
 

 

1 

 

 

 دافغانستان اسالمی جميٌریت 

  ًزارت يجدمخابراتٌ اًمعلٌماتی تکنالٌ
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 ًرد ىای دستا

 ی معلٌماتی ژًزارت مخابرات ًتکنالٌ

 9398  سال

 

 تلم هب تلود یهد خساپ یارب
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 :پس منظر 

 .ىاب قماؼ ما رش سا ثابصی مینابیاذ  دس سؽذ ً استمابی تاابس عاکتٌس کؾٌس ثٌده ً عکتٌس مخبثشات یکی اص عکتٌس ىبی صیشثنبیی

ًصاست مخبثشات دسعشصو طشذ ً تشتیت پبلیغی ىب،  اعتشاتیژی ىبی عاٌمی خذمبت مخبثشاتی ً معلٌمبتی ً طاشذ پنقيابی 

ثاو من ااٌس سؽااذ ً اقکؾاابؾ  اقکؾابـی ثااو من ااٌس سؽااذ ً اقکؾابؾ خااذمبت مخاابثشاتی ً معلٌماابتی،  ایدابد یاا  خبمعااو معلٌماابتی

دس سًؽانی پبلیغای القو عبیشعشصو ىبی صقذه گی مبقنذ تدبست،  صنعت،  تعلیم ً تشثیو صست عبمو،  امنیت،  اص دیبد عبیذ عب

دًلت ً تؾٌیك،  زابیت ً تمٌیت عکتٌسخصٌصی دسعشصو مخابثشات ً تٌزیاذ ً اقغادبس اماٌس معلٌمابتی ً مخابثشاتی کؾاٌس 

 .ـعبلیت مینابیذ 

چبسچٌة لبقٌن ثشای تضئیذ م رشیت،  مثاشیت،  ؽفبـیت ً تؾٌیك عشمبیو گزاسی خيت گزاس اـؽبقغتبن ثو  بد ثنیبد ً صمینو دساید

 .تکنبلٌژی معلٌمبتی اعت ی  خبمعو معلٌمبتی اص مأمٌسیت ًصاست مخبثشات ً

 :دیذگاه

اعاتٌاس ثشقاٌآًسی دس اعاتفبده اص تکنابلٌخی معلٌمابتی ً  معلٌمابتیایدابد خبمعاو ـشاىم آًسی صیشثنب ىبی اعبعی ً مسیظ عابص گابس ثاشای 

 .  مخبثشاتی، ثشای تمٌیت التصبد ملی، سؽذ عطر تٌلیذ، تأمین  ؽفبـیت ً ثيتشعبصی اسایو خذمبت عبمو

 :اىذاف 

 .ایدبد تسشک التصبدی ثب ؽبمل قاٌدن عبمو مشدس دس ـعبلیت ىبی التصبدی  -

 .ی دس عبیش عکتٌس ىب مخبثشات تشًیح تکنبلٌژی معلٌمبتی ً -

 .ن ئًن ً مطا ایدبد دعتشعی لبثل اعتطبعت، مص -

 .خلت عشمبیو گضاسی ىبی ملی ًثین الاللی  -

 .ـشاىم آًسی ً لبقٌقانذ عبصی خذمبت آقنین  -

 

 تشکیل ًزارت :
 ( تن 1972تؾکیل مشکض ً ًالیبت خاعأ ثو تعذاد)

 تن آن صقبن میجبؽنذ. 189خالو تعذاد  تن کو اص( 1349پشعٌقل مٌخٌد مشکض ً ًالیت خاعأ ثتعذاد )

 

 ( تن 2129تؾکیل مشکضی )

 صن تن ( 122) تعذاد ( تن مشد 848ً( تن اصخالو )2237مٌخٌد مشکضی )

 

 ( تن 2883تؾکیل ًالیبت : تعذاد)

 صنتن ( 97) تعذاد ( تن مشد 2421ً( تن اصخالو )2488)ًالیبت  مٌخٌد

 
 

 : 9398سال  فرصم وبودجه 
 

لیبسد چيبس صذ ً ىفتبد ً چيبس میلیٌن عو صذ ً یبصده ىضاس ً قو صذ ً یدً مجوعأ هبلغ  2478در سال بْدجَ عادی ّ اًکطافی  هجوْع

  افغاًی  ( 2,474,311,927)  ثیغت ً ىفت اـؽبقی

 

       :بٌدجو عادی

 اـؽبقی (78948374198) پنحً ىضاس ً دً صذ ىفتبد پندصذ ً چيل ؽؼ لیٌن ً یمپندبه ىفت ؽؾصذ ً مجلػ 

 

 :بٌدجو انکشافی

 اـؽبقی (1,816,765,652) ً پندبه دً ؽؾصذ ً ىضاس ؽصت پنح ً ىفتصذ میلیٌن ً ؽبقضدهً  ىؾت صذ ً لیبسدیی  ممجلػ 

 

 مصرف بٌدجو عادی:

 اـؽبقی (623,407,051)پندبه ً ی  ؽؾصذ ً ثیغت عو میلیٌن ً چيبسصذ ً ىفت ىضاس ً مجلػ 

 % 78بدی : عثٌدخو ـیصذی مصشؾ 

 انکشافی: ومصرف بٌدج

 اـؽبقی( 1,243,352,698)پندبه دً ىضاس ً ؽؾصذ ً قٌد ً ىؾت  صذ ً چيل عو میلیٌن ً عو صذدًلیبسد ً یی  م 

 % 78.3: ثٌدخو اقکؾبـی  ـیصذی مصشؾ
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 پروژه های انکشافی:
 کَ هطابق جدّل ذیل هیباضٌد: َپرّژٍ اًکطافی داضت 24بتعداد  2478در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوووو    
 بر

 اسم پر ژه
ب  جه ا کشافی سوا  

9398 
 اه اف  صرف ب  جه

340015 
توسعععععععععععععععععاتیت  ععععععععععععععععع  و  ی ا و ععععععععععععععععع ت ی

 افغ  ست ن)ح و تدار یا  ترو ی  (
یایج دیک رتیتذکرهیا  ترو ی   846,671,357 898,970,000

340086 

(ی ععرا یدیتعع یHot Standbyایجعع دی عع یا ی)

سعععع تریویتعععع  ینیتجییعععع اتی عععع ی روی ی ععععرا ی
 Internet Exchangeک یت  د عتیا تر عتی) ر

Point) 

37,600,000 29,462,679 
ای  عع یسعع ذتنیذذیععرهی ا و عع تی رک   عع ی

ی ا و  تیافغ  ست نیدرسیستمی  یآ 

 13,810,309 5,766,876 (NIXAایج دی رک یت  د تیا تر تی) 340103
ک تعرو یترافیعع یا تر تعع یدرسعع  یف عع  ی

یس ی ر یکشور

 ARCA 6,156,668 5,318,982تص دیقیا  ترو ی  یی یر   ی را  340118
ایج دی یر  ع یتصع دیقیا  ترو ی ع ی
و صععنونیشععدنیویعع یسعع یتی عع  ی

یاداراتیدو ت 

340105 
ت دی ی  ودنی رک ی   ی ا و  تیافغ  سعت نی ع ی

 Cloudسیستمیی
6,301,999 3,448,265 

عر ععتیذععد  تی یتععرا ی رک   عع ی
ی ا و  تیافغ  ست ن

 20,866,975 371,495,000یق ی ا و  تی ذ  رات سیستمیحقی 340107
ایج دیشف فیتیدرج ع یاور یعوایعدی

یذد  تی ذ  رات 

ی86,539,849.4ی242122242 دیجیت یک س  340108
ایجعع دیارت   عع تی   قععو یو ععرو هی

یس   یت دیدیکی  یف ی ر ور 

 148,275,046ی274982222  رو هیآس نیذد ت 340110

یدسترسععع یشعععیرو دانی عععتیذعععد  ت
ع  تی تیشع  یسع دهیرسعری یشعف  ی
وایجعع دیاعت عع دی ععینی ععردمیودو ععتی

یوا  ینی ردنیفس دیادار 

ی432221
یتوساتیوی درنیس   یذد  تی ست 

ی
 16,911,545ی41827372

عر عععتیذعععد  تیعصعععر یسععع   ی
یذد  تی ست ی را ی ردم

 29,994,401 39,875,215یت دیتی ا ش تیا ی ریقی   ی  340115

ک ر  عدانییسیو تیدراجرا یحقعوق
دو عععععتیا  ریعععععقی ر   عععععتی ععععع  ی
کعع ر رد ی و  یعع یوایجعع دیشععف فیتی

یوحذ یک رک  نیذی   

 42,723,168 55,000,000یریفورمی   یو ارتی-واحدیت  یقی رو هی 340116
اسععتذدامیک رش  سعع نی تذصیصععینی

یجیتی ی ودیک ر 

340120 
تععع ی یایی عععرو هیح  یعععتیا ت  ععع  و  ی ا و ععع 

ICTIی
15,000,000 5,732,327 

تقویتیسیستمی   یدرس ی حص ینی
یا ستیتوتیت    و  ی ا و  ت 

یارایتیذد  تی درنی ست  0 15,000,000ی در ی هیس   ی ست 340121

  1,241,711,471 1,816,965,682  ج  عی
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 دستاورد های عمده :
 

 ًتفاىمنامو ىا: ىا یسیپالدر بخش  .9

   معلٌمبتی تشتیت گشدیذه اعت  ًصاست مخبثشات ًتکنبلٌژیو عو عبلمغٌده پنن اعتشاتیژی . 

 تشتیت گشدیذه اعت پشًعیدش لیات گزاسی ؽجکو کیجل ـبیجشقٌسی ثشای خذمبت ثبقذ ًعیع ثشای اداسه اتشا. 

  قیبخايااٌسی اعااتٌ ،،اصثکغااتبن ،آرسثبیداابن کؾااٌس ىاابی تبخکغااتبن  تفبىانبمااو ىاکاابسی اعااتشاتیژی  ثااین الاللاای ثااب( ۶)ثااو تعااذاد 

 ء گشدیذه اعت امضب ًاصث  تیلی کبس

  ىاکابسی میابن ًصاست مخابثشات ً تکنابلٌژی معلٌمابتی ً ًصاست خبقاو ىاب ً اداسات دًلتای مٌاـمتنبماو ، تفبىانبمو ( ۳۱)ثو تعذاد

 سعیذه اعت  آامضثو دیگش 

  بن ً کؾااٌس ىاابی خايااٌسی پشًتٌکااٌه ىاکاابسی ىاابی تخنیکاای ً التصاابدی میاابن دًلاات خايااٌسی اعاانمی اـؽبقغاات( ۲)ثااو تعااذاد

 اصثکغتبن ثو امضب سعیذه اعت خايٌسی آرسثبیدبن ً 

  گشـتو اعتخيت تسمك ثو سیبعت ىبی مشثٌطو ًصاست اسعبه ؽذه ًعاْن تست تطجیك لشاس پنن تذاثیشی. 

  چيبس خبقجاو تفبىانبموCATA (چاین ، اصثکغاتبن ، تبخکغاتبن ً اـؽبقغاتبن )ً،  ،امضاآتشتیات ً یدابن سثبرآ ،عاتٌقیب، اکٌسیاب ىناذ 

 .شدیذه اعتگ

 

 : تیارتقآ ظرفدر بخش  .2

  دـاب  ـاٌسس ، بتیؽاکب ً اعتاشا  دسجاقنین  ـٌسسىاچنبن .اعت ذهیگشد دبدیامشاخعین عیغتم تیلیفٌقی ثشای سعیذگی ثو ؽکبیبت 

 .اعت ذهیگشد تیتشت نیآقن ؽکل ثو اقصشاؾ ـٌسس ً بتیؽکب ً اعتشا  اص

  ً متخصا  ً تان کبسؽانبط (32)استمبی ظشـیت کبسمناذان تخنیکای ًصاست اص طشیاك اعاتخذاس تعاذاد ثيجٌد کبس، تغشیع اخشاآت 

 .اعتآمذه ثٌخٌد 

 اعتشدیذه گضاسگثشتذاسکبت ثشای کبسمنذان اداسات دًلتی  ًزاسی گپنن  ،ثخؼ مذیشیتدس تن  222آمٌصػ ثیؾتشاص. 

 پاااشًان  ً بیااال ثاااشای کبسمناااذان ًالیااات قنگشىااابسًسکؾااابم ىاااابىنگی ًزااال چبلؾااايبی عاااش ساه پشداخااات معبؽااابت اصطشیاااك مٌث

 .ثشگضاسگشدیذه اعت

 یآمٌصؽاؽشکت دس عاینبس ىب ، ًسکؾبم ىب ، گشدىاابیی ىاب ً پشًگاشاس ىابی ًالیبت  خيت  ً تن کبسمنذان مشکض (128)ثو تعذاد 

 .معشـی ًاعضاس گشدیذه اقذثو خبسج  اص کؾٌس 

 کٌسیاب چاین، اعاتٌقیب، ىنذًعاتبن،ىبی کؾاٌسثاو  دًکتاٌسا مبعاتشی ًدًسه  ًالیابت ثاو تسصاینت ً کبسمناذان مشکاض( 42)ثو تعذاد 

 .ایشان معشـی گشدیذه اقذ ًکؾٌس

  تؾاشیر لاٌاقین، اگابىی دىای  ساپٌسقٌیغای، ماذیشیت،دس ثخاؼ ًالیابت  ً کبسمناذان مشکاض( 924) ثاشای تعاذادکٌسعيبی آمٌصؽی

 .اصٌه اعبعی طشصعلٌک تذًیش گشدیذه اعت

 ی ؽکبسمنذان ًالیبت اصکٌسعيبی آمٌصتن  (2311) ثو تعذادIT دسًالیبت ـبسغ گشدیذه اقذ. 

 ـبسغ گشدیذه اقذعطر لیغبقظ و ثغتیتٌت تکنبلٌژی معلٌمبتی ًصاست مخبثشات ًتکنبلٌژی معلٌمبتی قمسصلین اصا( 33)ثو تعذاد. 

 

 :یادارات دًلت یکار یساده سازدر بخش  .3

 اعت  ذهیعبؽبت آؼبصگشدم ویؼش  تبد  یالاپ تویًسصؽکبسان کا ؾنیساخغتش 

 بیااااتخاااابسس،پشًان ،قنگشىبس،خٌعاااات ،پکت تیاااادس ًال یتاااان کبسکناااابن ًصاست معاااابسؾ کبسًامٌساختااااابع( 74724)ثااااو تعااااذاد 

تان ( 17427)اصخالاو ثاو تعاذاد.اعات ذهیىااشاه ساخغاتشگشد لفاٌنیت كیامعبؽابت اصطش ویاکبثل  ؼش  تبد تی،کنذىبس،لؽابن ًًال

 صٌست گشـتو اعت لیبمٌث غتمیع كیپشداخت معبؽبت اصطش

 ىشات ، ثلا  ، لؽاابن ، ثذخؾابن ، تخابس  تٌعاظ ؽاشکت  تیمعبؽبت دس ًال ویثشقبمو تبد ؾنیساخغتش یکیتخن لیًتذاسک ًعب ویتي

 .اعت  بنیکبسمنذان ًصاست معبسؾ دسخش 71222تعذاد  یسًؽن ثشا یمخبثشات

 اعت  ذهیاست اسؽبدزح ًاًلبؾ امضب گشدزح ثب ًص  یکیالکتشًقدسخٌاعت آقنین  غتمیع دبدیتفبىانبمو ؼش  ا. 

  غتمیع كیتطجDMS اعت ذهیآؼبص گشد یثشسع یدساداسه عبل یکیالکتشًق یزبضش غتمیًع. 
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  کبسHosting غتمیع DMS  ؽذه اعت لیتکا% 82 یمعلٌمبت یًصاست مخبثشات ًتکنبلٌژ. 

  اعت ذهاستمآ ظشـیت داده ؽآمٌصػ  نیتن کبسمنذان ًصاست ؽيذا ًمعلٌل( 42)  یثشا 

 اعتگشدیذه اقتمبه خٌعت  تیًال ثو مشکض آعبن خذمت   دبدیعبختابن ؼش  ا ضاتیتدي 

 لشاسداسد كیتست تطج نیپشًعو خذمبت عبمو ًصاست ؽيذا ًمعلٌل22 یعبده عبص. 

 گشدیذه اعت یعبده عبص ًصاست صست عبمو  خبت ویادً میخبت اداسه تن  ویپشًعو ادً 12تعذاد  ثو. 

 اعت ذهیگشد لیتکا  ویقمل لیًعب شیًخٌاصع یخٌاص ساقنذگ نیدسخٌاعت آقن غتمیع. 

 اعت ذهیگشد لیکبثل تکا  یتشاـ تیشیمذ ؿیآسؽ یعبص تلیدید غمیع. 

  ؾاگبهیقاب 3ً8متازکشه  یثانک ىاب یکایـض شاتیدىناذه گابن کٌچا  ًمتٌعاظ ًکابستؽ ویمبل 8ً 3 یعبلٌن ىب لیًعب ً ضاتیتدي 

 اعت ذهیگشد لیًصاست التصبد  تکا

 لشاسداسد یدس مشزلو تذاسکبت شیاعابس تعا یً ثغتو تذاسکبت لیمشکضآعبن خذمت تکا یاداس شیاعابس تعا نیضاید 

 اعت ذهیگشد  لیخذمبت عبمو ًصاست تشاقغپٌست ً ؽفبخبقو عشداسمساذ داًد خبن تکا یپشًعو عبده عبص. 

 اعت ذهیًصل گشد یذعشز یىٌائ ذانیاقتش پٌه مپٌلیظ  ، یکیپبعپٌست ثب تزکشه الکتشًق تمیغیع. 

 

 : یمخابرات یىا ربنآیزدر بخش  .4

  کاو ثو ؽجکو ـابیجشقٌسی ًصال گشدیاذه ًصاست مبلیو عبیت  29 ًًصاست امٌس داخلو  عبیت  17 ، عبیت دس ًصاست دـب  29تعذاد

 .ىبی مزکٌس ثٌخٌد آمذه اعت ًصاست کیفیت دسعیغتم تکنبلٌژی معلٌمبتیمسشمیت ً ثيجٌد 

 ایدبد گشدیذده اعت جش قٌسی دس ؽيش ىبی کنذىبس،  مضاس ؽشیؿ، ىشات ً خنه آثبدؽجکو ؽيشی کیجل ـبی . 

 ثبؽجکو ـبیجشقٌسی ًصل ؽذه اعت کو دعتشعی ثو اقتشقت ً تیلفٌن ـشاىم گشدیذه اعت ًصاست امٌس صقبن. 

   ت گشـتو اعتصٌسؽجکو ـبیجشقٌسی  ثبثشای ًصل  ثبغ صقبقوعشًی.  

 282.447 ثاو طاٌه مدااٌعی( 7،8،3،4،1،2) دسؽاؼ عکؾانؽایجش ثبمیابن الای دًؽای ثؽانن  دیضاین ـبیجش قٌسی دس مغیشعشک 

 .کیلٌمتش صٌست گشـتو اعت

  کیلٌمتش دیضاین ؽجکو ـبیجشقٌسی دسمغیش عشک چؽچشان الی کبثل تکایل گشدیذه اعت  22 ثو ـبصلو. 

 ثاب اداسه اماٌس، اداسه خاظ آىان ،ًصاست  ىابىنگی دسلغاات مطبلعاو تاذیاذ ؽاجکو ـابیجشقٌسی دسمغایش ؽاابه ؽاشق ً خناٌة ؼاشة

 .تشاقغپٌست، ًصاست ؽيشعبصی ً اداسه اساضی صٌست گشـتو اعت

 ؽابه ؽشق ًخناٌةثشای دىلیض  ؽجکو ـبیجشقٌسی دس دً مغیش دیضاین تاذیذ (SEW Corridor    ) ثذخؾابن الای صسقاح  مشکاض اص

طاشذ گشدیاذ کیلاٌمتش  2922 ثاو ثطاٌه میذىذ لشاسـبیجشقٌسی  کیجلتست پٌؽؼ  ذقلشاس داس مغیش ًلغٌالی دس 88 ًالیت ً 21کو 

 .اعت

  ـااابیجشقٌسی دسپشًگاااشاس کیجااال قمؾاااو ؽاااجکوGIS  دسمغااایش پاااشًژهS.E.W Corridor  دس ًالیااات ؽاااابه ؽاااشق ًخناااٌة ؼاااشة

شتیات ً ثاو ت( ثذخؾبن، قٌسعتبن، کنش، قنگشىبس، لٌگش، پکتیاب، خٌعات، پکتیکاب، صاثال کنذىبس،ىلاناذ، قیااشًص ؽبمل ًالیبت)کؾٌس

 .اداسه امٌس اسعبه گشدیذه اعت

 عابصی پاشًژه سیبعات ً تشاقغاپٌست ًصاست عابصی پاشًژه سیبعات ، آىان خاظ اداسه ثاشای ـابیجشقٌسیکیجال  ؽجکو قمؾو لعطو عو 

 .گشدیذ  اسعبه مشثٌطو مشاخع ثو ً تشتیت التصبد ًصاست

 عیغاتم سیاأه تابیم دیتاب مندانات پاشًژه  ضاتیامسال قصات تدي(Real Time Data Management System) ذهیاآمابده گشد  ً

 یدس خااع آًس تیؽافبـ دابدیخيات ا یمخابثشات یاعات ً ؽاشکت ىاب ذهیا، قصت ً ـعبه گشد یذاسیپشًژه خش یىب غتمیع ضاتیتدي

 .اعت ذهیثو آن ًصل گشد یمسصٌه خذمبت مخبثشات% 22

  پٌستبه ملی اعنبد تخنیکی عشًی(National Portal )کابس ثابالی  اعاتاداسه تاذاسکبت ملای اسعابه گشدیاذه  خيت عمذ لشاسداد ثاو

آن ثعذاص ختم الیسو ًظبیؿ پشًعاو تاذاسکبتی   .تٌعظ متخصصین خبسخی خشیبن داسد( پٌستبه ملی ) الیسو ًظبیؿ اصل پشًژه  

 .آؼبص میگشدد 

  تااابس عاابیت ىاابی  ،ضعااتبنخياات ثلنااذ ثااشدن ظشـیاات ؽااجکو کیجاال ـاابیجشقٌسی ساه اثشیؾاام ثااب کؾااٌس چااین اص طشیااك تبخکغااتبن ً لشؼ

  .استمأ داده ؽذه اقذ 100GBثو ظشـیت  10GBمشثٌط این مغیش دس داخل کؾٌس اـؽبقغتبن اص ظشـیت 
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  غتمیع ثو لفٌنیت مشاکض نگیچییعٌدعتگبه خذیذ (MSAN /IMS )  کناذص خشیاذاسی ؽاذه کاو کابس قصات  ًالیت قنگشىبس ًثشای

ؽاايشکبثل اصعااٌیی ىاابی  عااٌیچینگ مشاکااض تیلفاٌنعیغااتم    ىاچنابن.  اعاات ؽااذه تکایاال% 72دعاتگبه ًالیاات قنگشىاابس دس زاذًد 

TDM عٌیی ىبی  ثو(MSAN /IMS  )اعت ًـعبه گشدیذه ضتعٌی. 

 1  عبیتIndoor Coverage   22عاشًی  ًگشدیاذه ـعابه قصات ً  خيت ثلنذ ثشدن ظشـیات عابزو پٌؽاؼ دس مسانت عشپٌؽایذه 

 .داسی لشاس داسد دسطی مشازل ا ً تکایل گشدیذهآن دیگش عبیت 

   3عابیت مٌثبیال ثاو عیغاتم  87خشیذاسی ً ساه اقذاصی تديیضات استماأ ظشـیات اعنبد تخنیکیG  تکایال ً ثاو تاذاسکبت ملای اسعابه

 .ؽذه اعت

 ـبیجشقٌسی ًصل گشدیذه اعت جل یکؽجکو  ثب بتیمکتت دسمشکض ً ًال 18 تعذاد ثو. 

 غتمیب عمعلٌمبت اـؽبقغتبن ث یقاٌدن مشکض مل لیپشًژه تجذ  Cloud ثو اعنن عپشده ؽذه  ثعذ اص آـاش  یاص طشؾ اداسه تذاسکبت مل

 پشًژه ثو اعنن مدذد عپشده ؽذه اعت ذیقگشد بـتیدس ظیًاخذ ؽشا یکاپن ،یبثیً مشزلو اسص یگؾبئ

 

 :یکیالکترًن یحکٌمتذاردر بخش  .5

 ذاسی ًـعبه گشدیذه اعت ثشای عیغتم قیکغب خيت کنتشًه ؽشکت ىبی اقتشقتی خشی تديیضات ًالیغنظ ىب. 

 اعت ًصل گشدیذهؽشکت اقتشقتی ثو عیغتم قکغآ  (9)ثو تعذاد . 

  خشیذاسی ؽذه ً ثخؼ عبختابن یب تعایش این پشًژه تست ثشآًسد ربقی لشاسداسد دیتبعنتشتديیضات پشًژه ث  آم. 

  ً ثاب ثبقا  تکایال   الانفعاو عابس ً  یدًلتا اداسات تعاذاد  یاخيات مؾخصبت تخنیکی ثشای خشیذاسی ثنذًیت ثین الاللی عشًی ً

 .ثعذ اص مٌاـمو ثبق  خيبقی پشًعو خشیذاسی ًتذاسکبتی آن آؼبص میگشدد  خيبقی ؽشی  گشدیذه

 تطجیااك عیغااتم تصاابدیك الکتشًقیکاای  اص ًیااشًط اص طشیااك  دًلتاای اداسات ىاابی عاابیت مصاائٌن عاابصی ًیاات(SSL )Sockets 

Secure Layer گشـتو اعت. 

   جبؽذیمعلٌمبت اـؽبقغتبن  م یامبده قصت ًمنتبژ دسمشکضمل یلجل یدعتگبه ىب نیخيت خبگض کلیاًس  پشًژه ضاتیتدي   . 

 (یکیتزکشه الکتشًق غتمیغکٌعیع ضاتیتدي تیاستمبء ظشـ  (IOS  ) 

 مٌاصلت قاٌده اعتکبست  عیعنتشًمشکضتٌص تبیدسد یکیاخنبط پشًژه تزکشه الکتشًق. 

   ًمعلٌمبت   ئویازصب یمل ٌتشاداسهیکاپ ویپب 73 یثشا  یاٌمتشیثب یىب غنظیال . 

  ذهیعشًسدسدعتگبه ىب ًصل گشد  ویپب( 7)اعت کو ثو تعذاد  ذهیآؼبص گشد کلیاًس ذیخذ یقصت عشًسىب  

  ؽذه اعت ویاسا یلشاسداد یثو کاپن یگ شساقنذهیًخٌاصع غنظیکبست ال ٌنیلیم  ی نیضاید 

 یعاشًسىب NTP ( Time stamping  ً(Network Time Protocol  تیکاو ثاب عاتن یکایتازکشه الکتشًق غاتمیع یآقاتن ىاب 

 اعت ذهیمعلٌمبت قصت گشد یدسمشکض مل گشددیًصل م

 لشاس داسد  یپبعپٌست ًاقتشکبن تست  تغت کبس  غتمیادؼبس ؽذن ع. 

 ؽذه  اعت. لی( آن تکاؾنی)اقغتبل ی( قصت ً ساه اقذاصکغبیمشکض تجبدلو اقتشقت )ق غتمیع ضاتیتدي 

 اعت. ذهیًـعبه گشد لیکغب تکایق غتمیع  یجشآپتیـب غتمیع      

 اعت  ذهیًصل گشد کغبیق غتمیکبس ً اتصبالت ثب ع یلی، اـؽبن ت VNT ،Rhea Net  ،North Telecom یؽشکت ىب     
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 :الذامبت ریل صٌست گشـتو اعتمذرن سازی تاسیسات پستی در مرکس ًًالیات جيت 

   اعتپغتو خبقو عمذلشاسداد گشدیذه  28تشمیم ً ثبصعبصی. 

   عصشی عبصی پغتو خبقو ىبی مشکضی ًالیبت دسخو اًه ًدًس دسزبه اسصیبثی لشاس داسدعیغتم. 

 ( ثبة  پغتو خبقو ؽيش27ثو تعذاد )اعت. ذهیًصل گشد یجشقٌسیؽيشکبثل ثب ؽجکو ـب ی 

 (ثبة پغتو خبقو مشکض ًال14ًصل تعذاد )اعت. ذهیعمذ لشاسداد گشد یجشقٌسیؽجکو ـب  كیشاصط  بتی 

  ثبیاال آپلیکؾاان خااذمبت پغاات،ٌایداابد عیغااتم خااذمبت پغااتی مخيااتIFS یاابInt'l Financial System ً تداابست ؽاابپنگ نیااآقن 

 .ؾٌدیم عپشده اعنن ثو دًثبسهًذیشدقگ بـتیدس ظیؽشا ًاخذ ؽشکت ؽذکو عپشده اعنن ثو یکیالکتشًق

   آؼبصمینابیئذثعذ اص اخز خٌاص ثو ـعبلیت  کو اعت ً ثین الاللی تيیو ً دس دیتب عنتش قصت گشدیذهخذمبت مبلی تديیضات .  
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 كیاااص طش یاعاات ً اداسه تااذاسکبت ملاا ذهیااتااذاسکبت اسعاابه گشد یثااو اداسه مستااشس ملاا یعااشاده مااٌتش خااذمبت پغاات 28 مؾخصاابت 

ماٌتش ىاب ثاب   ذیاً خيات اقتمابه مجلاػ لاشاسداد خش ذیاقاب یذاسیاسا خش ظیًعاب نیالشاس ؽذه اص کؾٌس اصثکغتبن ا یدًلت یلشاسداد ىب

 . مکبتجبت صٌست گشـتو اعت  ویًصاست مبل

  کو ثو اعنن عپشده ؽذه ثٌد ؽشکت ًاخذ ؽشایظ دسیبـات قگشدیاذه ً دًثابسه  ی خذمبت پغتیمٌتش عبیکل ىبعشاده  122خشیذاسی

 .ثو اعنن عپشده ؽذه اعت

  ًىؾت پغتو خبقو داخل ؽيشکبثل ؼش  مذسن عابصی تديیاضات ماذسن پغاتی تٌعاظ کبسمناذان ثشسعی تخنیکی پغتو خبقو مشکضی

 تخنیکی صٌست گشـتو اعت

 

 پالن ىا ً گسارشات:ارقام احصاییٌی  بیترتدر بخش  .7

  خاع آًسی معلٌمبت اص قیبصمنذی مخبثشاتی ً پغتی ًالیبت ً طی مشازل ً پیگیشی سـع قیبصمنذی ىبی آقيب  

    ثاشای ًصاست  2478اص دعتبًسد ىب ًـعبلیت ىبی اقدبس ؽذه ًصاست مخبثشات ًتکنبلٌژی معلٌمابتی طای عابه تشتیت گضاسؽبت

ثصاٌست مابىٌاس )خبسخاو ، اداسه اماٌس ً معبًقات تخنیکای پبلیغای سیبعات خاياٌسی مبلیو ، اطنعابت ً ـشىناگ،  ،ىبی التصبد

 (.سثع ًاس ، ؽؼ مبه ً عبالقو

  طٌس سثعٌاس ً عبالقو الی ازصبییو ً معلٌمبتس ازصبییٌی ثشای اداسىاسؽبت اسلبتکایل ـٌسس ىبی ً گض   

   2478پنن تذاسکبتی عبه  ًتشتیت پنن مبلی. 

   2477کبقغپ قٌت پشًژه ىبی اقکؾبـی عبه تشتیت ً پنن ىبی اقکؾبـی تشتیت.  

 

 عواید: .8

 کید ّ ىْیدلیه کید ّدصد تفدُّ درایدلیه تطدُجوعدأ هبلدغ  2478هجوْع عْایدد ّاار  هادابرا  ّ نکٌدایْژی هعلْهدانی در سدال 

ی(یافغ   ی  ی  شد.8,701,127,585)   جٌپ ّداتطُ ّدص چٌپ ّرازُ تفُ ّ تسیب ّدص

 

 :  ر م هر ز رز  گی ه پر ژه ها ب   ا ر ها ستات تاثیر
 

  ععتیفععورمیادارهیا  ترو ی عع یایجعع دی ردیععدهیویتو یعع یکعع رتی ویععتیا  ترو ی عع یدریشععیریک  عع یادا ععتیداردیکععتیدری

ذعد  تیع  عتی روسعتی ع  یج و یر یا یجا یویت ویریوک  شیفس دی ؤثری ی  شد.ی   ظوریتوسعاتیویاصع ایارایعتی

درخْاست  ّخْاست صدّر پاسپْر  در صدّر جْاا راًٌدگی ّگردیدٍ است ّ  تادادیا یاداراتیدو ت یس دهیس   

صدّر جْاا فعاییت ّسایط ًقلیَ بصْر  اًالیي فدراُن گردیددٍ اسدت. سیسدتن پرداخدت هعاضدا  کارهٌدداى دّیتدی اا 

گردیددٍ کدَ نعدداد کارهٌدداى ّاار  ُدای هعدارر و کدار ّ اهدْر اجتوداعیو ضدِدا ّ هعلدْییي کدَ طریق هْبایدل غاداا 

در هراکدز ّالیدا  ایجداد گردیددٍ ّ ا طدار  ITباعث کاُص ّ جلْگیری کارهٌداى خیایی گردیدٍ است. البرانْار ُدای 

 یرِض یرًْربیاف َکبض َعسْن هاتلف هردم اا غهْاش ُای نکٌایْژی هعلْهانی در سطح کطْر هستفید گردیدٍ اًد.

عداد هکانب ّ پٌُْتْى ُا بدَ ضدبکَ فدایبرًْری ّصدل گردیددٍ اًدد کدَ دسترسدی بدَ ن ّ ٍدض ماجًا گرزب یاُرِض رد

 داجددیا ضرادد نیاندد لایر نسددیساًترًددت بددرای اسددتاداى و هوصددالى پٌُْتددْى ّ ضدداگرداى هکانددب هیسددر گردیدددٍ اسددت. 

کیفیدت ّ  .تسدا َتدفای صُاکد زیدً تًدرتًا خرًد ّ تسدا ٍدیددرگ داجدیا یناربااده  اهدخد دیاْع یرّغ عوج رد تیفافض

 یتسددپ يیکرتطده َکد ٍدیددرگ داجدیا یتسددپ  السداره اا یریدگیپ ّ بیدقعن نتسدیسسدرعت خددها  پسدتی بِبدْد یافتددَ ّ 

 ّ زکدره یاُد ًَداخ َتسدپ قیدرط اا  رْپسداپ عیاْن .دٌیاوً لصاح یُاگغ صیْخ  الساره لاقتًا ىایرج را دًٌاْتیه

  .تسا ٍدض نُارف اُ تیِْس  رْپساپ ىایضاقته یارب َک دریگ یه  رْص  ایالّ


