
.611روزمه خالصه شرکت پندار کوشک ایمن نسخه   

 شرکت پندار کوشک ایمنخالصه از فعالیت های صورت پذیرفته برای مشتریان جدول رزومه 

 توضیحات زمان اتمام عنوان پروژه کارفرما لوگو

 

 
 

جمهوری  یروزنامه رسم

 اسالمی ایران

 های الکترونیکآگهی تالیجید یامضا 

 روزنامه  ییو صفحه آرا یکردن صفحه بند زهیمکان

 کشور یرسم

 بصورت  یارسال آگه سیو نگهداشت سرو جادیا

Push Mode 

22/11/1391 

 پشتیبانی: تاکنون

 PDF تالیجید یو نرم افزار امضا یکیمرکز صدور مهر الکترون یاجرا

 یبا امضا یکیکشور به صورت نسخه الکترون یروزنامه رسم یها یآگه هیپروژه کل نیدر ا

در کلیه نمایشگرهای  یشوند که قابل استفاده و اعتبارسنج یمعتبر منتشر م تالیجید

PDF باشند یم 

 

 

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

 یثبت  یکیخدمات الکترون 

 (یاسناد )ثبت آن کیسامانه ثبت الکترون 

 سامانه ثبت  ازدواج و طالق 

 سامانه ملک 

 سامانه استعالم 

26/06/1392 

 پشتیبانی: تاکنون

ی امنیتی و استناد پذیری اسناد معمار سازی زیرساخت کلید عمومی،تدوینی و پیاده طراح

 ،ی الکترونیکمرکز صدور گواهتامین تجهیزات نصب و راه اندازی  ،و عملیات الکترونیکی

های سازمان به امکانات نرم افزار زی، تجهHSM نیتام ،یکیمرکز صدور مهر الکترون یاجرا

 .PKE زیرساخت کلید عمومی

های حقوقی پایهبا  یکیبه نسخه الکترون لیتبدحذف شده و بهادار  اوراق هیپروژه کل نیدر ا

سازمان ثبت اسناد و امالک به صورت  یاصل یها تیفعال اسناد و هیکل یعبارت گردید.

 گردد. یارائه م ی با پایه های حقوقیکیالکترون

 

 
 

 یاسالم یجمهور هیقوه قضائ

 رانیا
 یعموم دیکل رساختیزو اجرای  یطراح 

 کشور ییحوزه قضا

 سخا( ییقضا یکیسامانه خدمات الکترون( 

 )سامانه جامع اطالعاتی )سجا 

 )سامانه مدیریت پرونده قضایی )سمپ 

 (سامانه ابالغ الکترونیک قضایی )ثنا 

31/03/1393 

 پشتیبانی: تاکنون

 یمعمار یو طراح لیتحل ،یازسنجین

کشور به همراه  ییحوزه قضا یعموم دیکل رساختیز یهایازمندین هیپروژه کل نیدر ا

کشورها مورد مطالعه قرار گرفته  ریسا اتیتجرب نیموجود و همچن یهاو دستورالعمل نیقوان

و تامین  شده است یطراح ییقضا یعموم دیکل رساختیز یو مدل اعتماد و معمار

تجهیزات و نصب و راه اندازی زیرساخت کلید عمومی و راه اندازی ریشه قوه قضایی انجام 

 شده است.

 

 

 

 
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

 در سامانه پرونده  تیسامانه استعالم هو

 )سپاس( انیرانیسالمت ا کیالکترون

 علل مرگ یسامانه نظام ثبت و طبقه بند 

 یسامانه پرستار 

 
 
 
 
 
 

 

22/11/1393 

 پشتیبانی: تاکنون

ی امنیتی و استناد پذیری اسناد معمار ی و پیاده سازی زیرساخت کلید عمومی،تدوینطراح

 ،ی الکترونیکمرکز صدور گواهتامین تجهیزات نصب و راه اندازی  ،و عملیات الکترونیکی

سازمان به امکانات  هاینرم افزار زی، تجهHSM نیتام ،یکیمرکز صدور مهر الکترون یاجرا

 .PKE زیرساخت کلید عمومی

 دیکل رساختیامکانات ز قیسامانه سپاس از طر ینقاط ارتباط هیپروژه کل نیا یبا اجرا

که از سامانه  یمارستانیب یها ستمیکنندگان س دیتول ازیو ابزار مورد ن دیامن گرد یعموم

 .نفعان قرار گرفت یذ اریو در اخت دیکردند تول یسپاس استفاده م

 یوزارت بهداشت برا یعموم دیکل رساختیپروژه بعنوان ز نیشده در ا جادیا رساختیز

 ه است.سامانه ها استفاده شد هیکل



.611روزمه خالصه شرکت پندار کوشک ایمن نسخه   

 توضیحات زمان اتمام عنوان پروژه کارفرما لوگو

 

 

 
 

 

 یعموم دیکل رساختیزو اجرای  یطراح  بانک مسکن

  هوشمند ییکارت شناساسیستم صدور و 

 کارتخوان امن کارت هوشمند 

  و اینترنت بانک به  سپردهچهار تجهیز سامانه های

 زیرساخت کلید عمومی 

03/12/139 

 پشتیبانی: تاکنون

و  زیرساخت کلید عمومی زاتیتجه ینصب و راه انداز ،یمعمار یو طراح لیتحل ،یازسنجین

 مشاور

و  نیبانک مسکن به همراه قوان یعموم دیکل رساختیز یها یازمندین هیپروژه کل نیدر ا

و کشور مورد مطالعه قرار گرفته و مدل اعتماد و  یموجود در بانک مرکز یدستورالعمل ها

 ،یاسناد الزم در حوزه خدمات سازمان ریبانک و سا یعموم دیکل رساختیز یمعمار

 مانکارانیالزم به پ یشده است. مشاورها یمرتبط با بانک طراح یو دستگاه ها انیمشتر

 ادهیو پ یطراح یچند کاربر عیوشمند با تجمه یی. و کارت شناسادیمختلف بانک ارائه گرد

 شد. یساز

 

 
 

 زیر ساخت کلید عمومی یطراحی و اجرا  بانک آینده

  به زیرساخت کلید  رانیبانک اتجهیز سامانه

 عمومی

  به زیرساخت کلید  شخوانیپتجهیز سامانه

 عمومی

  به زیرساخت کلید عمومی زیکارتجهیز سامانه 

  ارائه تجهیزاتHA,FT 

  کارتخوان بایومتریکارائه 

20/01/1396 

 پشتیبانی: تاکنون

و  زیرساخت کلید عمومی زاتیتجه ینصب و راه انداز ،یمعمار یو طراح لیتحل ،یازسنجین

 مشاور

و  نیبه همراه قوان آیندهبانک  یعموم دیکل رساختیز یها یازمندین هیپروژه کل نیدر ا

و کشور مورد مطالعه قرار گرفته و مدل اعتماد و  یموجود در بانک مرکز یدستورالعمل ها

 ،یاسناد الزم در حوزه خدمات سازمان ریبانک و سا یعموم دیکل رساختیز یمعمار

 مانکارانیالزم به پ یشده است. مشاورها یمرتبط با بانک طراح یو دستگاه ها انیمشتر

 .دیمختلف بانک ارائه گرد

 هوشمند ملی در شعبارائه کارتخوان جهت استفاده از کارت 

 

 
 

 طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی  بیمه ایران

  اتصالESB  بیمه ایران به زیر ساخت کلید

 عمومی

  کیو پرداخت الکترون افتیدرتجهیز سامانه 

 ارائه سیستم صدور کارت هوشمند 

17/12/1395 

 پشتیبانی: تاکنون

و  یعموم دیکل رساختیز زاتیتجه ینصب و راه انداز ،یمعمار یو طراح لیتحل ،یازسنجین

 مشاور

قرار گرفت و طرح  یمورد بررس یمه ایرانب یکیو الکترون یخدمات کاغذ هیپروژه کل نیدر ا

و اعتماد به  تیسطح امن یو ارتقا یریاستناد پذ یدر راستا یعموم دیساخت کل ریز

 ارائه شد. یکیخدمات الکترون

 

 

 سامانه سبا  کیشرکت خدمات انفورمات

  ارائه خدمات مشاوره در حوزهHSM 

28/06/1392 

 خاتمه قرارداد

 PKE به امکانات زیرساخت کلید عمومی نرم افزار زیمشاوره و تجه

کشور با  یدر حوزه بانک یعموم دیکل رساختیز یداده(، راه انداز تیامن تیرینماد )نظام مد

 ینترنتیا یپروژه سامانه بانکدار نیاست. در ا رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز تیمحور

 یها نامهیبا گواه تالیجید یاحراز اصالت و امضا تیسبا به خدمات نماد مجهز شده و قابل

 را داراست. یمرکز بانکصادره توسط 

 

 

 یجمهور یسازمان نظام پزشک

 رانیا یاسالم
  سامانه صدور پروانه مطب به اتصال و تجهیز

 وزارت بهداشت یعموم دیکل رساختیز

  ییکارت شناساارائه تجهیزات سیستم صدور و 

 پزشک هوشمند

 مطب کیسامانه پروانه الکترون 

01/12/1393 

 پشتیبانی: تاکنون

 PKE پروانه مطب به امکانات زیرساخت کلید عمومی نرم افزار زیمشاوره و تجه

 .حقوقی گردیداستناد  تیبا قابل یکیبه نسخه الکترون لیپروژه پروانه پزشکان تبد نیدر ا

همچنین ارائه تجهیزات برای صدور کارت هوشمند با پشتوانه گواهی از وزارت بهداشت در 

 این سازمان پیاده سازی گردید.
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 توضیحات زمان اتمام عنوان پروژه کارفرما لوگو

 

 

 طراحی  و ارائه تجهیزات زیرساخت کلید عمومی  بانک ملی ایران

  و  یعموم دیکل رساختیز ییمشاوره اجراارائه

 یاسناد باالدست نیتدو

  ارائه تجهیزاتHA,FT 

15/12/1396 

 پشتیبانی: تاکنون

 

در این پروژه کلیه خدمات درون بانکی شامل ستاد، شعب، سامانه ها، و برون بانکی شامل 

. این خدمات از این سرویس استفاده می نمایند دستگاه های مرتبط با بانک، و مشتریان 

 نیمرتبط و همچن یها سیو سرو یعموم دیساخت کل ریحوزه ز ییمشاوره اجراشامل 

همچنین طراحی شده است.  زین یعموم دیکل رساختیز یو راهبر تیریاسناد مد نیتدو

 .معماری گردیدساختار اعتماد بیومتریک در این بانک 

 

 

 
 

 ییکارت شناساارائه تجهیزات سیستم صدور و   مرکز یدادگستر یکانون وکال

 لیوکهوشمند 

31/01/1394 

 تاکنونپشتیبانی: 

 

 نیدیصدور کارت آ ستمیس زاتیو ارائه تجه ی, طراحیمعمار

 کیومتریآنان توسط عالئم با یتیهو ییپروژه حفظ حرمت وکال و شناسا نیهدف از انجام ا

از خدمات  یپروژه دارنده کارت ضمن بهره مند نیبود. در ا یم  ییدر محاکم و مراجع قضا

تواند در انتخابات کانون  یدادنامه ها م تالیجید یدر امضا یعموم دیکل رساختیحوزه ز

از منزل حضور داشته باشد. امضا و ارسال اظهار نامه  یحت یتیامن یبدور از دغدغه ها

 باشد یاستفاده از کارت هوشمند وکال م یکاربردها گریاز د زین یاتیمال

 

 

 یعموم دیکل رساختیمشاوره ز  بانک ملت

 یعموم دیکل رساختیزو اجرای  یطراح 

06/08/1396 

 پشتیبانی: تاکنون

 زیرساخت کلید عمومی ی, طراحیمعمارمشاوره، 

قرار گرفت و طرح  یبانک ملت مورد بررس یکیو الکترون یخدمات کاغذ هیپروژه کل نیدر ا

و اعتماد به  تیسطح امن یو ارتقا یریاستناد پذ یدر راستا یعموم دیساخت کل ریز

 ارائه شد. یکیخدمات الکترون

 
 

 

 ها  یسامانه متمرکز مستمر  سازمان تامین اجتماعی

 یاز دفاتر قانون یسامانه بازرس 

 طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی 

 ارائه کارتخوان امن کارت هوشمند 

12/09/1396 

 : تاکنونیبانیپشت

 یبهمراه ماژول امن سخت افزار یعموم دیکل رساختیز زاتیتجه دیخر

 نیدر حوزه سالمت مقرر شد تا ا یعموم دیکل رساختیاستفاده از زباتوجه به تجربه موفق 

مستقر گردد.در حال  زین یاجتماع نیدر سطوح مختلف از جمله سازمان تام رساختیز

 شود. یامن بهره برده م نیو الگ یدر حوزه مکاتبات ادار رساختیز نیحاضر استفاده از ا

 استان یدرمان و داروخانه هامراکز به  ارائه کارتخوان امن کارت هوشمند

 و سمنان،قزوین،چهارمحال بختیاری،همدان،زنجانالبرز، الن،یگل،یاردبلرستان،

 خراسان رضوی،رسفا،بوشهر،از مراکز درمان تهران یبرخ

 

 
 

بر  یعام دولت مبتن یانیمرکز م یراه انداز  یکیمرکز توسعه تجارت الکترون

 محصوالت متن باز

  حوزه اعتمادارائه مشاوره آزاد در 

  تجهیز سامانه جامع تجارت ایران به امکانات

 زیرساخت کلید عمومی

30/01/1391 

 پشتیبانی: تاکنون

راه اندازی شد و به  EJBCAدر این پروژه مرکز صدور گواهی مبتنی بر متن باز مبتنی بر 

 ی آموزش داده شد.عام دولت یانیکارشناسان مرکز م

کلیه " تجهیز سامانه جامع تجارت ایران به امکانات زیرساخت کلید عمومی "در پروژه 

کاربران، ضمن احراز هویت دوعامله، در کلیه مراحل از ثبت سفارش تا ترخیص کاال از 

گمرک، و در زمان تکمیل فرم ها یا اعمال ویرایش بر آنها از طریق امضای دیجیتال، کلیه 

 ناد پذیر انجام می دهندفرآیندهای مربوطه را به صورت است
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 توضیحات زمان اتمام عنوان پروژه کارفرما لوگو

 

 
 

درمان مستقیم و  کیسامانه نسخه الکترون  نیتام ینیشرکت خدمات ماش

 غیرمستقیم 

 داروخانه کینسخه الکترون 

12/9/1396 

 پشتیبانی: تاکنون

در این پروژه برنامه تحت وب نسخه الکترونیک داروخانه به سیستم درمان سازمان تامین 

با داروخانه پس از اعتبارسنجی امضای پزشک, امکان ارائه اجتماعی متصل بگونه ای که 

دارو را به بیمار خواهد داشت. از الزامات این سیستم امضای داروساز پس از تحویل دارو می 

 باشد.

 

 

سازمان فناوری اطالعات و 

 ارتباطات شهرداری تهران
 طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی 

 فعالیت در حوزه استنادپذیری 

 تولید نرم افزارهای درخواستی 

و  یعموم دیکل رساختیز زاتیتجه ینصب و راه انداز ،یمعمار یو طراح لیتحل ،یازسنجین 07/02/1398

 همشاور

 تهران یاطالعات و مستندات شهردار کیسامانه متمرکز امضا الکترون یساز ادهیو پ طراحی

 طراحی و تولید سامانه مهر و موم

 

 
 

 طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی  بانک قوامین

  ییکارت شناساارائه تجهیزات سیستم صدور و 

 بانک هوشمند

 راه اندازی الگین امن 

 کارتخوان امن کارت هوشمند 

16/08/1395 

 پشتیبانی: تاکنون

 

و سپس برای این پروژه با معماری و طراحی فرآیندهای بانک درحوزه اعتماد آغاز گردید. 

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 

 مورد استفاده قرار گیرد. PKEگشته تا در سامانه های 

 

 

 یعموم دیساخت کل ریز زاتیارائه تجه  حافظ مهیشرکت ب

 ندوزیامن به و نیالگ یانداز راه 

 نیدیکارت هوشمند آ ارائه 

 یادار ونیبه اتوماس یعموم دیکل رساختیز اتصال 

 چارگون

24/04/1396 

 پشتیبانی: تاکنون

 

 

نرم افزار اتوماسیون اداری شرکت چارگون و  PKEاین پروژه با هدف استفاده از امکانات 

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.

 

 

به  ینترنتیا یو اتصال سامانه بانکدار زیتجه  پست بانک ایران

 )نماد( یبانک مرکز یعموم دیکل رساختیز

19/05/1393 

 خاتمه قرارداد

 PKE به امکانات زیرساخت کلید عمومی نرم افزار زیمشاوره و تجه

کشور با  یدر حوزه بانک یعموم دیکل رساختیز یداده(، راه انداز تیامن تیرینماد )نظام مد

 ینترنتیا یپروژه سامانه بانکدار نیاست. در ا رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز تیمحور

 یها نامهیبا گواه تالیجید یاحراز اصالت و امضا تیبه خدمات نماد مجهز شده و قابل

 را داراست. یمرکز بانکصادره توسط 



.611روزمه خالصه شرکت پندار کوشک ایمن نسخه   

 توضیحات زمان اتمام عنوان پروژه کارفرما لوگو

 

 

وابسته به بانک  نیشرکت کاسپ

 انیپارس
 به  ینترنتیا یو اتصال سامانه بانکدار زیتجه

 )نماد( یبانک مرکز یعموم دیکل رساختیز

07/01/1393 

 خاتمه قرارداد

 PKE به امکانات زیرساخت کلید عمومی نرم افزار زیمشاوره و تجه

کشور با  یدر حوزه بانک یعموم دیکل رساختیز یداده(، راه انداز تیامن تیرینماد )نظام مد

 ینترنتیا یپروژه سامانه بانکدار نیاست. در ا رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز تیمحور

 یها نامهیبا گواه تالیجید یاحراز اصالت و امضا تیبه خدمات نماد مجهز شده و قابل

 را داراست. یمرکز بانکصادره توسط 

 

 

هوشمند  یشرکت سامانه ها

 نسل سوم

 به  مایس اتوماسیون اداری نرم افزار زیتجه

 یعموم دیکل رساختیز

22/05/1393 

 خاتمه قرارداد

 

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

 

 
 

 دیکل رساختیبه ز ینرم افزار اتاق بازرگان زیتجه  ستمیشرکت فناوا س

 یعموم

01/12/1391 

 خاتمه قرارداد

 

 ی به امکانات زیرساخت کلید عمومی مجهز شد.اتاق بازرگاندر این پروژه نرم افزار 

 

 

 ارائه خدمات مشاوره  فاوا گسترش رانیشرکت ا

 
 

11/04/1395 

 خاتمه قرارداد

 

در شرکت  یعموم دیساخت کل ریبر ز یمبتن یخصوص راهکار هااین پروژه در در 

مشاوره ارائه گردید و معماری امنیتی و  فاوا گسترش رانیشرکت ا یندگیبا نما رانخودرویا

 استناد پذیری اسناد آن تدوین شد.

 

 یبرا یعموم دیساخت کل ریز زاتیتجه نیتام  ارانیسردفتران و دفترکانون 

 یانیم یمراکز گواه جادیا

01/08/1394 

 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

 

 

 18/05/1395 نرم افزار دیدگاه  شرکت چارگون

 پشتیبانی تاکنون

 تجهیز نرم افزار شرکت به زیرساخت کلید عمومی

 

 

 

 



.611روزمه خالصه شرکت پندار کوشک ایمن نسخه   

 توضیحات زمان اتمام عنوان پروژه کارفرما لوگو

  

 

 

 01/09/1397 نرم افزار الماس  شرکت گام الکترونیک

 پشتیبانی تاکنون

 

 تجهیز نرم افزار شرکت به زیرساخت کلید عمومی

 
 

 

 

 14/02/1394 میروفایلرنرم افزار   شرکت ایران رایانه

 خاتمه قرارداد

 

 تجهیز نرم افزار شرکت به زیرساخت کلید عمومی

 

 

سازمان صدا و سیما جمهوری 

 اسالمی ایران

 طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی 

  توسعه یافته  مایصدا و س ریسامانه سفتجهیز

 به زیرساخت کلید عمومی ورزیشرکت را توسط

 

24/04/1397 

 تاکنونپشتیبانی 

 

و  یعموم دیکل رساختیز زاتیتجه ینصب و راه انداز ،یمعمار یو طراح لیتحل ،یازسنجین

 همشاور

 

 

 TrueCrypt 15/05/1397پنهان ساز   نوتریکا فاوا شرکت ایرانسل

 خاتمه قرارداد

 

ارائه محصول پنهان ساز برای حفظ و نگه داری از اطالعات روی رایانه ها سازمان در برابر 

 احتمالی سیستم ها و دیسک های آن سرقت

 

 

 

  TrueCryptپنهان ساز   سازمان برنامه و بودجه کشور

 سیتوسعه سرو تیخدمات مشاوره ک دیخر 

 تالیجیاعتماد د

 

30/11/1396 

 خاتمه قرارداد

07/08/1399 

 

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

 یعموم دیکل رساختیسامانه جامع بودجه به امکانات زتجهیز 

 



.611روزمه خالصه شرکت پندار کوشک ایمن نسخه   

 توضیحات زمان اتمام عنوان پروژه کارفرما لوگو

 

 

 دیکل رساختیبه زهای زیر و اتصال سامانه  زیتجه یانوردیسازمان بنادر و در

 یعموم

 امور شرکت ها 

 ها یکشت خچهیتار یدادنگاریرو 

 ( عملیات کاالی متفرقهGCOMS) 

 

06/02/1397  

 آموزش و تجهیز نرم افزار ها به زیرساخت کلید عمومی

 

  06/08/1397 ی خصوصی کشورانیمرکز مدومین  ارائه اسناد برای شرکت ارتباطات فرهنگ آزما

ی برحسب نیازمندی های عموم دیکل رساختیز یو راهبر تیریمدباالدستی اسناد  نیتدو

 ریشه مرکز دولتی

 

 

شرکت سالمت الکترونیکی 

 تامین 

 دیکل رساختیبه زهای زیر و اتصال سامانه  زیتجه

 یعموم

 یمراکز مال کیسامانه نسخه الکترون 

 کینیسامانه پاراکل 

  

 

 

 طراحی و اجرای زیر ساخت کلید عمومی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 

01/03/1398  

و  یعموم دیکل رساختیز زاتیتجه ینصب و راه انداز ،یمعمار یو طراح لیتحل ،یازسنجین

 همشاور

 

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

 

 دستگاه   کی ینصب و راه اندازKeyOn HSM 

 الکترونیکی به زیر ساخت  تجهیز سامانه بارنامه

 کلید عمومی

01/07/1398  

 ارائه ماژول امن سخت افزاری بومی

 کلید عمومیزیرساخت سامانه به تجهیز آموزش و 



.611روزمه خالصه شرکت پندار کوشک ایمن نسخه   

 توضیحات زمان اتمام عنوان پروژه کارفرما لوگو

سازمان راهداری و حمل و نقل  

 جاده ای
 دستگاه   کی ینصب و راه اندازKeyOn HSM  

  PLK75-G1-TPمدل 

 نهیدست ینسخه اختصاص ارائه 

 دیکل رساختیسامانه به ز18 زیقرارداد تجه عقد 

 یعموم

 

نسخه اختصاصی دستینه جهت داشتن لوگوی  ارائه ماژول امن سخت افزاری بومی بهمراه 11/06/1398

اختصاصی سازمان و همچنین برگزاری جلسات آموزش تجهیز سامانه های به زیرساخت 

 سامانه موجود در حوزه حمل و نقل 18کلید عمومی برای 

 بمنظور استفاده در مهرسازمانیارائه ماژول امن سخت افزاری بومی  KeyOn HSM 11/11/1398دستگاه   کی ینصب و راه انداز  سازمان هواپیمایی کشوری 

 

 شرکت رایتل

 
  تجهیز نرم افزار ثبت نام سیم کارت به زیرساخت

 کلید عمومی

 تجهیز نرم افزار ثبت نام سیم کارت به زیرساخت کلید عمومیمشاوره, معماری و  04/04/99

 

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی  

 ایران
  ماژول رمزنگاریارائه 

 ارائه نرم افزار درگاه امضا 

 ارائه سرویس امضای دیجیتال 

ارائه ماژول امن سخت افزاری بمنظور نگهداری کلیدهای مهرسازمانی و همچنین محصول  15/09/99

DSS  برای ارائه خدمات تجهیز سامانه ها به زیرساخت کلید عمومی 

ارائه گردید تا بعنوان درگاه متمرکز امضا نیز مورد بهره  ISGبهمراه نرم افزار  DSSمحصول 

 برداری قرار گیرد. 

 

 

 

 

  


