
 مشخصات

 و مقررات نیدر قوان یو استخدام یمجموعه والد: موضوعات ادار

 : دولت الكترونیكمجموعه

 (یمجاز یفضا یعال یشورا 9/6/1398و نهم مورخ کشور )مصوبه جلسه پنجاه یمجاز یمعتبر در فضا تیهو نظام

 

 15/7/1398مورخ  103515/98شماره  نامه

 

 یردولتیغ یعموم یو مؤسسات و نهادها یدولت یهاها، مؤسسات و شرکتوزارتخانه هیکل

 قانون خاص دارند اینام است  حیتصر ایها مستلزم ذکر نام و که شمول قانون بر آن ییهادستگاه هیکل

 مسلح یروهایکل ن ستاد

 کشور یاارانهی ینظام صنف سازمان

 

با  یعال یشورا 9/6/1398مورخ  ونهممصوبه جلسه پنجاه وستیبه پ ،یمجاز یفضا یعال یشورا یداخل نامهنییآ 11ماده  یاجرا در

به استحضار مقام معظم  8/7/1398مورخ  103357/98نامه شماره  یکه ط "کشور یمجاز یمعتبر در فضا تینظام هو"موضوع 

 .شودیاجرا ابالغ م یاست، برا دهی( رسیالعال)مدظله یرهبر

 یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب -یروزآبادیف ابولحسن دیس

 

 نظام هويت معتبر در فضای مجازی کشور

 مقدمه

ها، اشیاء، خدمات، هر نوع تعامل فنی، اقتصادی )پولی و مالی(، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه برای

گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکلمحتواها و مکان

 ها الزم بوده و برای تامین وه نوع تعامل، دو دسته اطالعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیتب تهاین نظام برای حصول اطمینان، بس

کنندگان شناسه )مشابه ثبت احوال( که مسئولیت تامین اطالعات پایه تأمین»آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ تایید آنها، نقش

ت ها که مسئولیکنندگان صفتتامین»و « قعی یا مستعار بر عهده دارندوا وهای دایم یا موقت ها را در قالب شناسههویتی موجودیت

اعتباربخشی به اطالعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد 

 «.کنندمی



 

تعامالت آزادانه، سالم، پویا، مسئوالنه و سودمند با رعایت حقوق کننده زیرساخت بوم تامیناز ایجاد این نظام، استقرار زیست هدف

ها در فضای مجازی است که زمینه الزم را برای فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت

ها کنندگان شناسهکند و در آن، تامیند میهای تعاملی و خدمات اداری ایجاهای فنی، رسانهسامانه دیجیتال،وکارهای توسعه کسب

 .سازندها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم میها با ارایه مجموع دو نوع اطالع هویتی پایه و صفتو صفت

 

 تعاریف -1 ماده

 

 باشد؛ یموجودیت: هر شخص، گروه، شیء، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسای -1-1

 شود؛کدی که برای ارجاع به اطالعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می :(Identity) ناسهش -1-2

 کند؛مشخصه یا کیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می :(Attribute) فتص -1-3

ندرت دچار تغییر ها که بههای پایه بین آنها شامل نسبتای موجودیتطالعات پایه هویتی: اطالعات شناسنامها -1-4

 شوند؛می

 ها که معرف یک موجودیت واحد است؛ای از اطالعات پایه هویتی و صفتویت دیجیتالی: مجموعهه -1-5

نهادی که برای انواع تعامالت، اطالعات پایه هویتی قابل  :(IDP: Identity Provider) کننده شناسهأمینت -1-6

ها، تخصیص آزمایی هویت واقعی موجودیتو مسئولیت ثبت و راستیکند ها را گواهی میاستنادی از موجودیت

 ها، احراز هویت آنها را برعهده دارد؛شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آنها و در برخی تراکنش

ها را های موجودیتموجودیتی که در تعامالت، اعتبار صفت :(AP: Attributes Provider) هاکننده صفتأمینت -1-7

 کند؛میگواهی 

ها و سازوکار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت :(Trusted Framework) ارچوب مبادله قابل اعتمادچ -1-8

 بوم است؛ها در زیستکنندگان شناسه و صفتتأمین

 .شودکه در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه می یاهیکاربرد: ال هیال -1-9

 

 بوم هویت معتبر در فضای مجازیالزامات زیست - 2 ماده

 

 تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربردها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی؛ -2-1

 تامین سطوح اعتبار و اعتماد در تامین اطالعات هویت دیجیتالی به تناسب نوع تعامل؛ -2-2

 می جامعه؛صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمو -2-3



 ها؛تناسب میان میزان اطالعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت -2-4

 ها؛ها و اعتباربخشی صفتها و گواهیتامین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه -2-5

تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای رعایت امنیت اطالعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع  -2-6

 ؛(Credential) گواهی موثق

 مرتبط بودن اطالعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی؛ -2-7

 بوم؛پذیری میان اجزاء زیستبودن ساختار و تعاملآوری، ماندگاری، کاربری آسان، سادهاتکاپذیری، تاب -2-8

 های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل؛صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیتتضمین  -2-9

 افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی؛ -2-10

 .تقاء و استمرار فرآیندهای احراز هویت در فضای مجازیار -2-11

 

 خطوط اجرایی - 3 ماده

 

 مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود؛هر تعاملی در فضای  -3-1

 همه عوامل ذینقش در یک تعامل مسئول عملکرد خود هستند؛ -3-2

ها در شبکه ملی اطالعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار میگیرند، باید هویت احراز شده داشته موجودیت -3-3

 باشند؛

کننده شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تامینچنانچه موجودیتی امکان تغییر  -3-4

 شناسه مرتبط فراهم کند؛

دهندگان خدمات فنی، اقتصادی )پولی و مالی(، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و کلیه ارایه -3-5

 های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند؛زی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعاملمنطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجا

 

مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و  یهاهیهای متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در الامکان نگاشت بین شناسه -3-6

واسطه یا باواسطه، به شخصی منحصر جازی کشور، بیکننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای ممحتوایی باید برای تامین

 فرد منتهی شود؛به

 هر گونه اقدام یا مشارکت در اختفاء یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است؛ 3-7



قوانین جاری  این نظام، در چارچوب 3و  2مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد  -3-8

 کننده آنها است؛دهنده خدمت نقضکننده شناسه و یا ارایهکشور برعهده تأمین

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه، پیشنویس مقررات  -3-9

 جازی کشور را تهیه کند؛و لوایح قانونی الزم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای م

 .مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر شش ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند -3-10

 

 نگاشت نهادی - 4 ماده

 

و اتخاذ  ارتباطی کشور بوده و مسئولیت تنظیم مقررات هیکننده شناسه در الوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تأمین -4-1

 :تمهیدات الزم برای اجرای موارد ذیل را بر عهده دارد

 احراز هویت متقاضیان و مشترکین داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی؛ -4-1-1

 بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی؛های بهرهاحراز هویت برخطِ موجودیت -4-1-2

 .های دامنه در سطح ملیو نام (IP Address) های پروتکل اینترنتساماندهی و مدیریت نشانی -4-1-3

 

 :بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کندمرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست -4-2

با  هیهای آن الاعطای شناسه و گواهی به کلیه موجودیت، برای ثبت، "الیه کاربرد"کنندگان شناسه احصای فهرست تامین 4-2-1

 های اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی؛استفاده از ظرفیت موجود دستگاه

 تنظیم و ابالغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی؛ -4-2-2

 بوم هویت فضای مجازی؛زیستتنظیم و ابالغ ضوابط و مقررات عمومی  -4-2-3

 .هاکنندگان ملی صفتکنندگان شناسه و تامیننظارت بر حسن اجرای تعهدات تامین -4-2-4

 

بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور استقرار زیست -4-3

ریزی ملی هویت فضای هماهنگی و برنامه»،نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای  3-2-4موضوع بند  یعمومی ابالغ

 :با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند« مجازی



تدوین پیشنویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه و ارایه به  -4-3-1

های مختلف و نگاشت نهادی ها در حوزهکنندگان ملی صفتضای مجازی برای تنظیم و ابالغ؛ در این طرح باید تامینمرکز ملی ف

 آنها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند؛

 ساله، از طریقها؛ برای دوره گذار سهوجودیتها و دیگر مکنندگان شناسه، صفتپذیری بین تامیناستقرار چارچوب تعامل 4-3-2

 شود؛ها، خدمات ارایه میکنندگان صفتکنندگان شناسه و تامیندرگاه واحد بین تامین

 .یه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازیارا 4-3-3

 

مدت سه ماه از تاریخ ابالغ طرح تحول و برنامه ملی هویت  ها باید ظرفکنندگان ملی صفتکنندگان شناسه و تامینتامین -4-4

 ،برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند. 2-2-4فضای مجازی موضوع بند 


