه به تجارب قبلی استان، پس از ابالغ طرح به سرعت در دستور 
2کار قرار خواهد گرفت

پشتیبانی مستقیم از کاربران نهایی و نگهداري سیستم بر . 17
helpdeskاساس 

0ثبت احوال استان دیده نشده استدر برنامه هاي فعلی 

3مشکلی وجود نداردانجام تدارکات بر اساس اولویت بندي. 18
توزیع به موقع و کامل اقالم و تجهیزات خصوصاً کارت . 19

3مشکلی وجود نداردهاي هوشمند

3داردتجربه اجراي سریع دستورات ابالغ شده وجود استفاده از متدولوژي هاي سریع استقرار. 20
رویکرد تحویل مرحله اي و فاز به فاز سیستم و تالش . 21

3مشکلی وجود نداردجهت اجراي موفقیت آمیز هر مایلستون از پروژه

تنظیم نیازمندي ها بصورت واضح و روشن و توافق نمودن . 22
پیمانکار با کارفرما بر روي آنها

پیگیري است، اما تنظیم لیست اولیه نیازمندي ها به شکل ملی در حال 
در هنگام دریافت این لیست، امکان ابالغ سریع آن به شهرستان ها 

وجود دارد
2

حداکثر تا پایان سال VOIPبستر ارتباطی شامل ویدئو کنفرانس و داشتن ارتباطات روشن، باز و شفاف بین تمامی ذینفعان. 23
2قابل بهره برداري است
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2در صورت ابالغ به سرعت قابل انجام استفرایندبازمهندسی / مدیریت تغییر. 24

فداکاري تیم پروژه و تالش بی وقفه ایشان براي دستیابی . 25
به موفقیت

انگیزه و روحیه کارکنان بسیار مناسب است و نیروهاي مستعدي 
3داوطلب عضویت در تیم پروژه هستند

طرح در استان وجود دارد، لذا پس از ابالغ طرح به تجارب مشابه این تخصیص نیروي انسانی و منابع کافی. 26
2سرعت اجرایی خواهد شد

رهبري پروژه بر عهده مدیر کل ثبت احوال استان خواهد بود، اما پس داشتن یک رهبر پروژه خوب. 27
2از ابالغ طرح به یکی از همکاران استانی تفویض خواهد شد

مشوق گرایی. 28
هایی براي شهروندان به شکل ملی در حال ایجاد الزامات و مشوق 

رکنان استان به سادگی وجود پیگیري است، اما امکان تشویق مالی کا
)هر چند، انگیزه کارکنان به اندازه کافی باال هست(ندارد

0

استفاده از پیمانکار مناسبی که توان اثبات شده اي جهت . 29
3در ارتباط با پیمانکاران درون استانی مشکلی وجود نداردرا داشته باشنداجراي راه حل هاي جامع، یکپارچه و بسیار امن 

یک رویکرد الیه اي جهت واگذاري نقش ها و مسئولیت . 30
ها بین شرکا ضروري است

مشکلی وجود ندارد، چون مسئولیت هاي استانی به درستی بین ادارات 
3روستایی توزیع شده استICTشهرستان، دفاتر پیش خوان و دفاتر 

تمایل به بازنگري در مسائل و رسیدگی به آنها بصورت . 31
مستمر

مشکلی وجود ندارد، چون با توجه به رقابت سالم شهرستان ها تمایل 
3الزم براي بازنگري در مسائل وجود دارد

مشکلی وجود ندارد، چون فرایندهاي ارزیابی کارایی سیستم کارت ملی ارزیابی کارایی عملیات سیستم. 32
3از قبل وجود داشته است)غیر هوشمند(سنتی 

درك نحوه تاثیرگذاري سیستم جدید بر روي کارایی، . 33
کیفیت، توانمندسازي پرسنل و رضایت مشتري و کاربران 

نهایی

برنامه سال بعد مورد در برنامه هاي امسال دیده نشده است، اما در 
1توجه قرار خواهد گرفت

آموزش صاحبان کارت توسط شرکاي طرح درباره حقوق، . 34
2پس از ابالغ طرح به سرعت اجرا خواهد شدمسئولیت ها و خطرات بالقوه کارت

پشتیبانی و بودجه مالی. 35
مشکلی خاصی وجود ندارد، چون با توجه به ملی بودن طرح، پس از 

درصد 40درصد هزینه ها از تهران تامین می شود و 60آن، ابالغ 
باقیمانده نیز بر عهده استان خواهد بود

2

در نظر گرفتن کلیه هزینه هاي زیرساخت، راه اندازي و . 36
جاري

مشکلی خاصی وجود ندارد، چون با توجه به ملی بودن طرح، پس از 
درصد 40شود و درصد هزینه ها از تهران تامین می 60ابالغ آن، 

باقیمانده نیز بر عهده استان خواهد بود
2

توزیع هزینه بین ذینفعان مختلف. 37
مشکلی وجود ندارد، چون به احتمال زیاد، هزینه صدور کارت اولیه از 

روستایی ICTصاحب کارت اخذ خواهد شد و دفاتر پیش خوان و دفاتر 
.نیز از نظر مالی مستقل هستند

3

برداري از فرصت هاي ایجاد درآمد و ایجاد یک بهره . 38
بین دولت و ذینفعان تجاري طرح"برد-برد"سناریوي 

روستایی و ICTمشکلی وجود ندارد، چون دفاتر پیش خوان و دفاتر 
صنف عکاسان حرفه اي ذینفع خواهند بود و در طرح همکاري خواهند 

نمود
3



10

پژوهشپیشنهادات -5

استانیپیشنهادات -5-1
 الزم بـه  . در ارتباط با تجارب ذیل، برنامه ریزي بیشتري در استان صورت گیردشود پیشنهاد می ،تحقیقفاز دوم بر اساس نتایج

فهرسـت  ) به ترتیب از مهم ترین تا کم اهمیت تـرین تجربـه  (مذکور بر اساس نتایج آزمون فریدمن استانی ذکر است که تجارب 
:شده اند

سریع به فرایندهاي مربوط به دزدیده شدن و یا مفقود شدن کارت، غیرفعال سازي کارت، پشتیبان گیري از امکان دسترسی .1
اطالعات کارت و جایگزینی آن

)در ارتباط با طرح کارت هوشمند ملیکارکنان و مدیران ثبت احوالتشویق (مشوق گرایی.2
از (توانمندسازي پرسنل و رضایت مشـتري و کـاربران نهـایی    درك نحوه تاثیرگذاري سیستم جدید بر روي کارایی، کیفیت، .3

)طریق طراحی فرم هاي مربوطه در وب سایت ثبت احوال استان و سایر روش ها
helpdeskپشتیبانی مستقیم از کاربران نهایی و نگهداري سیستم بر اساس .4

آموزش نحوه استفاده از کارت هوشمند به شهروندان.5
انتخاب کارت خوان مناسب.6
رفع کمبود دستگاه هاي کارت خوان.7

 و "انتخـاب کـارت خـوان مناسـب    "تجربه مدیران استانی ثبت احوال خراسان جنوبی در ارتباط با دو توجه به آن که درضمن، با
یک وظیفه برون سازمانی است و در شرح وظایف ثبت احوال اسـتان  "بیان نموده اند که "رفع کمبود دستگاه هاي کارت خوان"

لذا پیشنهاد می گردد دستگاه هاي . ، احساس می شود که تعیین دستگاه مسئول در این حوزه مغفول مانده است"شده استدیده ن
وارد عمـل  باالدستی مانند سازمان کل ثبت احوال کشور و یا استانداري خراسان جنوبی جهت تعیین دستگاه مسئول در این حوزه 

.شوند

پیشنهادات ملی-5-2
 ثبـت احـوال کـل    سـازمان  فعالیت ها پس از ابـالغ توسـط   درصد از 42فاز دوم تحقیق، پیش بینی می گردد که بر اساس نتایج

لذا به مدیران طرح کارت ملی هوشمند کل کشـور  . را خواهد داشتخراسان جنوبی ، قابلیت پیگیري و اجرا در سطح استان کشور
شروع رسمی طرح تا جاي ممکن استان ها را در جریان برنامه ها و فرایندهاي مرتبط پیشنهاد می گردد، حداقل شش ماه قبل از 

.ریزي و آماده سازي مقدمات طرح در سطح استان به شکل مناسب تري فراهم گرددا طرح قرار دهند تا امکان برنامه ب
در دستور کار مدیران طرح ) 23تا 7ماره تجارب ش(، الزم است، آموزش گسترده تر برنامه ها و فرایندهاي مرتبط با طرح درضمن

.قرار گیردکل کشور کارت ملی هوشمند 
     بدیهی است با توجه به شباهت شکلی و ماموریتی ادارات کل ثبت احوال استان هاي کشور، برنامه ریـزي و تـالش جهـت حـل

وانـد مشـکالت اسـتقرار کـارت ملـی      اي که استان خراسان جنوبی با آن مواجه است، می تتجربه7مسائل و مشکالت مرتبط با 
.ا نیز کاهش دهدسایر استان ها رهوشمند در 

 و می باشـند غیر استانی تجارب استقرار کارت ملی هوشمند، از این پژوهش، بسیاري از فاز اول شایان ذکر است، بر اساس نتایج
اسـاس آزمـون   بر نیازمند اقدام در سطح ملی می باشند که این تجارب . ]5[هستندتاحدودي ملی یاو ملی مسائل یا به عبارتی، 

توجه به این تجارب توسـط  .اندارائه شده 4جدول در تا استانی ترین تجربه به ترتیب از ملی ترین و ند فریدمن رده بندي شده ا
.مدیران طرح کارت ملی هوشمند ایران ضروري می نماید
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را طلب می نمایدملی ریزي و اقدام در سطح استقرار کارت ملی هوشمند که برنامهتجارب. 4جدول
عنوان تجربه

افزایش خدمات ارائه شده توسط کارت.1
انتشار برنامه هاي کاربردي توسط تنها یک مرجع.2
انتخاب سیستم مدیریت کارت هوشمند مناسب.3
بخش خصوصی و عمومی "برد-برد"همکاري .4
کارت مناسب و مطابق با نیازمندي هاپروفایل .5
تبعیت از استانداردها.6
استفاده از میان افزار مناسب.7
یک برنامه جامع امنیتی براي کل سیستم.8
استفاده از چندین تکنولوژي در کارت.9

تامین امنیت حریم خصوصی در فرایندهاي فنی و مدیریتی.10
رشی سازي و بومی سازي راه حل نهاییانعطاف پذیري ارائه دهنده برنامه کاربردي جهت سفا.11
تخصیص حافظه به کارت بصورت ایستا و یا پویا.12
همگن بودن پلتفرم و یکپارچه سازي سیستم.13
استفاده از شرکاي مناسبی که حرفه اي و توانمند باشند و مسائل را بتوانند پیش بینی نمایند .14
اعطاي اعتبارنامه ها بر اساس قوانین و مقررات مصوب .15
توسعه و راهبري یک ساختار قانونگذاري رسمی توسط دولت که نظم تجاري مابین شرکا را تامین نماید و نحوه تخصیص هزینه، مسوولیت .16

ها و کنترل امور بین ذینفعان تعریف و مدون شده باشد

رنامه هاي کاربردي بر روي کارتاستفاده از برنامه هاي کاربردي بسته و یا باز بر روي کارت و بارگذاري پویا و یا غیرپویاي ب.17
استفاده از رویه هاي کنترلی جهت بکارگیري و انتشار اسناد.18
باال بردن سطح امنیت و دسترسی به برنامه هاي کاربردي کارت از طریق دریافت پین، بیومتریک و امضاهاي دیجیتال در زمان تصدیق .19

هویت
تعریف شده بصورت شفاف و قوانین عملیاتی که خطرات احتمالی را از طریق واگذاري یک ساختار مدیریتی با نقش ها و مسوولیت هاي .20

مسوولیت کاهش دهد

ضرورت ایجاد مشوق هایی براي ذینفع شدن شرکاي تجاري در صورت موفق بودن طرح.21
لزوم تعریف برنامه جامع حریم خصوصی بر اساس نیازمندي هاي تعیین شده توسط متخصصان حریم خصوصی.22
سعه برنامه هاي کاربردي مورد نیاز جهت سیستم مدیریت کارتتو.23
استفاده از تنها یک پیمانکار اصلی.24
دولتی نیز حمایت شود-لزوم تغییر نگاه دولت از برنامه محوري به هماهنگ کننده بستر کارت در حالیکه از مشارکت بخش خصوصی.25
خصوصیانطباق راه حل ارائه شده با قوانین مربوط به حریم .26
تعیین کلیه ابزارهاي مورد نیاز جهت امنیت پایگاه هاي داده.27
دخالت دادن شهروندان در طراحی و برنامه ریزي نرم افزار و سیستم.28



12

ارائه یک نقشه راه واضح جهت ایجاد هماهنگی و کنترل بین منافع متعدد ذینفعان مختلف درگیر در اجراي طرح کارت هوشمند.29
فیلد داده اي مشتركاستفاده بهینه از یک.30
ضد دستکاري و ضد جعل بودن کارت.31
در نظر گرفتن تست یکپارچه سازي و رویه هاي پذیرش سیستم.32
بازنگري در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بصورت دوره اي.33
فرایند موثر و کاراي مدیریت پین کد.34
امنیت فرایند شخصی سازي کارت.35
متشکل از نمایندگان تمام سازمان هاي دولتی، شرکت هاي خصوصی و گروه هاي مدافع حقوق ضرورت استفاده از یک شوراي مدیریتی.36

کارکنان
تعیین کلیه قوانین سازمانی مورد نیاز جهت امنیت پایگاه هاي داده و موارد دیگر.37
شناسایی و فهم کامل کل قلمرو کاري مورد انتظار از فروشنده، شرکا و کارفرما.38
همزمان از کارت کاغذي و الکترونیکی در مرحله اول و حذف کارت کاغذي پس از جا افتادن کارت الکترونیکیامکان استفاده .39
طراحی یک پورتال سلف سرویس جهت راه اندازي و مدیریت کارت هوشمند و محتواي آن بر روي وب.40
پروژه) sponsor(نقش حامی .41
انتخاب فروشنده کارت هوشمند مناسب.42
باال به پایین و جامع جهت اجراي طرحتعهد سازمانی .43
شناسایی هر چه سریعتر اقالم مورد نیاز جهت خرید و آغاز نمودن فرایند تدارکات آنها.44
در نظر گرفته شدن کارت شناسایی الکترونیکی به عنوان سند اصلی شناسایی افراد.45
ارزان بودن استفاده از سیستم براي کاربر نهایی.46

نتیجه گیري-6

کارت ملی هوشـمند ایـران بـر اسـاس سـنجش      استقرار دستاورد اصلی این پژوهش، تعیین میزان آمادگی ثبت احوال خراسان جنوبی جهت 
نتایج این پژوهش نشـان  . بوداستقرار کارت ملی هوشمند بین المللی تجارب بهره برداري از جهت خراسان جنوبی میزان آمادگی ثبت احوال 

نهـایی  تجربه ارائه شده در چـارچوب  38تجربه از مجموع 7یعنی (درصد از تجارب 18نوبی تنها در ارتباط با حدود داد که استان خراسان ج
-مـی لذا . با مشکالت ومحدودیت هاي جدي تري مواجه است) تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در استان خراسان جنوبی

البتـه بـدیهی   . ز آمادگی نسبتاً مطلوبی جهت پذیرش طرح کارت ملی هوشمند برخوردار می باشـد که استان خراسان جنوبی اتوان ادعا نمود 
در ضمن، این پژوهش، . است که برنامه ریزي بیشتر و تالش جهت رفع این تعداد از محدودیت ها نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

چنـد پیشـنهاد   ایـران،  طرح کارت ملی هوشمند استقرار اسان جنوبی در ارتباط با خراستان ثبت احوال اداره کل نقاط ضعف پس از شناسایی 
اداره کل ثبـت احـوال خراسـان جنـوبی مـی توانـد بـا        بدیهی است، . نمودارائه پوشش نقاط ضعف موجود جهت نیز استانی و ملی اصالحی 

بـا  در ضـمن،  . ، در راستاي رفع محدودیت ها و مشکالت فعلی خود در زمینه هاي مشخص شده اقدام نمایدپژوهشاطالعات حاصل از این 
خالقانه به کار چارچوب فرایند و نیز می توانند با بهره گیري از این ادارات ، کشورادارات کل ثبت احوال توجه به شباهت ماموریتی و شکلی 

پایان مجدداً تاکید می گـردد  در .مورد ارزیابی قرار دهندهوشمند ایران ملی کارت استقرار ا جهت میزان آمادگی خود ررفته در این پژوهش، 
-بهـره پیشنهادات ملی ارائه شـده در ایـن پـژوهش    که سازمان ثبت احوال کل کشور و مدیران طرح کارت ملی هوشمند ایران می توانند از 

.برداري نمایند
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تقدیر و تشکر
مطالعه امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنـوان تنهـا   "پژوهشی استانی خاتمه یافته با عنوان این مقاله از طرح 

سـازمان 1390سـال پژوهشـی هاياولویتاساساستخراج شده است که بر"در استان خراسان جنوبیسند شناسایی ایرانیان
در همـایش ملـی   شایان ذکر است، طرح مذکور . و با حمایت اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی انجام گرفته استکشوراحوالثبت

-سـازمان ثبـت  1390پژوهش برتر سال موفق به اخذ عنواندر سازمان ثبت احوال کل کشور برگزار شد، 1391پژوهش در ثبت که آذرماه 

. شده است1391استان خراسان جنوبی در سال گزیده یز موفق به دریافت عنوان پژوهشگر برمجري طرح ندر ضمن، . شداحوال کل کشور 
طرح، این ها و حمایت هاي بی دریغ مدیران و کارشناسان محترم این اداره کل به ویژه همکاران اصلی بر خود الزم می دانیم از همکاريلذا 

.داشته باشیمویژه و قدردانی جناب آقاي فتح نیا و خانم ها علی آبادي و عطایی تشکر
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