جدول رزومه خالصه از فعالیت های صورت پذیرفته برای مشتریان شرکت پندار کوشک ایمن
لوگو

کارفرما
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی
ایران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

بانک مسکن

عنوان پروژه


امضای دیجیتال آگهیهای الکترونیک



مکانیزه کردن صفحه بندی و صفحه آرایی روزنامه
رسمی کشور



ایجاد و نگهداشت سرویس ارسال آگهی بصورت
Push Mode
خدمات الکترونیکی ثبتی



سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)



سامانه ثبت ازدواج و طالق



طراحی و اجرای زیرساخت کلید عمومی
حوزه قضایی کشور



سامانه خدمات الکترونیکی قضایی (سخا)



سامانه استعالم هویت در سامانه پرونده
الکترونیک سالمت ایرانیان (سپاس)



سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ



سامانه پرستاری



طراحی و اجرای زیرساخت کلید عمومی



سیستم صدور و کارت شناسایی هوشمند



کارتخوان امن کارت هوشمند



زمان اتمام

توضیحات

1931/11/22
پشتیبانی :تاکنون

اجرای مرکز صدور مهر الکترونیکی و نرم افزار امضای دیجیتال PDF
در این پروژه کلیه آگهی های روزنامه رسمی کشور به صورت نسخه الکترونیکی با امضای
دیجیتال معتبر منتشر می شوند که قابل استفاده و اعتبارسنجی در کلیه نمایشگرهای
 PDFمی باشند

1932/62/22
پشتیبانی :تاکنون

طراحی و پیاده سازی زیرساخت کلید عمومی،تدوین معماری امنیتی و استناد پذیری اسناد
و عملیات الکترونیکی ،تامین تجهیزات نصب و راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیک،
اجرای مرکز صدور مهر الکترونیکی ،تامین  ،HSMتجهیز نرم افزارهای سازمان به امکانات
زیرساخت کلید عمومی .PKE
در این پروژه کلیه اوراق بهادار حذف شده و تبدیل به نسخه الکترونیکی با پایههای حقوقی
گردید .عبارتی کلیه اسناد و فعالیت های اصلی سازمان ثبت اسناد و امالک به صورت
الکترونیکی با پایه های حقوقی ارائه می گردد.

1939/69/91
پشتیبانی :تاکنون

نیازسنجی ،تحلیل و طراحی معماری
در این پروژه کلیه نیازمندیهای زیرساخت کلید عمومی حوزه قضایی کشور به همراه
قوانین و دستورالعملهای موجود و همچنین تجربیات سایر کشورها مورد مطالعه قرار گرفته
و مدل اعتماد و معماری زیرساخت کلید عمومی قضایی طراحی شده است و تامین
تجهیزات و نصب و راه اندازی زیرساخت کلید عمومی و راه اندازی ریشه قوه قضایی انجام
شده است.

1939/11/22
پشتیبانی :تاکنون

طراحی و پیاده سازی زیرساخت کلید عمومی،تدوین معماری امنیتی و استناد پذیری اسناد
و عملیات الکترونیکی ،تامین تجهیزات نصب و راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیک،
اجرای مرکز صدور مهر الکترونیکی ،تامین  ،HSMتجهیز نرم افزارهای سازمان به امکانات
زیرساخت کلید عمومی .PKE
با اجرای این پروژه کلیه نقاط ارتباطی سامانه سپاس از طریق امکانات زیرساخت کلید
عمومی امن گردید و ابزار مورد نیاز تولید کنندگان سیستم های بیمارستانی که از سامانه
سپاس استفاده می کردند تولید و در اختیار ذی نفعان قرار گرفت.
زیرساخت ایجاد شده در این پروژه بعنوان زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت برای
کلیه سامانه ها استفاده شده است.

193/12/69
پشتیبانی :تاکنون

نیازسنجی ،تحلیل و طراحی معماری ،نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی و
مشاور
در این پروژه کلیه نیازمندی های زیرساخت کلید عمومی بانک مسکن به همراه قوانین و
دستورالعمل های موجود در بانک مرکزی و کشور مورد مطالعه قرار گرفته و مدل اعتماد و
معماری زیرساخت کلید عمومی بانک و سایر اسناد الزم در حوزه خدمات سازمانی،
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مشتریان و دستگاه های مرتبط با بانک طراحی شده است .مشاورهای الزم به پیمانکاران
مختلف بانک ارائه گردید .و کارت شناسایی هوشمند با تجمیع چند کاربری طراحی و پیاده
سازی شد.
بانک آینده

بیمه ایران

شرکت خدمات انفورماتیک

سازمان نظام پزشکی جمهوری
اسالمی ایران

بانک ملی ایران



طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی



مشاوره تجهیز سامانه های بانکی

1932/61/26
پشتیبانی :تاکنون

نیازسنجی ،تحلیل و طراحی معماری ،نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی و
مشاور
در این پروژه کلیه نیازمندی های زیرساخت کلید عمومی بانک آینده به همراه قوانین و
دستورالعمل های موجود در بانک مرکزی و کشور مورد مطالعه قرار گرفته و مدل اعتماد و
معماری زیرساخت کلید عمومی بانک و سایر اسناد الزم در حوزه خدمات سازمانی،
مشتریان و دستگاه های مرتبط با بانک طراحی شده است .مشاورهای الزم به پیمانکاران
مختلف بانک ارائه گردید.



طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی



اتصال  ESBبیمه ایران به زیر ساخت کلید
عمومی

1931/12/11
پشتیبانی :تاکنون



مشاوره تجهیز سامانه های بیمه

نیازسنجی ،تحلیل و طراحی معماری ،نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی و
مشاور
در این پروژه کلیه خدمات کاغذی و الکترونیکی بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفت و طرح
زیر ساخت کلید عمومی در راستای استناد پذیری و ارتقای سطح امنیت و اعتماد به
خدمات الکترونیکی ارائه شد.



سامانه سبا



ارائه خدمات مشاوره در حوزه HSM

1932/62/22
خاتمه قرارداد

مشاوره و تجهیز نرم افزار به امکانات زیرساخت کلید عمومی PKE
نماد (نظام مدیریت امنیت داده) ،راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در حوزه بانکی کشور با
محوریت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است .در این پروژه سامانه بانکداری اینترنتی
سبا به خدمات نماد مجهز شده و قابلیت احراز اصالت و امضای دیجیتال با گواهینامه های
صادره توسط بانک مرکزی را داراست.



اتصال و تجهیز سامانه صدور پروانه مطب به
زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت

1939/12/61
پشتیبانی :تاکنون



ارائه تجهیزات سیستم صدور و کارت شناسایی
هوشمند پزشک

مشاوره و تجهیز نرم افزار پروانه مطب به امکانات زیرساخت کلید عمومی PKE
در این پروژه پروانه پزشکان تبدیل به نسخه الکترونیکی با قابلیت استناد حقوقی گردید.
همچنین ارائه تجهیزات برای صدور کارت هوشمند با پشتوانه گواهی از وزارت بهداشت در
این سازمان پیاده سازی گردید.



مشاور فعال در تجهیز سامانه ها



طراحی و ارائه تجهیزات زیرساخت کلید عمومی



ارائه مشاوره اجرایی زیرساخت کلید عمومی و
تدوین اسناد باالدستی

1932/12/11
پشتیبانی :تاکنون

در این پروژه کلیه خدمات درون بانکی شامل ستاد ،شعب ،سامانه ها ،و برون بانکی شامل
دستگاه های مرتبط با بانک ،و مشتریان از این سرویس استفاده می نمایند .این خدمات
شامل مشاوره اجرایی حوزه زیر ساخت کلید عمومی و سرویس های مرتبط و همچنین
تدوین اسناد مدیریت و راهبری زیرساخت کلید عمومی نیز شده است .همچنین طراحی
ساختار اعتماد بیومتریک در این بانک معماری گردید.
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کانون وکالی دادگستری مرکز



ارائه تجهیزات سیستم صدور و کارت شناسایی
هوشمند وکیل

1931/61/91
پشتیبانی :تاکنون

معماری ,طراحی و ارائه تجهیزات سیستم صدور کارت آیدین
هدف از انجام این پروژه حفظ حرمت وکال و شناسایی هویتی آنان توسط عالئم بایومتریک
در محاکم و مراجع قضایی می بود .در این پروژه دارنده کارت ضمن بهره مندی از خدمات
حوزه زیرساخت کلید عمومی در امضای دیجیتال دادنامه ها می تواند در انتخابات کانون
بدور از دغدغه های امنیتی حتی از منزل حضور داشته باشد .امضا و ارسال اظهار نامه
مالیاتی نیز از دیگر کاربردهای استفاده از کارت هوشمند وکال می باشد

بانک ملت



مشاوره زیرساخت کلید عمومی



طراحی و اجرای زیرساخت کلید عمومی

1932/62/62
پشتیبانی :تاکنون

مشاوره ،معماری ,طراحی زیرساخت کلید عمومی
در این پروژه کلیه خدمات کاغذی و الکترونیکی بانک ملت مورد بررسی قرار گرفت و طرح
زیر ساخت کلید عمومی در راستای استناد پذیری و ارتقای سطح امنیت و اعتماد به
خدمات الکترونیکی ارائه شد.



سامانه نسخه الکترونیک در درمان مستقیم و غیر
مستقیم

1932/63/12
پشتیبانی :تاکنون



طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی



ارائه کارتخوان امن کارت هوشمند

خرید تجهیزات زیرساخت کلید عمومی بهمراه ماژول امن سخت افزاری
باتوجه به تجربه موفق استفاده از زیرساخت کلید عمومی در حوزه سالمت مقرر شد تا این
زیرساخت در سطوح مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز مستقر گردد.در حال
حاضر استفاده از این زیرساخت در حوزه مکاتبات اداری و الگین امن بهره برده می شود.
ارائه کارتخوان امن کارت هوشمند به مراکز درمان و داروخانه های استان لرستان ،اردبیل،
گیالن ،البرز،زنجان،همدان،چهارمحال بختیاری،قزوین،سمنان و برخی از مراکز
درمان تهران،بوشهر،فارس،خراسان رضوی



راه اندازی مرکز میانی عام دولت مبتنی بر
محصوالت متن باز

1931/61/96
پشتیبانی :تاکنون

در این پروژه مرکز صدور گواهی مبتنی بر متن باز مبتنی بر  EJBCAراه اندازی شد و به
کارشناسان مرکز میانی عام دولتی آموزش داده شد.



ارائه مشاوره آزاد در حوزه اعتماد

شرکت خدمات ماشینی تامین



نسخه الکترونیک داروخانه

شرکت صنایع الکترونیک
شیراز(صا شیراز)



نصب و راه اندازی تجهیزات امنیتی کیف پول
الکترونیکی

بانک قوامین

سازمان تامین اجتماعی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی



طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی



ارائه تجهیزات سیستم صدور و کارت شناسایی
هوشمند بانک



راه اندازی الگین امن



کارتخوان امن کارت هوشمند

1932/3/12
پشتیبانی :تاکنون

در این پروژه برنامه تحت وب نسخه الکترونیک داروخانه به سیستم درمان سازمان تامین
اجتماعی متصل بگونه ای که با داروخانه پس از اعتبارسنجی امضای پزشک ,امکان ارائه
دارو را به بیمار خواهد داشت .از الزامات این سیستم امضای داروساز پس از تحویل دارو می
باشد.

1931/11/21
خاتمه قرارداد

در این پروژه تامین ،نصب و راه اندازی ماژول سخت افزاری امنیتی  HSMبرای کیف پول
الکترونیک راه اندازی و آموزش داده شد.

1931/62/12
پشتیبانی :تاکنون

این پروژه با معماری و طراحی فرآیندهای بانک درحوزه اعتماد آغاز گردید .و سپس برای
مبحث ورود امن به ویندوز مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه برای استفاده چند منظوره از
سیستم مقرر گردید کارت هوشمند با دریافت گواهی از زیرساخت مستقر در بانک صادر
گشته تا در سامانه های  PKEمورد استفاده قرار گیرد.
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شرکت بیمه حافظ



ارائه تجهیزات زیر ساخت کلید عمومی



راه اندازی الگین امن به ویندوز



ارائه کارت هوشمند آیدین



اتصال زیرساخت کلید عمومی به اتوماسیون اداری
چارگون

1932/61/21
پشتیبانی :تاکنون

این پروژه با هدف استفاده از امکانات  PKEنرم افزار اتوماسیون اداری شرکت چارگون و
افزایش سطح اعتماد به سیستم طراحی و معماری گردید .در ادامه پروژه بحث اتصال تجهیز
به دامین بیمه و الگین امن به سیستم ها براساس کارت هوشمند آیدین صورت پذیرفت.

پست بانک ایران



تجهیز و اتصال سامانه بانکداری اینترنتی به
زیرساخت کلید عمومی بانک مرکزی (نماد)

1939/61/13
خاتمه قرارداد

مشاوره و تجهیز نرم افزار به امکانات زیرساخت کلید عمومی PKE
نماد (نظام مدیریت امنیت داده) ،راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در حوزه بانکی کشور با
محوریت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است .در این پروژه سامانه بانکداری اینترنتی
به خدمات نماد مجهز شده و قابلیت احراز اصالت و امضای دیجیتال با گواهینامه های
صادره توسط بانک مرکزی را داراست.

شرکت کاسپین وابسته به بانک
پارسیان



تجهیز و اتصال سامانه بانکداری اینترنتی به
زیرساخت کلید عمومی بانک مرکزی (نماد)

1939/61/61
خاتمه قرارداد

مشاوره و تجهیز نرم افزار به امکانات زیرساخت کلید عمومی PKE
نماد (نظام مدیریت امنیت داده) ،راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در حوزه بانکی کشور با
محوریت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است .در این پروژه سامانه بانکداری اینترنتی
به خدمات نماد مجهز شده و قابلیت احراز اصالت و امضای دیجیتال با گواهینامه های
صادره توسط بانک مرکزی را داراست.

شرکت سامانه های هوشمند نسل
سوم



تجهیز نرم افزار اتوماسیون اداری سیما به
زیرساخت کلید عمومی

1939/61/22
خاتمه قرارداد

در این پروژه نرم افزار اتوماسیون اداری سیما به امکانات زیرساخت کلید عمومی مجهز شد.

شرکت فناوا سیستم



تجهیز نرم افزار اتاق بازرگانی به زیرساخت کلید
عمومی

1931/12/61
خاتمه قرارداد

در این پروژه نرم افزار اتاق بازرگانی به امکانات زیرساخت کلید عمومی مجهز شد.

شرکت ایران فاوا گسترش



ارائه خدمات مشاوره

1931/61/11
خاتمه قرارداد

در این پروژه در خصوص راهکار های مبتنی بر زیر ساخت کلید عمومی در شرکت
ایرانخودرو با نمایندگی شرکت ایران فاوا گسترش مشاوره ارائه گردید و معماری امنیتی و
استناد پذیری اسناد آن تدوین شد.

کانون سردفتران و دفتریاران



تامین تجهیزات زیر ساخت کلید عمومی برای
ایجاد مراکز گواهی میانی

1931/62/61
خاتمه قرارداد

در این پروژه طراحی اسناد و تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی
به منظور راه اندازی مرکز صدور گواهی کانون سردفتران انجام شده است

شرکت چارگون



نرم افزار دیدگاه

1931/61/12
پشتیبانی تاکنون

تجهیز نرم افزار شرکت به زیرساخت کلید عمومی
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شرکت گام الکترونیک



نرم افزار الماس

شرکت ایران رایانه



نرم افزار میروفایلر

سازمان صدا و سیما جمهوری
اسالمی ایران



طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی

شرکت ایرانسل فاوا نوتریکا



پنهان ساز TrueCrypt

1931/61/11
خاتمه قرارداد

سازمان برنامه و بودجه کشور



پنهان ساز TrueCrypt

1932/11/96
خاتمه قرارداد

ارائه محصول پنهان ساز برای حفظ و نگه داری از اطالعات روی رایانه ها سازمان در برابر
سرقت احتمالی سیستم ها و دیسک های آن

1931/62/62

آموزش و تجهیز نرم افزار ها به زیرساخت کلید عمومی

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت ارتباطات فرهنگ آزما

تجهیز و اتصال سامانه های زیر به زیرساخت کلید
عمومی


امور شرکت ها



رویدادنگاری تاریخچه کشتی ها



عملیات کاالی متفرقه ()GCOMS

ارائه اسناد برای دومین مرکز میانی خصوصی کشور

1931/63/61
پشتیبانی تاکنون

تجهیز نرم افزار شرکت به زیرساخت کلید عمومی

1931/62/11
خاتمه قرارداد

تجهیز نرم افزار شرکت به زیرساخت کلید عمومی

1931/61/21
پشتیبانی تاکنون

نیازسنجی ،تحلیل و طراحی معماری ،نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی و
مشاوره

ارائه محصول پنهان ساز برای حفظ و نگه داری از اطالعات روی رایانه ها سازمان در برابر
سرقت احتمالی سیستم ها و دیسک های آن

1931/62/62

تدوین اسناد باالدستی مدیریت و راهبری زیرساخت کلید عمومی برحسب نیازمندی های
مرکز دولتی ریشه
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