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 احراز هویت مجدد نیاز نیست، کاربر مورد تایید است!

 مقدمه
 ندیر تبااای م زااا ی   ینی  یهاااد یایاااد رزهنریهااام  اهااازی ن اا نبااا نکه اای ک اای نی  ک  ی

  ایااه یر ب خاای   هااا رد بچرناای ب خاای نی رارب یهاااد باا ند نااا ند  اا ی  نزااا  ؛نساا 
م یقیق   شفاف بی  ور  ایای نس  زشت کان   رارب نن شد هاد رارب ید تویکعب اازی

نح نی هوک  شواد. ب ند ااوای ب  هنرد ناتخابام ب  بست  بچرنای  کاا    غی قابل نا ار
ساااااید ب خاااای   ایااااه هیای  هاااااد غی زه ااااو نکجااااای باااااینرد باااا ند خ کااااد      ینرنک 

باد ن نحا نی هوکا   ها()یپ ب ند نرنئی خدزام ه ینخ  شد هاد رارب ید تویکعب اازی
 زعها   غی  زا   نس .رارب نن ب 

راااب نن خااوی ایااای ینرااادم شااهاخ  باادک  زهرااورم رارب یهاااد زبتهاای باا  بچرناای  راای باای 
هااد نحاا نی هوکاا  خاای نی ر  رااارب نن خااوی ینرااد. ب  با ند نحاا نی هوکا  ایااه ساای رارد 

هاااد شهاساااک  زبتهاای باا  هااو  زبااهووی بااوی    بااا نکجااای نز اااای باا ند نساا   رارم
خ نج راا ی    نی  ن  اکاال نساا   شاد  نساات نی توناهااد نعچوااام هاوکتی  د رنراارب ننم زی

هااا یر رهااار نعچوااام باا ند شهاساااک    نحاا نی هوکاا  رااارب نن نسااتفای  رههااد. نکاا  ر  
 هساااهد باااوینم بااای ی یااال  ااااوی نز اااان اعااال هوکااا م  نی سااا   باااا ک  نی زهکااا  رارب

نعایهااان ب خااورینر ابااوی    باا ند رارب یهاااد زااا ی   ایااه زااونرید راای باای شااهاخ  یقیااق 
هاااد  اااوی توناااد زااوری نسااتفای  قاا نر  یاا ی. یر ا  اای ز اباالم ر  رااارب  ایااای ینری اای

هاااهااد ت ایاال   نز اااد  د نزااورینراااد راای باا ند نحاا نی هوکاا  ایااای نساا  رااارب  ک ساا 
هاا بای رن بی  ورم ح اورد    یهک ای ناجاام یهاد. بای عباع نکا  ر   هاد هوکتی  م

 ها ن   ایس  نزا نی س   نزهی    نوتبار بسیار با ت د ب خورینر نس .سای ی ر  

بااا رشااد خاادزام بچرنیهاای ایایزهااد باای هوکاا م رااارب نن باکسااتی باا ند نسااتفای  نی هاا  
  کهااد نحاا نی هوکاا  خااوی رن ناجااام یههااد   ن اا  نکاا  خاادزام ایایزهااد نحاا نی خاادز م  

هاااد زخت ااک بچرنیهاای نزاا د یشااونر   هوکاا  ح ااورد باشااهدم ر اااد نسااتفای  نی یپ
ب  خونهااد شااد. باادک  زهرااور بهیااای سااورم نسااتاادنرید باا ند نحاا نی هوکاا  بساایار یزااان

ری چهاانی راارب د نکا  ر ااد رن ها توسعی ینی  نس  رارب نن بی زهرور نستفای  نی یپ
یکگ  ایاید ایس  ب ند ه  یپ ر اد نحا نی هوکا  رن زجادین ناجاام یهاد. ناجام یهدم 

یههادم هاد بچرنیهی بستی بای  عاا یتی رای ناجاام زیبی وبارتی یکگ م بسیارد نی یپ
رای ایای ینراد تا رارب نن خاوی رن نحا نی هوکا  رههاد. نکا  نساتاادنری بای یاباا   ن نسا  
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هاد بچرنیهی تههاا ایاای بای کاک ر شی رن بی  اوی   ری تا با ند ها  راارب  ه  کک نی یپ
هااد تاابع باار نحا نی هوکا  ینشاتی باشاد   یر  اورم نستفای  هاان رارب  نی یکگ  یپ

 نک  نستاادنریم ایایزهد نح نی هوک  زجدی اباشد.

 ن ا  ااینن   بااا ن هااام نی نسااتاادنریهاد بی بهیااای بچرناای  سااورم باا ند ن  اای  بااار یر نکاا  
   ر  SIP001-1نساتاادنری »  قونای    ز  رنم نک ننم سهدد با وهاونن  شب ی نت کوم

ساااید ر ن  نحاا نی هوکاا  باای زهرااور ک هارچی «نحاا نی هوکاا  رااارب نن ح ی اای   ح ااوقی
نکاا  هاااد تهراایک راا ی  نساا  راای یر نینزاای بااا بخ هاااد بچرناای  سااور رااارب نن یر یپ

 یم بی ذر  نسا م نکا  ساهد بای زعهااد ن اهنم راارب نن  سهد بیشت   شها خونهیک شد.
هاد رارب ی ینراد ری ب ند نرنئی خدز  بی نحا نی سور بی نح نی هوک  ایس    ب ند یپ

 هوک  ایایزهداد.

  SIP001هدف از توسعه استاندارد 
نحهنر هوک  کک رارب   هدف نی تد ک  نک  نستاادنریم نکجای ر شی نس  ری یر  ورم

هاد بتوناهد بد ن عی   نکهد زجادی نحا نی هوکا م بای راارب  توسط کک یپم ساک  یپ
رب نن خااوی رن اباشاد بای عاور ادن ااای راار  رسااای رههاد تاا ها  یپ زجباورخاوی س  ک 

 نحا نی هوکا  رهد.

نی نکا   توناهادها یر بچرنی  سورم یر  ورم ایای   با رواکا  شا نکط زیه  کک نی یپ
نساتاادنری نساتفای  رههاد   بای نکا  ت تیااا راارب نن خاوی رن نحا نی هوکا  رههاد. باادکهی 
نس  رای یههاا زجایاااد تااا یر  اورم ایاای خویشاان باد ن نساتفای  نی نکاا  نسااتاادنریم 

نحااا نی هوکااا  رههااد   نکاا  نسااتاادنری هاای   وااای  بااا ر   خاااد خااوی راااارب نن خاااوی رن
 رهد.ها نواا  اایبی یپنابارد یر نک  رنستا 

 و حقوقی اطالعات الزم برای احراز هویت اشخاص حقیقی
 نعچوام هاکی ب ند نح نی هوک  نشخاد ح ی ی وبارتهد نی:

 رد ز ی 

 اام 

 اام خااونی ی 

 اام هدر 
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  اهسی 

 تارکخ تو د 

  شاار  ت ف  ها ن 

 شاار  حساب ) یرس( سورد 

 ح وقی وبارتهد نی: هانهی  نعچوام هاکی ب ند نح نی هوک  نشخاد

 شهاسی ز ی 

 اام شخبی  ح وقی 

 اوع شخبی  ح وقی 

  شاار  ثب 

 شاار  حساب ) یرس( سورد 

 روش احراز هویت
خونههاد یر شاب ی بچرناای  سااور عبااق ه  کک نی نشااخاد ح ی ای کاا ح اوقی رای زی

 نکا  نستاادنری نح نی هوک  شوادم باکد ی  ز ح ی یک  رن بی ت تیا ناجام یههد:

 اهی امضا در دفتر اسناد رسمیگو
هاااد ز بوعاای شااخح ح ی اای کااا اااکهااد ان  اااحا نز اااد شاااخح ح اااوقی باکااد   م

هاد نساااهای رساااای حا اا  ) اا م شاااار  کااک   ی ( رن هااا  رههاااد   یر ک ااا  نی ی ت خااااای
 شواد   نز اد خوی ذکل  ن   م رن  ونهی رههد.

 ارسال فرم گواهی امضا شده برای بنیاد سور
نشخاد زت ا ی نح نی هوک  باکد بی  بساک  کاا نه ی یشا  ز باوه بای نحا نی هوکا  
بهیای ساور ز ناعی رههد    ا  نرنئی  اونهی نز ااد زاوری تدکیاد ی ت خااایم زات   ا م 
 ونهی شاد  با رن ر ید نختبا ی شاار  حساب سورد خوی باا نساتفای  نی ر شاا  راای 

 نر یههد.وی رن یر نختیار بهیای ق  شاویم نز اا رههد   نز اد خزشاخح زی
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 سازی اطالعات احراز هویتفرآیند ذخیره
بهیای سور زوظاک نسا  نعچواام نشاخاد ح ی ای   ح اوقی نحا نی هوکا  شاد  رن یر 
کااک قااا نرینی هوشاااهد ز  زاااای راای توسااط خااوی بهیااای نکجااای شااد  نساا م ثباا  رهااد. 

 یتهاااب بهیااای سااور قاا نر  ب اازاای قاا نرینی هوشاااهد ز بااوه باای نکاا  وا یااام ایااه ر د
  ی ی.زی

 فرآیند توسعه اطالعات احراز هویت
هااااک  رااای زت ا ااای نعچواااام بیشااات  هاااوکتی )زااهاااد  خااا ک  زااادر  هااا  کاااک نی یپ

توناهد هیشاههای خاوی ت بی یم   اعی  تدهل کا زااهد  ن( نی رارب نن خوی باشهدم زی
تاااا نسااتاادنری ادکاادد باا ند  ن  رن باای  ااورم ز تااوب بااا ند بهیاااای ساااور نرساااا  رههااادم

 تهریک شوی کا نستاادنری حا   توسعی ینی  شوی.

 مسئولیت بنیاد در مورد احراز هویت
 شوی:بهیای سور یر یزیهی نح نی هوک م یر زونری یک  زسئو  شهاختی زی

 هاد  ونهی نز ا شد زغاک م یر ای یر نعچوام   م 

 باررد ر د   مها با ودم ز اب   رازل نعچوام   م 

 هاااا باااا ساااونبق قب ااای رااای نی زت ا ااای یر سیساااتک وااادم ز اب ااا  نعچواااام   م
 نستاادنری نحا نی هوک  شب ی بچرنی  سور زواوی نس 

 ودم ز اب   نز اد یکجیتا    م با شاار  حساب سورد زت ا ی 

  ودم ز اب   نعچوام  نری شد  یر ق نرینی هوشاهد بچرنی  سور با نعچواام
  ونهی نز ا شد  هاد  م

 ر ی ات  نسهای رسایهاد  ونهی نز ا شد  یودم باکگاای زهاسا   م 

   ن شاد غی  زجای نعچوام هاوکتی   غیا  هاوکتی رااارب نن نحاا نی  ااچحی  شااد
 بای ها   ورم

   کاا ها  شاخح ح ی ای کاا ح اوقی یکگا  نی نعچوااام راارب نن  بهیای سورنستفای
  رارد کا سوء نستفای  نی  ننح نی  چحی  شد م ب ند نزور تب یغاتی کا رسا
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هاد  تی نکا  نساتاادنریم باا تواای اا  یم بی ذر  نس م بهیای سور یر توسعییر های 
ات  نساهای رساای رن باا ع ی زبتهی ب  ی  هاد ناجام شد م قبد ینری ر اد بی هااههگی

 خدزام  اچک  یکجیتا ی نح نی هوک  ااکگهک  رهد.

رااای هااادف  ن نکجاااای ر شااای اهااا   SIP002یر ز ا ااای ب ااادد بااای تشااا ک  نساااتاادنری 
نساااتفای  نی خااادزام نحااا نی هوکاااا  نرنئاااای شااااد  یر شاااب ی بچرنااای  ساااور زبتهااای بااا  

 خ . ینها ر د نک  شب ی هس م خونهیک هتوسط یپ SIP001نستاادنری 


