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 چکیده 

این    کند.م می اقدا  تیآسال    برایفناوری  ای راهبردی  بینی خود از روندهت به ارائه پیشر سال نسبتنر هموسسه گار

ها با بینی کرده است. در این مقاله این روندرا پیش  2021ندهای کالن و راهبردی فناوری در سال  موسسه اخیراً رو

ندها  در این روبیش از پیش    دلیلنا به دو  ب  ویت دیجیتاله ردپای  ند.  ارویکرد هویت دیجیتال مورد تحلیل قرار گرفته

می گسترش  شود.دیده  با  اینکه  پیچیدگی   یکی  سایبر    و  فنافضای  پیشرفت  دیچالش،  وریو  هویت  نیز جیتال  های 

هویت دیجیتال کلید طالیی   ،و حذف حضور فیزیکی   اینکه با گسترش شیوع ویروس کرونادوم  یابد و  افزایش می

 در فضای سایبر است. هاو ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان  کارهاو تداوم کسب
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 مقدمه  -1

توسط موسسه    2021بینی روندهای فناوری اثرگذار در سال  دلیل شیوع ویروس کرونا و تاثیرات عمیق آن بر جهان، پیشبه  

  ها سازمانهر چه بیشتر  و چابکی  پذیری  بر لزوم انعطاف  بینیدر این پیشگارتنر نیز از این موضوع تاثیر پذیرفته است.  

ی معرفی شده جهت استفاده ها ریزی قبلی تاکید شده است. فناوریبدون برنامهاقات  اتفتغییرات پیشرو و  مدیریت  برای  

ها، فرصتی است  ای از این فناوریدر واقع استفاده هوشمندانه از مجموعه  .تا پیشنهاد شده استسازمان در این راستوسط  

  زمینهبینی، سه  در این پیشو صنعت.  ا  کارهوکسبناپذیر در  با تغییرات محیطی و اجتنابسازمان  برای رویارویی بهتر  

 مجزا و در عین حال وابسته به یکدیگر مشخص شده است: 

های نوین باید به عنوان گزینه  کاری هستند و در استفاده از فناوریو: اینکه افراد در مرکز هر کسبافراد مرکزیت •

 تحلیل مدنظر قرار بگیرند.در اول 

: ویروس کرونا بیش از گذشته وابستگی به مکان فیزیکی را از بین برد و عمالً اکوسیستم دیجیتال  مکان  ازاستقالل   •

 .  ه استتوسعه داد با معنا و مفهوم جدیدی را کاروکسب

ارائه محصوالت و خدمات  تداوم • پیش: سازماندر  ناپایدار و غیرقابل  بتوانند در شرایط  باید    از طریق   ،بینیها 

این سه    تداوم در ارائه محصوالت و خدمات خود را حفظ کنند.نگرانه،  آینده  هایبینیمدیریت ریسک و پیش

 در شکل زیر نمایش داده شده است: های آنهاو زیربخش زمینه
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و بر هم اثرگذار هستند. توجه و بکارگیری آنها در  بوده  ارتباط    با یکدیگر درهای آن  و زیرمجموعهفناوری  این سه دسته  

از ترکیبی از    انهدر واقع استفاده نوآور  کند.پذیر و چابک می با تغییرات محیطی انعطافه  هها را در مواجکنار هم، سازمان

 کند.مزیت رقابتی ایجاد میطی پنج سال آینده ها  ها برای سازماناین فناوری 

با توجه به نقش هویت دیجیتال در فضای سایبر و تحوالت ناشی از ویروس کرونا که اهمیت این موضوع را دو چندان  

با رویکرد هویت دیجیتال    روندهااین    و تحلیل  هدف آن است که به صورت مختصر به بررسی  مقالهدر این ساخته است،  

 پرداخته شود. 

 

 
 

  3زمینه اول : مرکزیت افراد  -2

  4اینترنت رفتارها  2-1
تحت    با توجه به رفتار و کنش افراد در فضای سایبر،  های متنوع است کهدادهای از  منظور از اینترنت رفتارها، مجموعه

ها برای  از منابع مختلف قابل تولید و گرداوری است. مدیریت و استفاده بهینه از این داده  "5غبار دیجیتالوگرد"عنوان  

 رود.کسب و کارها یک چالش جدی به شمار می

که در اینجا به عنوان   6اند. ردپای دیجیتالگستره بسیار وسیعی پیدا کرده  ،های هویتیها یا شناسهخصیصهضای سایبر،  در ف

افراد در فضای سایبر ایجاد  است  های هویتی  دادههمان  مطرح شده است، اساساً    غبار دیجیتال وگرد بر مبنای رفتار  که 

فناوری.  اندشده بهرههای جدید خلق میداده  ،های جدیدبا ظهور  دادهشود و فرصت  این  از  ها  برای سازمانها  برداری 

مبنای احراز هویت و مدیریت هویت افراد در فضای مجازی    ی رفتاریها دادهدر حال حاضر  شود.  پیش ممکن می ازبیش

های  به عنوان یک موضوع مهم مطرح است که در اینجا داده همان داده  7لذا مدیریت هویت بر مبنای داده   .گرددمیقلمداد  

ر  کارها به شماوببرای کس  قابتی راهبردی رمزیت  های هویتی به عنوان یک  حاکمیت دادهبر این اساس    است.  8هویتی

و این یک    کمک گرفته شود  های رفتاریدهمدیریت دا  جهت  های متعدد،از فناوریالزم است تا  ضوع  ن موبرای ای  .رودمی

نکته    در این حوزه را مهیا کنند.  رامناسب   هایهای نرم افزاری و تولیدکنندگان فناوری است که بستربرای شرکت  فرصت

یک تکنولوژی  بیش از حد به  وابستگی  های هویتی باشد و تمرکز و  فناوری باید در خدمت مدیریت داده  ین است که مهم ا

 . کندگرفتار می دام فناوری  درها را و  سازمان بردفرصت پرداختن به چنین گستره وسیعی را زیر سوال می ،خاص

 
3 People centricity 
4 Internet of behaviors 
5 Digital dust 
6 Digital Footprint 
7 Data-Driven Identity Management 
8 Identity data 
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 9استراتژی تجربه جمعی  2-2
  این استراتژی   است. هدف  انتجربیات مشتریان، کارکنان و کاربر  سازییا یکپارچه   ترکیباستراتژی تجربه جمعی، حاصل  

 است.   کار وکسبنفعان به منظور ارائه تجربه بهتر برای کلیه ذیمتنوع ایجاد ارتباط بین این تجربیات  

توان محصوالت  می  فردمبتنی بر داده است، چرا که از طریق دانستن ترجیحات و ذائقه    ارب یادشدهتج  به طور کلی، مدیریت

برای  بیشتر باشد، امکان ایجاد تجربه بهتر    فردناخت از  شرا در اختیار او قرار داد. هرچه  شده و خاص  و خدمات سفارشی

برای  مهیا میاو   بهتر  به مدیریت  یک شخصگردد. در واقع ایجاد تجربه  این محقق  هویت    تراثربخش   منوط  اوست و 

این    های مختلف و تحلیل و آنالیز دقیق آنها.و موقعیت 10رهادر بافتا اوشود مگر با شناخت و ترکیب ردپای دیجیتال  نمی

   کند.مطرح می  11آگاه به هویت بحث موضوعی را تحت عنوان تجربه 

  تجربه  معنی است که   بداناین  .  هستند  12اکوسیستم   مبتنی بر   شتری به سمت تجربهتجربه م  ها در حال حرکت از  کاروکسب

تواند از  نفع می نفعان اکوسیستم است. هر ذیتجربیات کلیه ذی  سازیو یکپارچه   گرداوریحاصل  ،  مبتنی بر اکوسیستم

ایجاد    کند.محقق میکار  ودر اکوسیستم کسبرا    13ه تعالی تجرباین موضوع  نفعان اکوسیستم بهره بگیرد.  تجربیات دیگر ذی

است.  و دسترسی  جامع مدیریت هویت    اکوسیستم گیری از یک  ، نیازمند بهرهنفعان در اکوسیستمذیاز    یتجربه جامعچنین  

 شود.محقق می بیش از پیش خالقانه و نوآورانه  ارائه محصوالت و خدماتدر این صورت امکان 

 

 

  14محاسبات افزایش حریم خصوصی  2-3
از داده در زمان استفاده و تحلیل آن حفاظت کند. کند تا  محاسبات افزایش حریم خصوصی از سه نوع فناوری استفاده می

.  فناوری دوم  گرددفراهم    های حساس دادهتحلیل و پردازش    امکان  کند کهفناوری اول یک محیط قابل اعتماد ایجاد می 

و یا    15کند که شامل یادگیری ماشین فدرالی شدهفراهم میمحیط غیرمتمرکز    یکها را در  داده  ایجاد پردازش و تحلیل 

هایی  فناوری  از طریقباشد. فناوری سوم داده را قبل از پردازش یا تحلیل  می  16آگاه به حریم خصوصی یادگیری ماشین  

   کند.در شبکه منتشر می 17رمزنگاری همگن مانند 

در  استفاده از نام مستعار    و یا   نامی بیدیگر  ها، شاید  های گرداوری و تحلیل دادهتحوالت فناوری و قابلیتبا توجه به  

ها و انجام محاسبات  دادههای داده و تحلیل کالناتصال پایگاه  ابزارهای نوین فناوری اطالعات،   معنی باشد.بیفضای سایبر  

 
9 Total Experience Strategy 
10 Contexts 
11 Identity - aware customer experience 
12 Ecosystem - Driven Experience 
13 Experience Excellence 
14 Privacy-enhancing computation 
15 Federated machine learning 
16 Privacy-aware machine learning 
17 Homomorphic encryption 
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است. به همین دلیل الزم است تا   ساختهفضای سایبر ممکن به راحتی امکان شناسایی افراد را در وتاه، نی کدر زماپیچیده 

بازتعریف  های جدید برای حفظ حریم ها و روششود و از رگوالتوری، مکانیزم  18حریم خصوصی در فضای مجازی 

بخش قبلی تناقض جدی داشته  موضوعات اشاره شده در  با دو    موضوعشاید اساساً این  البته  خصوصی بهره گرفته شود.  

تر باشد، ارائه محصوالت سفارشی و خلق تجربه دلپذیرتر  تر و شفافاربر بیشتر، دقیقباشد. چرا که هرچه داده در مورد ک

اساساً با حفظ حریم خصوصی در تناقض است. بنابراین الزم است    موضوع  و این  خواهد بودبرای مشتری امکان پذیرتر  

ها، راهکارها و  ردبا رویک  "حریم خصوصی "و    "های مشتری مدیریت داده"  ،"تجربه مشتری "وجهی  تا حل معمای سه

 .صورت بگیردنوین   هایچارچوب

 

 

 

  19زمینه دوم : استقالل از مکان  -3

  20ابر توزیع شده  3-1
های فیزیکی متعدد قابل استفاده باشد و بر اساس  برای مکانی  ابر  فضای   آورد تا یکابر توزیع شده این امکان را فراهم می

 22یا ابر لبه موبایل نسل پنج   21های متنوعی از جمله ابر لبه اینترنت چیزها روشهای کسب و کار توسعه پیدا کند.  نیازمندی

 برداری است.   برای ابر توزیع شده قابل بهره

  ( اشیاء  چیزها )یا  های ذاتی فضای سایبر تبدیل شده است. اینترنتیکی از ویژگی  بهاستقالل مکانی و فعالیت بر بستر ابر  

اینترنت هویت  به واسطه تعلق هویت به اشیاء  در فضای ابری هویت انسان و    مبدل شده است.  23ها در حال حاضر به 

های هویتی و رفتاری  داده  حجم   همچنینکند.  شود و این موضوع هویت دیجیتال را بسیار پیچیده میانسان تلفیق میغیر 

ایجاد یک نظام مدیریت    برد.باال میو با سرعت فزاینده ای    به صورت نمایی   را  در چنین اکوسیستمیتولید و استفاده شده  

ها، امکان دسترسی آنها به منابع و خدمات را در زمان درست، با  هویت و دسترسی که ضمن مدیریت هویت موجودیت

 شده و ابری است. های حاکمیت بر فضای توزیعحلکند، یکی از بهترین راههدف و زمان مشخص مهیا می 

 

 

 

 

 
18 Redefine 
19 Location independence 
20 Distributed cloud 
21 Internet of Things (IoT) edge cloud 
22 5G mobile edge cloud 
23 Internet of Identities 
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 24انجام عملیات در هرجا 3-2
 

از انجام عملیات در هر جا، ارائه مدل  از مشتریان در هرمنظور  بتواند    جایی ی از فناوری اطالعات در سازمان است که 

را مدیریت کند. چنین    کاروکسبکارکنان و توسعه    عالوه برمشتریان،  های توزیع شده،و از طریق زیرساخت  پشتیبانی کند

-ی، کم27ّ، زیرساخت ابر و لبه 26، دسترسی امن از راه دور 25وری است: همکاری و بهرهزیرساختی شامل پنج مولفه اصلی 

 . 29سازی برای پشتیبانی از عملیات از راه دور، خودکاری28سازی تجربه دیجیتال

عالقه دارند از  کارکنان و مشتریان را از راه دور شناسایی و احراز هویت کنند. افراد  باید بپذیرند که  ها  کاروکسبامروزه  

کند از هویت  ای که استفاده میلذا هر فردی بسته به وسیله   .  30هر وسیله الکترونیکی برای اتصال به شبکه استفاده کنند 

های پیش رو در تعدد هویت  باه  باید خود را برای مواجهالجرم  ها  کاروکسبو    31گیردمتفاوت و منحصربفردی بهره می

و   آماده کنند   دیگر بازیگران اکوسیستم(رقبا، شرکای تجاری و    ،پیمانکارانکارمندان،  اکوسیستم هویت دیجیتال )مشتریان،

اساس   متعددریسکسطح  بر  و  متنوع  برای  های  را  منابع  و  به خدمات  مناسب  دسترسی  ارائه  و  هویت  احراز  امکان   ،

برداری  بهرههای متعدد  از بسترها و پلتفرمباید  چالش بسیار بزرگی است چرا که    موضوعاین    .  32د ها مهیا کنن موجودیت

  توان به عنوانرا می   33بودن هویت حاضرجا. لذا همهگرددمهیا    آن  ترین حالتدر اثربخش شود تا امکان ایجاد تجربه مشتری  

 کند.میروبرو این چالش   باکارها را وکسب و فضای سایبرموضوع جدید در نظر گرفت که  یک

 

 

  34شبکه امنیت سایبری 3-3
  به صورت   یبراضای س در فامنیت    ایجاد  شده به منظور رویکرد معماری توزیعبکارگیری  منظور از شبکه امنیت سایبری،  

شیوع ویروس کرونا در حال حاضر باعث شده است تا موضوع امنیت سایبری  است.  اعتماد  پذیر و قابلپذیر، انعطاف مقیاس

های  شدگی داراییتوزیع در واقع  .  تری پیدا کنددهو معنای جدید و گستر  رودفراتر  از پارامترهای امنیت سایبری سنتی  

های  داراییسازد تا به صورت امن به  شبکه افراد را قادر می این    گیری شبکه امنیت سایبری است.دیجیتال، علت اصلی شکل

 گرفتن آنها دسترسی پیدا کنند.  دیجیتال فارغ از محل قرار

 
24 Anywhere operations 
25 Collaboration and productivity 
26 Secure remote access 
27 Cloud and edge infrastructure 
28 Quantification of the digital experience 
29 Automation to support remote operations 
30 Bring your own device (BYOD) 
31 Bring your own Identity (BYOID) 
32 Bring your own risk (BYOR) 
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مفاهیم گسترده برگرفته از  دیجیتال،    جدید امنیت  مفاهیمبه عبارت بهتر،    است.  هویت دیجیتال، پایه و اساس امنیت دیجیتال 

در فضای سایبر    35حاکمیت هویت   ،کاروکسبدر فضای    ایجاد شبکه امنیت سایبریبرای    . لذادنباشمیهویت دیجیتال  

معماری    مبتنی بر اکوسیستم،  کاروکسبهای  و ایجاد شبکه  عدم وابستگی به مکانگر  از سویی دی  .باید مبنا قرار بگیرد

، به استاکوسیستم مدیریت هویت دیجیتال    از  صحبتاز آنجاییکه  مدیریت هویت و دسترسی را دگرگون ساخته است.  

ها  در واقع در معماری اکوسیستم هویت دیجیتال، ویژگینیز باید با رویکرد اکوسیستمی نگریسته شود.    فهوممن  معماری ای

هویت دیجیتال را به صورت اکوسیستمی طراحی  ها، تغییرات و تحوالت  که قابلیت  شوددر نظر گرفته میهایی  و خصیصه

های اکوسیستم ویژگیها با معماری سیستمی و معماری سازمانی متفاوت بوده و منطبق بر  این خصیصه  .دکنسازی میو پیاده

ن معماری  ای  است.  حاکمیت هویتحقق  کلید تمعماری اکوسیستم هویت دیجیتال،  سازی  طراحی و پیاده  بنابرایناست.  

، هویت دیجیتال، فرصت  هاکاروکسببرای بسیاری از  که  باید پذیرفت  کند.  محقق می  امنیت سایبری را  شبکه  خلقفرصت  

 عامل بقاء فردا خواهد بود.  دیروز بود، الزام امروز است و

 

 

 

 36در ارائه محصول یا خدمت تداوم زمینه سوم :  -4

  37پذیر و هوشمند کار تفکیکوکسب 4-1
از سازمان استراتژیها،  بسیاری  از  تبعیت  دلیل  به    هایبه  اثربخشی  و  با    صورتافزایش کارایی  توانایی مواجهه  سنتی، 

بایست  کار میواند. در چنین شرایطی فرآیندهای کسبو در مقابل آن شکننده بوده  اتفاقاتی نظیر ویروس کرونا را نداشته

  اطالعات  تولید و توزیع  نظر و رویکرد جدید نسبت بهبر اساس اصولی نظیر امکان دسترسی بهتر به اطالعات، ایجاد نقطه

نشده و بینیو ایجاد توانمندی بیشتر در راستای پاسخگویی به تغییرات پیش  یپذیر ، تفکیکبودن، ماژوالرکاروکسبدر  

 شوند.   ، بازتعریفسریع محیطی

در این خصوص دو موضوع  داشته باشند.  با یکدیگر  ای  باید پیوند هوشمندانه  کاروکسبمدیریت هویت و دسترسی و مدل  

 : مطرح است

اهمیت    38کار واز همان ابتدای توسعه مدل کسب  و دسترسیهویت    تمفاهیم مدیری از    سازمان  برداریبهرهمیزان    اول اینکه

دسترسی  های مدیریت هویت و  ها و قابلیتدهد یک سازمان تا چه میزان در استفاده از توانمندی. این موضوع نشان میدارد

هویت    با رویکردمنطقی در کسب وکار    زار باید اف  برای تحقق این موضوع،و یا به عبارت بهتر هوشمندی دارد.  آمادگی  

کار  وو فرآیندهای کسب  نفعانذی،  هاموجودیتدیجیتال به کدام  هویت  مفاهیم  صورت بگیرد و مشخص شود  دیجیتال  
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با  به صورت هوشمندانه  باید    کار وکسبدر  هویت دیجیتال  در حقیقت    .سازدتاثر می  چگونهو هر بخش را    است  مرتبط

( به صورت همزمان  کاروکسبماژوالر )بر اساس فرآیندهای    ءنگر یاجز  ( وکاروکسبنگر )اکوسیستم  رویکرد کل  دو

د و در کار اقدام نموونسبت به توسعه فعالیت های کسب ریزی مناسب،توان با برنامهدر این صورت می د. مدنظر قرار گیر

بحران  عین حال  فعالیت  در مواقع  توقف  یا  ریزش مشتریان  عنوان    .کردجلوگیری    کاروکسبهای  از  این مفهوم تحت 

 قابل توضیح است.  39کار با رویکرد هویت دیجیتالومهندسی مجدد فرآیندهای کسب

  درجدید  متغیر، متنوع و   یها نیازمندی ی به پاسخگویتوانایی الزم جهت  نظام مدیریت هویت و دسترسی باید  دوم اینکه 

مدیریت هویت و    از طریق سازمانهویت دیجیتال در  چابکی چابک داشته باشد.  و پذیرانعطاف را به صورت کاروکسب

های نوین  هویت دیجیتال اجتناب شده و از روشهای سنتی  در این حوزه از رویکرد.  قابل تحقق است    40دسترسی چابک 

 شود. و بهبودیافته برای طراحی و اجرای نظام هویت دیجیتال بهره گرفته می 

  و تداوم  پایدارییکدیگر تاثیرگذارند. بدیهی است  و اکوسیستم هویت دیجیتال بر    (صنعتار ) کواکوسیستم کسببنابراین  

 است. مرتبطفهوم  قی بین این دو ممنط ایجاد تعادل   در آن و هوشمندی توانمندیبا میزان   سازمان

 

 

 41مهندسی هوش مصنوعی 4-2
-پذیری و حاکمیتی با شکست مواجه می، مقیاس 42های هوش مصنوعی به دلیل مشکالت قابلیت نگهداشت اغلب پروژه

ممکن نخواهد    وش مصنوعیهمندی از کلیه مزایای  استفاده و بهرهشوند. بدون مهندسی صحیح هوش مصنوعی، امکان  

از  را  پذیری و قابلیت اطمینان  تعامل   ،پذیری، مقایسباال   عملکرد  هایایجاد قابلیت  بود. یک راهبرد قوی هوش مصنوعی 

بر این    است.  43این راهبرد به دنبال ایجاد هوش مصنوعی مسئول  سازد.ممکن میهوش مصنوعی    عملیاتیهای مدل طریق 

 .استوار است DevOpsو   DataOps ،ModelOps اصلمهندسی هوش مصنوعی بر سه  اساس

های امروزی به تا حدی که سازمان  شده است  گستردههای هوش مصنوعی در هویت دیجیتال بسیار  از قابلیتاستفاده  

توانمندی  پذیری و  انعطافسازد تا  ها را قادر میسازمان  این مفهومهستند.    44هوشمندی هویت مفاهیم    برداری ازدنبال بهره

این موضوع تحت عنوان    اکثر کنند.حد مصنوعی  های هویت دیجیتال با استفاده از ابزار هوشقابلیتخود را در استفاده از  

 . قابل توضیح است 45مصنوعی مدیریت هویت و دسترسی آگاه به هوش

 

 
39 Identity- Driven Business Process Reengineering 
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  46خودکارسازی فزاینده  4-3
با استفاده از ابزارهایی نظیر هوش    کاروکسبسازی حداکثری سازمان و فرآیندهای  ارکخودکارسازی فزاینده به معنای خود

ناپذیر است به  مصنوعی، یادگیری ماشین، خودکارسازی فرآیند رباتیک و نظایر آن است. خودکارسازی موضوعی اجتناب

ها و باید خودکار شود. بنابراین استفاده از فناوری دیکآینده نزدر  دارد شدنهرآنچه در سازمان قابلیت خودکارنحوی که 

و جایگزین فرآیندهای جدید  ه  شدشود باید کنار گذاشته  سازی فزاینده می سنتی که مانع خودکار  کار وکسبفرآیندهای  

 د.  نشو

ناپذیر  بسیار ضروری و اجتناب   رات و دسترسی  مدیریت هویفضای گسترده و پیچیده سایبر، خودکارسازی فرآیندهای  

سازی هویت دیجیتال در  خودکار  وری افزایش یابد.ها جلوگیری شود و بهرهتا از پیچیدگی و افزایش هزینه  ه استساخت

ظیر احراز هویت  نفرآیندهای اختصاصی مدیریت هویت و دسترسی  خودکارسازی  دو سطح مطرح است. در سطح اول  

در سطح دوم،   شود.مطرح می   50مبتنی بر بافتار احراز هویت  یا    49و احراز هویت تطبیقی   48احراز هویت هوشمند ،    47مستمر 

مورد توجه    کاروبکسشده  خودکار جیتال و فرآیندهای  شده هویت دیمیان فرآیندهای خودکار   و یکپارچگی  دایجاد پیون 

را مدنظر قرار داده    اشاره شده شده با رویکرد هویت دیجیتال، هر دو سطحیک سازمان خودکار بدیهی است    .گیردقرار می

 است. 
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در    یقاتیو تحق  یمطالعات  هاییت فعال  یت با محور  1394( از سال  یندهآ  یمجاز  یت شرکت برهان )راهبران هو

کرد.    یجیتال د   یتحوزه هو  به کار  بهره این  آغاز  با  ب  یریگشرکت  متخصصان  قالب گروه  ایرشتهین از    ی هادر 

برر  یتخصص   هایها و مدلگذاری، معماریسیاست  پژوهی،ینده آ  ی،موضوعات راهبردو تدوین    یلتحل ،  سیبه 

قدرتمند    یگاهپا  یناول  یجادو درصدد ا  پردازدیم   یو دسترس   یتهو  یریتحوزه مددر    یاتیو عمل  یکالن راهبرد

   در کشور است. یجیتال د یتهو یو فناور یعلم

های کالن و ملی در ها و پروژهنظر به تجربیات ارزشمند این شرکت در آموزش، پژوهش، مشاوره، و اجرای طرح

 دارد. های دولتی و خصوصی اعالم میحوزه هویت دیجیتال، برهان آمادگی خود را جهت همکاری با سازمان
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