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Toward a provincial framework for the experiences
of deploying Iran national e-ID card in South

Khorasan based on the study and localization of
other countries' experiences

Abstract: Iran national e-ID card is one of the national projects in the field of
information technology, which is currently in the pilot phase, and the
deployment phase will be executed in all provinces of the country, soon. This
research is an attempt to study of the experiences of deployment of different
kinds of smart cards in other countries, and to provide a framework for the
experiences of national e-ID card deployment, and to customization of this
framework for South Khorasan province. To accomplish this goal, the list of
most important experiences on the deployment of different kinds of smart
cards was identified and extracted. After review, aggregation, summarization
and classification of previous experiences, the classification model and the
initial framework for the experiences of deploying different kinds of smart
cards was presented. Then, the proposed framework was surveyed and
customized by the experts and managers of South Khorasan Civil Registration
office through a questionnaire and a semi-structured interview method, and
the final provincial framework for the experiences of deploying e-ID cards
was introduced in South Khorasan province. The mentioned framework will
be utilized by a wide range of managers and experts involved in deploying
Iran's National e-ID card and other types of smart cards.
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کشورها

در مرحله هاي ملی حوزه فناوري اطالعات کشور که در حال حاضر یکی از طرح:چکیده
هاي کشور خواهد شد، سوم یعنی استقرار در کلیه استانپایلوت قرار دارد و بزودي وارد فاز

رد با مطالعه تجارب استقرار لذا این پژوهش تالش دا. طرح کارت ملی هوشمند ایران است
هاي هوشمند در سایر کشورها به ارائه چارچوب تجارب مهم استقرار کارت انواع کارت
ند در ایران بپردازد و آن را براي استفاده در استان خراسان جنوبی و سایر ملی هوشم

براي نیل به این هدف، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع،. استان هاي کشور بومی نماید
سپس با . هاي هوشمند شناسایی و استخراج شدفهرست تجارب استقرار انواع کارت

بندي تجارب مذکور جارب قبلی، مدل دستهدسته بندي تبررسی، تجمیع، خالصه سازي و
. و همچنین چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند ارائه شد

خراسان استان ثبت احوال اداره کل چارچوب مذکور در ادامه توسط کارشناسان و مدیران 
و بومی سازي جنوبی به دو روش پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساخت یافته، مورد ارزیابی 

و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در نهایی قرار گرفت و چارچوب نهایی تجارب مهم
اي از مدیران و کارشناسان درگیر چارچوب مذکور توسط طیف گسترده.استان ارائه گردید

هاي هوشمند قابل بهره برداري در استقرار کارت ملی هوشمند ایران و سایر انواع کارت
.خواهد بود

کارت ملی هوشمند، ثبت احوال استان خراسان جنوبی، کارت : هاکلیدواژه
هوشمند، تجارب استقرار، چارچوب استانی
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مقدمه-1
این کارت . کارت هوشمند یکی از بزرگترین دستاوردهاي بشري در دنیاي فناوري اطالعات است

از یک ریزپردازنده یا تراشه حافظه هاي پالستیکی امروزي می باشد،که از نظر ابعاد، مشابه کارت
هنگامی که این کارت در کنار یک کارت خوان قرار می گیرد امکان . تعبیه شده استفاده می نماید

). 2004محمد و همکاران، (استفاده از قدرت پردازشی آن براي ارائه کاربردهاي مختلف وجود دارد 
طیف گسترده تري از کاربردها و اشکال فناوري کارت هوشمند نسبت به کارت هاي پالستیکی از

در هر صورت، درحال حاضر از این کارت در کاربردهاي مختلفی مانند . فیزیکی پشتیبانی می نماید
مانند کارت شناسایی (کارت سالمت و خدمات عمومی، بانکداري، ورود به شبکه، تلفن، شناسایی 

حمل و نقل و عوارض، گذرنامه ، بلیط )دولتی و کارت عضویت و نشان شناسایی کارکنان
اگر به جیب یک ایرانی نگاهی بیندازید، می . الکترونیکی و دسترسی فیزیکی استفاده می گردد

توانید چندین یادداشت، سکه، گواهی نامه رانندگی، کارت کتابخانه، کارت شناسایی کاغذي و کارت 
وشمند، تمام این اسناد با یک هاي دیگري را مشاهده می نمایید، اما با پذیرش فناوري کارت ه

کارت چندمنظوره جایگزین می شود و از این کارت به جاي تمام موارد اشاره شده استفاده خواهد 
با توجه به مسائل مطرح شده، طرح کارت ملی هوشمند ایران ). 2011طاهردوست و همکاران، (شد 

فضاي سایبر را بر اساس کارت ارائه یک مدل فراگیر به نحوي که بتوان کلیه خدمات در"با هدف 
از سال "هوشمند ملی براي خدمات روي کارت و خارج کارت بصورت برخط یا آفالین ارائه داد

طرح کارت ملی هوشمند ). 1389حوزه طرح کارت ملی هوشمند، (شروع به کار نموده است 1388
و به زودي وارد فاز ر دارد در مرحله پایلوت در کشور قرا) 1392نیمه اول سال (ایران در حال حاضر 

بر این اساس، مطالعه تجارب استقرار انواع . سوم یعنی استقرار در کلیه استان هاي کشور خواهد شد
کارت هاي هوشمند در سایر کشورها و بهره برداري از این تجارب در سطح ملی و استانی ضروري 

واع کارت هاي هوشمند در سایر این پژوهش تالش دارد با مطالعه تجارب استقرار ان. می نماید
بی شک اجراي .کشورها به ارائه چارچوب تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند بپردازد

چنین پژوهشی منجر به باال رفتن احتمال موفقیت طرح کارت ملی هوشمند در استان هاي کشور 
:پاسخ خواهد دادشایان توجه است که این پژوهش به دو سوال اساسی ذیل . خواهد شد

در ارتباط با استقرار انواع کارت هاي هوشمند در دنیا چه تجارب مهمی منتشر شده است؟
       براي استقرار مناسب کارت ملی هوشمند ایـران در اسـتان خراسـان جنـوبی، چـه تجـاربی از

اهمیت باالتري برخوردار می باشند؟
بتدا به مرور مختصر مبانی نظري و پیشینه ، او اثبات پاسخ ارائه شدهبراي پاسخ به سواالت باال

براي توسـعه فرضـیه هـا و    . می گرددتوسعهپژوهش می پردازیم، سپس فرضیه ها و مدل تحقیق 
ناسـایی تجـارب اسـتقرار انـواع     فرایند پژوهش شامل مـرور ادبیـات و ش  اولمدل تحقیق، سه گام 
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دي تجارب استقرار انواع کارت هاي هاي هوشمند در دنیا، ارائه مدل پیشنهادي جهت دسته بنکارت
. خواهد شـد هوشمند و ارائه چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند طی 

دو گـام پایـانی فراینـد    براي ارزیابی و بومی سازي مـدل مفهـومی و فرضـیات تحقیـق،     در ادامه، 
تجارب اسـتقرار انـواع کـارت هـاي     پژوهش شامل ارزیابی و بومی سازي چارچوب پیشنهادي اولیه 

هوشمند و ارائه چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در استان خراسان 
در پایان نیـز پـس از تحلیـل داده هـاي پـژوهش بـه بحـث و بررسـی و ارائـه          . خواهد بودجنوبی

.خواهیم پرداختکاربرديدستاوردها و پیشنهادات 
پیشینه پژوهشمبانی نظري و-2

در ارتباط با استقرار انواع کارت هاي هوشمند در دنیا، تجارب مختلفی منتشر شده است که در ایـن  
بخش تعدادي از مهم ترین منابع مرتبط با آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، امـا بایـد توجـه    

انـواع کـارت هـاي    شود که هیچ یک از این منابع به ارائه یک چارچوب کامل از تجـارب اسـتقرار  
تجارب استقرار انواع کارت هاي تنها به ذکر تعدادي از منابع که ،لذا در ادامه.هوشمند نپرداخته اند

تجارب اسـتقرار انـواع   "دستهتجارب شامل دو این . هوشمند را تشریح نموده اند، بسنده می نماییم
تجارب اسـتقرار کـارت   "و "یاکارت هاي هوشمند در تعدادي از سازمان ها و شرکت هاي بزرگ دن

. می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیـرد "هاي ملی هوشمند در تعدادي از کشورهاي دنیا
عوامـل کلیـدي موفقیـت و    تجـارب و  مقاالت و گزارش هاي مرتبط با شامل ، از تجارباولدسته 

ـ  زرگ دنیـا و همچنـین   شکست انواع کارت هاي هوشمند در تعدادي از سازمان ها و شرکت هاي ب
مهم ترین و مرتبط تـرین  . می باشدمقاالت مرتبط با کیس هاي استقرار انواع کارت هاي هوشمند 

، )2004یـو اس جـی اس اي،   (، )2009کاریزمـاتیکس،  (منابع قرار گرفتـه در ایـن دسـته، شـامل     
ویق قرار گرفترد بررسی و کنکاش دقموبود که ) 2003اسمارت کارد آلیانس، (و ) 2009ساعده، (

مورد ارجـاع قـرار خواهنـد    R4و R1 ،R2 ،R3در این پژوهش جهت اختصار به ترتیب با نام هاي 
با این تحقیق و همچنین فراوانی و جدیـد  هااعتبار و مرتبط بودن آنمنابع، دلیل انتخاب این . گرفت

اول بـر عوامـل کلیـدي    الزم به ذکر است که سه منبع .بوده استهابودن تجارب اشاره شده در آن
موفقیت و شکست و تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند به شکل عام تمرکز دارد، امـا منبـع   

هـاي اسـتقرار انـواع کـارت هـاي هوشـمند       بر روي کـیس ) 2003کارد آلیانس، اسمارت(انتهایی 
ارد، چنـد  کیس مختلف می باشد که با بررسی کامل اکثـر مـو  30متمرکز است و خود شامل حدود 

موارد انتخاب شده از ایـن منبـع شـامل    . نمونه از مرتبط ترین و مفیدترین آنها استخراج شده است
:موارد ذیل می باشند

1. R4.1: US. Navy DENCAS Case
2. R4.2: Taiwan Health Care Smart Project Case
3. R4.3: Shell Group Case
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است که در منـابع مختلـف بـه آن اشـاره     ، تجارب استقرار کارت ملی هوشمند از تجاربدومدسته
کشور از خاورمیانه، خاور دور و اروپـا بـه ترتیـب در منـابع     30حدود خوشبختانه تجارب . شده است

، مرکز آموزش و حـوزه کـارت هوشـمند ملـی ب    (، )1389، مرکز آموزش و حوزه کارت هوشمند ملی الف(
بعـد از مطالعـه و   . منتشـر شـده اسـت   ) 1389ج، ش و حوزه کارت هوشمند ملیمرکز آموز(و ) 1389

این کشـورها،  تجارب انتخاب دلیل . تجارب چند کشور اروپایی انتخاب شد، فوقبررسی کامل منابع 
بـر ایـن   . اهمیت و جدید بودن تجارب و همچنین، تعدد تجارب منتشر شده از طرف آنها بوده است

، اسـتونی  )R5.2(، ایتالیـا  )R5.1(جـارب کـارت هوشـمند ملـی بلژیـک      ت،اساس، در این پژوهش
)R5.3 ( و جمهوري چک)R5.4 ( از منبع)که مـا  ) 1389، مرکز آموزش و حوزه کارت هوشمند ملی ج

شرح با توجه به محدودیت تعداد صفحات مقاله،. استخراج شدنامیده ایم، R5در این تحقیق آن را 
1این تجارب در جدول مدل دسته بندي در پیوست یک آمده است، اما کامل تجارب استخراج شده 

.آمده است2نیز در جدولتجارب استخراج شده خالصه و 

توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی -3
یند تحقیـق و بـراي ارزیـابی و    تحقیق سه گام اول از فرايفرضیه هامدل مفهومی و براي توسعه 

:دنبال شد1شکل مذکور، دو گام پایانی فرایند گام به گام يهافرضیه مدل مفهومی و سازي بومی

مراحل گام به گام فرایند پژوهش. 1شکل
توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی: الف

مراجعـه  : مرور ادبیات و شناسایی تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند در دنیا.1
و پیوست یک1، جدول شود به بخش مبانی نظري و پیشینه پژوهش

:ارائه مدل پیشنهادي جهت دسته بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند.2
ارائه مدل پیشنهادي جهـت  و تجمیع و گروه بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند 

و همچنـین ارائـه فهرسـت    ) 1جدول (دسته بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند 
)پیوست یک(کارت هاي هوشمند در دنیاتجارب استقرار انواع

اسـتخراج  :ارائه چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند.3
و خالصه سازي تجارب منحصر به فرد و مهم از فهرست تجارب استقرار انواع کـارت هـاي   

ب هوشمند در دنیا و درج خالصه این تجارب در مدل پیشنهادي جهـت دسـته بنـدي تجـار    

ارزیابی و بومی - 4
سازي چارچوب 
پیشنهادي اولیه 

تجارب استقرار انواع 
کارت هاي هوشمند

مرور ادبیات - 1
و شناسایی 

تجارب استقرار 
انواع کارت هاي 
هوشمند در دنیا

ارائه مدل - 2
پیشنهادي جهت 

بندي تجارب دسته 
استقرار انواع کارت 

هاي هوشمند

ارائه چارچوب - 3
پیشنهادي اولیه 
تجارب استقرار 
انواع کارت هاي 

هوشمند

ارائه چارچوب - 5
نهایی تجارب مهم و 
استانی استقرار کارت 

ملی هوشمند در 
استان خراسان جنوبی
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استقرار انواع کارت هاي هوشمند و ارائه چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت 
پس از ارزیابی مقدماتی آن توسـط چنـد نفـر از    ) 2ستون سمت راست جدول (هاي هوشمند 

)ارائه فرضیات تحقیق(کارشناسان
ارزیابی و بومی سازي فرضیه ها و مدل مفهومی: ب

سازي چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کـارت هـاي   ارزیابی و بومی .4
چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب فرضیات ارائه شده در :)به صورت دو مرحله اي(هوشمند

هـاي  پرسشـنامه بازخورد دریافت شـده بـر مبنـاي    استقرار انواع کارت هاي هوشمند بر اساس 
و ارزیـابی شـدند   استان خراسـان جنـوبی   تکمیل شده توسط کارشناسان و مدیران ثبت احوال

از چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع مرتبط با فرضیات رد شدهکامالً ملی تجارب 
حذف نشـده از چـارچوب   تجارب فرضیات مرتبط با ، ادامهدر . حذف شدندکارت هاي هوشمند 

بر اساس مصاحبه نیمه ساخت یافته پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند 
و مـورد ارزیـابی مجـدد قـرار گرفتنـد      با مدیران استانی اداره کل ثبت احوال خراسان جنـوبی  

به . شدندحذف ، این بار حذف نشده بودنددر مرحله قبلیتجارب تا حدودي ملی که تعدادي از 
.در انتهاي این مرحله تنها تجارب استانی باقی ماندنداین ترتیب، 

ارائه چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشـمند در اسـتان   .5
ارزیـابی و بـومی سـازي    در مرحلـه رد شـده  فرضـیات  حذف تجارب مرتبط با: خراسان جنوبی

قالب در باقیمانده ارائه تجارب وهوشمند چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي 
مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در استان خراسان جنوبیچارچوب نهایی تجارب

ارائه مدل پیشنهادي جهت دسته بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند
با تحلیل، تجمیع و دسته بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند که از منابع در این بخش، 

مختلف استخراج شده است، یک مدل جهت دسته بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشـمند  
، "استانداردها و الزامـات فنـی  "پیشنهاد نمودیم که در این مدل، تجارب استقرار به پنج دسته کلی 

و "الزامات قانونی"، "الزامات استراتژیک و انگیزشی"، "و فرایندهاي عملیاتی مورد نیازبرنامه ها "
مدل پیشنهادي جهت دسته بندي تجارب استقرار انواع "در . تقسیم شده است"الزامات هزینه اي"

، هر یک از دسته هاي فوق نیز به چند جنبه اصلی تقسیم شـده انـد و منـابع    "کارت هاي هوشمند
پژوهشگران می توانند از این مدل که شامل ). 1جدول (کننده به هر جنبه نیز ارائه شده است اشاره 

جنبه اصلی و منابع نقل کننده هر جنبه می باشد، براي مرور مختصر تجـارب مختلـف   18دسته، 5
مدل دسته بندي پیشنهادي، یک دسته بندي جـامع  . اشاره شده توسط منابع مختلف استفاده نمایند

تجارب مهم و مطرح در زمینه استقرار انواع کارت هاي هوشمند می باشد که از نظر سـاختاري و  از 
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تجارب استقرار انواع کارت هـاي هوشـمند در دنیـا کـه در بخـش      .دمحتوایی مشابهی در دنیا ندار
پس از تجمیع و گروه بندي بر اسـاس مـدل دسـته    پیشین مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته بود،

فهرسـت تجـارب اسـتقرار انـواع کـارت هـاي هوشـمند در پـاره اي از         "ي پیشنهادي در قالب بند
جدول می باشد که هر یـک از ایـن جـداول بـا     18این فهرست شامل . تنظیم شد"کشورهاي دنیا

یکی از جنبه هاي اصلی مدل پیشنهادي جهت دسـته بنـدي تجـارب اسـتقرار انـواع کـارت هـاي        
تاسفانه به دلیل محدودیت تعداد صفحات مقاله، امکان ارائه کامل جداول م. هوشمند در ارتباط است

هاي هوشمند وجود ندارد، اما خالصـه تجـارب مـذکور در ادامـه     گانه تجارب استقرار انواع کارت18
.مقاله آمده استیک پیوست گانه مذکور در 18در ضمن، شرح کامل جداول . ارائه خواهد گردید

مدل پیشنهادي جهت دسته بندي تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند. 1جدول
مراجع نقل کنندهجنبه هاي اصلیدسته بندي

استانداردها و 
الزامات فنی

R1; R2; R4.3; R5.2; R5.3قابلیت ها و ویژگی هاي کارت-1

;R4.2استانداردسازي، یکپارچه سازي و تعامل با یکدیگر-2 R2; R3; R1; R4.3;
R5.1; R5.2; R5.3; R5.4

;R4.2; R2; R3; R1; R4.3امنیت سیستم کارت هوشمند-3
R4.1; R5.1; R5.3; R5.4

R1; R5.1;R5.2; R5.3; R5.4دستگاه ها و زیرساخت هاي ارتباطی مورد نیاز-4

R3; R1; R4.2; R5.1; R5.4سیستم مدیریت کارت هوشمند-5

برنامه ها و 
فرایندهاي 

عملیاتی 
کلیدي

R1; R2; R4.2; R4.3; R5.3چرخه عمر کارت هوشمند از سفارش تا ابطال آن-6

فرهنگ سازي، مشارکت و آموزش کاربران نهایی -7
سیستم

R3; R2; R4.2; R4.3; R4.1;
R5.2; R5.3

;R1; R3; R4.3پشتیبانی کاربران نهایی و نگهداري سیستم-8 R4.1; R5.3

R1; R5.2تدارکات سیستم-9

نیازمندي ها، قلمرو، (مدیریت پروژه سیستم -10
R3; R4.3; R4.2; R4.1)ارتباطات، تست و متدولوژي

الزامات 
مدیریتی و 

انگیزشی

R3; R2; R4.3; R5.4مسائل ساختاري و سازمانی-11

R3رهبري و نیروي انسانی-12

;R3; R2; R4.2; R4.3; R5.1انگیزه در شهروندان و کارکنانایجاد تعهد و -13
R5.3; R5.4

انتخاب شرکاي مناسب و ایجاد تعهد و انگیزه در -14
R1; R3; R2; R5.3آنها

R3; R4.2ارزیابی و بازنگري در سیستم-15

الزامات 
;R3; R2; R4.1; R5.1; R5.3قوانین ناظر بر سیستم-16قانونی

R5.4

الزامات 
هزینه اي

R3; R2هزینه هاي سیستم کارت هوشمند-17

R2; R4.3درآمدهاي سیستم کارت هوشمند-18
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ارائه چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند
گانـه مـذکور و درج   18در این مرحله پس از خالصه سازي تجارب منحصر به فرد و مهم از جداول 

هاي ه بندي تجارب استقرار انواع کارتتجارب استخراج شده در مدل پیشنهادي جهت دستخالصه 
5شامل "چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند"، )1جدول (هوشمند 

قابـل  2ستون سمت راست جـدول  تجربه ارائه شد که در 85و ) یا زیردسته(جنبه اصلی 18دسته، 
چارچوب پیشنهادي اولیه که از نظر ساختاري و محتوایی مشابهی ندارد، یـک مـدل   .استمشاهده

خالصه، تجمیعی و دسته بندي شده از تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند مـی باشـد کـه از    
.چندین مقاله، گزارش، کیس و طرح کارت هوشمند مهم دنیا استخراج شده است

شـکل گرفتـه   تجربه ارائه شـده در ایـن چـارچوب    85ساس بر انیز فرضیات این تحقیق در ضمن، 
:در ذیل ارائه شده استnو تجربه شماره 1تجربه شماره فرضیه مرتبط با به طور مثال، .است

یعنـی  1تجربه شماره ،استقرار کارت ملی هوشمند ایران در استان خراسان جنوبیبراي :1فرضیه
.محسوب می گردداستانی و مهم یکی از تجارب "افزایش خدمات ارائه شده توسط کارت"

یکی nتجربه شماره ،استقرار کارت ملی هوشمند ایران در استان خراسان جنوبیبراي :nفرضیه 
.استانی محسوب می گرددو از تجارب مهم 

نتایج ارزیابی چارچوب و پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمندچارچوب . 2جدول
پیشنهادي بر اساس پرسشنامه مرتبط با آن

چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند
نتایج ارزیابی چارچوب 
پیشنهادي بر اساس 
پرسشنامه مرتبط با آن
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 ها

نبه
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تجربه ذیل 85بر اساس تحقیقاین فرضیه85:پژوهشفرضیات
یت.نداشده یجاد ادر باالاشاره شده فرمت و بر اساس 
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قابلیت -1
ویژگی ها و

هاي کارت

رد2.811.0001.570.000افزایش خدمات ارائه شده توسط کارت.1
رد2.791.0001.690.011استفاده از چندین تکنولوژي در کارت.2
رد2.601.0001.670.003پروفایل کارت مناسب و مطابق با نیازمندي ها.3
استفاده از برنامه هاي کاربردي بسته و یا باز بر روي کارت و .4

رد2.671.0001.740.023بارگذاري پویا و یا غیرپویاي برنامه هاي کاربردي بر روي کارت

2.330.9981.860.102استفاده بهینه از یک فیلد داده اي مشترك.5
رد2.551.0001.710.022تخصیص حافظه به کارت بصورت ایستا و یا پویا.6



١٠

استاندارد -2
سازي، 
یکپارچه 
سازي و 
تعامل با 
یکدیگر

رد2.741.0001.670.009تبعیت از استانداردها.7
رد2.571.0001.670.002استفاده از میان افزار مناسب.8
در سطح فیزیکی، ) interoperability(امکان تعامل با یکدیگر .9

2.691.0001.900.200پلتفرم و برنامه هاي کاربردي

رد2.621.0001.710.006همگن بودن پلتفرم و یکپارچه سازي سیستم. 10

امنیت -3
سیستم 
کارت 
هوشمند

2.551.0001.880.171فرایند موثر و کاراي مدیریت پین کد. 11

2.671.0001.880.188امنیت فرایند شخصی سازي کارت. 12
2.501.0001.860.162ضد دستکاري و ضد جعل بودن کارت. 13
رد2.521.0001.740.016استفاده از رویه هاي کنترلی جهت بکارگیري و انتشار اسناد. 14
باال بردن سطح امنیت و دسترسی به برنامه هاي کاربردي . 15

کارت از طریق دریافت پین، بیومتریک و امضاهاي دیجیتال در 
زمان تصدیق هویت

رد2.741.0001.740.023

رد2.741.0001.690.009تامین امنیت حریم خصوصی در فرایندهاي فنی و مدیریتی. 16
رد2.621.0001.670.003یک برنامه جامع امنیتی براي کل سیستم. 17
اجراي مکانیزم هاي کنترلی سطح باال جهت دستیابی به . 18

2.501.0001.810.066اطالعات شهروندان

تعیین کلیه ابزارهاي سازمانی مورد نیاز جهت امنیت پایگاه هاي . 19
2.601.0001.790.053داده

ها دستگاه-4
و زیرساخت 

هاي 
ارتباطی 
مورد نیاز

2.431.0001.900.236انتخاب کارت خوان مناسب. 20
2.401.0002.190.914رفع کمبود دستگاه هاي کارت خوان. 21

2.521.0002.020.575تامین زیرساخت هاي ارتباطی و سخت افزاري مورد نیاز. 22

سیستم -5
مدیریت 
کارت 
هوشمند

رد2.571.0001.620.002انتخاب سیستم مدیریت کارت هوشمند مناسب. 23
انعطاف پذیري ارائه دهنده برنامه کاربردي جهت سفارشی . 24

رد2.260.9771.690.011سازي و بومی سازي راه حل نهایی

سیستم مدیریت توسعه برنامه هاي کاربردي مورد نیاز جهت . 25
رد2.380.9971.760.012کارت

2.481.0002.100.790کاربري راحت و خوب اجرا شدن سیستم هاي مورد استفاده. 26

 و 
 ها

مه
رنا

ب
ي 

دها
راین

ف
دي

کلی
ی 

یات
عمل

چرخه -6
عمر کارت 
هوشمند از 
سفارش تا 
ابطال آن

هوشمند از برنامه مفصل براي هر مرحله از چرخه عمر کارت . 27
2.521.0001.980.419سفارش تا ابطال آن

تعریف و شفاف سازي فرایند ثبت نام کاربران، ورود داده و . 28
و با ) به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز(صدور کارت براي آنها 

جزئیات کامل
2.571.0002.170.927
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دزدیده شدن و امکان دسترسی سریع به فرایندهاي مربوط به . 29
یا مفقود شدن کارت، غیرفعال سازي کارت، پشتیبان گیري از 

اطالعات کارت و جایگزینی آن
2.741.0002.210.964

درصد خطاي پایین و ساده و در دسترس بودن فرایند صدور . 30
2.691.0002.140.888کارت 

فرهنگ -7
سازي، 

مشارکت و 
آموزش 
کاربران 
نهایی 
سیستم

2.601.0002.210.970اطالع رسانی به عموم مردم و کلیه ذینفعان در ارتباط با طرح. 31
دخالت دادن شهروندان در طراحی و برنامه ریزي نرم افزار و . 32

2.140.8451.810.073سیستم

معرفی اولیه کارت هوشمند به شهروندان و فرهنگ سازي در . 33
2.601.0002.210.976استقرار آرام سیستم و تداوم عملیات آناین زمینه جهت 

2.571.0002.360.999آموزش نحوه استفاده از کارت هوشمند به شهروندان. 34
2.671.0002.360.998آموزش راهبران فنی سیستم و کاربران ثبت احوال. 35
2.571.0002.310.998معرفی و آموزش سیستم به کاربران نهایی . 36

پشتیبانی -8
کاربران 
نهایی و 
نگهداري 

سیستم

برنامه و فرایندهاي مناسب نگهداري سیستم و پشتیبانی کاربر . 37
2.641.0002.070.731نهایی

پشتیبانی مستقیم از کاربران نهایی و نگهداري سیستم بر اساس . 38
helpdesk

2.601.0002.050.662

طراحی یک پورتال سلف سرویس جهت راه اندازي و مدیریت . 39
2.571.0001.950.344کارت هوشمند و محتواي آن بر روي وب 

تدارکات -9
سیستم

اقالم مورد نیاز جهت خرید و آغاز شناسایی هر چه سریعتر . 40
2.400.9982.050.645نمودن فرایند تدارکات آنها

2.360.9972.210.986انجام تدارکات بر اساس اولویت بندي. 41
توزیع به موقع و کامل اقالم و تجهیزات خصوصاً کارت هاي . 42

2.571.0002.240.984هوشمند

مدیریت -10
پروژه 

سیستم 
نیازمندي (

ها، قلمرو، 
ارتباطات، 
تست و 
)متدولوژي

2.451.0002.240.988استفاده از متدولوژي هاي سریع استقرار. 43
رویکرد تحویل مرحله اي و فاز به فاز سیستم و تالش جهت . 44

2.601.0002.240.988اجراي موفقیت آمیز هر مایلستون از پروژه

نیازمندي ها بصورت واضح و روشن و توافق نمودن تنظیم . 45
2.360.9992.120.812پیمانکار با کارفرما بر روي آنها

شناسایی و فهم کامل کل قلمرو کاري مورد انتظار از فروشنده، . 46
2.290.9921.930.260شرکا و کارفرما

2.290.9942.070.731ذینفعانداشتن ارتباطات روشن، باز و شفاف بین تمامی . 47

در نظر گرفتن تست یکپارچه سازي و رویه هاي پذیرش . 48
2.401.0001.860.102سیستم
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مسائل -11
ساختاري و 

سازمانی

2.360.9992.000.500پروژه) sponsor(نقش حامی . 49
2.551.0001.930.285فرایندبازمهندسی / مدیریت تغییر. 50
رد2.401.0001.760.020استفاده از تنها یک پیمانکار اصلی. 51
رد2.400.9991.600.001انتشار برنامه هاي کاربردي توسط تنها یک مرجع. 52
یک ساختار مدیریتی با نقش ها و مسوولیت هاي تعریف شده . 53

عملیاتی که خطرات احتمالی را از طریق بصورت شفاف و قوانین 
واگذاري مسوولیت کاهش دهد

رد2.601.0001.740.016

ضرورت استفاده از یک شوراي مدیریتی متشکل از نمایندگان . 54
تمام سازمان هاي دولتی، شرکت هاي خصوصی و گروه هاي مدافع 

حقوق کارکنان
2.451.0001.880.188

رهبري -12
و نیروي
انسانی

فداکاري تیم پروژه و تالش بی وقفه ایشان براي دستیابی به . 55
2.190.9412.050.636موفقیت

2.571.0002.240.971تخصیص نیروي انسانی و منابع کافی. 56
2.641.0002.310.993داشتن یک رهبر پروژه خوب. 57

ایجاد -13
تعهد و 

انگیزه در 
شهروندان و 

کارکنان

2.601.0002.290.992مشوق گرایی. 58
ارائه یک نقشه راه واضح جهت ایجاد هماهنگی و کنترل بین . 59

2.451.0001.830.073منافع متعدد ذینفعان مختلف درگیر در اجراي طرح کارت هوشمند

دخالت دادن زودهنگام ذینفعان و ایجاد تعهد در ایشان جهت . 60
2.451.0001.900.189حمایت از طرح 

2.691.0002.020.570تعهد سازمانی باال به پایین و جامع جهت اجراي طرح . 61
امکان استفاده همزمان از کارت کاغذي و الکترونیکی در مرحله . 62

2.330.9981.930.292کاغذي پس از جا افتادن کارت الکترونیکیاول و حذف کارت 

در نظر گرفته شدن کارت شناسایی الکترونیکی به عنوان سند . 63
2.621.0002.140.861اصلی شناسایی افراد

2.551.0002.210.970ارزان بودن استفاده از سیستم براي کاربر نهایی. 64

انتخاب -14
شرکاي 
مناسب و 

ایجاد تعهد و 
انگیزه در 

آنها

2.481.0002.000.500انتخاب فروشنده کارت هوشمند مناسب. 65
استفاده از شرکاي مناسبی که حرفه اي و توانمند باشند و . 66

رد2.571.0001.710.004مسائل را بتوانند پیش بینی نمایند 

که توان اثبات شده اي جهت اجراي استفاده از پیمانکار مناسبی . 67
2.691.0002.140.869راه حل هاي جامع، یکپارچه و بسیار امن را داشته باشند

رد2.551.0001.640.001بخش خصوصی و عمومی "برد-برد"همکاري . 68
لزوم تغییر نگاه دولت از برنامه محوري به هماهنگ کننده بستر . 69

دولتی نیز حمایت -از مشارکت بخش خصوصیکارت در حالیکه 
شود

رد2.521.0001.760.029
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ضرورت ایجاد مشوق هایی براي ذینفع شدن شرکاي تجاري . 70
رد2.401.0001.740.023در صورت موفق بودن طرح

یک رویکرد الیه اي جهت واگذاري نقش ها و مسوولیت ها . 71
2.310.9951.830.099بین شرکا ضروري است

ارزیابی -15
و بازنگري 
در سیستم

2.551.0001.810.052تمایل به بازنگري در مسائل و رسیدگی به آنها بصورت مستمر. 72
2.451.0001.860.112بازنگري در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بصورت دوره اي. 73
2.571.0002.120.838ارزیابی کارایی عملیات سیستم. 74
درك نحوه تاثیرگذاري سیستم جدید بر روي کارایی، کیفیت، . 75

2.571.0002.310.993توانمندسازي پرسنل و رضایت مشتري وکاربران نهایی

نی
انو

ت ق
اما

قوانین -16الز
ناظر بر 
سیستم

رد2.431.0001.710.016اعطاي اعتبارنامه ها بر اساس قوانین و مقررات مصوب . 76
رد2.521.0001.760.048انطباق راه حل ارائه شده با قوانین مربوط به حریم خصوصی. 77
لزوم تعریف برنامه جامع حریم خصوصی بر اساس نیازمندي . 78

رد2.671.0001.740.013هاي تعیین شده توسط متخصصان حریم خصوصی

درباره حقوق، آموزش صاحبان کارت توسط شرکاي طرح . 79
2.761.0002.100.764مسوولیت ها و خطرات بالقوه کارت

توسعه و راهبري یک ساختار قانونگذاري رسمی توسط دولت . 80
که نظم تجاري مابین شرکا را تامین نماید و نحوه تخصیص هزینه، 

مسوولیت ها و کنترل امور بین ذینفعان تعریف و مدون شده باشد
رد2.641.0001.710.006

تعیین کلیه قوانین سازمانی مورد نیاز جهت امنیت پایگاه هاي . 81
2.741.0001.880.188داده و موارد دیگر

اي
نه 

هزی
ت 

اما
الز

هزینه -17
هاي سیستم 

کارت 
هوشمند

2.641.0002.380.999پشتیبانی و بودجه مالی. 82

2.641.0002.260.969زیرساخت، راه اندازي و جاريدر نظر گرفتن کلیه هزینه هاي . 83

2.521.0002.290.984توزیع هزینه بین ذینفعان مختلف. 84

18-
درآمدهاي 
سیستم 
کارت 
هوشمند

بهره برداري از فرصت هاي ایجاد درآمد و ایجاد یک سناریوي . 85
2.671.0002.070.708بین دولت و ذینفعان تجاري طرح"برد-برد"

روش شناسی-4
این مقاله را می توان از جنبه هاي زمانی، هدف، روش گـردآوري اطالعـات، نحـوه    پژوهش روش 

با توجه به آن که تحقیق فعلـی  . انتخاب جامعه هدف و روش تحلیل اطالعات مورد بررسی قرار داد
در ضمن، با توجه به آن . مربوط به زمان حال است، این تحقیق از نظر زمانی از نوع پیمایشی است

م با مقایسه و تطبیق تجارب پیشین استقرار انواع کارت هاي هوشمند، یک چـارچوب  که می خواهی
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در ضـمن، بـراي   . جدید پیشنهاد نماییم، این تحقیق از نظر هدف از نـوع پـژوهش تطبیقـی اسـت    
گردآوري اطالعات در گام اول فرایند تحقیق از روش مطالعه ادبیات فناوري اطالعـات و اسـتخراج   

هاي هوشمند در دنیا استفاده شد، اما در گام چهارم فراینـد تحقیـق نیـز    اع کارتتجارب استقرار انو
ه اسـت  بازخورد کارشناسان و مدیران از طریق پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوري شد

.استاثبات و یا رد شده و فرضیات تحقیق 
انواع کارت هاي ارزیابی و بومی سازي چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار 

هوشمند
پس از ارائه چارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند در بخش قبلـی، در  
این مرحله از پژوهش با طراحی پرسشنامه اي محقق ساخته بر اساس چـارچوب پیشـنهادي اولیـه،    

چارچوب مذکور در دستور کار پـژوهش قـرار   مرتبط با شده ایجاد فرضیه 85ارزیابی و بومی سازي 
براي طراحی پرسشنامه ارزیابی تجارب استقرار انواع کـارت هـاي هوشـمند، بـه چـارچوب      . گرفت

بـه  2پیشنهادي اولیه تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند که در ستون سمت راسـت جـدول   
درجه استانی بـودن هـر   "و "میزان اهمیت هر یک از تجارب"تصویر کشیده شده است، دو گزینه 

پرسشنامه اولیه طراحی شده ابتدا در اختیار چند نفر از کارشناسـان قـرار   . اضافه شد"یک از تجارب
و گرفت و بر اساس نظر ایشان مورد بـازبینی و اصـالح سـاختاري و محتـوایی اولیـه قـرار گرفـت       

نیـز  ر انواع کارت هاي هوشمندچارچوب پیشنهادي اولیه تجارب استقراتغییرات انجام شده بر روي 
درجـه  "و "میزان اهمیت هر تجربـه "الزم به ذکر است براي وزن دهی به دو معیار . گردیداعمال 

و تحلیل داده هاي اخذ شده از تکمیل کنندگان پرسشـنامه از طیـف سـه    "استانی بودن هر تجربه
.استفاده شده است3گزینه اي لیکرت بصورت جدول 

طیف سه گزینه اي لیکرت. 3جدول 

معیار میزان اهمیت هر تجربه
اهمیت ضعیفاهمیت متوسطکامالً مهم

321

معیار درجه استانی بودن هر تجربه
کامالً ملی)تا حدودي ملی(تقریباً استانیکامالً استانی

321
نفر از کارشناسـان و مـدیران ثبـت احـوال اسـتان      50در ادامه، پرسشنامه مذکور در اختیار بیش از 

نفر از ایشان بر اسـاس دو معیـار   42خراسان جنوبی و شهرستان هاي استان قرار گرفت و بازخورد 
بـراي بررسـی قابلیـت    . میزان اهمیت هر یک از تجارب و درجه استانی بودن این تجارب اخذ شـد 

براي معیار درجه اهمیـت  0.96استفاده شد که عدد 2پرسشنامه فوق از روش آلفاي کرونباخ1عتمادا

١Reliability
٢Cronbach's Alpha



١۵

ایـن اعـداد نشـان    . براي معیار درجه استانی بودن هر تجربه به دسـت آمـد  0.95هر تجربه و عدد 
در ضـمن، بـا توجـه بـه آن کـه      . دهنده قابلیت اعتماد بسیار باالي نتایج پرسشنامه فوق می باشـد 

پیشنهاد شـده  هاي هوشمندو خبرگان انواع کارتکارشناسانتوسطقبالًاولیه پرسشنامهمحتواي
است و قبل از ارسال نهایی نیز توسط چند نفر از کارشناسان مورد ارزیابی اولیه و اصالح محتوایی و 

.استآن نیز قابل قبول 1ساختاري قرار گرفته است، می توان ادعا نمود که اعتبار محتوایی
نفر از کارشناسـان و مـدیران   50همانطور که قبالً نیز بیان شد، پرسشنامه مذکور در اختیار بیش از 

نفر از ایشان بر 42ثبت احوال استان خراسان جنوبی و شهرستان هاي استان قرار گرفت و بازخورد 
ترکیـب  . ذ شـد اساس دو معیار میزان اهمیت هر یک از تجارب و درجه استانی بودن این تجارب اخ

:باشدمی4تحصیالت تکمیل کنندگان پرسشنامه به شرح جدول 
ترکیب تحصیالت تکمیل کنندگان پرسشنامه. 4جدول

میزان 
تحصیالت

تعداد تکمیل 
کنندگان

درصد تکمیل 
کنندگان

میزان 
تحصیالت

تعداد تکمیل 
کنندگان

درصد تکمیل 
کنندگان

درصد12نفر5فوق دیپلمدرصد5نفر2فوق لیسانس
درصد10نفر4دیپلمدرصد73نفر31لیسانس

تحلیل داده ها-5
انجـام  Excel 2007و SPSS 20تجزیه و تحلیل آماري داده هاي این پرسشنامه با نرم افزارهاي 

و 2نمونـه اي تـک  Tآزمون هاي آماري مورد استفاده در این پرسشنامه شـامل آزمـون   . شده است
اگر فرضیه اي در خصـوص میـانگین یـک    . باشدمیSPSS 20با کمک نرم افزار 3آزمون فریدمن

تک نمونه اي می توان صحت یا سـقم فرضـیه را   Tجامعه آماري طراحی شود با استفاده از آزمون 
و لذا در این تحقیق جهت تبیـین و تفسـیر متغیرهـاي مسـتقل     . تعیین کردαدر سطح معنی داري 

تـک نمونـه اي   Tوابسته و اینکه هر متغیر با چه وضعیتی در جامعه آمـاري وجـود دارد از آزمـون    
بندي و رتبه بندي تجارب نیز از آزمون فریـدمن اسـتفاده   در ضمن براي اولویت. استفاده شده است

4در نظر گرفته شده است و فاصله اطمینـان 0.05سطح معنی داري این پژوهش، مقدار . شده است

.درصد بوده است95پرسشنامه نیز 
میانگین امتیازات استخراج شده از پرسشنامه در ارتباط با دو معیار درجه اهمیت هر تجربـه و درجـه   

در ضمن، نتایج تحلیل داده هـاي  . آمده است2استانی بودن هر تجربه در ستون سمت چپ جدول 
درجـه اهمیـت هـر    p-valueونتک نمونه اي تحـت عنـوان دو سـت   Tپرسشنامه با کمک آزمون 

١Content Validity
٢One Sample T Test
٣Friedman Test
٤Confidence Interval
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. اضـافه شـده اسـت   2درجه استانی بودن هر تجربه به ستون سمت چپ جدول p-valueتجربه و 
نیز نشان دهنده نتیجه نهایی تایید و یا رد هر یک از فرضیه عالوه بر این، ستون نتیجه ارزیابی هر 

الزم بـه ذکـر   . تک نمونه اي می باشدTبر اساس آزمون )  تجربهتایید یا رد هر (فرضیات تحقیق 
مورد تایید قـرار نگرفتـه   ، می باشند0.05کمتر از p-valueدارايدر پرسشنامهکهفرضیاتی است، 
تک نمونـه اي و  Tپس از بررسی و تحلیل نتایج آزمون . جهت تاکید بیشتر سایه دار شده انداند و 

ه و درجه استانی بودن هر تجربه، نتایج ذیل آزمون فریدمن بر روي دو معیار درجه اهمیت هر تجرب
:استخراج گردید

می باشد، لذا می 0.845معیار درجه اهمیت کلیه تجارب باالتر از p-valueبا توجه به آن که .1
توان استنباط نمود که بر اساس نظر کارشناسان و مدیران ثبت احوال استان خراسان جنوبی، 

یه پیشنهادي، از نظر میزان اهمیت با فاصله اطمینـان  تمام تجارب مطرح شده در چارچوب اول
درصد مورد تایید قرار گرفته اند، لذا هیچ یک از این تجارب بر اساس معیار میزان اهمیت 95

هر تجربه از چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی اسـتقرار کـارت ملـی هوشـمند در اسـتان      
.حذف نمی گردند

به ترتیب، اولویت یک تـا ده را  9و 30، 81، 7، 16، 15، 29، 79، 2، 1ده تجربه شماره .2
، 46، 32، 55در ضمن، ده تجربـه شـماره   . از نظر میزان اهمیت هر تجربه کسب نموده اند

) 74تا 85یعنی اولویت (نیز به ترتیب، اولویت هاي پایانی 41و 49، 45، 71، 5، 24، 47
افـزایش  "یعنـی  1بنابراین تجربه شماره .را از نظر میزان اهمیت هر تجربه کسب نموده اند

فـداکاري تـیم   "یعنـی 55مهم ترین تجربه و تجربه شماره"خدمات ارائه شده توسط کارت
تـرین تجربـه از نظـر    کـم اهمیـت  "پروژه و تالش بی وقفه ایشان براي دستیابی به موفقیت

.کارشناسان و مدیران ثبت احوال استان خراسان جنوبی می باشد
، 4، 3، 2، 1تجربه شـماره  26معیار درجه استانی بودن هر تجربه براي p-valueدر ضمن، .3

6 ،7 ،8 ،10 ،14 ،15 ،16 ،17 ،23 ،24 ،25 ،51 ،52 ،53 ،66 ،68 ،69 ،70 ،76 ،
تـک نمونـه اي، ایـن    Tلذا بر اساس نتایج آزمـون  . بوده است0.05کمتر از 80و 78، 77

بنابراین بـا توجـه بـه رد شـدن فرضـیات      . ه شده اندتجارب غیرمرتبط با استان تشخیص داد
در چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در مرتبط با این تجارب، 

تجارب حذف شده مذکور با کمک آزمون فریدمن از ملی ترین تا . استان قرار نخواهند گرفت
بـه  تجربه حذف شـده  استانی ترین تاسازي شده است و ملی ترین استانی ترین تجربه مرتب

، 66، 10، 6، 24، 16، 2، 17، 8، 7، 3، 68، 23، 52، 1شـامل تجـارب شـماره   ترتیب 
.می باشد77و 69، 51، 25، 78، 70، 53، 15، 14، 4، 80، 76
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بـاالترین امتیـاز مربـوط بـه     "پشتیبانی و بودجه مالی"یعنی82عالوه بر این، تجربه شماره .4
، 35، 75، 36، 34تجربـه شـماره   9ن هر تجربه را کسب نمـوده اسـت و   درجه استانی بود

در ضمن، ملـی تـرین   . نیز به ترتیب در رتبه هاي بعدي قرار دارند44و 84، 42، 58، 57
تشـخیص داده  "افزایش خدمات ارائه شده توسـط کـارت  "یعنی 1تجربه نیز، تجربه شماره 

.ب نموده استرا کس3از 1.57شده است که میانگین امتیاز 
تجربه باقیمانده، حداقل امتیاز الزم جهت احتسـاب بـه عنـوان    59الزم به ذکر است، هرچند .5

تجربه نیز همچنان در مرز استانی 59تجارب استانی را اخذ نموده اند، اما تعداد زیادي از این 
ر ادامـه بـا   و یا ملی بودن قرار می گیرند و می توان آنها را تجارب تاحدودي ملی نامید کـه د 

.خواهیم نمودشناسایی انجام یک مصاحبه نیمه ساخت یافته، آنها را 

تجربه کامالً ملی از چارچوب اولیه پیشنهادي تجارب اسـتقرار انـواع کـارت هـاي     26پس از حذف 
تجربه توسط مـدیران اسـتانی اداره کـل ثبـت احـوال      59این . تجربه مهم باقی ماند59هوشمند، 

مورد ارزیابی مجدد قـرار گرفـت تـا    ) مدیر کل ثبت احوال استان و معاونین ایشان(خراسان جنوبی 
ص شود براي بهره برداري کامل استان خراسان جنوبی از این تجارب چـه اقـداماتی بایـد در    مشخ

بر اساس مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفته با مـدیران مـذکور، از بـین    . استان صورت پذیرد
، 32، 19، 13، 12، 11، 5تجربه شماره 21تجربه باقیمانده، نیازي نیست استان در ارتباط با 59
ــدام 81و 73، 65، 64، 63، 62، 61، 60، 59، 54، 49، 48، 46، 40، 39 ــصبخاق یوص

صورت دهد، چرا که اقدامات اصلی مرتبط با این تجارب باید به شکل ملی و توسط مـدیران طـرح   
لذا می توان ادعا نمود که بـر اسـاس نتـایج مصـاحبه     . کارت ملی هوشمند کل کشور صورت پذیرد

.گرفته اندمورد تایید قرار ننیز ژوهش، فرضیات مرتبط با تجارب مذکور نیمه ساخت یافته این پ
) 2جـدول  ستون سمت چپ (همانطور که در نتایج ارزیابی چارچوب پیشنهادي بر اساس پرسشنامه

و 32، 19تجربـه شـماره   3تجربه حذف شده در ایـن مرحلـه،   21نیز قابل مشاهده است، از بین 
کسب کرده بودند کـه نشـان دهنـده    1.85و میانگین کمتر از 0.075کمتر از p-value، مقدار59

، 12، 11، 5تجربـه شـماره   9. و میانگین درجه استانی بودن آنها می باشدp-valueمرزي بودن 
و میــانگین 0.19و کمتــر از 0.075بیشــتر از p-valueنیــز مقــدار 81و 73، 60، 54، 48، 13

کسب کرده بودند که نشان دهنده درجه استانی پایین آنها بوده اسـت،  1.9و کمتر از1.85باالتر از 
تجربه مـذکور، نتـایج ایـن مرحلـه از تحقیـق، مکمـل و       12لذا می توان ادعا کرد که در ارتباط با 

تجربـه  9اما در مورد . تکمیل کننده مرحله قبلی یعنی پرسشنامه است و در تناقض با آن نمی باشد
p-valueکـه  65و 64، 63، 62، 61، 49، 46، 40، 39نی تجارب شماره حذف شده بعدي یع

می باشد، باید یـادآوري گـردد   1.9و میانگین درجه استانی بودن آنها نیز بیشتر از 0.2آنها بیشتر از 
تعلق دارد که مـدیران  "الزامات مدیریتی و انگیزشی"تجربه مذکور به دسته 9تجربه از بین 6که 
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به سایر تکمیل کنندگان پرسشنامه، شـناخت و تسـلط کامـل تـري بـر آن دسـته از       استانی نسبت 
تجارب دارند، لذا در صورت عدم همخوانی نتایج مصاحبه با پرسشنامه در مورد تجـارب متعلـق بـه    

در ضـمن، فاصـله   . ، نتـایج مصـاحبه ارجحیـت دارد   "الزامات مـدیریتی و انگیزشـی  "دسته تجارب 
.تجربه دیگر را توجیه نماید3مه نیز می تواند تناقض موجود در درصدي پرسشنا95اطمینان 

گیريبحث و نتیجه-6
بر اساس نتایج پرسشنامه و مرتبط با این فرضیات کامالً ملی رباحذف تجفرضیه و 26رد پس از 

بر اساس نتـایج مصـاحبه   مرتبط با آنها فرضیه دیگر و حذف تجارب تاحدودي ملی 21رد همچنین 
چـارچوب نهـایی تجـارب مهـم و اسـتانی      "ترین یافته این پژوهش یعنـی  مهمنیمه ساخت یافته، 

.به تصـویر کشـیده شـده اسـت    5جدول در"استقرار کارت ملی هوشمند در استان خراسان جنوبی
ـ    وبی کـه  چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در اسـتان خراسـان جن

مانند تجربه می باشد، از نظر ساختاري و محتوایی چارچوبی بی38جنبه اصلی و 17دسته، 5شامل 
این چارچوب با ارائه یک مدل دسته بندي شده و ارزیابی شده از تجارب مهـم و اسـتانی   . می باشد

کل ی و ادارات جنوبخراساناستان کل ثبت احوال تواند توسط ادارهیاستقرار کارت ملی هوشمند، م
.مورد بهره برداري قرار گیردایران ثبت احوال استان هاي مشابه جهت استقرار کارت ملی هوشمند 

چارچوب نهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در استان خراسان جنوبی. 5جدول
تجاربجنبه هاي اصلیبنديدسته 
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بین دولت و ذینفعان تجاري طرح"برد

قابلیـت هـا و   "مربوط به جنبه اصلی فرضیات نیز قابل مشاهده است، کل 5همانطور که در جدول 
امنیـت سیسـتم کـارت    "مربـوط بـه جنبـه هـاي     فرضـیات  و همچنین اکثـر  "ویژگی هاي کارت

، "ایجـاد تعهـد و انگیـزه در شـهروندان و کارکنـان     "، "مسائل سـاختاري و سـازمانی  "، "هوشمند
مورد تایید قرار "یستمقوانین ناظر بر س"و "انتخاب شرکاي مناسب و ایجاد تعهد و انگیزه در آنها"

ستقرار کارت ملی هوشـمند در اسـتان  که نشان دهنده اهمیت پایین تر این جنبه ها در انگرفته اند 
در ضمن، با توجـه  . باشد و مسائل مرتبط با این جنبه ها باید به شکل ملی، پیگیري و حل گرددمی

برنامه هـا و فراینـدهاي   "به دسته نهایی فرضیه تایید شده 38از فرضیه 17،به آن که در مجموع
، می توان ادعـا  تایید نشده استدسته مذکور فرضیه مرتبط با 5تعلق دارد و تنها "عملیاتی کلیدي
تـرین دسـته از تجـارب در چـارچوب     مهم"برنامه ها و فرایندهاي عملیاتی کلیدي"نمود که دسته 

.استان خراسان جنوبی می باشدنهایی تجارب مهم و استانی استقرار کارت ملی هوشمند در 
شامل مـدل پیشـنهادي جهـت دسـته بنـدي      داشته است که چند دستاورد ضمنی نیزاین پژوهش

چارچوب پیشـنهادي اولیـه   گانه ضمیمه آن و 18و جداول تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند
ادي کـه بـه نحـوي    کلیه افـر شایان ذکر است، . می باشدتجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند 
سازي، اسـتقرار و مـدیریت انـواع کـارت هـاي هوشـمند       درگیر برنامه ریزي، تحلیل، طراحی، پیاده

پیشنهادي چارچوب گانه ضمیمه آن و همچنین 18جداول باشند، می توانند از مدل پیشنهادي و می
ایـن پـژوهش   الزم به ذکر است، هر چنـد چـارچوب پیشـنهادي    .اولیه این پژوهش استفاده نمایند

توسط اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی مورد ارزیابی و بومی سازي قرار گرفته است، اما با توجه 
-حوال کشور، ثبت احوال سایر استانبه شباهت هاي موجود در ماموریت و ساختار ادارات کل ثبت ا

در پایـان  .ري نماینداین تحقیق بهره برداضمنی دستاوردهاي چارچوب نهایی و ها نیز می توانند از 
به مدیران طرح کارت ملی هوشمند کل کشور نیز پیشنهاد مـی گـردد بـا بهـره گیـري از تجـارب       

چـارچوب پیشـنهادي اولیـه کـه     استخراج شده در این تحقیق؛ به خصوص تجارب حـذف شـده از   
.رندریزي و اقدام در سطح ملی را می طلبد؛ در راستاي ارتقاي این طرح ملی گام بردابرنامه
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سپاسگزاري
مطالعه امکان سنجی جـایگزینی کـارت   "این مقاله از طرح پژوهشی استانی خاتمه یافته با عنوان 

اسـتخراج  "در استان خراسان جنـوبی هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان
و با حمایـت اداره کـل   کشوراحوالثبتسازمان1390سالپژوهشیهاياولویتاساسشده است که بر

شایان ذکر است، طرح مذکور موفـق بـه اخـذ عنـوان     . ثبت احوال استان خراسان جنوبی انجام گرفته است
سازمان ثبت احوال کـل کشـور و مجـري طـرح نیـز موفـق بـه دریافـت عنـوان          1390سال پژوهش برتر 

د الزم مـی دانـیم از   در ضـمن، بـر خـو   . شـده اسـت  1391پژوهشگر برتر استان خراسان جنوبی در سـال  
ها و حمایت هاي بی دریغ مدیران و کارشناسان محترم این اداره کـل بـه ویـژه همکـاران اصـلی      همکاري

.طرح، جناب آقاي فتح نیا و خانم ها علی آبادي و عطایی تشکر و قدردانی داشته باشیم

منابع
.)مستندات درون سازمانی(اسالید آموزشی کارت ملی هوشمند). 1389(حوزه طرح کارت ملی هوشمند

مطالعه امکان سـنجی جـایگزینی   ). 1391. (مرادي، حسین، فتح نیا، امیر، علی آبادي، سمیه، عطایی، فاطمه
طرح پژوهشـی  گزارش (، در استان خراسان جنوبیکارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان

جنوبی، ایران، اداره کل ثبت احوال خراسان)خاتمه یافتهاستانی
کارت هوشمند ملی، تجربه کشورهاي حـوزه خلـیج   ). 1389(مرکز آموزش و حوزه کارت هوشمند ملی الف 

.موسسه دانش پارسیان: تهران. فارس و خاورمیانه در دولت الکترونیک
کارت هوشمند ملی، تجربه کشـورهاي خـاور دور در   ). 1389(مرکز آموزش و حوزه کارت هوشمند ملی ب 

.موسسه دانش پارسیان: تهران. الکترونیکدولت 
نقش کـارت هوشـمند ملـی در ارائـه خـدمات دولـت       ). 1389(مرکز آموزش و حوزه کارت هوشمند ملی ج 
.موسسه دانش پارسیان: تهران. الکترونیک در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا

Charismathics. (2009). Ten Critical Success Factors for Successful Smart Card
Projects version 1.0 .Munich: Charismathics Website. Retreived from
http://www.Charismathics.com
Mohammed, L.A., Ramli, A.R., Prakash, V., Daud, M.B. (2004). Smart Card
Technology: Past, Present, and Future. International Journal of the Computer, the
Internet and Management, 12(1), 12-22.
Saade, R. (2009) .Connecting Communities through a Single ID .National ICT
Conference .PICC: IRIS CORPORATION BERHAD.
Smart Card Alliance .(2003) .Smart Card Case Studies and Implementation
Profiles .NJ: Smart Card Alliance. Retreived from
http://www.smartcardalliance.org
Taherdoost, H., Sahibuddin, S., Jalaliyoon, N. (2011). Smart Card Security;
Technology and Adoption. International Journal of Security (IJS), 12 (2).
U.S. GSA .(2004) .Government smart card handbook. U.S.General Services
Administration. Retreived from
http://www.smartcardalliance.org/resources/pdf/smartcardhandbook.pdf



:ذیلپیوست یک مقاله

ارائه چارچوب استانی تجارب استقرار کارت ملی هوشمند ایران 
ریتجارب سايسازیمطالعه و بوميبر مبنادر خراسان جنوبی 

کشورها

مهندسی فناوري اطالعاترشته ، )مربی(عضو هیات علمی »نویسنده مسئول«1حسین مرادي
فناوري اطالعات،-مکانیک محاسباتیرشته ،دانشیار2اردشیر بحرینی نژاد

بیرجند، بلوار صنعت و معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند، : آدرسدانشگاه صنعتی بیرجند، . 1
: تلفن ثابت09153619870: گروه مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات، تلفن همراه

hsmoradi@birjandut.ac.ir:پست الکترونیک+8821261-56198

دانشگاه ماالیا، ساختمان دانشکده ، 50603کواالالمپور: آدرس، )UM(دانشگاه ماالیا ، . 2
تلفن ، +603- 79555781: فکسمهندسی، گروه مهندسی طراحی و ساخت و تولید، 

bahreininejad@um.edu.my: پست الکترونیک+ 603-79675266:ثابت



1پیوست

گانه مرتبط با مدل پیشنهادي جهت دسته بنـدي تجـارب اسـتقرار انـواع     18در این بخش، جداول 
-ر انواع کارت هاي هوشمند را دسـته که تجارب استقرا) مقاله اصلی1جدول (کارت هاي هوشمند 

با توجه به مفصل بودن این جداول، امکان ارائـه آن در  . نموده است، ارائه شده استبندي و مرتب
مقالـه  1هر یک از جداول ذیل به ترتیب بـا یکـی از سـطرهاي جـدول     .مقاله اصلی وجود نداشت
یعنـی  (مقالـه اصـلی   1جـدول 1با سـطر  1پیوست بخش 1مثالً جدول . اصلی در ارتباط می باشد

یعنـی  (مقالـه اصـلی   1جدول 9این بخش نیز با سطر 9و جدول ) هاي کارتقابلیت ها و ویژگی
.در ارتباط است) تدارکات سیستم

تجارب مربوط به استانداردها و الزامات فنی: 1دسته شماره 
)مرتبط با قابلیت ها و ویژگی هاي کارت(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند .1جدول

یف
مرجعویژگی هاي کارتجنبه قابلیت ها و -1رد

نی
ت ف

اما
الز

 و 
دها

دار
ستان

ه ا
ست

د

انتخاب پروفایل کارت مناسب مطابق با نیازمندي هاي پروژه از 1
به پروفایل یک فروشنده سخت افزار . عوامل موفقیت می باشد
انتخاب پروفایل، تعیین کننده قابلیت هاي . بخصوص وابسته نشوید

مرتبط با کارت می باشدکارت و همچنین ویژگی هاي امنیتی 
2009کاریزماتیکس، 

استفاده از چندین تکنولوژي در کارت هوشمند2

2004یو اس جی اس اي، 

تخصیص حافظه به کارت بصورت ایستا و یا پویا3
بارگذاري پویا و یا غیرپویاي برنامه هاي کاربردي بر روي کارتها4
بر روي کارتبسته و یا بازاستفاده از برنامه هاي کاربردي 5
استفاده بهینه از یک فیلد داده اي مشترك6
افزایش تعداد ویژگی هاي کارت7
استفاده از تنها یک کارت هوشمند براي ایجاد دسترسی فیزیکی، 8

دسترسی به شبکه و شناسه سازمانی
Shell Case

( 2003اسمارت کارد آلیانس، 
)

9
الکترونیکی توسط این کارت قابل استفاده می باشداکثر خدمات 

کارت هوشمند استونی
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 
روشن نبودن برخی از خدمات قابل ارائه توسط کارت از معایب این 10

کارت می باشد
کارت هوشمند ایتالیا

مرکز آموزش و حوزه کارت (
)1389هوشمند ملی، 



فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند .  2جدول
)مرتبط با استانداردسازي، یکپارچه سازي و تعامل با یکدیگر(

یف
استانداردسازي، یکپارچه سازي و تعامل با -2رد

مرجع)interoperability(یکدیگر 

نی
ت ف

اما
الز

 و 
دها

دار
ستان

ه ا
ست

د

1
و آتی اطمینان از اینکه میان افزار از نیازمندي هاي فعلی 

تنها تطابق با . شما پشتیبانی نماید، از عوامل موفقیت است
استانداردها ضمانت کننده تعامل با یکدیگر 

)interoperability (نمی باشد
2009کاریزماتیکس، 

2009ساعده، استفاده از میان افزار مناسب ضروري می باشد2

/ یکپارچه سازي سیستم/ ضرورت استفاده از بستر همگن3
2004یو اس جی اس اي، تبعیت از استانداردها 

اطمینان از حرکت مداوم سیستم به سمت امکان تعامل با 4
Taiwan Health Careبراي موفقیت ضروري استیکدیگر

Smart Project Case
( 2003اسمارت کارد آلیانس،  ) 5

یکپارچه سازي پلتفرم انتقال اطالعات بین سیستم، 
بیمارستان هاي با سیستم اطالعاتی متفاوت و موسسه هاي 

متفاوت در دستور کار بوده استITپزشکی با زیرساخت 

اطمینان از امکان تعامل با یکدیگر در سطح فیزیکی، پلتفرم 6
و برنامه هاي کاربردي

Shell Case
( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

از میان افزار خاصی استفاده می شود که در اکثر خدمات 7
دولت الکترونیک کاربرد دارد

کارت هوشمند بلژیک
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 

میان افزاري براي پشتیبانی از رابط ها در نظر گرفته شده 8
است

کارت هوشمند استونی
آموزش و حوزه کارت مرکز (

)1389هوشمند ملی، 

9
در اجراي هرگونه راه حل درباره احراز هویت آزادي عمل 

لذا سیستم تعامل پذیري بین برنامه هاي . وجود دارد
کاربردي وجود ندارد

مرکز (کارت هوشمند ایتالیا
آموزش و حوزه کارت هوشمند 

)1389ملی، 

10
ارائه خدمات از طریق به دلیل فقدان مدل عمومی براي 

سیستم مدیریت هویت الکترونیکی، برنامه هاي کاربردي 
متفاوت و مجزایی براي احراز هویت مورد استفاده قرار گرفته 

است

کارت هوشمند جمهوري 
مرکز آموزش و حوزه (چک

)1389کارت هوشمند ملی، 



)سیستم کارت هوشمندمرتبط با امنیت (فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 3جدول

یف
مرجعامنیت سیستم کارت هوشمند-3رد

نی
ت ف

اما
الز

 و 
دها

دار
ستان

ه ا
ست

د

استفاده از فرایند موثر و کاراي مدیریت پین از عوامل 1
2009کاریزماتیکس، موفقیت می باشد

توجه به فرایند شخصی سازي کارت بصورت امن با مالحظه 2
ضد جعل براي امنیت نمودن اصول امنیتی ضدمداخله و 

عمومی و پنهان

2009ساعده، 
3

باید از رویکرد جامع به پایگاه داده مرکزي، اقالم قابل 
مشاهده کارت، بررسی اسناد کارت و شناسایی و تصدیق 

هویت بیومتري حمایت شود

4
ضرورت استفاده از رویه هاي کنترلی براي بکارگیري و 

اصول پیشگیري از کاله برداريانتشار اسناد با درنظر گرفتن 

5
باال بردن سطح امنیت و دسترسی به برنامه هاي کاربردي 

کارت از طریق دریافت پین، بیومتریک و امضاهاي دیجیتال 
2004یو اس جی اس اي، در زمان تصدیق هویت قابلیت امضاي دیجیتال ضروري است6

و مدیریتی تامین امنیت حریم خصوصی در فرایندهاي فنی 7
ضروري است

یک برنامه جامع امنیتی براي کل سیستم براي موفقیت 8
Taiwan Health Careضروري است

Smart Project Case
( 2003اسمارت کارد آلیانس،  ) صدور گواهی کنترل هاي امنیتی در هر مرحله از کار براي 9

موفقیت ضروري است

هویت کاربران استفاده از امضاي دیجیتال براي تشخیص 10
شده است

Shell Case
( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

از امضاي دیجیتال براي دستیابی به ورود امن استفاده شده 11
است

US. Navy DENCAS
Case

)2003اسمارت کارد آلیانس، (

گواهینامه هاي دیجیتال بر پایه کارت شناسایی الکترونیکی 12
کارت هوشمند بلژیکصادر می شوند

مرکز آموزش و حوزه کارت (
)1389هوشمند ملی،  13

با توجه به استفاده از کد شخصی منحصر به فرد از طرف 
افراد و ذخیره شدن آن در پایگاه داده واحد، مدیریت امنیت 

لذا اجراي مکانیزم هاي کنترلی سطح . شخصی پیچیده است
باال ضروري است

کارت هوشمند استونیاستفاده موفقیت آمیز از سیستم امضاي دیجیتالی موجب 14



موفقیت در سایر کاربردها چون سیستم انتخابات اینترنتی 
شده است

مرکز آموزش و حوزه کارت (
)1389هوشمند ملی، 

ابزار و قوانین سازمانی براي امنیت در پایگاه هاي داده و 15
مشخص نشده استموارد دیگر به طور کامل 

کد شناسایی افراد به اندازه کافی امن نیست16
کارت هوشمند جمهوري 

مرکز آموزش و حوزه (چک
)1389کارت هوشمند ملی، 

فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 4جدول
)مرتبط با دستگاه ها و زیرساخت هاي ارتباطی مورد نیاز(

یف
مرجعارتباطی مورد نیازدستگاه ها و زیرساخت هاي -4رد

نی
ت ف

اما
الز

 و 
دها

دار
ستان

ه ا
ست

د

انتخاب کارت خوان مناسب مطابق با نیازمندي هاي دنیاي 1
2009کاریزماتیکس، واقعی از عوامل موفقیت می باشد

2
کمبود دستگاه هاي کارت خوان استفاده از کارت هوشمند را 

کارت کارت هوشمند بلژیک توسط اکثر. محدود کرده است
خوان ها قابل خواندن است

کارت هوشمند بلژیک
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی،  دولت سایتی را توسعه داده است که کاتالوگ هایی از انواع 3
دستگاه هاي کارت خوان را معرفی می نماید

4
-نبود دستگاه هاي کارت خوان از مشکالت سیستم می باشد

به جنبه سخت افزاري خصوصاً دستگاه هاي نیاز به توجه 
کارتخوان

کارت هوشمند ایتالیا
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 

5
در نظر گرفته شدن کارت شناسایی الکترونیکی به عنوان سند 

فراهم آمدن و PKIاصلی شناسایی افراد با استفاده از 
از عوامل موفقیت پروژه بوده زیرساخت هاي الزم مرتبط با آن

است

کارت هوشمند استونی
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 

6
زیرساخت سیستم مدیریت هویت الکترونیکی در پایین ترین 
سطح ممکن است، اما با ابزارهاي موجود نیز امکان شناسایی 

هویت وجود دارد

کارت هوشمند جمهوري 
حوزه مرکز آموزش و (چک

)1389کارت هوشمند ملی، 



)مرتبط با سیستم مدیریت کارت هوشمند(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 5جدول

یف
مرجعسیستم مدیریت کارت هوشمند-5رد

نی
ت ف

اما
الز

 و 
دها

دار
ستان

ه ا
ست

د

سیستم مدیریت کارت هوشمند مناسب از عوامل موفقیت می 1
2009کاریزماتیکس، باشد

ضرورت انعطاف پذیري ارائه دهنده برنامه کاربردي جهت 2
2009ساعده، سفارشی سازي و بومی سازي راه حل نهایی

توسعه برنامه هاي کاربردي مورد نیاز جهت سیستم مدیریت 3
کارت براي موفقیت ضروري است

Taiwan Health Care
Smart Project Case

( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

فقدان برنامه هاي کاربردي الزم، استفاده از کارت هوشمند را 4
محدود کرده است

کارت هوشمند بلژیک
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 

امکان توسعه برخی از برنامه هاي کاربردي به دلیل کمبود 5
کارت هاي شناسایی موجود نیست

کارت هوشمند جمهوري 
چک

حوزه کارت مرکز آموزش و (
)1389هوشمند ملی،  کاربري راحت و خوب کار کردن سیستم هاي مورد استفاده 6

از مزایاي آنها می باشند



تجارب مربوط به برنامه ها و فرایندهاي عملیاتی کلیدي: 2دسته شماره

فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند. 6جدول
)سفارش تا ابطالمرتبط با چرخه عمر کارت هوشمند از (

یف
چرخه عمر کارت هوشمند از سفارش تا -6رد

مرجعابطال آن 

دي
کلی

ی 
یات

عمل
ي 

دها
راین

و ف
ها 

مه 
رنا

ه ب
ست

د

برنامه مفصل براي هر مرحله از چرخه عمر کارت هوشمند 1
از سفارش تا ابطال آن از عوامل موفقیت می باشد

2009کاریزماتیکس، 
2

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

جزئیات کامل جزء عوامل موفقیت می باشد

ضرورت توجه به رویه هاي پشتیبان گیري و جایگزینی 3
2004یو اس جی اس اي، کارت 

ضرورت تعیین متمرکز و یا غیر متمرکز بودن ورود داده و 4
صدور کارت

برنامه جامع مدیریت صدور کارت براي اولین بار براي 5
موفقیت ضروري است

Taiwan Health Care
Smart Project Case

( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

6
در صورت دزدیده شدن و یا گم شدن کارت هوشمند، 

هاي مستقر در سرتاسر دنیا helpdeskکاربر با یکی از 
غیرفعال می گرددتماس می گیرد و کارت 

Shell Case
( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

7
برنامه صدور کارت در فرآیند دو الیه امنی طراحی شده 
است، به نحوي که امکان اشتباه در صدور آن طی پنج 

سال نزدیک به صفر بوده است
کارت هوشمند استونی

مرکز آموزش و حوزه کارت (
)1389هوشمند ملی،  ثبت نام به منظور صدور کارت شناسایی الکترونیکی برنامه 8

ساده و از طریق بانک و شعب پستی امکان پذیر بوده است



فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 7جدول
)مرتبط با فرهنگ سازي، مشارکت و آموزش کاربران نهایی(

یف
فرهنگ سازي، مشارکت و آموزش کاربران -7رد

مرجعنهایی سیستم

دي
کلی

ی 
یات

عمل
ي 

دها
راین

و ف
ها 

مه 
رنا

ه ب
ست

د

ضرورت به روز نمودن عموم مردم و تمامی ذینفعان پروژه 1

2009ساعده،  2
ارتباط نزدیک پیمانکار با مشتریان براي بازنگري در اقالم 

قابل تحویل و اخذ تایید ایشان قبل از ورود به مرحله بعدي 
از عوامل موفقیت است

عوامل موفقیت استآموزش از3

دخالت دادن زودهنگام ذینفعان و ایجاد تعهد در ایشان 4
2004یو اس جی اس اي، جهت حمایت از طرح از عوامل کلیدي موفقیت می باشد

دوره آموزشی براي کاربران نهایی و بیمارستان هاي 5800
کل کشور اجرا و مدیریت شده است

Taiwan Health Care
Smart Project Case

( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

معرفی و آموزش سیستم به کاربران نهایی جهت استقرار 6
آرام سیستم و تداوم عملیات آن 

Shell Case
( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

7
ایجاد تعهد سازمانی با ایجاد شایستگی جهت درك کاربران 

کار دارد، از از تکنولوژي و تاثیري که بر روي نیروي
عوامل موفقیت طرح بوده است

US. Navy DENCASدخالت کاربران از عوامل موفقیت است8
Case

( 2003اسمارت کارد آلیانس،  ) آموزش اپراتورها انجام شده است9

10
عواملی مانند شروع ضعیف، عدم دانش و آگاهی کافی از 

کارت در سال خدمات این کارت ها باعث شد تا خدمات 
هاي اول کاربرد نداشته باشد

کارت هوشمند استونی
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 

11
. مسائل فرهنگی از دیگر مشکالت اجراي طرح بوده است

شهروندان باید به لحاظ فرهنگی با موضوعات بیشتر آشنا 
شوند

مرکز (کارت هوشمند ایتالیا
هوشمند آموزش و حوزه کارت 

)1389ملی، 



فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 8جدول
)مرتبط با پشتیبانی کاربران نهایی و نگهداري سیستم(

یف
پشتیبانی کاربران نهایی و نگهداري -8رد

مرجعسیستم

دي
کلی

ی 
یات

عمل
ي 

دها
راین

و ف
ها 

مه 
رنا

ه ب
ست

1د
وجود از. موفقیت پروژه توسط کاربر نهایی حاصل می شود

فرایندهاي مناسب پشتیبانی کاربر نهایی اطمینان حاصل 
نمایید

2009کاریزماتیکس، 

2009ساعده، برنامه نگهداري و پشتیبانی مناسب از عوامل موفقیت است2

helpdeskپشتیبانی مستقیم مشتري از طریق امکانات 3
مستقر در سرتاسر دنیا

Shell Case
( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

4
کاربران می توانند با استفاده از یک ماژول سلف سرویس، 
کارت هوشمند و محتواي آن را بر روي وب راه اندازي و 

مدیریت نمایند 
US. Navy DENCAS Caseانجام می شودhelpdeskنگهداري سیستم بر اساس 5

( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

پشتیبانی نرم افزاري کاربر نهایی و هماهنگی اولیه براي 6
خدمات مرتبط با آن ضعیف بود

کارت هوشمند استونی
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 

)مرتبط با تدارکات سیستم(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 9جدول

یف
مرجعتدارکات سیستم-9رد

ی 
یات

عمل
ي 

دها
راین

و ف
ها 

مه 
رنا

ه ب
ست

د
دي

کلی

1
از عوامل کلیدي موفقیت، انجام تدارکات بر اساس اولویت 

اقالم مورد نیاز جهت خرید هر چه سریعتر . بندي می باشد
شناسایی شوند و فرایند تدارکات آنها آغاز گردد

2009کاریزماتیکس، 

توزیع ناقص کارت ها یکی از بزرگ ترین مشکالت بوده 2
است

کارت هوشمند ایتالیا
مرکز آموزش و حوزه کارت هوشمند (

)1389ملی، 



فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 10جدول
)نیازمندي ها، قلمرو، ارتباطات، تست و متدولوژي: مرتبط با مدیریت پروژه(

یف
نیازمندي ها، قلمرو، (مدیریت پروژه سیستم -10رد

مرجع)ارتباطات، تست و متدولوژي

 و 
 ها

مه
رنا

ه ب
ست

د
دي

کلی
ی 

یات
عمل

ي 
دها

راین
ف

انجام موفقیت آمیز هر مایلستون از پروژه از عوامل موفقیت 1
می باشد

2009ساعده، 

2
پشتیبانی از رویکرد تحویل فاز به فاز که بر روي تکمیل 

مرحله اي بخش هاي قابل مدیریت از کل راه حل بصورت 
سریع متمرکز می باشد، از عوامل موفقیت می باشد

تنظیم نیازمندي ها بصورت واضح و روشن و توافق نمودن 3
پیمانکار با کارفرما بر روي آنها از عوامل موفقیت می باشد

شناسایی و فهم کامل کل قلمرو کاري مورد انتظار از 4
فروشنده، شرکا و کارفرما از عوامل موفقیت می باشد

ذینفعان از داشتن ارتباطات روشن، باز و شفاف بین تمامی 5
عوامل موفقیت می باشد

در نظر گرفتن تست یکپارچه سازي و رویه هاي پذیرش 6
سیستم براي موفقیت ضروري می باشد

Taiwan Health Care
Smart Project Case

( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

Shell Caseلزوم بکارگیري ارتباطات مداوم و صحیح جهت مدیریت تغییر7
( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )

براي استقرار کارت هوشمند، استفاده از متدولوژي هاي سریع 8
استقرار از عوامل موفقیت می باشد

US. Navy DENCAS
Case اسمارت کارد آلیانس، )

2003 )



تجارب مربوط به الزامات مدیریتی و انگیزشی: 3دسته شماره

)مرتبط با مسائل ساختاري و سازمانی(کارت هاي هوشمندفهرست تجارب استقرار . 11جدول

یف
مرجعمسائل ساختاري و سازمانی-11رد

شی
گیز

و ان
ی 

ریت
مدی

ت 
اما

الز
ته 

دس

حامی پروژه از عوامل موفقیت می باشد1

2009ساعده، 
بازمهندسی فرایند از عوامل موفقیت می / مدیریت تغییر2

باشد

پیمانکار اصلی از عوامل موفقیت می استفاده از تنها یک 3
باشد

انتشار برنامه هاي کاربردي توسط تنها یک مرجع از 4
عوامل موفقیت می باشد

5
یک ساختار مدیریتی با نقش ها و مسوولیت هاي تعریف 

شده بصورت شفاف و قوانین عملیاتی که خطرات 
احتمالی را از طریق واگذاري مسوولیت کاهش می دهد، 

ضروري می نماید 

2004یو اس جی اس اي،  6
ضرورت استفاده از یک شوراي مدیریتی متشکل از 

شرکت هاي نمایندگان تمام سازمان هاي دولتی، 
خصوصی و گروه هاي مدافع حقوق کارکنان

7
یک رویکردالیه اي جهت واگذاري نقش ها و مسوولیت 

ها بین شرکا ضرورت دارد؛ مسوولیت هایی چون دفتر 
دفتر نمایندگی، صادرکننده اولیه کارت، مالک / برنامه

برنامه کاربردي و صاحب کارت  

در اوایل کار، مسوولیت ها و انتظارات بصورت واضح 8
تعریف و مستند شده بودند که اثرات مثبتی داشته است 

Shell Case
( 2003اسمارت کارد آلیانس،  ) اجراي مناسب برنامه ها و سازمان هاي مدیریتی مناسب 9

براي برآوردن نیازمندي هاي کسب و کار ضروري است

. فرآیندهاي عملیاتی صورت پذیرفته استتغییر بنیادي 10
این تغییر براي موفقیت طرح ضروري است

خدمات اهراز هویتی وجود ندارد تا بتواند به راحتی از 11
طرف هر برنامه کاربردي توسعه یافته و استفاده شود

کارت هوشمند جمهوري 
مرکز آموزش و حوزه (چک

)1389کارت هوشمند ملی، 



)مرتبط با رهبري و نیروي انسانی(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 12جدول

یف
مرجعرهبري و نیروي انسانی -12رد

شی
گیز

و ان
ی 

ریت
مدی

ت 
اما

الز
ته 

فداکاري تیم پروژه و تالش بی وقفه ایشان براي دستیابی به 1دس
موفقیت از عوامل موفقیت است

2009ساعده، 
منابع کافی از عوامل موفقیت می تخصیص نیروي انسانی و 2

باشد
3

داشتن یک رهبر پروژه خوب از عوامل موفقیت می باشد

فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند. 13جدول
)مرتبط با ایجاد تعهد و انگیزه در شهروندان و کارکنان(

یف
ایجاد تعهد و انگیزه در شهروندان و -13رد

مرجعکارکنان

ت 
اما

الز
ته 

دس
شی

گیز
و ان

ی 
ریت

مدی

2009ساعده، مشوق گرایی از عوامل موفقیت می باشد1

2
ضرورت ارائه یک نقشه راه واضح جهت ایجاد هماهنگی و 

کنترل بین منافع متعدد ذینفعان مختلف درگیر در اجراي 
2004یو اس جی اس اي، طرح کارت هوشمند چندمنظوره 

ایجاد تعهد در ایشان دخالت دادن زودهنگام ذینفعان و 3
جهت حمایت از طرح از عوامل کلیدي موفقیت می باشد

یک برنامه جهت پروژه بازاریابی کارت ها براي موفقیت 4
ضروري است

Taiwan Health Care
Smart Project Case

( 2003اسمارت کارد آلیانس،  ) 5
کارت کاغذي و الکترونیکی در مرحله اول اجراي طرح،

جا پس از حدود یک سال و با . موجود بودندهمزمان 
حذف کارت ، امکان افتادن کامل کارت الکترونیکی

وجود داردکاغذي 

باید از ITتعهد سازمانی جهت مدرن سازي هاي جامع 6
باال به پایین و جامع باشد

Shell Case اسمارت کارد )
2003آلیانس،  )



7
ایجاد تعهد سازمانی با ایجاد شایستگی جهت درك 

کاربران از تکنولوژي و تاثیري که بر روي نیروي کار دارد، 
از عوامل موفقیت طرح بوده است

عدم امکان استفاده از سیستم در سطح بین الملل از نقاط 8
ضعف آن است

کارت هوشمند بلژیک
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 

9
در نظر گرفته شدن کارت شناسایی الکترونیکی به عنوان 

و فراهم PKIبا استفاده از سند اصلی شناسایی افراد
آمدن زیرساخت هاي الزم مرتبط با آن از عوامل موفقیت 

پروژه بوده است

کارت هوشمند استونی
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 

10
ها براي کاربر نهایی ارزان است و استفاده از این سیستم 

صرفاً با داشتن کامپیوتر و دسترسی به اینترنت امکان پذیر 
است

کارت هوشمند جمهوري 
مرکز آموزش و حوزه (چک

)1389کارت هوشمند ملی، 

)مرتبط با ایجاد تعهد و انگیزه در شرکاء طرح(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند. 14جدول

یف
انتخاب شرکاي مناسب و ایجاد تعهد و -14رد

مرجعانگیزه در آنها

شی
گیز

و ان
ی 

ریت
مدی

ت 
اما

الز
ته 

دس

انتخاب فروشنده کارت هوشمند مناسب از عوامل موفقیت 1
2009کاریزماتیکس، می باشد

ضرورت همکاري با فروشندگان 2

2009ساعده، 
3

باشند و استفاده از شرکاي مناسبی که حرفه اي و توانمند 
مسائل را بتوانند پیش بینی نمایند، از عوامل موفقیت می 

شرکایی که به ما متصل باشند و منایع و توانمندي . باشد
.الزم جهت اجراي وظایف محوله را نیز داشته باشند

4
استفاده از پیمانکار مناسبی که توان اثبات شده اي جهت 

امن را داشته اجراي راه حل هاي جامع، یکپارچه و بسیار 
.باشند، از عوامل موفقیت است

بخش خصوصی و عمومی توصیه "برد-برد"همکاري 5
2004یو اس جی اس اي، شده است

همکاري با بخش خصوصی بخش جدایی ناپذیر هر برنامه 6
کارت هوشمندي می باشد



7

ضرورت ایجاد مشوق هایی براي ذینفع شدن شرکاي 
بودن طرح شامل بازنگري در تجاري در صورت موفق 

سیاستها و صدور مجوز جهت فروش مجدد نرم افزار، حق 
استفاده، نام تجاري و سایر روش هاي بازاریابی جهت 

تشویق شرکت ها به مشارکت تجاري در طرح

8
لزوم تغییر نگاه دولت از برنامه محوري به هماهنگ کننده 

دولتی -خصوصیبستر کارت در حالیکه از مشارکت بخش 
نیز حمایت شود

9
استفاده از یک شوراي مدیریتی متشکل از نمایندگان تمام 
سازمان هاي دولتی، شرکت هاي خصوصی و گروه هاي 

مدافع حقوق کارکنان ضروري است

10
یک رویکردالیه اي جهت واگذاري نقش ها و مسوولیت 

ها بین شرکا ضروري است؛ مسوولیت هایی چون دفتر 
دفتر نمایندگی، صادرکننده اولیه کارت، مالک / برنامه

برنامه کاربردي و صاحب کارت

ترکیب موفقیت آمیز بخش دولتی و خصوصی با استفاده از 11
کارت هوشمند استونیاین کارت میسر شده است

مرکز آموزش و حوزه کارت (
)1389هوشمند ملی،  ایجاد مشکل عددم هماهنگی بانک ها در ارائه خدمات12

نموده است

13
براي حل مشکل فقدان برنامه هاي کاربردي الزم و 

کمبود دستگاه هاي کارت خوان سیاست هاي تشویقی 
بکار رفته است 

کارت هوشمند بلژیک
مرکز آموزش و حوزه کارت (

)1389هوشمند ملی، 
)مرتبط با ارزیابی و بازنگري در سیستم(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند .15جدول

یف
مرجعارزیابی و بازنگري در سیستم-15رد

شی
گیز

و ان
ی 

ریت
مدی

ت 
اما

الز
ته 

دس

تمایل به بازنگري در مسائل و رسیدگی به آنها بصورت 1
مستمر از عوامل موفقیت است

ب2009ساعده،  کوتاه مدت و بلند مدت بصورت دوره اي بازنگري در اهداف 2
از عوامل موفقیت است

3
درك پیمانکار از نحوه تاثیرگذاري سیستم جدید بر روي 

کارایی، کیفیت، توانمندسازي پرسنل و رضایت مشتري و 
کاربران نهایی اهمیت زیادي دارد

ارزیابی کارایی عملیات سیستم براي موفقیت ضروري است4
Taiwan Health Care
Smart Project Case

( 2003اسمارت کارد آلیانس،  )



تجارب مربوط به الزامات قانونی: 4دسته شماره

)مرتبط با قوانین ناظر بر سیستم(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند.16جدول

یف
مرجعقوانین ناظر بر سیستم-16رد

نی
انو

ت ق
اما

الز
ته 

دس

قوانین و مقررات مصوب اعطا می اعتبارنامه ها بر اساس1
2009ساعده، گردد

دولت باید مدیریت زنجیره هویت و تعیین حقوق مالکیت را 2
برعهده بگیرد

3
لزوم تعریف برنامه جامع حریم خصوصی بر اساس نیازمندي 

هاي تعیین شده توسط متخصصان حریم خصوصی که 
دریافت ورودي خود را از گروه هاي مدافع حریم خصوصی 

می نمایند و بازه وسیعی از ذینفعان طرح را پوشش می دهد

2004یو اس جی اس اي،  شرکاي طرح باید به صاحبان کارت درباره حقوق، مسوولیت 4
ها و خطراتی که آنها را تهدید می نماید آموزش دهند 

5
توسعه و راهبري یک ساختار قانونگذاري رسمی توسط دولت 

مابین شرکا را تامین نماید و نحوه تخصیص که نظم تجاري 
هزینه، مسوولیت ها و کنترل امور بین ذینفعان تعریف و 

مدون شده باشد، ضروري می نماید

راه حل ارائه شده با نیازمندیهاي امنیتی و حریم خصوصی 6
انطباق داردHIPAAقانون 

US. Navy DENCAS
Case اسمارت کارد آلیانس، )

2003)

استفاده از شماره ملی ثبت شده با دقت و کنترل و از طریق 7
privacy commissionکارت هوشمند بلژیکانجام می شود

مرکز آموزش و حوزه کارت (
)1389هوشمند ملی،  ساختار قانونی بلژیک دربرگیرنده سه قانون مرتبط با کارت 8

شناسایی الکترونیکی می باشد

سیستم مدیریت هویت الکترونیکی قوانین اصلی مرتبط با9
کارت هوشمند استونیکم و بیش در استونی موجود است

مرکز آموزش و حوزه کارت (
)1389هوشمند ملی،  ابزار و قوانین سازمانی براي امنیت در پایگاه هاي داده و 10

موارد دیگر به طور کامل مشخص نشده است

هویت الکترونیکی وجود حمایت هاي قانونی فراوانی از احراز11
ندارد

کارت هوشمند جمهوري 
مرکز آموزش و حوزه (چک

)1389کارت هوشمند ملی، 



تجارب مربوط به الزامات هزینه اي: 5دسته شماره

)مرتبط با هزینه هاي سیستم کارت هوشمند(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند. 17جدول

یف
مرجعهوشمندهزینه هاي سیستم کارت -17رد

اي
نه 

هزی
ت 

اما
الز

ته 
دس

2009ساعده، پشتیبانی و بودجه مالی از عوامل موفقیت می باشد1

در نظر گرفتن کلیه هزینه هاي زیرساخت، راه اندازي و جاري 2
ضروري است

2004یو اس جی اس اي، 
توزیع هزینه بین ذینفعان مختلف ضروري است3

)مرتبط با درآمدهاي سیستم کارت هوشمند(استقرار کارت هاي هوشمندفهرست تجارب . 18جدول

یف
مرجعدرآمدهاي سیستم کارت هوشمند-18رد

نه 
هزی

ت 
اما

الز
ته 

دس
اي

بهره برداري از فرصت هاي ایجاد درآمد و ایجاد یک سناریوي 1
2004یو اس جی اس اي، بین دولت و ذینفعان تجاري طرح ضروري است"برد-برد"

هدف گذاري این کیس، کاهش هزینه کلی مالکیت سیستم به 2
درصد بواسطه استفاده از کارت هوشمند بوده است50میزان 

Shell Case اسمارت کارد )
2003آلیانس،  )
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