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ماده  -9تعاریف
نمایندگی دفتر ثبت نام :نمايندگی دفتر ثبت نام که در اين آيیننامه نماينده نامیده میشود ،واحدی است که از مرکز صدور
گواهی الكترونیكی میانی دولتی عام دارای مجوز نمايندگی در امور ثبت نام بوده و عملیات مربوط بهه دفتهر ثبهت نهام گهواهی
الكترونیكی مرکز صدور گواهی الكترونیكی میانی دولتی عام را عهدهدار میباشد.
قانون :منظور از قانون در اين دستورالعمل قانون تجارت الكترونیكی مصوب  1982میباشد.
آییننامه اجرایی :منظور از آيیننامه در اين دستورالعمل آيیننامه اجرايی ماده  92قانون تجارت الكترونیكهی ،مصهوب 1981
میباشد.
شورا :منظور از شورا در اين دستورالعمل شورای سیاستگذاری گواهی الكترونیكی است که به موجب ماده  2آيهیننامهه و بهه
منظور حفظ يكپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زيرساختکلید عمومی کشور تشكیل میگردد.
مركز ریشه :منظور از مرکز ريشه در اين دستورالعمل مرکز دولتی صدور گواهی الكترونیكی ريشه است که با کسهب مجهوز از
شورا فعالیت مینمايد.
مركز میانی عام :منظور از مرکز میانی عام در اين آيیننامه ،مرکز صدور گواهی الكترونیكی میهانی دولتهی عهام اسهت کهه بها
کسب مجوز از مرکز ريشه ،مبادرت به صدور گواهی الكترونیكی نموده و ساير خدمات مربوط بهه امضهای الكترونیكهی را انجهام
میدهد.
گواهی الكترونیكی :داده الكترونیكی حاوی اطالعاتی در مورد مرکز صادر کننده گواهی ،مالك گواهی ،تاريخ صهدور و انقضها
کلید عمومی مالك و يك شماره سريال که توسط مرکز میانی عام تولید شده به گونهای که هر شخصهی مهیتوانهد بهه صهحت
ارتباط بین کلید عمومی و مالك آن اعتماد کند.
سیاستهای گواهی ) : (CPمجموعه سیاست های گواهی الكترونیكی مشتمل بر سیاستهها ،قهوانین ،مقهررات و روشههای
فنی ،حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بینالمللی تدوين شده و حداقل خواستههها و الزامهات ایهادهسهازی مراکهز
صدورگواهی ،دفاتر ثبتنام ،صاحبان امضا و طرفهای اعتمادکننده را مشخص میکند.
دستورالعمل گواهی ) :(CPSمجموعه دستورالعملهايی که منطبق با سیاستهای گواهی جههت تشهريح جزایهات عملكهرد
مديريت گواهیهای الكترونیكی در مرکز ريشه و مراکز میانی تدوين میگردد.
زیرساخت كلید عمومی :مجموعهای از نرمافزارها ،سختافزارها ،سیاستها ،فرآيندها و روالههای مهورد نیهاز بهرای مهديريت
گواهیها و زوجکلیدها میباشد.
وزارتخانه :واحد سازمانی مشخصی است که تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قهانون ايجهاد
شده يا میشود و توسط وزير اداره میگردد.
مؤسسه دولتی :واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ايجاد شده يا میشود و با داشتن استقالل حقهوقی ،بخشهی
از وظايف و اموری را که بر عهده يكی از قوای سهگانه و ساير مراجع قانونی میباشد انجام میدهد .کلیهه سهازمانههايی کهه در
قانون اساسی نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتی شناخته میشود.
بنگاه :منظور از بنگاه عبارتست از هر واحد اقتصادی که در تولید کاال يا خدمت فعالیت میکند ،اعم از آنکه دارای شخصهیت
حقوقی يا حقیقی باشد.
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بنگاه یا شركت دولتی :بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون موضوعه برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت بهه موجهب
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ،ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظايف دولت محسهوب مهیگهردد
ايجاد و بیش از انجاهدرصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت میباشد.
دستگاههای حاكمیتی :منظور از دستگاههای حاکمیتی در اين دستورالعمل بخشهای مختلف حكومت ،اعم از قوهی مقننهه،
قضايیه و مجريه شامل؛ کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و بنگاه يا شرکت دولتی است.
سطوح اطمینان سیستمهای دولتی :سطوح اطمینان سیستمهای دولتی بر اساس میزان ريسك آنها تعیهین و انهدازهگیهری
میشود .بدين ترتیب که ريسكهای سیستمهای دولتی اندازهگیری شده و به چهار دسته کلی تقسیم میشوند و براساس ايهن
دستهبندی نظام شناسايی و احراز هويت مطابق با مستند سطوح اطمینان سیستم های دولتهی مصهوب شهورای سیاسهتگذاری
گواهی الكترونیكی مورخ  1988/19/91شكل میگیرد.

ماده  -2نحوه همكاری مركز میانی عام و نمایندگی دفتر ثبت نام
مرکز میانی عام مطابق با سیاستهای گواهی الكترونیكی و دستورالعمل اجرايی مرکز میانی ،به سازمانها و موسسات دولتهی و
غیر دولتی واجد شرايط اختیار انجام امور مربوط به اداره دفاتر ثبت نام را با توجه به نوع گواهیههای قابهل ارايهه بهرای بخهش
دولتی و مشتريان سیستمهای دولتی و سطح اطمینان آنها جهت اقدام در حوزه فعالیت خود ،بها اعطهای نماينهدگی و مجهوز
واگذار مینمايد .اين سازمانها در امر ثبت نام به عنوان نماينده مرکز میانی عام عمل مینماينهد .مطهابق مهاده  11آيهین نامهه
اجرايی ،مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای  9سال صادر میشوند و تمديد و ابطال آن مطابق با ماده  15و  11آيیننامه اجرايهی
میباشد.

ماده  -0مراحل و مدارك مورد نیاز جهت اخذ مجوز نمایندگی
 -9-0درخواست اولیه
-1-1-9فرم درخواست از سوی سازمان مربوطه (مطابق ضمیمه شماره )1
-2-1-9فرم اعالم و معرفی نماينده تام االختیار (مطابق ضمیمه شماره )2
-9-1-9شرح سوابق تحصیلی و شغلی به همراه مشخصات فردی مسؤول (مطابق ضمیمه شماره  )1و ديگر متصديان دفتر ثبت نام(مطابق
ضمیمه شماره )9
-1-1-9طرح توجیهی سازمان برای ارااه خدمات با توجه به سیستمهای سازگار با زيرساخت کلید عمومی(ااسخ به موارد مندرج در
ضمیمه)5
 -5-9-0اعالم و معرفی سایر نمایندگی ها در صورت وجود (مطابق ضمیمه )1
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 -2-0بازرسی
-

گزارش بازرسی از مكان فیزيكی و تجهیزات

 -0-0انعقاد قرارداد
-

امضا قرارداد با توجه به سطح خدمات

 -1-0آموزش
-

اخذ گواهینامه گذراندن دوره آموزش با توجه به سطح خدمات برای متصديان نمايندگی دفتر ثبت نام

ماده  -1شرایط مسؤول و متصدیان صدور گواهی نمایندگی دفتر ثبت نام براساس ماده 92
آییننامه اجرایی
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ايران
 -2تدين و عاملیت به احكام اسالم يا ایروی از اديان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
 -9نداشتن ایشینه کیفری
 -1عدم تجاهر به فسق و داشتن صالحیت اخالقی و حسن سابقه
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -1انجام خدمت وظیفه عمومی يا معافیت داام در مورد آقايان
 -7دارا بودن حداقل مدرك کاردانی مورد تأيید وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش ازشكی
 -8داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی يا انج سال متناوب مورد تأيید مرکز میانی عام در بخشهای مرتبط با فناوری اطالعات

ماده  -5وظایف مركز میانی عام
 -1-5مرکز میانی عام مسؤولیت خواهد داشت تا مطابقت عملكرد نماينده را از مفاد اين آيیننامه در ارايه خدمات زيرساخت کلید عمومی
و صدورگواهی بررسی نمايد.
 -2-5اگر در هر زمان مرکز میانی عام تشخیص دهد که نمايندگی دفتر ثبت نام از الزامات و شرايط مقرر در اين آيیننامه و ایوستههای
آن متابعت نمیکند ،بالفاصله نماينده را از تشخیص خود آگاه خواهد کرد .در صورت احهراز عهدم تطهابق فعالیهت نماينهده و امكهان رفهع
مغايرتهای شناسايی شده ،مرکز میانی عام مهلتی را معین مینمايد تا نماينده ظرف مهلت مزبور هرگونه عدم تطابق ذکر شدهای را رفهع
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نمايد .در صورت احراز عدم امكان اصالح عملكرد نماينده مطابق با شرايط مقرر در اين آيیننامه توسط بازرس مرکز ،مرکز میانی عام مجاز
خواهد بود ،تمام يا قسمتی از مجوزهايی را که برای نماينده صادر شده است مطابق با ماده  11همین آيین نامه لغو نمايد.
 -9-5ااسخگويی در مدت زمان قابل قبول به درخواستهای نماينده در رابطه با اطالعات مربوط به گواهی.
 -1-5ااسخگويی در مدت زمان قابل قبول به درخواستهای نماينده در رابطه با اطالعات مربوط به صدورگواهی.
 -5-5ارايه مشاوره به نماينده در صورت بروز هرگونه مشكل اساسی و يا عدم توانايی در انجام عملیهات اجرايهی توسهط نماينهده ناشهی از
برداشت و درك غیر صحیح از آنچه در مصوبات شورا ،سند سیاستهای گواهی مرکز صدور گواهی الكترونیكی و سند دستورالعمل اجرايی
گواهی الكترونیكی ،شیوه نام اجرايی و اين آيیننامه بیان شده است.
 -1-5مرکز میانی عام موظف خواهد بود ،در صورت وجود خطر کشف رمز کلید خصوصی ،نماينده را در کوتاهترين زمان ممكن از موضوع
آگاه نمايد .در صورت بروز چنین رخدادی فعالیت نماينده به عنوان نمايندگی دفتر ثبت نام موقتاً تا زمان رفع مشكل و اعالم مجدد مرکهز
میانی عام متوقف میگردد.
 -7-5در هر رويدادی که تأسیسات زيرساخت کلید عمومی مرکز میانی عام به طهور فیزيكهی صهدمه ديهده و کلیهدهای امضهای گهواهی
زيرساخت کلید عمومی مرکز میانی عام از بین رفته است مرکز میانی عام بايد در کمترين زمان ممكن نماينده و همه سازمانهای درگیر در
تعامالت چند جانبه گواهی را آگاه نمايد.
 -8-5مرکز میانی عام مسؤولیت دارد تا همواره آخرين نسخهی سند دستورالعمل اجرايی مرکز میانی عام را روی وبسايت مرکهز میهانی
عام قراردهد.

تبصره -کلیه اعالمها و اطالعرسانیهای مربوطه از طريق وب سايت مرکز صورت میگیرد و متن اطالعیه توسط نقشهای مهورد
اطمینان مرکز میانی ،امضا الكترونیكی میگردد .اعالمها و اطالعرسانیهای فوری به وسیله تلفن انجهام خواههد اهذيرفت .اگهر
اطالعرسانی به وسیله تلفن موفقیتآمیز نباشد ،مرکز میانی عام میبايست ،يك ایام امضا شده با امضا الكترونیكهی از طريهق
رايانامه (است الكترونیكی) ،برای مسؤول ذیربط در نمايندگی دفتر ثبت نام ارسال نمايد.

ماده  -1وظایف و اختیارات نمایندگی دفتر ثبت نام
 -1-1متابعت از الزامات اجرايی سند سیاستهای گواهی مرکز ريشه ،سند دستورالعمل گواهی مرکز میانی عام وشیوه نامه اجرايی و
آيیننامه اجرايی اعطای نمايندگی.
 -2-1عمل نمودن به الزامات احراز هويت و شناسايی حضوری افراد مطابق با رويههای تعیین شده در مستندات بند قبل ( ) 1-1برای
دفتر ثبت نام.
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 -9-1نماينده تام االختیار موظف خواهد بود ،ظرف سه روز اس از دريافت مجوز نمايندگی دفتر ثبت نام ،تايیديه نهايی نمايندگان رسمی
خود را جهت تصدی امور ثبتنام گواهی الكترونیكی و دريافت رمز عبور برای دسترسی به سیستم ثبت نام ،به مرکز میانی عام ارااه نمايد.
قطع همكاری افراد مزبور با صاحب مجوز يا تغییر سمت ايشان بايد بالفاصله به اطالع مرکز میانی عام برسد.
 -1-1ااسخگويی در يك مدت زمان معقول برای هرگونه درخواست اطالعات از سوی مرکز میانی.
 -5-1اطالعرسانی سريع به مرکز میانی عام در هر ایشامد يا هرگونه عدم تطابق مورد انتظار.
 -1-1اطالعرسانی به مرکز میانی عام در کوتاهترين زمان ممكن و بدون معطلی در موارد زير:
 در صورت بروز هرگونه مشكل عمده در اداره دفتر ثبت نام. در همه موضوعاتی که مؤثر در شايستگی و توانايی نماينده در برخورد و اجرای وظايف و مسؤولیتهای مقرر در اين آيیننامهباشد.
 -7-1نمايندگی دفتر ثبت نام متعهد میشود ،اس از ثبت نام متقاضی و اردازش الكترونیكی اطالعات دريافتی ،نسبت به ارسال فايل
الكترونیكی درخواست و نیز نسخهی الكترونیكی کلیه مدارك دريافتی از متقاضی به مرکز میانی عام اقدام نمايد .همچنین متعهد میشود
ضمن بايگانی نسخهی فیزيكی فرمهای درخواست ابطال نسخهی الكترونیكی فرمهای مزبور را به همراه مدارك الزم مطابق با رويههای
تعیین شده در سند شیوهنامهاجرايی دفاتر ثبت نام و راهنماهای آموزشی به مرکز میانی ارسال نمايد.
 -8-1نمايندگی دفتر ثبت نام حق واگذاری مجوز و انجام همه يا ااره ای از وظايف خود را به سازمان /موسسه دولتی يا خصوصی ديگر
نخواهد داشت.
 -3-1نماينده متعهد میشود امكان بازرسی از نمايندگی را برای مرکز میانی در هر زمان و شرايطی فراهم آورد.
تبصره -1نماينده متعهد میباشد ،اطالعات الكترونیكی امضا شده متقاضیان را در سیستم بايگانی مكانیزه متمرکز مرکز میانی ثبت نمايد.
مدت زمان نگهداری اسناد فیزيكی و الكترونیكی براساس سطح اطمینان گواهی صادر شده متفاوت خواهد بود.
تبصره -2نماينده متعهد می شود کلیه اعالمها و اطالعرسانیها به وسیله تلفن انجام خواهد اذيرفت .اگر اطالعرسانی به وسیله تلفن
موفقیتآمیز نباشد ،يك ایام امضا شده با امضا الكترونیكی از طريق رايانامه (است الكترونیكی) بايد به وسیله نماينده (مأمور) مجاز
نمايندگی دفتر ثبت نام به مرکز میانی عام ارسال نمايد.

ماده  -7سطح خدمات و تعرفهها
گواهی الكترونیكی در چهار سطح امنیتی مطابق با مصوبه سطوح اطمینان در سیستمهای دولتی و در سه حوزه دولت ،ارتبهاط
بخش غیردولتی با دولت و حوزه فعالیت مندرج در طرح توجیهی قابل عرضه خواهد بود و هر نماينده بها توجهه بهه نیهاز حهوزه
خود و طرح توجیهی ارايه شده مجوز صدور گواهی را دريافت خواهد داشت .جهت کسهب اطالعهات بیشهتر بهه مصهوبه مهورخ
 1988/19/91شورا بنام« ایاده سازی سطوح اطمینان کشور» مراجعه نمايید.
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طبقهبندی :عادی

نماينده ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مالی و تعرفههای ابالغی از سوی هیئت وزيران ،شورای سیاستگذاری و مرکز میانی عام میباشد.

ماده  -3تضمینها
از آنجا که گواهی صادره توسط مرکز میانی عام براساس اطالعات ارسالشده از سوی نماينده صادر میشود ،هرگونه عیب و نقص اطالعات
ارسالی میتواند منجر به صدور يك گواهی الكترونیكی نامعتبر و يا ابطال يك گواهی معتبر توسط مرکز میانی شود .لذا نمایندگی دفتر
ثبت نام مسؤولیت كامل هرگونه كوتاهی یا اشتباه در انجام امور محوله را به عهده گرفته و مسؤول جبران كلیه خسارات
وارده به زیاندیدگان و مركز میانی عام میباشد .در صورت بروز هر گونه حادثه و احراز کوتاهی نماينده ،دستور ارداخت غرامت
توسط مرکز میانی صادر میشود و ارداخت خسارات صرفاً اس از طی تشريفات اداری و بدون نیاز به هرگونه ایگیری و تشريفات قضايی
صورت خواهد گرفت.

ماده  -1شرایط و امكانات نمایندگی دفاتر ثبت نام
نماينده بايد شرايط و امكانات نمايندگی دفاتر ثبت نام را بر اساس شرايط مندرج در شیوه نامه دفاتر ثبت نام فراهم کند.

ماده  -93تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز نمایندگی دفتر ثبت نام
نماينده موظف است تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز دفتر ثبت نام مطابق با شیوه نامه را فراهم نمايد.

ماده  -99شرایط و ضوابط نظارت و بازرسی از نمایندگی دفتر ثبت نام
مرکز میانی وظیفه دارد عملكرد نماينده را در ارايه خدمات ثبت نام و اردازش الكترونیكی اطالعات با مفاد اين آيیننامه و
دستورالعملاجرايی مرکز میانی عام و ساير مستندات مرتبط اين حوزه که در هنگام صدور مجوز و اس از آن توسط مرکز میانی عام به
نماينده تحويل داده خواهد شد و تعهد التزام به آن از وی اخذ میشود ،تطبیق داده و ممیزی نمايد.
 -1-11مرکز میانی عام میبايست ،به صورت ادواری يا اتفاقی عملكرد نمايندگی را در موارد زير بازرسی کند:
 -1-1-11عملكرد نماينده به عنوان دفتر ثبت نام در شناسايی و احراز هويت متقاضیان.
 -2-1-11عملكرد نماينده به طور کلی جهت حصول اطمینان از متابعت دفتر ثبت نام از مفاد اين آيیننامه ،قرارداد فیمابین،
شیوه نامه دفاتر ثبت نام ،مصوبات شورا و ابالغیه های مرکز میانی به نمايندگی ها.
 -2-11اس از بازرسی ،در صورت احراز عدم تطابق عملكرد نماينده از اسناد مذکور در صدر اين ماده و يا احتمال خطای نماينده اس از
اطالعرسانی به نماينده ،و عدم اصالح عملكرد ايشان ،مرکز میانی عام مبادرت به ارسال اخطار کتبی به نمايندگی دفتر ثبت نام مینمايد.
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 -9-11اس از بازرسی و در صورت احراز عدم امكان اصالح عملكرد نماينده مطابق با شرايط مقرر در اين آيیننامه «بند»11و ساير
مستندات مرتبط با موضوع فعالیت نماينده ،مرکز میانی عام مجاز خواهد بود بسته به مورد دستور توقف فعالیت نماينده را صادر نموده و
يا تمام يا قسمتی از دسترسیهايی را که برای نماينده صادر شده است لغو نمايد.

ماده  -92مقررات و شرایط مالی
 -1-12تعرفههای مربوط به خدمات ثبت نام و صدور گواهی با توجه به مصوبه هیات وزيران و شورای سیاستگذاری تعیین میگردد.
تبصره - 1دريافت وجوه بیش از تعرفههای اعالم شده تخلف محسوب میگردد و با نمايندگی دفتر ثبت نام دراين خصوص برابر مفاد اين
آيین نامه و تفاهم نامه طرفین برخورد خواهد شد.
تبصره -2تعرفه صدور گواهی  ،به حساب سیبا شماره  2171273111112شعبه بلوار کشاورز(کد شعبه  )131بنام تمرکز وجوه درآمد
صدور گواهی ،قابل ارداخت درکلیه شعب بانك ملی سراسر کشور ،واريز خواهند شد.

ماده  -90شرایط تمدید مجوز دفتر ثبت نام
مجوز نمايندگی دفتر ثبت نام اس از اايان اعتبار زمانی مندرج در مجوز ،مطابق با دستورالعمل گواهی میهانی و اهس از احهراز
صالحیت متقاضیان توسط مرکز میانی ،قابل تمديد خواهد بود.

ماده  -91مراحل و مدارك مورد نیاز جهت تمدید مجوز نمایندگی
 -9-91درخواست اولیه

-1-1-11فرم درخواست از سوی سازمان مربوطه (مطابق ضمیمه شماره )1
 -2-91بازرسی
-

گزارش بازرسی از مكان فیزيكی و تجهیزات

-

گزارش بازرسی از روالها و شكايات

 -0-91انعقاد قرارداد تمدید
-

امضا قرارداد با توجه به سطح و کاربردخدمات

ماده  -95شرایط تعلیق
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درصورت تشخیص عدم امكان ارااه خدمت صحیح نمايندگی ثبت نام توسط نمايندگی دفتر ثبت نام يا مرکز میانی ،بسته به مورد ،ممكن
است چند يا کلیه فعالیت در نمايندگی به حالت تعلیق درآيد .روال تعلیق مجوز براساس شیوه نامه اجرايی دفاتر ثبت نام میباشد.

ماده  -91شرایط ابطال مجوز دفتر ثبت نام
مجوز نمايندگی ثبت نام درصورت بروز هريك از موارد زير توسط مرکز میانی ابطال میگردد
-

مشاهده هرگونه عدم تطابق در فعالیتهای نمايندگی ثبت نام با موارد قانونی شامل اين آيین نامه ،قرارداد فیمابین و روالها و
روش اجرايی دفاتر ثبت نام

-

درخواست ابطال مجوز نمايندگی دفتر ثبت نام از سوی نماينده و موافقت مرکز میانی
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ضمیمه  :9نمونه فرم نامهی درخواست از سوی سازمان (در سربرگ سازمان))) GICA-RA2G-R-F1

مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی دولتی عام
سالم علیكم
بدینوسیله به استحضار میرساند سازمان/موسسه * .......................................................................................با مشخصات مندرج
در جدول  ،9متقاضی تأسیس /تمدید /ابطال نماینــــــدگی دفتر ثبتنام گواهی الكترونیكی جهت ارایه  /پایان خدمات
مربوط به گواهی با كاربردهای مندرج در جدول 2میباشد .لذا خواهشمند است دستور فرمایید در این رابطه اقدام مقتضی انجام
پذیرد.
به پیوست مستندات مربوط شامل خالصه طرح توجیهی و مشخصات فرد مسوول دفتر ثبتنام و دیگر متصدیان امور ثبتنام
براساس ضمائم  2،0،1و 5ارسال میگردد.

جدول  :9مشخصات سازمان
نام سازمان

**

عنوان معاونت ذیربط(بخش دولتی)

**

نام واحد سازمانی(بخش دولتی)

**

استان
شهرستان
آدرس سازمان
آدرس محل دفتر ثبت نام
تلفن تماس
نمابر
كد شناسایی  99رقمی
كد اقتصادی

باالترین مقام اجرایی(مدیر عامل/رئیس سازمان)
نام و نام خانوادگی
سمت سازمانی
كد ملی
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جدول  :2كاربردهای گواهی ***
نوع گواهی

سطح اطمینان

بخش

بخش غیر

دولتی

دولتی

 سطح 9
امضای الكترونیكی

 سطح 2
 سطح 0





 سطح 1
 سطح 9
مهر سازمانی

 سطح 2
 سطح 0





 سطح 1
 سطح 9
امضای كد

 سطح 2
 سطح 0





 سطح 1
 سطح 9
پست الكترونیكی امن

 سطح 2
 سطح 0





 سطح 1
 سطح 9
SSL

 سطح 2
 سطح 0





 سطح 1

{ امضاء باالترین مقام اجرایی ذیربط و مهر }
* نام سازمان درخواستكننده
** در این قسمتها ،با توجه به سلسله مراتب سازمانی ،موارد الزم درج گردد .به عبارت دیگر در صورتی كه واحد سازمانی درخواستكننده،
در سطوح سازمانی پایینتر قرار گرفته است ،تمامی سطوح سازمانی باالتر در محل مربوطه ،ذكر گردد.

*** طرح توجیهی بايد با نوع گواهی و سطوح اطمینان درخواستی مطابقت داشته باشد.
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ضمیمه  :2نمونه نامهی معرفی نماینده تاماالختیار(در سربرگ سازمان))(GICA-RA2G-R-F2

محل الصاق عكس

مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی دولتی عام

ممهور به مهر
سازمان/موسسه

سالم علیكم

بدینوسیله سركار خانم /جناب آقای * ..........................................................................با مشخصات مندرج در جدول  9و
صاحب عكس فوق ،به عنوان نماینده تاماالختیار این سازمان /موسسه در خصوص نمایندگی دفترِ ثبتنامِ مورد درخواست طی نامه
شماره ** ........................................مورخ *** ..................................معرفی میگردند.
این نامه صرفاً به منظور معرفی ایشان به عنوان نقطه تماس و شركت در جلسات هماهنگی و نیز جهت انجام امور مربوط به
درخواست نمایندگی دفتر ثبتنام گواهی الكترونیكی صادر شده است و ارزش دیگری ندارد.
به پیوست مدارك مندرج در ضمیمه  1ایفاد میگردد.
جدول  :9مشخصات فرد
نام
نام خانوادگی
نام پدر
كد ملی
شماره شناسنامه
سمت سازمانی
تلفن ثابت
تلفن همراه
پست الكترونیكی
آخرین مدرك تحصیلی

{ امضاء باالترین مقام اجرایی ذیربط و مهر }
* نام و نام خانوادگی كامل نماینده
** شماره نامه درخواست نمایندگی دفتر ثبتنام گواهی الكترونیكی
*** تاریخ نامه درخواست نمایندگی دفتر ثبتنام گواهی الكترونیكی
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ضمیمه  :0نمونه نامهی معرفی متصدیان صدورگواهی نمایندگی دفتر ثبت نام(در سربرگ سازمان))( GICA-RA2G-R-F3

محل الصاق عكس

مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی عام

ممهور به مهر
سازمان/موسسه

سالم علیكم

بدینوسیله سركار خانم /جناب آقای * ..........................................................................با مشخصات مندرج در جدول  9و
صاحب عكس فوق ،به عنوان نیروی انسانی این سازمان  /موسسه جهت تصدی امورصدورگواهی دفترِ ثبتنامِ مورد درخواست طی
نامه شماره ** ........................................مورخ *** ..................................معرفی میگردند.
به پیوست مدارك مندرج در ضمیمه  1ایفاد میگردد.
جدول  :9مشخصات فرد
نام
نام خانوادگی
نام پدر
كد ملی
شماره شناسنامه
سمت سازمانی
تلفن ثابت
تلفن همراه
پست الكترونیكی
آخرین مدرك تحصیلی
محل خدمت ****

{ امضاء باالترین مقام اجرایی ذیربط و مهر }
* نام و نام خانوادگی كامل نماینده
** شماره نامه درخواست نمایندگی دفتر ثبتنام گواهی الكترونیكی
*** تاریخ نامه درخواست نمایندگی دفتر ثبتنام گواهی الكترونیكی

**** محل خدمت دفتر مركزی یا نام نمایندگی

صفحه  15از 21

آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

تاريخ بازنگری 6931/61/61 :

شماره بازنگری 6.2 :

شناسه سندGICA-RA2G-R-01

طبقهبندی :عادی

ضمیمه  :1فهرست مدارك مورد نیاز
توضیح :کلیه مدارك ذيل میبايست همراه با معرفی نامه ضمیمه  2و  9با فرمت  JPGبه نام شخص دارنده مدرك در قالب لوح فشرده
) (CDارسال گردد
 .1کپی شناسنامه
 .2کپی کارت ملی
 .9کپی آخرين مدرك تحصیلی
 .1فهرست سوابق کاری
 .5کپی آخرين حكم سازمانی
.1

ارااه ضمانت معتبر

مدارك ذيل برای شرکت های غیر دولتی همراه با نامه درخواست ضمیمه  1با فرمت  JPGدر قالب لوح فشرده ( )CDارسال گردد.
 -1آگهی تاسیس
 -2آخرين روزنامه رسمی

صفحه  11از 21

آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

تاريخ بازنگری 6931/61/61 :

شماره بازنگری 6.2 :

شناسه سندGICA-RA2G-R-01

طبقهبندی :عادی

ضمیمه  :5سواالت طرح توجیهی ((GICA-RA2G-R-F4

سواالت طرح توجیهی

 .1بازار هدف و حوزه فعالیت سازمان /موسسه در رابطه با استفاده از گواهی الكترونیكی را معرفی نمااید.
 .2بعد مكانی بازار هدف شما کدامیك از حاالت داخلی ،منطقهای و يا بینالمللی را اوشش میدهد؟
 .3با توجه به محدوديتهای موجود ،ارزيابی خود را جهت خدمات منطقهای و بینالمللی بیان نمااید.
 .4ذينفعان خدمات صدور گواهی توسط سازمان /موسسه چه کسانی هستند؟ جامعه هدف،محدوده و مشخصات مشتريان دفتر
ثبتنام مورد درخواست تشريح گردد.
 .5شرکا و همكاران استراتژيك خود را معرفی نمايید.
 .6اهداف سازمان /موسسه از تاسیس دفتر ثبتنام گواهی الكترونیكی چه میباشد؟
 .7آيا سازمان /موسسه شما تنها ارااهدهنده خدمات گواهی الكترونیكی در مجموعه سازمانی شما میباشد؟ در صورت منفی
بودن نام سازمان/سازمانهای مذبور ذکر شود.
 .8در صورت صدورگواهی توسط واحد ديگر در مجموعه سازمانی شما ،تمايل شما به تاسیس نمايندگی دفتر ثبتنام گواهی
الكترونیكی به چه دلیل میباشد؟
 .9فعالیت صدور گواهی از ديدگاه سازمان /موسسه  ،شامل کدامیك از حوزههای تولیدی ،خدماتی ،اقتصادی و ..میشود؟ تاکید
سازمان /شرکت شما بر کدام حوزه است؟
 .11برنامه سازمان/موسسه درخصوص ارااه خدمات مربوط به انواع گواهیها و سطوح اطمینان درخواستی ذکر شده در جدول 2
ضمیمه  1را عنوان فرمايید.
 .11استراتژی سازمان  /موسسه برای توسعه خدمات در ساير نمايندگی ها درخصوص ارااه خدمات مربوط به انواع گواهیها و
سطوح اطمینان درخواستی ذکر شده در جدول  2ضمیمه  1را توضیح دهید.
 .12برآورد شما از تعداد صدور گواهی با کاربردهای مندرج در جدول  2ضمیمه  ، 1به صورت سالیانه به چه میزان میباشد؟
 .13بودجه اختصاص داده شده به اين طرح در سازمان /موسسه به چه میزان میباشد؟
 .14راهكارهای سازمان /موسسه جهت ترغیب يا اجبار مشتريان به استفاده از گواهی الكترونیكی را ذکر نمايید.
 .15زمانبندی مورد نظر سازمان/موسسه جهت تاسیس و راه اندازی نمايندگی دفتر ثبتنام را بیان نمايید.

صفحه  17از 21

آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

تاريخ بازنگری 6931/61/61 :

شماره بازنگری 6.2 :

شناسه سندGICA-RA2G-R-01

طبقهبندی :عادی

سواالت طرح توجیهی
 .16ایشبینی خود را در خصوص محدوديتهای درونسازمانی و برونسازمانی بیان کنید.
 .17آيا ارااه خدمات صدورگواهی با اهداف و ماموريتهای سازمان/موسسه تطابق دارد؟در صورت عدم تطابق چه موانعی ايجاد
میکند؟
 .18دستاوردها و نتايج حاصل از راهاندازی نمايندگی دفتر ثبتنام مورد تقاضا را بیان نمااید.
 .19در حال حاضر ،درنظر داريد چه تعداد ارسنل ،خدمات گواهی الكترونیكی را در نمايندگی دفتر ثبتنام مورد درخواست ارايه
نمايند.
 .21ريسكهای موجود در انجام کار و برنامه مناسب جهت مقابله با ريسكها را شرح دهید.

صفحه  18از 21

آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

تاريخ بازنگری 6931/61/61 :

شماره بازنگری 6.2 :

ضمیمه  :1نمونه فرم نامهی معرفی نمایندگی های

شناسه سندGICA-RA2G-R-01

طبقهبندی :عادی

سازمان (در سربرگ سازمان) GICA-RA2G-R-F6

مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی دولتی عام
سالم علیكم
بدینوسیله به استحضار میرساند سازمان/موسسه  ، .......................................................................................متقاضی تأسیس/
تمدید /ابطال نماینــــــدگی دفتر ثبتنام گواهی الكترونیكی با مشخصات مندرج در جدول  9جهت ارایه  /پایان خدمات
مربوط به گواهی با كاربردهای مندرج در جدول 2میباشد .لذا خواهشمند است دستور فرمایید در این رابطه اقدام مقتضی انجام
پذیرد.
جدول  :9مشخصات نمایندگی
نام نمایندگی
استان
شهرستان
شهر
آدرس نمایندگی
تلفن تماس
نمابر

جدول  :2كاربردهای گواهی *
نوع گواهی

سطح اطمینان

بخش

بخش غیر

دولتی

دولتی

 سطح 9
امضای الكترونیكی

 سطح 2
 سطح 0





 سطح 1
 سطح 9
مهر سازمانی

 سطح 2
 سطح 0





 سطح 1
 سطح 9
امضای كد

 سطح 2
 سطح 0





 سطح 1
پست الكترونیكی امن

 سطح 9
 سطح 2

صفحه  13از 21





آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

تاريخ بازنگری 6931/61/61 :

شماره بازنگری 6.2 :

شناسه سندGICA-RA2G-R-01

طبقهبندی :عادی

 سطح 0
 سطح 1
 سطح 9
SSL

 سطح 2
 سطح 0





 سطح 1

{ امضاء باالترین مقام اجرایی ذیربط و مهر }

* طرح توجیهی بايد با نوع گواهی و سطوح اطمینان درخواستی مطابقت داشته باشد.
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