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 هقسهِ .1

/ هشوض غذٍس گَاّي عبم ٍ دس ساستبي تذٍيي تَافمٌبهِ ّبي دٍ خبًجِ ثب سابصهبًْب ٍ هَسساب  دٍلتاي   ثب عٌبيت ثِ ًيبص 

، لضٍم قشاحي ٍ تذٍيي ضيَُ ًبهِ دفبتش ثجت ًبم، خْت هذيشيت دفبتش ثجت ًابم هشواض هيابًي عابم ؾاشٍسي ثاِ ً اش        غيشدٍلتي 

 ت ًبم هشوض غذٍس گَاّي هيبًي عبم هي ثبضذ.سسذ. هستٌذ حبؾش ضبهل هدوَعِ فشآيٌذّبي ضيَُ ًبهِ دفبتش ثج هي

 ّسف .1.1

ّاذف اص تْياِ آى آضاٌب ًواَدى      .وٌاذ  قَس هطشٍح ثيبى هي ايي سٌذ وليِ فشآيٌذّب ٍ عولىشدّبي دفتش ثجت ًبم سا ثِ

ِ   ّب، فشم ّبي اًدبم عوليب  اص قشيك اسائِ دستَسالعول دفبتش اسائِ خذهب  گَاّي الىتشًٍيىي ثب سٍال شتجف ثاب  ّابي ها   ّاب ٍ تَغاي

ِ  ثب دفبتش ثجت ًبم، دس فشآيٌاذّبي هختلاف اياي     عبم استجبقب  هشوض هيبًيوليِ  وبسثشد است. ِ  ضايَُ ًبها تفػايل ثيابى ضاذُ     ثا

سٍالْبي اًدابم عولياب    ضفبف سبصي  ساستبيدس ٍ اعكبي ًوبيٌذگي دفبتش ثجت ًبم ايي هستٌذ هكبثك ثب آييي ًبهِ اخشايي است.

 تْيِ گشديذُ است.دفبتش ثجت ًبم  اخشاييضيَُ ًبهِ هذيشيتي، ٍ ضيَُ ًبهِ  دستِدس دٍ  دفبتش ثجت ًبم

 فْطست هٌابع ٍ هطاجع .1.2

 :ثبضذ فْشست هٌبثع ٍ هشاخع هستٌذ حبؾش ثِ ضشح ريل هي

 31819ُ/ 98986ضوبسُ  – 1382لبًَى تدبس  الىتشًٍيىي هػَة  32ًبهِ اخشايي هبدُ  آييي 

 سيبست ( ِّبي گَاّي الىتشًٍيىي سيطCP) 

 ( ِدستَسالعول اخشايي هشوضغذٍسگَاّي الىتشًٍيىي سيطCPS) 

 ( دستَسالعول اخشايي هشوضغذٍسگَاّي الىتشًٍيىي هيبًي عبمCPS) 

 ِسٍش اخشايي هشوض دٍلتي غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي سيط 

 سٍش اخشايي هشوض غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي هيبًي عبم 

  1.1ًبم ثِ سبصهبًْب ٍ هَسسب  دٍلتي ٍيشايص آييي ًبهِ اخشايي اعكبي ًوبيٌذگي دفبتش ثجت 

 ّا ضاّبطی سياست .1.3

لبثل ثب تبييذ سييس هشوض هيبًي عبم ٍ هدَص هعبًٍت صيش سبخت وليذ عوَهي ٍ اهٌيت اقالعب  تدبسي  ايي ضيَُ ًبهِ

 ثبضذ. اخشا هي

 عاماعالعات تواس هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي  .1.4

 د ايي دستَسالعول ثِ ضشح ريل هي ثبضذ:دس هَساقالعب  توبس ضخع پبسخگَ 

  : آدسس پست الىتشًٍيىيRA@Ecommerce.gov.ir 

  :تبسًوب http://www.gica.ir   ٍrca.icHttp://www.mo 

  :0098-21-88955954ضوبسُ تلفي 

 :0098-21-88968072ضوبسُ ًوبثش 

  .سبختوبى آدسس: تْشاى، ثلَاس وطبٍسص، خيبثبى ضْيذ ًبدسي، ًجص وَچِ حدت دٍستCA 

http://www.gica.ir/
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 شيَُ ًاهِ هسيطيتي زفاتط ثبت ًام .2

 ًوايٌسگي هجَظ اذص .2.1

ٍ دستَسالعول اخشايي هشوض غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي سيطِ ّبي گَاّي الىتشًٍيىي هشوض هيبًي عبم هكبثك ثب سيبست

ٍاخذ ضشايف اختيبس اًدبم اهَس هشثَـ ثِ اداسُ دفبتش ثجت ًبم سا ثب اعكابي   /غيشدٍلتيّب ٍ هَسسب  دٍلتيسبصهبىهشوض هيبًي، ثِ 

 3دفبتش حذاوثش ثاشاي  ايي ، هدَص اعكبي ًوبيٌذگي دفبتش ثجت ًبم آييي ًبهِ اخشاييثب هكبثك  ًوبيذ. ًوبيٌذگي ٍ هدَص ٍاگزاس هي

 .ضًَذ سبل غبدس هي

 زفاتط ثبت ًامًوايٌسگي شطايظ ٍ اهكاًات  .2.1.1

 :ثبيذ سعبيت ضَد هَاسد ريل  دس قشاحي ًوبي ثيشًٍي ٍ چيذهبى تدْيضا  اداسي ٍ فٌي دفتش

o ًوًَِ تبثلَي دفبتش ثجت  .ضَد اسائِ هي هشوضاي وِ تَسف  هكبثك ًوًَِ تْيِ ٍ ًػت تبثلَ ثب سًگ، آسم ٍ ًَضتِ هعيي

 لشاس داسد. 1پيَست ضوبسُ ًبم دس 

o  اختػبظ يبثذ هتمبؾيبى خْت استمشاس ٍ حؿَسفؿبي وبفي. 

o ٍ سبلوٌذاى فشاّن ضَد اهىبًب  الصم خْت اسائِ خذهب  ثِ خبًجبصاى، هعلَليي. 

o ّبي تدبسي ٍ  ايي تىليف دس هدتوع( ثشاي وبسوٌبى دفتش  تأهيي تأسيسب  ثْذاضتي )آثذاسخبًِ ٍ سشٍيس ثْذاضتي

 ػذاق ًذاسدهتوشوض ّستٌذ ه اداسي وِ داساي سشٍيس ثْذاضتي

o ِثيٌي ضَد ديذاسي ٍ ًَضتبسي خْت اقالع هطتشيبى پيص ّبئي ثشاي ًػت عالئن ّب هحل دس ثبالي ثبخ. 

o  خَاًذى ثبضذسٍيت ٍ  ثشاي سؤيت هتمبؾي ثِ ًحَي ًػت ضَد وِ ثِ ساحتي لبثل تبثلَي تعشفِ خذهب. 

 تجْيعات فٌي ٍ ازاضی هَضز ًياظ ًوايٌسگي زفتط ثبت ًام .2.1.2

 :هَاسد ريل ثبضذ ثِ تدْيضا  فٌي ٍ اداسي هَسد ًيبص ضبهل دفتش ثبيذ هدْض

o هيض 

o غٌذلي ٍ ًيوىت هشاخعيي 

o (اهىبًب  ايوٌي ً يش وپسَل اقفبي حشيك ٍ سيستن ّطذاس دٌّذُ )دصدگيش 

o  هكبثك ثب  لبثل اسائِ ّبيگَاّيداضتي تدْيضا  سايبًِ اي هتٌبست ثب(GICA-RA2G-E-F1) 

o  هكبثك ثب  اسائِ ثب حدن خذهب  لبثلخكَـ استجبقي ٍ ديتبي هتٌبست(GICA-RA2G-E-F1) 

o ًُوبثش يه دستگب 

o يه دستگبُ چبپگش 

o يه دستگبُ اسىٌش 

o ثب فػل ٌبستتٍسبيل حشاستي/ ثشٍدتي ه 

o ووذ لفل داس خْت ثبيگبًي هذاسن 
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 جْت اذص هجَظ ًوايٌسگي ّاسغح ذسهات ٍ تعطفِ .2.1.3

 استجبـ دٍلت،فعبليت  حَصُ سِ دس ٍ اقويٌبى سكَح هػَثِ ثب هكبثك اهٌيتي سكح چْبس دس الىتشًٍيىي گَاّي

 ٍ خَد حَصُ ًيبص ثِ تَخِ ثب ًوبيٌذُ ّش ٍ ثَد خَاّذ عشؾِ لبثل هٌذسج دس قشح تَخيْيغيش دٍلتي  ٍ دٍلت ثب غيشدٍلتي ثخص

 (GICA-RA2G-P-F1 )هكبثك ثب.داضت خَاّذدسيبفت  سا گَاّي غذٍس هدَص ضذُ اسايِ تَخيْي قشح

 جْت اذص هجَظ ًوايٌسگياضائِ تضويي  .2.1.4

 چگًَگي ٍ هيضاى تؿويي  دفبتش ثجت ًبم تَسف هشوض تَسعِ تدبس  الىتشًٍيه تعييي خَاّذ ضذ

 هَضز ًياظ جْت اذص هجَظ ًوايٌسگي اقساهات .2.1.5

اًدبم دٌّذ ضبهل اسائِ دسخَاست اٍليِ، فشاّن الذاهبتي وِ الصم است هتمبؾيبى خْت دسيبفت هدَص دفتش ثجت ًبم 

هعشفي هتػذيبى دفتش ثجت ًبم خْت ثب هشوض هيبًي عبم ٍ  لشاسداداًعمبد آٍسدى اهىبًب  ٍ تدْيضا  الصم خْت دفتش ثجت ًبم، 

 (1ضوبسُ  ضىل)هكبثك ثب  ثبضذ. آهَصش هي

 

 1 شكل

 با اذص هجَظ ًوايٌسگي فطهْای هطتبظ    .2.1.5.1

 ًوبيذ: ًبم ٍ ضوبسُ فشم ّبي هَسد ًيبص خْت اخز هدَص ًوبيٌذگي سا اسائِ هي (1)خذٍل ضوبسُ خذٍل ريل 

 شواضُ فطم ًام فطم اقسام هَضز ًياظ ضزيف

 اسائِ دسخَاست اٍليِ 1

 هشثَقِ سبصهبى سَي اص دسخَاست فشم 

 االختيبس تبم ًوبيٌذُ اعالم فشم 

 هتػذيبى غذٍس گَاّي هعشفي فشم 

 ّبيسيستن ثِ تَخِ ثب خذهب  اسائِ ثشاي سبصهبى تَخيْي قشح 

 عوَهي وليذ صيشسبخت ثب سبصگبس

 

ًوبيٌذُ تبم االختيبس ٍ هتػذيبى دفبتش  ضغلي ٍ تحػيلي سَاثك ضشحاسائِ ّوشاُ *

 الضاهي هي ثبضذ.

 GICA-RA2G-R-F1 
 GICA-RA2G-R-F2 

 GICA-RA2G-R-F3 

 GICA-RA2G-R-F4 

2 
 آهبدُ سبصي دفتش ثجت ًبم 

 خْت ثبصسسي
 - .2.1.2ٍ . 2.1.1هكبثك ثب هٌذسخب  ثٌذّبي 

3 
 االختيبس تبم ًوبيٌذُفشم گَاّيٌبهِ آهَصضي   اخز گَاّيٌبهِ دٍسُ آهَصضي

 فشم گَاّيٌبهِ آهَصضي هتػذيبى غذٍس گَاّي 

 GICA-RA2G-TC-F1 
 GICA-RA2G-TC-F1 

  GICA-RA2G-R-F5 لشاسداد  لشاسداداًعمبد  4

 1 جسٍل

اسائِ دسخَاست  
 اٍليِ

آهبدُ سبصي دفتش ثجت ًبم  
 خْت ثبصسسي

 اًعمبد لشاسداد  
اخز گَاّيٌبهِ  
 دٍسُ آهَصضي
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 (RA-IM-P2-1)فطآيٌس صسٍض هجَظ تاسيس زفاتط ثبت ًام .2.1.6

 (RA-IM-P2-1)صسٍض هجَظ تاسيس زفاتط ثبت ًام ّسف فطآيٌس .2.1.6.1

تبسيس عجبس  اص  هدَص هَخَديتْبي فشآيٌذ غذٍس ثبضذ. ّذف اص ايي فشآيٌذ غذٍس هدَص تبسيس دفتش ثجت ًبم هي

 ثبضٌذ. هي سييس هشوض هيبًي عبم، ٍ ٍاحذ دفبتش ثجت ًبمهتمبؾي دسيبفت ًوبيٌذگي ثجت ًبم، 

 (RA-IM-P2-1)صسٍض هجَظ تاسيس زفاتط ثبت ًام شطح فطآيٌس .2.1.6.2

آييي ًبهِ اخشايي دفبتش ثجت ًبم سا اص ٍة سبيت هشوض دسيبفت هتمبؾي تبسيس ًوبيٌذگي ثجت ًبم اثتذا ثبيذ  .1

 ًوبيذ.

 اسائِ ًوبيذ.ٍاحذ دفبتش ثجت ًبم هذاسن ثِ خَد سا ثِ ّوشاُ دسخَاست پس اص هكبلعِ آييي ًبهِ ٍ تْيِ هذاسن،  .2

ًبلع ثَدى هذاسن، فْشست ًَالع ثِ هتمبؾي  ثشسسي ضىلي هذاسن غَس  هي گيشد. دسغَس  دس هشحلِ ثعذ .3

 اعالم هي گشدد.

 دسغَستيىِ هذاسن وبهل ثبضذ، سسيذ دسيبفت هذاسن ثِ هتمبؾي اسائِ هي گشدد. .4

ٍ دسخَاست هتمبؾي هَسد ثشسسي لشاس هي گيشد، دسغَس  ٍاخذ ضشايف ثَدى دس هشحلِ ثعذ قشح تَخيْي  .5

 .)فشآيٌذ ثبصسسي( هشاخعِ ًوبييذ 10سديف هٌذسخب  هتمبؾي ثِ 

 اعالم هيگشدد، ثِ هتمبؾي ًَالؽ خْت سفع لبثل اغالح ثبضذ  ًمع، چٌبًچِ ايٌػَس  غيش دس .6

اعتشاؼ ًذاضتِ ثبضذ هذاسن ثبيگبًي ضذُ، فشآيٌذ ثِ  ، ٍ هتمبؾي توبيلي ثِدسغَستيىِ ًَالع لبثل اغالح ًجبضذ .7

 .اتوبم هي سسذ

، ٍ اگش تبوٌَى اعتشاؼ ًىشدُ ثبضذ هيتَاًذ دسخَاست تدذيذً ش اسائِ ًوبيذدسغَس  توبيل هتمبؾي ثِ اعتشاؼ،  .8

 ثشهيگشدد. 5ثِ هشحلِ 

 هي سسذ.چٌبًچِ لجالً يىجبس اعتشاؼ وشدُ ثبضذ، هذاسن ثبيگبًي ضذُ، فشآيٌذ ثِ اتوبم  .9

 ايي ضيَُ ًبهِ غَس  هي گيشد. 2.8دس ايي هشحلِ فشآيٌذ ثبصسسي هكبثك ثب هَاسد ثٌذ  .10

سييس هشوض هيبًت ثِ اهؿبي تفبّن ًبهِ تْيِ ضذُ ٍ پس اص ثشسسي گضاسش ثبصسسي دسغَس  وست اهتيبص الصم،  .11

 همبم سبصهبى دسخَاست وٌٌذُ هي سسذ. ٍ ثبالتشييعبم 

 اثالغ هي گشدد.ٍاحذ دفبتش ثجت ًبم ثِ لشاسداد حبل  .12

سخت افضاس حبٍي گَاّي ثِ ّوشاُ  پس اص اًدبم فشآيٌذّبي آهَصش، غذٍسگَاّي دستشسي ٍ هذيشيت دستشسي .13

 .ثِ هتمبؾي ٍ هتػذيبى دفتش تحَيل دادُ هي ضَدهذاسن ٍ هدَصغبدس ضذُ 

 ي گشدد.ٍ وليِ هذاسن ثبيگبًي ه سسيذ دسيبفت هشحلِ لجل اص هتمبؾي اخز هي ضَد .14
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 (RA-IM-P2-1)صسٍض هجَظ تاسيس زفاتط ثبت ًامًوَزاض  .2.1.6.3

    

ماً تبث طتفز يگسٌياوً سيسات  ضاسه ٍ تساَذضز ِئاضا  ضاسه يلكش يسضطب

 تسا لهاك  ضاسه ايآ

 قاًَ عفض ٍ  ضاسه ليوكتيضاقته ِب  قاًَ مالعا

طيذ  

ُسٌياوً ِب  ضاسه تفايضز سيسض ِئاضا

يْيجَت حطع ٍ يضاقته تساَذضز يسضطب

 تسا ظياطش سجاٍ ايآ

 تسا حالصا لباق ايآ

طيذ  

تياس  ٍ ظا يياطجا ِهاً يييآ تفايضز

ِلب  

ِلب  

يسضظاب  ضاعگ يسضطب

 اض مظ   ا ً س  ايآ
 تساُ زطك  سك

    

ِلب  

ِهاً نّا ت ِيْت

ِلب  

ِهاً نّا ت یاضها

 ظَهآ سٌيآطف

ماً تبث طتافز ظا يسضظاب سٌيآطف

يسطتسز يّاَگ ضٍسص سٌيآطف

يّاَگ یٍا  ضاعفا ترس ٍ  ضاسه ليَحت

يّاَگ سيسض تفايضز

 ضاسه يًاگياب

ىايا 

يضاقته ِب تساَذضز زض  ضاعگ ِئاضا

طيذ  

تضا ً ٍ يگٌّاوّ طيسه ِب  البا

يسطتسز تيطيسه سٌيآطف

 ِجيتً ِب تبسً ايآ
 زضاز  اطتعا

طيذ  

ِلب  

 ُزطك  اطتعا لاحب ات ايآ
 تسا

ِلب  

 قاًَ عفض ُاطوّ ِب ط ً سيسجت تساَذضز ِئاضا

شيخ  

*

*

يضاقته

*

*

ماع يًايه عكطه

تضا ً ٍ يگٌّاوّ ٍُطگ  سيلك تذاسطيظ تًٍاعه
يهَوع

ماً تبث طتافز سيسات ظَجه ضٍسص سٌيآطف
RA-IM-P2-1
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 زفتط ثبت ًام توسيس هجَظ .2.2

، هكبثك ثب دستَسالعول گَاّي هيبًي ٍ پس اص هدَصثجت ًبم پس اص پبيبى اعتجبس صهبًي هٌذسج دس دفتش گي ذهدَص ًوبيٌ

هبُ پيص اص پبيبى اعتجبس  1غبحجبى هدَص هَظفٌذ هيبًي، لبثل توذيذ خَاّذ ثَد. هتمبؾيبى تَسف هشوضهدذد احشاص غالحيت 

 هدَص، الذام ثِ اسائِ دسخَاست توذيذ ًوبيٌذ.

 زفاتط ثبت ًامًوايٌسگي جْت توسيس شطايظ ٍ اهكاًات  .2.2.1

خذهب  فِ ضذى دسغَس  اؾب ثبضذ. هي. 2.1.1هكبثك ثب هَاسد هٌذسج دس ثٌذ خْت توذيذ ًوبيٌذگي، ضشايف ٍ اهىبًب  

 (GICA-RA2G-E-F1 فشم هكبثك ثب)ثشاي دسيبفت سشٍيس خذيذ سا ضشايف الصم دفتش ثجت ًبم هَظف است خذيذ،  (سشٍيس)

 فشاّن ًوبيذ.

 ًوايٌسگي زفتط ثبت ًامجْت توسيس تجْيعات فٌي ٍ ازاضی هَضز ًياظ  .2.2.2

ثبضذ. دسغَس  اؾبفِ ضذى  . هي2.1.2ًوبيٌذگي، هكبثك ثب هٌذسخب  ثٌذ فٌي ٍ اداسي هَسد ًيبص خْت توذيذتدْيضا  

-GICA-RA2G-E فشم هكبثك ثب)سشٍيس خذيذ، دفتش ثجت ًبم هَظف است تدْيضا  فٌي الصم ثشاي دسيبفت سشٍيس خذيذ سا 

F1) .فشاّن ًوبيذ 

 ّا جْت اذص هجَظ ًوايٌسگيسغح ذسهات ٍ تعطفِ .2.2.3

 سِ دس ٍ /غيش دٍلتيدٍلتي ّبيسيستن دس اقويٌبى سكَح هػَثِ ثب هكبثك اهٌيتي سكح چْبس دس الىتشًٍيىي گَاّي

فشم )هكبثك ثب  . ثَد خَاّذ عشؾِ لبثل حَصُ فعبليت هٌذسج دس قشح تَخيْي ٍ دٍلت ثب غيشدٍلتي ثخص استجبـ دٍلت، حَصُ

GICA-RA2G-P-F1) 

تػوين گيشي ًْبيي ثش عْذُ هشوضغذٍسگَاّي الىتشًٍيىي هيبًي  لغَ ثعؿي هدَصّب يب اؾبفِ وشدى هدَص خػَظدس

 .غَس  خَاّذ پزيشفت سشٍيس خذيذعبم ٍ هكبثك ثب سٍالْبي تعشيف ضذُ دس ثخطْبي لغَ ٍ اؾبفِ وشدى 

 جْت اذص هجَظ ًوايٌسگياضائِ تضويي  .2.2.4

دسغَس  خَاست هشوض هدَص ًوبيٌذگي دفبتش ثجت ًبم،  توذيذخْت  /غيشدٍلتيًوبيٌذگيْبي دفبتش ثجت ًبم دٍلتي

هيضاى تؿويي هَسد ً ش پس اص تػَيت  ثبيست ًسجت ثِ اسائِ تؿويي الذام ًوبيٌذ. هيبًي عبم هجٌي ثش اسائِ تؿويي، هي

 .گشديذخَاّذ دسيبفت وويسيَى هشوض هيبًي عبم 

 

 هجَظ ًوايٌسگي توسيسهَضز ًياظ جْت  اقساهات .2.2.5

الذاهبتي وِ الصم است هتمبؾيبى خْت توذيذ هدَص دفتش ثجت ًبم اًدبم دٌّذ، ضبهل اسائِ دسخَاست توذيذ هدَص، 

تفبّن ًبهِ ثب هشوض  توذيذثشسسي اهىبًب  ٍ تدْيضا  الصم ٍ دسغَس  لضٍم فشاّن آٍسدى هَساد هَسد ًيبص خْت دفتش ثجت ًبم، 

)هكبثك ثب ضىل ثبضذ.  هيتوذيذ هذاسن ٍ هتػذيبى خذيذ خْت آهَصش ت هيبًي عبم ٍ هعشفي هتػذيبى دفتش ثجت ًبم خْ

 (2ضوبسُ 
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 2 شكل

 

 هجَظ ًوايٌسگي با توسيس فطهْای هطتبظ    .2.2.6

 ًوبيذ: هدَص ًوبيٌذگي سا اسائِ هي توذيذًبم ٍ ضوبسُ فشم ّبي هَسد ًيبص خْت  (2)خذٍل ضوبسُ خذٍل ريل 

 شواضُ فطم ًام فطم ًياظاقسام هَضز  ضزيف

 توذيذاسائِ دسخَاست  1

 هشثَقِ /غيشدٍلتيدٍلتي سبصهبى سَي اصتوذيذ  دسخَاست فشم 

 خْت توذيذ االختيبس تبم ًوبيٌذُ اعالم فشم 

 هخػَظ هتػذيبى خذيذ( هتػذيبى غذٍس گَاّي هعشفي فشم( 

 هخػَظ هتػذيبى لذيوي( هتػذيبى غذٍس گَاّي هعشفي فشم( 

 ّبيسيستن ثِ تَخِ ثب خذهب  اسائِ ثشاي سبصهبى تَخيْي قشح 

 عوَهي وليذ صيشسبخت ثب سبصگبس

 

ًوبيٌذُ تبم االختيبس ٍ هتػذيبى دفبتش  ضغلي ٍ تحػيلي سَاثك ضشحاسائِ ّوشاُ *

 الضاهي هي ثبضذ.

 GICA-RA2G-RN-F1 

 GICA-RA2G-RN-F2-1 
 GICA-RA2G-RN-F2-2 
 GICA-RA2G-RN-F3-1 
 GICA-RA2G-RN-F3-2 

 GICA-RA2G-R-F4 

 

2 
 آهبدُ سبصي دفتش ثجت ًبم 

 خْت ثبصسسي
- - 

 - توذيذ تفبّن ًبهِ  اًعمبد تفبّن ًبهِ 3

4 
گَاّيٌبهِ دٍسُ  / توذيذاخز

 آهَصضي
  االختيبس تبم ًوبيٌذُفشم توذيذگَاّيٌبهِ آهَصضي 

 فشم توذيذگَاّيٌبهِ آهَصضي هتػذيبى غذٍس گَاّي 

 GICA-RA2G-TC-F1 
 GICA-RA2G-TC-F1 

 2 جسٍل

 

 

 

 

 

اسائِ دسخَاست 
 توذيذ

آهبدُ سبصي 
دفتش ثجت ًبم 
 خْت ثبصسسي

 توذيذ تفبّن ًبهِ
اخز / توذيذ

گَاّيٌبهِ دٍسُ 
 آهَصضي
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 (RA-IM-P2-2هجَظ تاسيس زفاتط ثبت ًام) توسيسفطآيٌس  .2.2.7

 (RA-IM-P2-2هجَظ تاسيس زفاتط ثبت ًام) توسيسّسف فطآيٌس  .2.2.7.1

 ثبضذ. ّذف اص ايي فشآيٌذ توذيذ هدَص ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم ٍ تفبّن ًبهِ فيوبثيي هي

 (RA-IM-P2-2هجَظ تاسيس زفاتط ثبت ًام) توسيسشطح فطآيٌس  .2.2.7.2

ٍاحذ دفبتش ثجت سا ثِ  دفتش ثجت ًبمهدَص  وذيذپس اص هكبلعِ آييي ًبهِ ، هذاسن الصم خْت تًوبيٌذُ دفتش ثجت ًبم  .1

 بسائِ ًوبيذ.ًبه

دس هشحلِ ثعذثشسسي ضىلي هذاسن غَس  هي گيشد. دسغَس  ًبلع ثَدى هذاسن، فْشست ًَالع ثِ هتمبؾي اعالم  .2

 ًوبيذ.هي گشدد تب هتمبؾي الذام ثِ سفع ًَالع ٍ اسائِ هذاسن 

 دسغَستيىِ هذاسن وبهل ثبضذ، سسيذ دسيبفت هذاسن ثِ هتمبؾي اسائِ هي گشدد. .3

 گيشد. س هيدسخَاست توذيذ هدَص هَسد ثشسسي لشا .4

فشآيٌذّبي گضاسش گيشي هذيشيت دفبتش ثجت ًبم )فشآيٌذ ً بستي(ٍ سپس ثبصسسي اص ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم حبل  .5

 گيشد.  غَس  هي

 سپس گضاسش ًْبيي ثش اسبس فشآيٌذّبي گضاسش گيشي ٍ ثبصسسي اص دفتش ثجت ًبم تْيِ هيگشدد. .6

.چٌبًچِ دسخَاست سد ضَد، گضاسش سد گيشد لشاس هيگضاسش تَسف هعبًٍت صيشسبخت وليذ عوَهي هَسد ثشسسي  .7

 تَاًذ يىجبس ًسجت ثِ ًتيدِ اعتشاؼ وٌذ. گشدد. هتمبؾي هي دسخَاست ثِ هتمبؾي اسائِ هي

تفبّن ًبهِ توذيذ تَسف گشٍُ سيبستْب تْيِ دس غَس  هثجت ثَدى گضاسش ٍ اهىبى اسائِ سشٍيس تَسف هشوض،  .8

 گشدد. هي

 گشدد. اثالغ هي گشٍُ ّوبٌّگي ًٍ بس هؿبي تفبّن ًبهِ، توذيذ هدَص ثِ هذيش پس اص تطىيل خلسِ هطتشن ٍ ا .9

دسغيش ايٌػَس  توذيذ گَاّي گيشد ٍ  ثب ثشسسي  تفبّن ًبهِ دسغَس  ًيبص ثِ آهَصش، فشآيٌذ آهَصش غَس  هي .10

 ضَد. آهَصضي اًدبم هي

 گيشد. دستشسي غَس  هيتَسف تين فٌي هشوض خْت ايدبد يب توذيذ سپس فشآيٌذ هذيشيت دستشسي  .11

ثِ ًوبيٌذُ ٍ ثِ ٍي گَاّي هذاسن ٍ سخت افضاسحبضَد ٍ  حبل گَاّي ًوبيٌذُ ٍ هتػذيبى دفبتش ثجت ًبم غبدس هي .12

 ضَد. ى تحَيل دادُ هيهتػذيب

 گشدد. سسيذ گَاّي دسيبفت ضذُ ٍ وليِ هذاسن ثبيگبًي هي .13
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 (RA-IM-P2-2هجَظ تاسيس زفاتط ثبت ًام) توسيسًوَزاض  .2.2.7.3

    

ماً تبث طتفز سيسات ظَجه سيسوت  ضاسه ٍ تساَذضز ِئاضا  ضاسه يلكش يسضطب

 تسا لهاك  ضاسه ايآ

 قاًَ عفض ٍ  ضاسه ليوكتيضاقته ِب  قاًَ مالعا

طيذ  

ُسٌياوً ِب  ضاسه تفايضز سيسض ِئاضا

يضاقته تساَذضز يسضطب

ماً تبث طتافز تيطيسه یطيگ  ضاعگ سٌيآطف

ماً تبث طتافز تيطيسه  ضاعگ يسضطب

 ماً تبث طتفز يّاَگ ايآ
 ززطگ سيسوت

ماً تبث طتافز يسضظاب سٌيآطف

ماً تبث طتافز تيطيسه  ضاعگ ِيْت

ِلب  

 نّا ت طيي ت ِب ظايً ايآ
 زضاز ِهاً

ِيًْ نّا ت   ِهاً  سيسوت  ظَجه 

ِلب  

ِهاً نّا ت یاضها ٍ  طت ه ِسلج ليك ت

ِلب  

طيذ  

ماً تبث طتافز طيسه ِب  البا

 سيسج  ظَهآ ِب ظايً ايآ
 زضاز

ِهاٌقفاَت يته يسضطب

 ظَهآ سٌيآطف

ِلب  
طيذ  

يشظَهآ يّاَگ سيسوت سٌيآطف

يسطتسز تيطيسه سٌيآطف

يّاَگ یٍا  ضاعفا ترس ٍ  ضاسه ليَحت

يّاَگ سيسض تفايضز

ىايا 

يضاقته ِب تساَذضز زض  ضاعگ ِئاضا
طيذ ِلب   

 قاًَ عفض ُاطوّ ِب ط ً سيسجت تساَذضز ِئاضا

شيخ  ِجيتً ِب تبسً ايآ 
 زضاز  اطتعا

طيذ  

ِلب  

 ُزطك  اطتعا لاحب ات ايآ
 تسا

*

*

*

*

 طتفز يگسٌياوً
ماً تبث

تضا ً ٍ يگٌّاوّ ٍُطگ  سيلك تذاسطيظ تًٍاعه
يهَوع

ماع يًايه عكطه
ماً تبث طتافز سيسات ظَجه سيسوت سٌيآطف

RA-IM-P2-2

*

*

اْتسايس ٍُطگ

طتافز يّاَگ ضٍسص سٌيآطف

 ضاسه يًاگياب سٌيآطف
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 زضذَاست سطٍيس جسيس .2.3

، داسًذُ هدَص ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم دسغَس  اسائِ سشٍيس خذيذ تَسف  هشوض غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي هيبًي عبم

 .سشٍيسْبي هَسد ً ش ًوبيذالذام ثِ اسائِ ، پس اص وست هدَص هيبًي عبمهَافمت هشوض سپساحشاص ضشايف ٍ  ثبتَاًذ  هي

 زفاتط ثبت ًامًوايٌسگي جْت زضذَاست سطٍيس جسيس شطايظ ٍ اهكاًات  .2.3.1

الصم ثشاي دسيبفت سشٍيس خذيذ  ٍ اهىبًب  دسغَس  اؾبفِ ضذى سشٍيس خذيذ، دفتش ثجت ًبم هَظف است ضشايف

 فشاّن ًوبيذ.(GICA-RA2G-E-F1 فشم هكبثك ثب)سا 

 ًوايٌسگي زفتط ثبت ًامجْت زضذَاست سطٍيس جسيس تجْيعات فٌي ٍ ازاضی هَضز ًياظ  .2.3.2

دسغَس  اؾبفِ ضذى سشٍيس خذيذ، دفتش ثجت ًبم هَظف است تدْيضا  فٌي الصم ثشاي دسيبفت سشٍيس خذيذ سا 

  فشاّن ًوبيذ.(GICA-RA2G-E-F1 فشم هكبثك ثب)

 هجَظ ًوايٌسگي زضذَاست سطٍيس جسيسهَضز ًياظ جْت  اقساهات .2.3.3

َص دفتش ثجت ًبم اًدبم دٌّذ، ضبهل اسائِ دسخَاست توذيذ هدَص، ثشسسي الذاهبتي وِ الصم است هتمبؾيبى خْت توذيذ هد

اهىبًب  ٍ تدْيضا  الصم ٍ دسغَس  لضٍم فشاّن آٍسدى هَساد هَسد ًيبص خْت دفتش ثجت ًبم، توذيذ تفبّن ًبهِ ثب هشوض هيبًي 

 (3)هكبثك ثب ضىل ضوبسُ ثبضذ.  عبم ٍ هعشفي هتػذيبى دفتش ثجت ًبم خْت توذيذ هذاسن ٍ هتػذيبى خذيذ خْت آهَصش هي

 

 3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

اسائِ دسخَاست 
 سشٍيس خذيذ

آهبدُ سبصي 
دفتش ثجت ًبم 
 خْت ثبصسسي

 اهؿبي الحبليِ
اخز گَاّيٌبهِ دٍسُ 

 آهَصضي
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 با زضذَاست سطٍيس جسيس فطهْای هطتبظ    .2.3.4

 ًوبيذ: سا اسائِ هي دسخَاست سشٍيس خذيذًبم ٍ ضوبسُ فشم ّبي هَسد ًيبص خْت  (3)خذٍل ضوبسُ خذٍل ريل 

 شواضُ فطم ًام فطم اقسام هَضز ًياظ ضزيف

1 
 اسائِ دسخَاست 

 سشٍيس خذيذ

 هشثَقِ دٍلتي سبصهبى سَي اصسشٍيس خذيذ  دسخَاست فشم 

 هخػَظ هتػذيبى خذيذ( هتػذيبى غذٍس گَاّي هعشفي فشم( 

 هخػَظ هتػذيبى  هتػذيبى غذٍس گَاّي هعشفي فشم(

 لذيوي(

 سشٍيس خذيذ اسائِ ثشاي سبصهبى تَخيْي قشح 

 

ًوبيٌذُ تبم االختيبس ٍ هتػذيبى دفبتش  ضغلي ٍ تحػيلي سَاثك ضشحاسائِ ّوشاُ *

 الضاهي هي ثبضذ.

 GICA-RA2G-NS-F1 

 GICA-RA2G-R-F2 

 GICA-RA2G-R-F3 

 GICA-RA2G-R-F4 

 

2 
 آهبدُ سبصي دفتش ثجت ًبم 

 خْت ثبصسسي

  

   تفبّن ًبهِ الحبليِ  تفبّن ًبهِالحبليِ اًعمبد  3

4 
 االختيبس تبم ًوبيٌذُفشم گَاّيٌبهِ آهَصضي   اخز گَاّيٌبهِ دٍسُ آهَصضي

 فشم گَاّيٌبهِ آهَصضي هتػذيبى غذٍس گَاّي 

 GICA-RA2G-TC-F1 
 GICA-RA2G-TC-F1 

 3 جسٍل
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 (RA-IM-P2-3زفاتط ثبت ًام) زضذَاست سطٍيس جسيسفطآيٌس  .2.3.5

 (RA-IM-P2-3زفاتط ثبت ًام) زضذَاست سطٍيس جسيسّسف فطآيٌس  .2.3.5.1

ايي فشآيٌذ تٌْب ثشاي داسًذگبى هدَص دفتش ثجت  ثبضذ. دفتش ثجت ًبم هي خذيذدسخَاست سشٍيس ّذف اص ايي فشآيٌذ 

 ثبضذ. داساي اعتجبس هي هبُ لجل اص پبيبى اعتجبس هدَص 3حذاوثشًبم 

 (RA-IM-P2-3زفاتط ثبت ًام) زضذَاست سطٍيس جسيسشطح فطآيٌس  .2.3.5.2

بسائِ ٍاحذ دفبتش ثجت ًبهسا ثِ  دسخَاست سشٍيس خذيذهذاسن الصم خْت پس اص هكبلعِ آييي ًبهِ، ًوبيٌذُ دفتش ثجت ًبم  .1

 ًوبيذ.

اعالم هي  ًوبيٌذُثشسسي ضىلي هذاسن غَس  هي گيشد. دسغَس  ًبلع ثَدى هذاسن، فْشست ًَالع ثِ  دس هشحلِ ثعذ .2

 ًوبيذ.گشدد تب هتمبؾي الذام ثِ سفع ًَالع ٍ اسائِ هذاسن 

 اسائِ هي گشدد. ًوبيٌذُثِ دسغَستيىِ هذاسن وبهل ثبضذ، سسيذ دسيبفت هذاسن  .3

ذاضتِ ًًبم سا  اهىبى اسائِ سشٍيس/ سشٍيسْبي هَسد ً ش ثِ دفتش ثجت هشوض دسغَستيىِپس اص ثشسسي دسخَاست ًوبيٌذُ،  .4

 گشدد. اعالم هي ًوبيٌذُسد دسخَاست ثِ ثبضذ، 

سشٍيس اسائِ ًوبيذ ثِ ًوبيٌذُ خْت اسائِ هَاسدي وِ الصم است دفتش ًوبيٌذگي  ،دسغَس  اهىبى اسائِ سشٍيس تَسف هشوض .5

 گشدد. اعالم هي

هَسد ثشسسي لشاس  ٍاحذ دفبتش ثجت ًبمگضاسش ثبصسسي تَسف گيشد ٍ  فشآيٌذ ثبصسسي اص ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم غَس  هي .6

 گيشد. هي

ذيذ ً ش)يه دسخَاست تدسد دسخَاست ثِ ًوبيٌذُ اعالم هيگشدد، ًوبيٌذُ اهىبى چٌبًچِ اهىبًب  الصم تْيِ ًطذُ ثبضذ،  .7

 داسد.   هشتجِ(

 گشدد. تْيِ ٍ تٌ ين هيتَسف گشٍُ سيبستْب ًبهِ  تفبّنالحبليِ ، هثجت ثَدى ًتيدِ ثبصسسيدسغَس   .8

 گشدد. اثالغ هي ٍاحذ دفبتش ثجت ًبمالحبليِ ثِ اهؿبي دٍقشف سسيذُ ٍ ثِ  .9

غَس  دس گشٍُ ، غذٍسگَاّي دستشسي ٍ هذيشيت دستشسي خْت آهَصش سشٍيس خذيذ حبل فشآيٌذّبي آهَصش .10

 گيشد. هي

ٍ سسيذ آى اص  گشدد هذاسن ٍ سخت افضاس حبٍي گَاّي دستشسي ثشاي سشٍيس خذيذ ثِ ًوبيٌذُ ٍ هتػذيبى اسائِ هي .11

 گشدد. ًوبيٌذُ ٍ هتػذيبى دسيبفت هي

 گشدد. وليِ هذاسن ثبيگبًي هي .12
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 (RA-IM-P2-3ثبت ًام)زفاتط  زضذَاست سطٍيس جسيسًوَزاض  .2.3.5.3

    

ماً تبث طتفز سيسج سيٍطس تساَذضز ِئاضا  ضاسه يلكش يسضطب

 تسا لهاك  ضاسه ايآ

 قاًَ عفض ٍ  ضاسه ليوكتُسٌياوً ِب  قاًَ مالعا

طيذ  

ُسٌياوً ِب  ضاسه تفايضز سيسض ِئاضا

ِلب  

ُسٌياوً تساَذضز يسضطب

 سيٍطس ِئاضا ىاكهاعكطه ايآ
 زضاز اض سيسج

ُسٌياوً ِب مظ  زضاَه ٍ يًاهظ ُظاب مالعا

ِلب  

يسضظاب سٌيآطف

ُسٌياوً ِب تساَذضز زض مالعا
طيذ  

يسضظاب  ضاعگ يسضطب

 تب ه يسضظاب ِجيتًايآ
 تسا  

ِيقاحلا ني ٌت ِيقاحلا یاضها

ماً تبث طتافز طيسه ِب  البا

ِلب  

 ظَهآ سٌيآطف

يسطتسز يّاَگ ضٍسص سٌيآطف

يّاَگ یٍا  ضاعفا ترس ٍ  ضاسه ليَحت

يّاَگ سيسض تفايضز

يسطتسز تيطيسه سٌيآطف

ىايا 

ِلب  

 قاًَ عفض ُاطوّ ِب ط ً سيسجت تساَذضز ِئاضا

طيذ  ِجيتً ِب تبسً ايآ 
 زضاز  اطتعا

 ُزطك  اطتعا لاحب ات ايآ
 تسا

طيذ  

طيذ  

 ضاسه يًاگياب سٌيآطف

ِلب  

*

*

*

*

 طتفز يگسٌياوً
ماً تبث

ماع يًايه عكطه

*

*

تضا ً ٍ يگٌّاوّ ٍُطگ اْتسايس ٍُطگ  سيلك تذاسطيظ تًٍاعه
يهَوع

ماً تبث طتافز  سيسج سيٍطس تساَذضز سٌيآطف
RA-IM-P2-3

تساَذضز زض مالعا
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 ًام ثبت زفاتط ًوايٌسگي سطٍيس تعليق .2.4

 ثستِ ،يبًيه هشوض يب ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم  تَسف ًبم ثجتي ٌذگيًوب حيغح خذهت اسائِ اهىبى عذم عيتطخ دسغَس 

  . ذيدسآ كيتعل حبلت ثِي ٌذگيًوب دس سشٍيسْبي چٌذ يب وليِ است هوىي هَسد، ثِ

  زفاتط ثبت ًام سطٍيستعليق  .2.4.1

دسغَس  ثشٍص هطىل دس اسائِ خذهب  تَسف هشوض هيبًي عبم، ايي هشوض سشٍيسْبي دفبتش ثجت ًبم سا تب سفع اضىبل، 

 سسبًذ. هي ثِ اقالع ًوبيٌذگيْبي دفتش ثجت ًبم سا اص لجل تعليك سشٍيس  ،آٍسد. هشوض هيبًي عبم ثِ حبلت تعليك دس هي

 زفتط ثبت ًام تعليق سطٍيسَضز ًياظ جْت ه اقساهات .2.4.1.1

دس اسائِ خذهب  تَسف هشوض هيبًي عبم، ايي هشوض سشٍيسْبي دفبتش ثجت ًبم اعن اص فٌي ٍ سيبستي دسغَس  ثشٍص هطىل 

اثالغيِ تعليك سشٍيسْب تَسف هشوض هيبًي عبم ثِ اهؿبي هعبًٍت صيشسبخت  آٍسد.  سا تب سفع اضىبل، ثِ حبلت تعليك دس هي

 ثبضذ. وليذعوَهي ٍ اهٌيت اقالعب  تدبسي هي

 فطهْای هطتبظ    .2.4.1.2

 ًوبيذ: ًبم ٍ ضوبسُ فشم ّبي هَسد ًيبص خْت اخز هدَص ًوبيٌذگي سا اسائِ هي (4)خذٍل ضوبسُ خذٍل ريل 

 شواضُ فطم ًام فطم اقسام هَضز ًياظ ضزيف

1 
هشوض  تعليك سشٍيساثالغيِ 

 ْبًوبيٌذگي هيبًي عبم ثِ 
 هشوضهيبًي عبم سَي اصسشٍيس  تعليك ثالغيِا فشم  GICA-RA2G-S-F1 

 4 جسٍل
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 سطٍيس تَسظ ًوايٌسگي زفاتط ثبت ًام)تَقف(ذَاست تعليق زض .2.4.2

. دفتش 2.4.1ثٌذ ثشٍص هطىل دس اسائِ ّشيه اص سشٍيسْب تَسف دفتش ثجت ًبم، ثب تَخِ ثِ ضشايف هٌذسج دس دسغَس  

تَاًٌذ  سشٍيسْب ًوبيذ .دفبتش ثب وست هَافمت هشوض هيبًي عبم، پس اص احشاص ضشايف الصم هيتَاًذ الذام ثِ دسخَاست تعليك  هي

 .فعبليت خَد سا اص سش گيشًذ

 سطٍيس تَسظ ًوايٌسگي زفاتط ثبت ًام )تَقف(زضذَاست تعليقشطايظ  .2.4.2.1

ًجبضذ، هسئَل دفتش ثجت ًبم لبدس ثِ اسائِ ّشيه اص سشٍيسْب  ريل،چٌبًچِ دفتش ثجت ًبم ثِ دليل ثشٍص يىي اص هَاسد 

، لبثل ٍاحذ دفبتش ثجت ًبمهَافمت تعليك سشٍيس / سشٍيسْبي هَسد ً ش پس اص تَاًذ الذام ثِ اسائِ دسخَاست تعليك ًوبيذ.  هي

 اخشا خَاّذ ثَد.

  2.1.1ٍخَد اضىبل ٍ ًمع دس ضشايف ٍ اهىبًب  ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم هكبثك ثب هٌذسخب  ثخص  

  ٍ 2.1.2ًمع دس تبهيي تدْيضا  فٌي ٍ اداسي هٌبست هكبثك ثب هٌذسخب  ثخص ٍخَد اضىبل  

 عذم حؿَس وبسضٌبس دفتش ثجت ًبم  

الصم است سشٍيسي وِ تَخِ: چٌبًچِ وبسضٌبس )هتػذي( دفتش ثجت ًبم ثِ ّش دليل اهىبى حؿَس دس دفتش سا ًذاضتِ ثبضذ، 

 ت تعليك دسآيذ.ثِ حبلاسائِ ًطذُ ٍ ضَد  تَسف وبسضٌبس هشثَـ اًدبم هي

تَسظ سطٍيس )تَقف(تعليق زضذَاست هَضز ًياظ جْت  اقساهات .2.4.2.2

 ًوايٌسگي زفتط ثبت ًام

 ثبيست ًسجت ثِ اًدبم هَاسد ريل الذام ًوبيذ. ًوبيٌذُ يب هسئَل دفتش ثجت ًبم هي

 

 4 شكل

 

 

 

 

اسائِ دسخَاست تعليك 
 سشٍيس 

آهبدگي دفتش ثجت ًبم 
دسغَس  )خْت ثبصسسي
 (ًيبص

 دسيبفت اثالغ تعليك

ًػت فْشست سشٍيسْبي 
دسحبل تعليك دس تبثلَي 

 اعالًب  دفتش
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 سطٍيس تَسظ ًوايٌسگي )تَقف( با زضذَاست تعليق فطهْای هطتبظ    .2.4.2.3

 ًوبيذ: سا اسائِ هيسشٍيس تعليك دسخَاست ًبم ٍ ضوبسُ فشم ّبي هَسد ًيبص خْت  (4)خذٍل ضوبسُ خذٍل ريل 

 شواضُ فطم ًام فطم اقسام هَضز ًياظ ضزيف

 تعليكاسائِ دسخَاست  1
 تعليك ثب ٍخَد اضىبل ٍ ًمع سبختوبى / فٌي دسخَاست فشم 

 دليل عذم حؿَس وبسضٌبس دفتشتعليك ثِ  دسخَاست فشم 
 GICA-RA2G-S-F2 

 4 جسٍل
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-RA-IMزفاتط ثبت ًام) سطٍيس تَسظ ًوايٌسگي)تَقف(زضذَاست تعليق فطآيٌس  .2.4.2.4

P2-4-2) 

-RAزفاتط ثبت ًام) سطٍيس تَسظ ًوايٌسگي)تَقف(زضذَاست تعليق ّسف فطآيٌس  .2.4.2.5

IM-P2-4-2) 

 ثبضذ. اص سشٍيسْبي دفتش ثجت ًبم هي ّذف اص ايي فشآيٌذ تعليك يه يب چٌذ سشٍيس

-RAزفاتط ثبت ًام) سطٍيس تَسظ ًوايٌسگي)تَقف(زضذَاست تعليق شطح فطآيٌس  .2.4.2.6

IM-P2-4-2) 

بسائِ ٍاحذ دفبتش ثجت ًبهسشٍيس سا ثِ تعليك پس اص هكبلعِ آييي ًبهِ، هذاسن الصم خْت دسخَاست ًوبيٌذُ دفتش ثجت ًبم  .1

 ًوبيذ.

اعالم هي  ًوبيٌذُدس هشحلِ ثعذ ثشسسي ضىلي هذاسن غَس  هي گيشد. دسغَس  ًبلع ثَدى هذاسن، فْشست ًَالع ثِ  .2

 گشدد تب هتمبؾي الذام ثِ سفع ًَالع ٍ اسائِ هذاسن ًوبيذ.

 اسائِ هي گشدد. ًوبيٌذُدسغَستيىِ هذاسن وبهل ثبضذ، سسيذ دسيبفت هذاسن ثِ  .3

چٌبًچِ دسخَاست تعليك سد ضَد، سد دسخَاست ثِ ًوبيٌذُ گشدد،  هشوض اعالم هيدسخَاست تعليك سشٍيس ثِ هعبًٍت  .4

 گشدد، ًوبيٌذُ اهىبى اسائِ دسخَاست تدذيذ ً ش )حذاوثش يه ثبس( داسد. اعالم هي

گيشد ٍ  سشٍيس ثِ گشٍُ عوليبتي فشآيٌذ ثشداضتي دستشسي تَسف گشٍُ اهَس عوليبتي اًدبم هيدسغَس  هَافمت ثب تعليك  .5

 گشدد. اعالم هي احذ دفبتش ثجت ًبمٍثِ 

داسد ٍ پس اص اقالع سسبًي دس پَستبل، فشآيٌذ ثبيگبًي هذاسن  تعليك سشٍيس سا ثِ ًوبيٌذگي اعالم هي ٍاحذ دفبتش ثجت ًبم .6

 گيشد. غَس  هي
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زفاتط ثبت  سطٍيس تَسظ ًوايٌسگي)تَقف(زضذَاست تعليق ًوَزاض  .2.4.2.6.1

 (RA-IM-P2-4-2ًام)

    

 ضاسه يلكش يسضطب ضاسه ُاطوّ ِب سيٍطس قيلعت تساَذضز ِئاضا

 تسا لهاك  ضاسه ايآ

 قاًَ عفض ٍ  ضاسه ليوكتيگسٌياوً لَ سه ِب  قاًَ مالعا

طيذ  

عكطه تًٍاعه ِب قيلعت تساَذضز مالعا

قيلعت تساَذضز يسضطب

 سيٍطس قيلعت اب ايآ
 زَش يه تقفاَه

سيٍطس قيلعت  البا

ِلب  

يگسٌياوً ِب قيلعت  البايسطتسز يتشازطب مالعا

لاتضَ  ضز يًاسض  العا

 ضاسه يًاگياب سٌيآطف

ىايا 

قيلعت تساَذضز زض مالعا
طيذ  

 ِجيتً ِب تبسً ايآ
 زضاز  اطتعا

 قاًَ عفض ُاطوّ ِب ط ً سيسجت تساَذضز ِئاضا

ِلب  

طيذ  

ُسٌياوً ِب  ضاسه تفايضز سيسض ِئاضا

ِلب  

طيذ  

ِلب  

 ُزطك  اطتعا لاحب ات ايآ
 تسا

*

*

*

*

*

*

 طتفز يگسٌياوً
ماً تبث

ماع يًايه عكطه

تضا ً ٍ يگٌّاوّ ٍُطگ  سيلك تذاسطيظ تًٍاعه
يهَوع

يتايلوع ضَها ٍُطگ

 ظسَت قيلعت سيٍطس تساَذضز سٌيآطف
ماً تبث طتافز

RA-IM-P2-4-2

يسطتسز تيطيسه سٌيآطف
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 ضفع تعليق سطٍيس زفتط ثبت ًام .2.5

 هشوض غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي عبم ، دسغَس  ٍخَد ضشايف سفع تعليك،هٌدش ثِ تعليك اضىبلپس اص ثشقشف ضذى 

 وٌذ. سشٍيسْبي دفتش ثجت ًبم سا اص حبلت تعليك خبسج هي

 ثبت ًامتط جْت ضفع تعليق سطٍيس زفاشطايظ ٍ اهكاًات  .2.5.1

هَسد ٍ فع پس اص سسْب ٍ ... ثبضذ، چٌبًچِ اعالم تعليك اص سَي هشوض هيبًي عبم ٍ ثِ دليل ثشٍص اضىبل، ثِ سٍصسسبًي سشٍي .1

 ضَد. ، سشٍيسْب اص سش گشفتِ هيهشوض هيبًي عبم تَسف اهىبى اسائِ سشٍيس

 اسائِ سشٍيساص سشگيشي بدگي دفتش خْت ًبم ثبضذ، ثب اعالم آه چٌبًچِ تعليك سشٍيس ثِ دسخَاست ًوبيٌذگي دفتش ثجت .2

 ثب سفع تعليك هَافمت هي گشدد.

پس اص الذام ًوبيٌذگي دسغَستيىِ تعليك سشٍيس ثِ دليل دسخَاست ثبصسس هشوض هيبًي هيبًي عبم غَس  پزيشفتِ ثبضذ،  .3

فعبليت ٍخَد  سسي ٍ گضاسش هثجت ثبصسس اهىبى ثشداضت تعليك ٍ اص سشگيشي ثشًَالع ٍ اعالم ثِ هشوض تٌْب ثب خْت سفع 

 داسد.

 تعليق سطٍيس ًوايٌسگي ضفعبا  فطهْای هطتبظ    .2.5.2

 ًوبيذ: سا اسائِ هيدسخَاست تعليك سشٍيس ًبم ٍ ضوبسُ فشم ّبي هَسد ًيبص خْت  (4)خذٍل ضوبسُ خذٍل ريل 

 شواضُ فطم ًام فطم اقسام هَضز ًياظ ضزيف

  GICA-RA2G-S-F4 فشم دسخَاست سفع تعليك ًوبيٌگي دفتش ثجت ًبم  دسخَاست سفع تعليك 1

 عالى سفع تعليكا 

 هشثَـ ثِ تعليك اعالم ضذُ تَسف هشوض هيبًي اعالى سفع تعليك  فشم(

 عبم(

 اعالى سفع تعليك پس اص ثبصسسي فشم 

  فشم اعالى سفع تعليك پس اص دسخَاست دفتش)دسخَاست تعليك اص

 دفتش ثجت ًبم ثَدُ(سَي 
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 (RA-IM-P2-5زفاتط ثبت ًام)ضفع تعليق سطٍيس فطآيٌس  .2.5.3

 (RA-IM-P2-5زفاتط ثبت ًام) ضفع تعليق سطٍيسّسف فطآيٌس  .2.5.3.1

 ثبضذ. تعليك يه يب چٌذ سشٍيس اص سشٍيسْبي دفتش ثجت ًبم هيسفع ّذف اص ايي فشآيٌذ 

 (RA-IM-P2-5زفاتط ثبت ًام) ضفع تعليق سطٍيسشطح فطآيٌس  .2.5.3.2

 گشدد. اسائِ هي ٍاحذ دفبتش ثجت ًبماثتذا دسخَاست سفع تعليك سشٍيس ثِ  .1

 سٍين. هي 5چٌبًچِ دسخَاست تعليك تَسف ًوبيٌذگي ثجت ًبم اسائِ ًطذُ ثبضذ ثِ هشحلِ   .2

لػي ٍخَد گيشد، اگش ًَا دسغيشايٌػَس  )دسخَاست تعليك تَسف دفتش ثَدُ( هذاسن هَسد ثشسسي لشاس هي .3

گشدد.ًوبيٌذُ پس اص تىويل هذاسن ٍ سفع  داضت، فْشست ًَالع خْت سفع ثِ ًوبيٌذُ دفتش ثجت ًبم اعالم هي

 ًوبيذ. ًمع هذاسن الصم سا اسئِ هي

 گشدد. دسغَس  وبهل ثَدى هذاسن سسيذي دال ثش دسيبفت هذاسن ثِ هتمبؾي اسائِ هي .4

سيبست هشوض الذام ثِ اثالغ ثشگطت دستشسيْبي ًوبيٌذگي گشدد،  دسخَاست حزف تعليك ثِ هذيشيت اعالم هي .5

 ًوبيذ. هَسد ً ش هي

 گيشد. فشآيٌذ هذيشيت دستشسي تَسف گشٍُ اهَس عوليبتي هشوض اًدبم هي .6

ٍ اص سشگيشي اسائِ سشٍيس تَسف ًوبيٌذگي ثِ تبييذ گشٍ گشدد  سفع تعليك ثِ ًوبيٌذگيْبي هَسد ً ش اثالغ هي .7

 سسذ. ً بس  هي

 گيشد. ًي دسخػَظ سفع تعليك اص قشيك ٍة سبيت غَس  هياقالع سسب .8

 ضَد. فشآيٌذ ثبيگبًي خْت ثبيگبًي هذاسن اًدبم هي .9
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 (RA-IM-P2-5زفاتط ثبت ًام) فطآيٌس ضفع تعليق سطٍيسًوَزاض  .2.5.3.3

قيلعت فص  مالعا

طتافز یاْيگسٌياوً ِب قيلعت عفض مالعا

اْيسطتسز ت گطب   البا

 ضاسه يًاگياب سٌيآطف

ماً تبث طتفز ِب سيٍطس ِئاضا یطيگطس ظا سييات

عكطه تياس  ٍ ضز يًاسض  العا

عٍشض

 ضاسه ُاطوّ ِب سيٍطس قيلعت عفض تساَذضز ِئاضا

 ضاسه يلكش يسضطب

 تسا لهاك  ضاسه ايآ

 قاًَ عفض ٍ  ضاسه ليوكتُسٌٌك تساَذضزا ِب  قاًَ مالعا

 ِلب

 طيذ

ُسٌٌك تساَذضز ِب  ضاسه تفايضز سيسض ِئاضا

 ِلب

تضا ً ٍ يگٌّاوّ ٍُطگ

يسطتسز تيطيسه سٌيآطف

 ظسَت قيلعت تساَذضز ايآ
 تسا ُزَب ُسش ِئاضا طتفز

 طيذ

ماً تبث طتفز يگسٌياوً

*

*

*

*

ماع يًايهعكطه سييض يتايلوع ضَها ٍُطگ

ماع يًايه عكطه  ظسَت قيلعت سيٍطس تساَذضز سٌيآطف
ماً تبث طتافز
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 ابغال هجَظ تاسيس زفتط ثبت ًام .2.6

 :گشدد يه اثكبلي بًيه هشوض تَسف شيص هَاسد اص هيّش ثشٍص دسغَس  ًبم ثجتي ٌذگيًوب هدَص

 ُتفبّن ًبهِ ،اخشايي ًبهِ يييآ ضبهلي لبًًَ هَاسد ثب ًبم ثجتي ٌذگيًوبي تْبيفعبل دس تكبثك عذم ّشگًَِ هطبّذ 

  ًبم ثجت دفبتشيي اخشا سٍش ٍ سٍالْب ٍ ييوبثيف

  سَي ًوبيٌذُ ٍ هَافمت هشوض هيبًيدسخَاست اثكبل هدَص ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم اص 

 زفاتط ثبت ًامابغال هجَظ ًوايٌسگي شطايظ  .2.6.1

 ُوِ هَسد تبييذ ثبصسس هشوض هيبًي عبم لشاس ي لبًًَ هَاسد ثب ًبم ثجتي ٌذگيًوبي تْبيفعبل دس تكبثك عذم ّشگًَِ هطبّذ

 گشدد. دفتش ثجت ًبم هياثكبل هدَص ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم آًْب سا ثشقشف ًٌوبيذ، هٌدش ثِ ثگيشد ٍ 

  ِثب ايي  ٍ هشوض هيبًيذگي دفتش ثجت ًبم اص سَي ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم غَس  ثگيشد دسخَاست اثكبل هدَص ًوبيٌچٌبًچ

 گشدد. هدَص دفتش ثجت ًبم اثكبل هيدسخَاست هَافمت ًوبيذ، 

 هجَظ ًوايٌسگيابغال هَضز ًياظ جْت  اقساهات .2.6.2

 ثبضذ: ثِ ضشح ريل هي، گيشددفتش ثجت ًبم اًدبم هدَص  اثكبلالذاهبتي وِ الصم است خْت 

 

 

 

 

 

 

 

اسائِ دسخَاست اثكبل  
 هدَص

ثشسسي دسخَاست  
 تَسف هشوض هيبًي

دسخَاست اثكبل  
گَاّي ّبي 
 الىتشًٍيىي

 دسيبفت تبييذيِ اثكبل
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 فطهْای هطتبظ با ابغال هجَظ ًوايٌسگي .2.6.3

 ًوبيذ: سا اسائِ هي اثكبل هدَصًبم ٍ ضوبسُ فشم ّبي هَسد ًيبص خْت  (5)خذٍل ضوبسُ خذٍل ريل 

 شواضُ فطم ًام فطم اقسام هَضز ًياظ ضزيف

 اثكبل هدَصاسائِ دسخَاست  1
 ٍاحذ دفبتش ثجت ًبماثكبل  دسخَاست فشم 

 ًوبيٌذُاثكبل  دسخَاست فشم 
 GICA-RA2G-R-F2 

 - - ثشسسي وبسضٌبسي دسخَاست اثكبل هدَص 2

  GICA-RA2G-R-F3 فشم دسخَاست اثكبل گَاّي  دسخَاست اثكبل گَاّي الىتشًٍيىي 3

 اثكبل هدَص 4
 فشم اثكبل هدَص 

 فشم حزف دستشسي 
 GICA-RA2G-R-F1 

 5 جسٍل
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 (RA-IM-P2-4-6فطآيٌس ابغال هجَظ ًوايٌسگي زفاتط ثبت ًام) .2.6.4

 (RA-IM-P2-6ّسف فطآيٌس ابغال هجَظ ًوايٌسگي زفاتط ثبت ًام) .2.6.5

 ثبضذ. ّذف اص ايي فشآيٌذ اثكبل هدَص ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم هي

 (RA-IM-P2-6شطح فطآيٌس ابغال هجَظ ًوايٌسگي زفاتط ثبت ًام) .2.6.6

 ًوبيذ. هيبسائِ ٍاحذ دفبتش ثجت ًبهسا ثِ  اثكبلثبضذ، هذاسن الصم خْت دسخَاست  داضتِدسخَاست اثكبل چٌبًچِ ًوبيٌذُ  .10

دس هشحلِ ثعذ ثشسسي ضىلي هذاسن غَس  هي گيشد. دسغَس  ًبلع ثَدى هذاسن، فْشست ًَالع ثِ ًوبيٌذُ اعالم هي  .11

 الذام ثِ سفع ًَالع ٍ اسائِ هذاسن ًوبيذ. ًوبيٌذُگشدد تب 

 دسغَستيىِ هذاسن وبهل ثبضذ، سسيذ دسيبفت هذاسن ثِ ًوبيٌذُ اسائِ هي گشدد. .12

سپس گضاسضْب ثِ ّوشاُ  د.ضَ هي(ٍاحذ دفبتش ثجت ًبم)تَسف گضاسش گيشي  ،بي ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبمْاص سًٍذ فعبليت .13

 گيشد. يبًي عبم لشاس هيدسخَاست هتمبؾي هَسد ثشسسي سيبست هشوض ه

 پزيشد. فشآيٌذ ٍاگزاسي هدَص ٍ سپس ثبيگبًي هذاسن اًدبم هيچٌبًچِ هشوض هيبًي عبم اهىبى اثكبل هدَص سا ًذاضتِ ثبضذ،  .14

 پزيشد. ٍ فشآيٌذ پبيبى هي

 وٌذ. كبل هدَص دفتش سا اثالغ هياثسييس هشوض دسغَس  اهىبى اثكبل،  .15

 ًوبيذ. هي ٍاحذ دفبتش ثجت ًبمگشٍُ عوليبتي، الذام ثِ حزف دستشسي ٍ اعالم حزف  ثِ  .16

سسبًذ . دفتش هَظف ثِ ثشداضتي  اثكبل هدَص سا ثِ اقالع ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم هي ٍاحذ دفبتش ثجت ًبمدس ايي هشحلِ  .17

 تبثلَ ٍ سپس اقالع سسبًي تَلف عوليب  ثِ هشوض هيجبضذ.

 گشدد ٍ هذاسن خْت ثبيگبًي  ثجت ًبم دس ٍة سبيت هشوض هيبًي عبم اعالم هياثكبل هدَص دفتش  .18
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 (RA-IM-P2-6زفاتط ثبت ًام)ابغال هجَظ ًوايٌسگي ًوَزاض زضذَاست  .7.6.2

    

ِلب  

 ضاسه يلكش يسضطب ضاسه ُاطوّ ِب ظَجه لاغبا تساَذضز ِئاضا

 تسا لهاك  ضاسه ايآ

 قاًَ عفض ٍ  ضاسه ليوكتُسٌٌك تساَذضز ِب  قاًَ مالعا

طيذ  

ُسٌٌك تساَذضز ِب  ضاسه تفايضز سيسض ِئاضا

ِلب  

تضا ً ٍ يگٌّاوّ ٍُطگ
 ماً تبث طتفز لَ سه    ايآ
 ِئاضا ظَجه لاغبا تساَذضز

 تسا ُزَوً

يتيطيسه یطيگ  ضاعگ

 لاغبا ىاكها عكطه ايآ
 زضاز اض ظَجه

یطيگ نيو ت تْج  ضاسه ِيلك ِئاضا تساَذضز ٍ اْشضاعگ يسضطب

ماً تبث طتفز ظَجه لاغبا  البا

ِلب  

اْيسطتسز فص  مالعا

يسطتسز فص  سٌيآطف

ماً تبث طتفز یَلبات يتشازطبماً تبث طتفز ظَجه لاغبا مالعا

عكطه تياس  ٍ ضز يًاسض  العا

 ضاسه يًاگياب سٌيآطف

عكطه ِب يًاسض  العا

ىايا 

طيذ  

طيذ  

ظَجه یضاصگاٍ سٌيآطف

*

*

*

*

*

*

ماع يًايه عكطه تسايض يتايلوع ضَها ٍُطگ

ماع يًايه عكطه ماً تبث طتافز سيسات ظَجه لاغبا سٌيآطف
RA-IM-P2-6
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 باظضسي ًوايٌسگي زفتط ثبت ًام  .2.7

، ًبهِ ضيَُ ايي هفبد ثب اقالعب ي ىيالىتشًٍ پشداصش ٍ ًبم ثجت خذهب  ِياسا دس سا ًوبيٌذُ عولىشد يبًيه هشوضثبصسسيي 

 وليِ هستٌذا  ٍ لَاًيي .ًوبيذهي ي ضيهو ٍ دادُ كيتكج ،حَصُ ايي هشتجف هستٌذا  سبيش ٍ هيبًي هشوض اخشايي العول دستَس

 .ذض خَاّذاسائِ دفبتش ثجت ًبم گبى ًوبيٌذ ثِ هيبًي هشوض تَسفٍ پس اص آى  هدَص غذٍس ٌّگبم دس

 باظضسي اظ ًوايٌسگيْا تٌاٍ  .2.7.1

ادٍاسي )ثشاسبس صهبًجٌذيْبي هعيي ( ٍ غيش ادٍاسي )ثِ غَس  تػبدفي ٍ ثذٍى اقالع ثبصسسي اص دفبتش ثجت ًبم ثِ دٍ ضيَُ 

 لجلي ًوبيٌذگي( غَس  هي گيشد.

 َّيت ٍ صال يت باظضس .2.7.2

ٍ دس صهبى ثبصسسي  وبس  ضٌبسبيي هي ثبضذثبصسس داساي  هشوض هيبًي عبم هي ثبضذ. ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم، اص پشسٌل ثبصسس

 خَد سا ثِ ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم اسائِ ًوبيذ. (GICA-RA2G-I-F1)هكبثك ثب فشم هي ثبيست حىن ثبصسسي 

 باظضسيٍ گعاض   كن  .2.7.3

دس ثبصسسيْبي ادٍاسي، حىن ثبصسسي يه ّفتِ لجل اص ثبصسسي ثِ ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم ٍ ّوچٌيي ثبصسس هشوض اثالغ  

 حىن ثبصسسي تَسف ثبصسس ثِ دفتش اثالغ هي گشدد. دسثبصسسيْبي غيش ادٍاسي هي گشدد.

 گعاض  باظضسي .2.7.4

ّشگضاسش ثبصسسي  ّوبٌّگي ٍ ً بس  اسائِ هي گشدد.، گضاسش ثبصسسي تَسف ثبصسس تْيِ ٍ ثِ سيبست دس پبيبى ّش ثبصسسي

 داساي ًوشُ ثبصسسي هي ثبضذ.

 اقساهات گطٍُ ّواٌّگي ٍ ً اضت ًوطُ باظضسي ضزيف

 ذگي دفتش ثجت ًبمٌاعالم غحت عولىشد ثِ ًوبي ثيطتش اص حذ ًػبة ًوشُ ثبصسسي 1

  ثيي حذپبييي ٍ حذ ًػبة 2

تَسف گشٍُ ّوبٌّگي ٍ خْت سفع اعالم ًَالع ثِ دفتش ثجت ًبم 

 ً بس 

 ثبصسسي هدذد

 )ثبصسسي اٍليِ(ووتش اص حذًػبة  3

 اثالغ تعليك ثِ ًوبيٌذگي دفتش ثجت ًبم ٍ تعليك دستشسيْبي دفتش

اعالم ًَالع ثِ دفتش ثجت ًبم خْت سفع تَسف گشٍُ ّوبٌّگي ٍ 

 ً بس 

 ووتش اص حذًػبة )ثبصسسي ثبًَيِ( 3
 ثِ ًوبيٌذگي اعالم ؾشة العدل خْت سفع ًَالع

 اعالم هَاسد ثِ هذيشيت هشوض خْت اثكبل هدَص
 6جسٍل 

 زض باظضسي ّا زفتطًوايٌسُ  اقساهات .2.7.5

 دس ثِ عول آٍسد. ّوبٌّگيْبي الصم سا خْت ّوىبسي وليِ هتػذيبى  ثب ثبصسس ، الصم استًوبيٌذُ دفتش ثجت ًبم

 تَسف ثبصسس اسائِ هي گشدد.ٍ دس ثبصسسي غيش ادٍاسي   ،ثبصسسيْبي ادٍاسي اثالغيِ ثبصسسي يه ّفتِ لجل
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 فْشست ًَالع ثبيذ ًسجت ثِ سفع آًْب الذام ًوبيذ.پس اص دسيبفت ًوبيٌذُ دسغَس  تطخيع ًمع دس عولىشد دفتش، 

 باظضسيعوليات  با فطهْای هطتبظ .2.7.6

 ًوبيذ: سا اسائِ هي دفبتشثجت ًبم ًوبيٌذگيثبصسسي اص  ًبم ٍ ضوبسُ فشم ّبي هَسد ًيبص خْت (7)خذٍل ضوبسُ خذٍل ريل 

 شواضُ فطم ًام فطم اقسام  ضزيف

 ثبصسسي 1

 حىن ثبصسسي فشم 

 چه ليست ثبصسسي 

 گضاسش ثبصسسي فشم 

 فشم اعالم ًَالع ثبصسسي ثِ دفتش ثجت ًبم 

 

ًوبيٌذُ تبم االختيبس ٍ هتػذيبى دفبتش الضاهي  ضغلي ٍ تحػيلي سَاثك ضشحاسائِ ّوشاُ *

 هي ثبضذ.

 GICA-RA2G-I-F1 

  سبيش فشهْب داخلي هي(

 ثبضٌذ(

 

 7 جسٍل
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 (RA-IM-P2-7زفاتط ثبت ًام) باظضسي اظفطآيٌس  .2.7.7

 (RA-IM-P2-7زفاتط ثبت ًام) باظضسي اظّسف فطآيٌس  .2.7.7.1

ًوبيٌذگيْبي دفتش ثجت ًبم ثب هستٌذا  ٍ دستَسالعولْبي هشوض غذٍسگَاّي فشآيٌذ ثشسسي تكبثك عولىشد ّذف اص ايي 

 ثبضذ. هي هيبًي عبم

 (RA-IM-P2-7زفاتط ثبت ًام) باظضسي اظشطح فطآيٌس  .2.7.7.2

 گيشد. اثالغ حىن ثبصسسي ثِ ثبصسس ٍ دفتش ثجت ًبم غَس  هيدس اٍليي هشحلِ اقالع سسبًي ٍ  .19

فشهْبي اسصضيبثي ٍ چه  ٍ گيشد. پشسٌلي هَسد ثشسسي لشاس هيسپس عولىشد دفتش ثِ لحبل فٌي، سٍالي ٍ  .20

 گشدد. ليستْبي ثبصسسي تَسف ثبصسس تىويل هي

گضاسش ثبصسسي  ًوبيذ. ثبصسس الذام ثِ تْيِ گضاسش ثبصسسي ٍ اسصضگزاسي )ًوشُ دّي( عولىشد دفتش ثجت ًبم هي .21

 .گشدد ثِ سيبست هشوض هيبًي عبم اسائِ هي

 گشدد. اص حذًػبة ثيطتش ثبضذ، غحت عولىشد دفتش ثجت ًبم ثِ ًوبيٌذگي اعالم هيدسغَستيىِ ًوشُ ثبصسسي  .22

دفتش پس  گشدد. ة ٍ حذپبييي ًوشا  ثبضذ، ًَالع خْت سفع ثِ دفتش اعالم هيبچٌبًچِ ًوشُ ثبصسسي ثيي حذًػ .23

 دّذ تب ثبصسسي هدذد غَس  گيشد. اص سفع ًمع ثِ هشوض اقالع هي

ٍ دفتش دس حبل اسائِ سشٍيس ًجبضذ)يعٌي لجالً تعليك غَس  گشفتِ دسغَستيىِ ًوشُ ووتش اص حذ ًػبة ثبضذ،  .24

  گشدد. ؾشة العدلي ثِ دفتش اعالم هي است(

اضىبال  سا ثشقشف  دسغَستيىِ دفتشثجت ًبم گيشد. ؾشة العدل، ثبصسسي اص دفتش ثجت ًبم غَس  هيپس اص اتوبم  .25

گيشد ٍ فشآيٌذ سفع تعليك ٍ سپس ثبيگبًي هذاسن  سشٍيس ثِ دفتش ثجت ًبم هَسد تبييذ لشاس هياسائِ وشدُ ثبضذ، 

 گيشد. غَس  هي

 پزيشد. فشآيٌذ لغَ دستشسي اسائِ سشٍيس غَس  هي -عذم سفع اضىبل دس ؾشة العدل-دس غيش ايٌػَس  .26

ستَس تعليك اسائِ سشٍيس ثِ ددسغَستيىِ ًوشُ ووتش اص حذ ًػبة ثبضذ، ٍ دفتش دس حبل اسائِ سشٍيس ثبضذ  .27

 .گشدد دفتش ثجت ًبم غبدس هي

 گيشد. سپس فشآيٌذّبي سفع تعليك ٍ ثبيگبًي هذاسن غَس  هي .28

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 (RA-IM-P2-7زفاتط ثبت ًام) فطآيٌس باظضسي اظًوَزاض  .2.7.7.3

    

ماً تبث طتفز ٍ سضظاب ِب يسضظاب نك   البا ٍ يًاسض  العا يلٌسط  ٍ يلاٍض ،يٌف ػاحل ِب طتفز زطكلوع يسضطب

يسضظاب یاْتسيل    ٍ يبايشظضا یاْهطف ىزطكط 

يسضظاب  ضاعگ ِيْت ٍ یضاصگشظضا

يسضظاب  ضاعگ ِئاضا يسضظاب  ضاعگ يسضطب

ماً تبث طتفز يگسٌياوً ِب زطكلوع تحص مالعا

 ظا طت يب يسضظاب ُطوً ايآ
 تسا  ا ًس 

 ٍ  ا ًس  ييب يسضظاب ُطوً ايآ
 تسا يييا س 

 ِئاضا لا ضز طتفز ايآ
 سشاب يه سيٍطس

    

    

    

 قاًَ عفض تْج ماً تبث طتفز ِب مالعا
    

عكطه ِب يًاسض  العا ٍ  قاًَ ىزطك فطعطب

ماً تبث طتفز سيٍطس ِئاضا قيلعت ضَتسز

    

قيلعت عفض تْج طتفز ِب لجعلا  طض مالعا

    

ماً تبث طتفز ِب سيٍطس ِئاضا یطيگطس ظا سييات

سيٍطس قيلعت سٌيآطف

ىايا 

 ضاسه يًاگياب سٌيآطف

*

*

 طتفز يگسٌياوً
ماً تبث

*

*

تضا ً ٍ يگٌّاوّ ٍُطگ ماع يًايهعكطه سييض

ماع يًايه عكطه ماً تبث طتافز يسضظاب سٌيآطف
RA-IM-P2-7

 طتفز لجعلا  طض ضز ايآ
 تسا ُزطك فطع طب اض تالك ه

 تسا

لجعلا  طض ماوتا ظا س  ماً تبث طتفز ظا يسضظاب

سيٍطس ِئاضا يسطتسز َ ل سٌيآطف

طيذ  
ِلب  

قيلعت عفض سٌيآطف
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 آهَظ  كاضشٌاساى زفاتط ثبت ًام .2.8

هذيشيتي ٍ اًدبم اهَس  خْت ٍ آييي ًبهِ اخشايي دفبتش ثجت ًبم اخشايي هشوض هيبًيهشوض هيبًي عبم هكبثك ثب دستَسالعول 

  هي ًوبيذ. ثشگضاس دٍسُ ّبي آهَصضي، دفبتش ثجت ًبم اخشايي 

َل ٍ هتػذيبى غذٍس گَاّي ئهسشاي ثايي دٍسُ ّب غشفبً  ،اعكبي ًوبيٌذگي دفبتش ثجت ًبم آييي ًبهِ اخشاييثب هكبثك 

ٍ دس پبيبى دٍسُ  .گشددثشگضاس هي  ،ٍ يب ثعذاً تَسف ًوبيٌذُ هعشفي ضذُ اًذهدَص  وِ دس هشحلِ غذٍس ًبم ًوبيٌذگي دفتش ثجت

  .غَس  خَاّذ پزيشفت (آهَصش دٍسُ گزساًذى ًبهِگَاّي)اعكبي هذسن   هشثَقِ،  آصهَى وست حذ ًػبة الصم دسپس اص 

گَاّيٌبهِ  سائٍِ هتػذيبى دفبتش ثجت ًبم، تٌْب پس اص ا غذٍسگَاّي الىتشًٍيىي ٍ ّوچٌيي تعشيف دستشسي ثشاي هسئَل

 آًْب اهىبى پزيش خَاّذ ثَد. آهَصضي

ًوبيٌذُ ٍ ثب ً بس  هشوض هيبًي عبم ثش اسائِ خذهب  آهَصضي تَسف ٍ هشوض هيبًي عبم هجٌي  سبصهبى تَافمي هيبى چٌبًچِ

 سا اخز ًوبيٌذ. RAهذسن وبسضٌبس آهَصش  الصم است وبسضٌبسبى هعشفي ضذُ تَسف سبصهبى هشثَقِ، هٌعمذگشدد
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 جسٍل زٍضُ ّای آهَظشي هطكعهياًي عام .2.8.1

 هشوض غذٍسگَاّي الىتشًٍيىي هيبًي عبم، ضبهل دٍسُ ّبي ريل هي ثبضذ:دٍسُ ّبي آهَصضي 

 زٍضُ تَضيحات  يش ًياظ عٌَاى گَاّي ًاهِ آهَظشي عٌَاى زٍضُ ضزيف

 دٍسُ عوَهي صيشسبخت وليذعوَهي ICDL (PKI)صيشسبخت وليذعوَهي عوَهي 1

2 
 هذيشيت 

 دفبتش ثجت ًبم

 هذيشيت دفبتش ثجت ًبم 

 (RAM) 
PKI  گَاّي 1خْت اسائِ خذهب  هذيشيتي سكح 

3 
وبسضٌبس 

 دفبتش ثجت ًبم

 1وبسضٌبس دفتش ثجت ًبم سكح 

(RAO) 
PKI  گَاّي 1خْت اسائِ خذهب  سكح 

 8جسٍل
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 (RA-IM-P2-7زفاتط ثبت ًام) آهَظ  كاضشٌاسفطآيٌس  .2.8.2

 (RA-IM-P2-7زفاتط ثبت ًام) آهَظ  كاضشٌاسّسف فطآيٌس  .2.8.2.1

 ثبضذ. ّذف اص ايي فشآيٌذ آهَصش هتػذيبى، هذيشاى ٍ وبسضٌبسبى آهَصش دفبتش ثجت ًبم هي

 (RA-IM-P2-7زفاتط ثبت ًام) آهَظ  كاضشٌاسشطح فطآيٌس  .2.8.2.2

  دسخَاست آهَصش خَد سا اسائِ ًوبيذ. ًبهِ الصم است هعشفيثبضذ،  ُچٌبًچِ تبوٌَى آهَصش ًذيذ .1

پس اص ثشسسي تكجيك دٍسُ دسخَاستي چٌبًچِ دٍسُ ثب هدَص دفتش ثجت ًبم هٌكجك ًجبضذ، سفع عذم اًكجبق ثِ هتمبؾي  .2

 ضَد. گشدد. دس غيش ايٌػَس  سسيذ دسيبفت هذاسن اسائِ هي اعالم هي

 ٌذي دٍسُ ثِ هتمبؾي اعالم هيگشدد.پس اص ثشسسي تمَين آهَصضيوشوض ، صهبًج .3

 هتمبؾي ثبيذ دس دٍسُ هَسد ً ش ٍ سپس دس آصهَى دٍسُ وِ تَسف هشوض هيبًي عبم ثشگضاس هيگشدد، ضشوت ًوبيذ.  .4

 گيشد. گشدد .اقالع سسبًي تَسف ٍة سبيت هشوض غَس  هي دسغَس  پزيشش هتمبؾي، گَاّيٌبهِ آهَصضي غبدس هي .5

گشددٍ فشآيٌذ ثبيگبًي هذاسن  ٌبهِ ثِ غَس  حؿَسي يب پستي ثِ هتمبؾي اسسبل هيدسغَس  پزيشش دسآصهَى، گَاّي .6

 گيشد. غَس  هي

هبُ اخيش ثب سيستن وبس ًىشدُ ثبضذ، الصم است دٍسُ آهَصضي سا ثگزساًذ.  3چٌبًچِ هتمبؾي لجالً آهَصش ديذُ ثبضذ، ٍ دس  .7

 )ثبصآهَصي(دس غيش ايٌػَس  گَاّي ًبهِ توذيذ هيگشدد.
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 (RA-IM-P2-7زفاتط ثبت ًام) آهَظ  كاضشٌاسفطآيٌس  ًوَزاض .1.1.1.1
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 ل َ بر ي اظ هجَظّای زفتط ثبت ًام .1.2

يه يب اسائِ  يب تَاًبيي دفتش ثجت ًبم اهىبى چٌبًچِ هشوض هيبًي عبم تطخيع دّذ پس اص تعليك سشٍيسْبي دفتش ثجت ًبم،

 گشدد ٍ عذم اسائِ ايي سشٍيسْب دسپَستبل هشوض اعالم هي گشدد. چٌذ سشٍيس سا ًذاسد، هدَص اسائِ سشٍيسْبي هَسد ً ش لغَ هي

 اعال  ضساًي بِ زفاتط ثبت ًام .1.3

اصآًْب الصم است هسئَليي ٍ هتػذيبى دفتش ثجت ًبم اقالعبتي خَاّذ ثَد وِ  وليِهىبى اًتطبس هشوض هيبًي عبم، ٍة سبيت 

 آگبّي داضِ ثبضٌذ.

 ٍة سبيت هزثَسثبضٌذ. هيبًي عبمثبيذ حبٍي اهؿبي الىتشًٍيىي پشسٌل هَسد تبييذ هشوض هشثَقِ ٍ لَاًييوليِ هستٌذا  

هسئَليي ٍ هتػذيبى دفتش ثجت ًبم ثستِ ثِ هَسد ثِ اقالعب  هَسد . دس آدسس ..................................................................... لشاس داسد

  .ًيبص خَد دستشسي خَاٌّذ داضت 

اسسبل ، اسسبل پيبهه، يتلفٌتوبس اص قشيك ثستِ ثِ هَسد، اقالع سسبًي ثِ هشاوض اص قشيك ٍة سبيت ٍ دس هَاسد ؾشٍسي 

 .غَس  خَاّذ گشفتعبم  يهيبًپشسٌل هَسد تبييذ هشوض  ء ضذٍُ يب اسسبل ايويل اهؿب فىس

 اضسال هساض  بِ هطكع هياًي .1.4

هيبًي ثِ هشوض  هذاسن احشاص َّيت، گضاسش پشداختي تعشفِ غذٍس گَاّي()پشًٍذُ دسخَاست غذٍس گَاّي، اسسبل هذاسن

غَس  تَسف دفتش ثجت ًبم ثب تَخِ ثِ ثبصُ صهبًي اعالم ضذُ دس ضيَُ ًبهِ  ضيَُ دستيثب تَخِ ثِ سٍالْبي ثبيگبًي هذاسن ثِ 

  خَاّذ گشفت.

 زفتط ثبت ًامصسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هس َل ٍ هت سياى  .1.5

 ،ٍ ّوچٌيي تعشيف دستشسي دس پَستبل ثجت ًبم دفتش ثجت ًبم بىهتػذيثشاي هسئَل ٍ غذٍسگَاّي الىتشًٍيىي  خْت

پش وشدى ٍ اسائِ فشم ، ٍ دسيبفت سسيذ پس اص اسائِ سخت افضاس يت، وليِ سٍالْبي غذٍسگَاّي اعن اص احشاص َّالصم است 

ثش اسبس سٍالْبي هٌذسج دس دستَسالعول اخشايي هشوض  (َّضوٌذاعن اص تَوي ٍ وبس  سهضًگبسي حبٍي گَاّي الىتشًٍيىي)

اسائِ گَاّيٌبهِ آهَصضي دٍسُ هَسد ً ش هشوض خْت دسثبفت گَاّي الىتشًٍيىي ٍ دستشسي دس پَستبل  غَس  پزيشد.هيبًي عبم 

 الضاهي هي ثبضذ.

 كاضشٌاس زفتط ثبت ًامًاهِ هس َل/ ل َ گَاّي  .1.6

ثب تَخِ ثِ ً ش ثبصسس ٍ ثش اسبس خذٍل  ،اص عْذُ اًدبم اهَس هحَلِ ثشًيبيذجت ًبم هسئَل يب وبسضٌبس دفتش ث چٌبًچِ

دس ايٌػَس  دستشسي فشد هزثَس ٍ دس ًْبيت دفتش ثجت  ذ.ضخَاّذ  غبدسدستَس لغَ گَاّي ًبهِ فشد هزثَس ثشسسي هتػذيبى ، 

 حزف خَاّذ ضذ.اص پَستبل ثجت ًبم سشٍيسْب ًبم ثِ 
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 ٍ هعطفي كاضشٌاس جسيس هت سی الكتطًٍيكي گَاّي زضذَاست ابغال  .1.7

اثكبل گَاّي خْت ثبيذ سئَل دفتش ثجت ًبم ه ٍ عذم ّوىبسي وبسضٌبس ثب دفتش، ت ًبمجتغييش وبسضٌبس دفتش ثدسغَس  

وليِ هسئَليتْبي ًبضي اص عذم اقالع سسبًي ثش عْذُ  الىتشًٍيىي ٍ ّوچٌيي حزف دستشسي وبسثشي هتػذي الذام ًوبيذ.

  .ٍ دسغَس  تخكي الذاهب  الصم اص سَي هشوض هيبًي عبم غَس  خَاّذ گشفت هسئَل دفتش ثجت ًبم خَاّذ ثَد

 زضذَاست ل َ هجَظ زفتط ثبت ًام .1.8

هدَص دسخَاست لغَ هي تَاًذ ًوبيٌذُ هيبًي عبم،  ثِ اداهِ ّوىبسي ثب هشوضًوبيٌذُ دفتش ثجت ًبم دسغَس  عذم توبيل 

  د.داخَاّذ دستَس دسخَاست ًوبيٌذُ ًسجت ثِ لغَ هدَص هشوض هيبًي عبم پس اص ثشسسي  دفتش ثجت ًبم سا داضتِ ثبضذ.
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 زفاتط ثبت ًاماجطايي شيَُ ًاهِ  .3

 زضذَاست گَاّيزضيافت  .3.1

دسخَاست  ، الذام ثٍِ اسائِ هذاسن الصم دفبتش ثجت ًبمّبي  ذگيًٌوبيهتمبؾيبى دسيبفت گَاّي الىتشًٍيىي ثب هشاخعِ ثِ 

هتػذيبى دفتش ثجت ًبم هي ثبيست هكبثك ثب سٍالْبي هٌذسج دس ايي ثخص پس اص  هَسد ً ش خَد هي ًوبيٌذ.الىتشًٍيىي گَاّي 

 هتمبؾي ثش اسبس ًَع ٍ سكح گَاّي هَسد دسخَاست ًوبيٌذ.ضٌبسبيي دسيبفت ٍ ثشسسي هذاسن الذام ثِ 

 (RA-IM-P3-1)زضذَاست گَاّيفطآيٌس  .3.1.1

 (RA-IM-P3-1)زضذَاست گَاّيفطآيٌس ّسف  .3.1.1.1

ّذف اص ايي فشآيٌذ اسائِ دسخَاست گَاّي هَسد ً ش هتمبؾي ٍ دسيبفت هذاسن هَسد ًيبص خْت ضٌبسبيي هتمبؾي  

 هي ثبضذ.

 (RA-IM-P3-1) زضذَاست گَاّي شطح فطآيٌس .3.1.1.2

 ًوبيذ. ًوبيذ ٍ ًَع گَاّي هَسد ً ش خَد سا اًتخبة هي هيدس اثتذا هتمبؾي ثِ دفتش ثجت ًبم هشاخعِ  .1

 هتػذي دفتش ثجت ًبم هذاسن هَسد ًيبص گَاّي هَسد دسخَاست سا ثِ هتمبؾي اعالم هيذاسد. .2

 دّذ. ثِ هتػذي تحَيل هي CD، آًْب سا سٍي ٍ پشوشدى فشهْبي هشثَقِ هتمبؾي پس اص تْيِ هذاسن .3

ًوبيذ ٍ دسغَس  ٍخَد ًمع دس هذاسن، ًَالع سا خْت سفع  ثب اغل هذسن هيهتػذي الذام ثِ ثشسسي هذاسن ٍ تكجيك  .4

 وٌذ. هي  ثِ هتمبؾي اعالم

گيشد.دسغَس  ٍخَد ًمع  دسغَستيىِ ٍويل لبًًَي الذام ثِ اسائِ هذاسن ًوَدُ ثبضذ، ٍوبلتٌبهِ ٍويل هَسد ثشسسي لشاس هي .5

 گشدد. هَاسد خْت سفع ًمع ثِ هشاخع اعالم هي ،دس ٍوبلتٌبهِ

 ٍ دس غَس  غحت ٍوبلتٌبهِ، الذام ثِ ضٌبسبيي ٍويل هي ًوبيذ. .6

 گيشد. هشاخع هَسد ضٌبسبيي ٍ احشاص َّيت لشاس هي ضخعدسغَس  هشاخعِ غبحت گَاّي،  .7
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 (RA-IM-P3-1) زضذَاست گَاّيًوَزاض فطآيٌس  .3.1.1.3

 

  ٍطش

ماً تبث طتفز ِب ِعجاطه

يّاَگ  ارتًاتساَذضز زضَه يّاَگ ظايً زضَه  ضاسه مالعا

CD یٍض  ضاسه ِئاضا

 ضاسه يسضطب

 تسا لهاك  ضاسه ايآ

    

 قً عفض تْج يضاقته ِب مالعا

 زضاز  قً عفض ِب لياوت ايآ

    

 قاًَ عفض
    

 يضاقته يًًَاق ليكٍ ايآ
 سّز يه ماجًا اض تاهاسقا

ِهاٌتلاكٍ يسضطب

    

    

 زضاز  قً ِهاٌتلاكٍ ايآ

    

ليكٍ تيَّ ظاط ا

    

يضاقته تساَذضز زضَه حغس ِب ِجَت اب تيَّ ظاط ا

    

 ٍطش

ىايا 

يؾبمته مبً تجث شتفد يذػته

يّاَگ تساَذضز سٌيآطف
RA-IM-P3-1
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 بطضسي َّيت ٍ اضسال هساض  .3.2

اعن اص حميمي، حمَلي ٍ ٍويل هتمبؾي ثِ ضىل هىبًيضُ اص قشيك استجبـ ثب سبهبًِ ّبي ثجت َّيت هتمبؾي دس ايي هشحلِ 

ثِ سشٍس هشوض غذٍس گَاّي ٍ وليِ هذاسن هتمبؾي اص قشيك پَستبل  هَسد ثشسسي لشاس هي گيشد ضشوتْب ٍ ثجت احَال

ء وليِ اقالعب  اسسبلي ثَسيلِ تَوي آًْب اهؿبهتػذيبى دفتش ثجت ًبم ثبيذ تَخِ داضْت ثبضٌذ وِ  الىتشًٍيىي اسسبل هي گشدد.

 ضذُ ٍ هَسد تبييذ لشاس هي گيشد، لزا ثبيذ دلت الصم سا حيي اًدبم عوليب  داضتِ ثبضٌذ.

 (RA-IM-P3-2)بطضسي َّيت ٍ اضسال هساض فطآيٌس  .3.2.1

 (RA-IM-P3-2) بطضسي َّيت ٍ اضسال هساض فطآيٌس ّسف  .3.2.1.1

اعن اص حميمي، حمَلي ٍ ٍويل هتمبؾي ثِ ضىل هىبًيضُ اص قشيك استجبـ ثب ّذف اص ايي فشآيٌذ ثشسسي َّيت هتمبؾي 

 سبهبًِ ّبي ثجت ضشوتْب ٍ ثجت احَال ٍ دس ًْبيت اسسبل هذاسن ثِ سيستن هىبًيضُ ثبيگبًي هي ثبضذ.

 (RA-IM-P3-2) بطضسي َّيت ٍ اضسال هساض  شطح فطآيٌس .3.2.1.2

وٌذ. دسغَس  عذم اتػبل، فشآيٌذ اتػبل ثِ پَستبل غَس   اثتذا هتػذي اص اتػبل خَد ثِ پَستبل اقويٌبى وست هي .1

 گيشد. هي

 دس ايي هشحلِ هتػذي ًَع گَاّي سا ثب تَخِ ثِ هذاسن دسخَاست هتمبؾي اًتخبة هي وٌذ . .2

 ضَد. پس اص تعييي ًَع گَاّي، اقالعب  عوَهي هتمبؾي ٍاسد هي .3

 گيشد.  احشاص َّيت ثب سبهبًِ ثجت ضشوتْب غَس  هيدسغَستيىِ فشد حمَلي هتمبؾي دسيبفت گَاّي ثَدُ ثبضذ، فشآيٌذ  .4

 گيشد. دسغَس  عذم تبييذ َّيت فشد حمَلي، فشآيٌذ اغالح اقالعب  هٌذسج غَس  هي .5

دسغَس  تبييذ َّيت فشد حمَلي ٍ يب حمَلي ًجَدى هتمبؾي دسخَاست، ثشسسي هي ضَد وِ آيب ٍويل داسد يب خيش.  .6

 گيشد. احشاص َّيت ثب سبهبًِ ثجت احَال اًدبم هيدسغَس  ًذاضتي ٍويل لبًًَي، فشآيٌذ 

دسغَستيىِ گَاّي فشد سبصهبًي ثبضذ، الصم است اقالعب  سبصهبى هَسد ً ش )ثب تَخِ ثِ ًيبصهٌذيْب( ٍاسد گشدد.دسغيش  .7

 ايٌػَس  ثِ هشحلِ ثعذ هي سٍد.

ُ ٍ فشآيٌذ احشاص َّيت ٍويل ٍ هتمبؾي اگش ٍويل لبًًَي الذام ثِ اسائِ هذاسن وشدُ ثبضذ، اقالعب  َّيتي ٍويل ٍاسد ضذ .8

 گيشد. گَاّي ثب سبهبًِ ثجت احَال غَس  هي

 گيشد. دسغَس  عذم تبييذ َّيت ّشيه، فشآيٌذ اغالح اقالعب  هٌذسج غَس  هي .9

 دس هشحلِ ثعذ ثِ تعييي هسيش ٍ آپلَد هذاسن هتمبؾي هي پشداصد. .10

 آپلَد گشدد.دسغَس  داضتي ٍويل، ثبيذ ٍوبلتٌبهِ ٍ هذاسن ٍويل ًيض  .11

 گشدد. دس هشحلِ ثعذ هذاسن تخػػي آپلَد هي .12

 گيشد. هذاسن اسسبل ضذُ هَسد تبييذ ٍ اهؿبء هتػذي لشاس هي .13

 گيشد. فشآيٌذ هذيشيت هذاسن اسسبل ضذُ سوت پَستبل غَس  هي .14
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 (RA-IM-P3-2) بطضسي َّيت ٍ اضسال هساض ًوَزاض فطآيٌس  .3.2.1.3

 ٍطش

لاتضَ  ِب لا تا يسضطب

 تسا ُزطك Ligin لاتضَ  ِب ايآ

يّاَگ  ًَ  ارتًا

    

لاتضَ  ِب لا تا سٌيآطف
    

لاَ ا تبث ًِاهاس اب تيَّ ظاط ا سٌيآطف

يضاقته تاعالعا زٍضٍ

يضاقته  ضاسه زَل آ ٍ طيسه يييعت

 زضاز يًًَاق ليكٍ ايآ

ليكٍ يياساٌش  ضاسه ٍ ِهاٌتلاكٍ زَل آ

    

ليكٍ تاعالعا زٍضٍ

    

    

 تسا سييات زضَه یزطف تاعالعا ايآ

 زضاز ليكٍ ايآ

يتساَذضز حغس ظايً زضَه ي  رت  ضاسه زَل آ ٍ طيسه يييعت

    

نتسيس ِب یزٍضٍ تاعالعا تحص يسضطب

لاتضَ  ضز ُسش لاسضا  ضاسه تيطيسه سٌيآطف

    

  تسا ُسش زضاٍ تسضز تاعالعا ايآ

يضاقته تي الص زض

مطف ضز  ضسٌه تاعالعا حالصا سٌيآطف

مبً تجث شتفد يذػته  ضاسه لاسضا ٍ تيَّ يسضطب سٌيآطف
RA-IM-P3-2

ىايا 

 سشاب يه يقَق  زطف يّاَگ ايآ
اْتكطش تبث ًِاهاس اب تيَّ ظاط ا سٌيآطف

    

 تسا سييات زضَه يقَق زطف تاعالعا ايآ
نتسيس ِب یزٍضٍ تاعالعا تحص يسضطب

    

  تسا حيحص ُسشزضاٍ تاعالعا ايآ

مطف ضز  ضسٌه تاعالعا حالصا سٌيآطف

    

    

    

    

ُسش لاسضا  ضاسه یاضها ٍ سييات سٌيآطف

 سشاب يه يًاهظاس يّاَگايآ

    

يًاهظاس تاعالعا زٍضٍ
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 زضذَاست ٍ زضيافت گَاّياضسال فايل  .3.3

)اعن اص  هي ضَد، وليِ اقالعبتيفبيل دسخَاست تَسف هتػذي دفتش ثجت ًبم، ٍاسد ايي ثخص اقالعب  تخػػي دس 

فبيل دسخَاست سپس صٍج وليذ هتمبؾي تَليذ ضذُ،  .د سيستن ضذُ، ًوبيص دادُ هي ضَدسوِ تبوٌَى ٍا عوَهي ٍ تخػػي(

گَاّي الىتشًٍيىي تَسف سبهبًِ غذٍسگَاّي  اسسبل هي گشدد.پَستبل ثِ ثجت ًبم دفتش هتػذي الىتشًٍيىي ثب اهؿبي 

 الىتشًٍيىي هشوضهيبًي عبم غبدس ضذُ ٍ دس سخت افضاس سهضًگبسي غبحت گَاّي لشاسدادُ هي ضَد.

 دسايي هشحلِ، اهىبى اسائِ فبيل دسخَاست تَسف هتمبؾي ٍخَد ًذاسد.  -َخِت

 (RA-IM-P3-3)زضيافت گَاّياضسال فايل زضذَاست ٍ فطآيٌس  .3.3.1

 (RA-IM-P3-3) اضسال فايل زضذَاست ٍ زضيافت گَاّيفطآيٌس ّسف  .3.3.1.1

 ثبضذ. ّذف اص ايي فشآيٌذ اسسبل فبيل دسخَاست، غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي، دسيبفت گَاّي ٍ تحَيل گَاّي ثِ هتمبؾي هي

 (RA-IM-P3-3) اضسال فايل زضذَاست ٍ زضيافت گَاّيفطآيٌس شطح  .3.3.1.2

 پشداصد. گَاّي تَسف هتمبؾي ايدبد ضذُ ثبضذ، هتػذي اثتذا ثِ آپلَد فبيل دسخَاست هي تدسغَستيىِ فبيل دسخَاس .1

 گيشد. دس هشحلِ ثعذ فشآيٌذ ًوبيص هحتَيب  فبيل دسخَاست غَس  هي .2

 گشدد. پس اص ثشسسي هحتَيب  فبيل دس غَس  ٍخَد اضىبل، هطىال  ثِ هتمبؾي اعالم هي .3

 ًوبيذ. بؾي ثِ سفع ًمع، هتمبؾي پس اص سفع ًمع الذام ثِ اسائِ فبيل دسخَاست خذيذ هيدسغَس  توبيل هتم .4

 سسذ. دسغَس  عذم توبيل ثِ سفع ًمع، فشآيٌذ ثِ پبيبى هي .5

 دسغَستيىِ هتمبؾي فبيل دسخَاست اسائِ ًٌوبيذ، اقالعب  تخػػي تَسف هتػذي دفتش ثجت ًبم ٍاسد هي ضَد. .6

اسسبل هي گشدد، ٍ فشآيٌذ لشاسدّي اقالعب  عوَهي ٍ تخػػي وٌبس ّن سٍي پَستبل حبل اقالعب  تخػػي ثِ پَستبل  .7

 غَس  هي گيشد.

 دس ايي هشحلِ هدوَعِ اقالعب  عوَهي ٍ تخػػي وٌبس ّن سوت هتػذي دسيبفت هي گشدد. .8

سج پس اص ثشسسي غحت اقالعب  عوَهي ٍ تخػػي وٌبس ّن، دسغَس  اضىبل اقالعب ، فشآيٌذ اغالح اقالعب  هٌذ .9

 غَس  هي گيشد.

سخت افضاس سهضًگبسي وبسثش ثِ سيستن هتػل هي گشدد ٍ فشآيٌذ تَليذ صٍج وليذ ٍ فبيل دسخَاست هتمبؾي غَس  هي  .10

 گيشد.

 فبيل دسخَاست هتمبؾي تبييذ ضذُ ٍ ثِ اهؿبي هتػذي دفتش ثجت ًبم هي سسذ. .11

 سپس فشآيٌذ اهؿبي دسخَاست هتمبؾي ٍ غذٍسگَاّي غَس  هي گيشد. .12

اّي هتمبؾي دسيبفت هي ضَد، دسغَس  اسائِ فبيل دسخَاست تَسف هتمبؾي،گَاّي ثِ هتمبؾي تحَيل دادُ هي حبل گَ .13

 ضَد، دس غيش ايٌػَس  فشآيٌذ ًػت گَاّي سٍي هذيبي هتمبؾي اًدبم هي ضَد.

ثشٍص  هتػذي الذام ثِ ثشسسي هذيبي هتمبؾي هي ًوبيذ، دصغَس  ثشٍص اضىبل دس فشآيٌذ ًػت فشآيٌذ ًػت هدذد ثب .14

 اضىبل غَس  هي گيشد.
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دسغيش ايٌػَس  هذيبي حبٍي گَاّي ٍ صٍج وليذ ثِ هتمبؾي تحَيل دادُ هي ضَد، ٍ سسيذي اص هتمبؾي دسيبفت ضذُ ٍ  .15

 ثبيگبًي هي گشدد.

 (RA-IM-P3-3) اضسال فايل زضذَاست ٍ زضيافت گَاّيًوَزاض فطآيٌس  .3.3.1.3

 ٍطش

يّاَگ تفايضز ي  رت تاعالعا زٍضٍ

لاتضَ  ِب ي  رت تاعالعا لاسضا

ي  رت ٍ يهَوع مطف تاجضسٌه تحص يسطب

لاتضَ  یٍض نّ ضاٌك ي  رت ٍ يهَوع تاعالعا يّزضاطق سٌيآطف

نّاب ي  رت ٍ يهَوع تاعالعا ِعَوجه تفايضز

 تسا حيحص مطف ضز  ضسٌه تاعالعا ايآ
    

مطف ضز  ضسٌه تاعالعا حالصا سٌيآطف

نتسيس ِب طبضاك یضاگًعهض ضاعفا ترس لا تا

    

يضاقته تساَذضز لياف ٍ سيلك  ٍظ سيلَت سٌيآطف

يّاَگ تساَذضز لياف یاضها ٍ سييات يّاَگ ضٍسص ٍ يضاقته تساَذضز یاضها سٌيآطف

يضاقته يّاَگ تفايضز

يضاقته یايسه یٍض يّاَگ   ً سٌيآطف

يضاقته یايسه يسضطب

 تسا ُسش   ً تيقفَه اب يّاَگ ايآ

لاكشا ظٍطب اب يّاَگ زسجه   ً سٌيآطف
    

يضاقته ِب يّاَگ یٍا  یايسه ليَحت

    

يّاَگ سيسض تفايضز

ىايا  ضاسه يًاگياب

 تساَذضز لياف لاسضا سٌيآطف
يّاَگ تفايضز ٍ

RA-IM-P3-3

 ِئاضا يضاقته ظسَت تساَذضز لياف ايآ
 تساُسش

    
تساَذضز لياف زَل آ

    

تساَذضز لياف تايَتحه شياوً سٌيآطف

 تسا حيحص تساَذضز لياف تايَتحه ايآ

تساَذضز لياف تايَتحه يسضطب

يضاقته ِب تالك ه مالعا
    

 زضاز  قاًَ عفض ِب يلياوت ايآ

 قً عفض

سيسج لياف ِئاضا

    

    

تساَذضز لياف لاسضا ٍ  اضها

    

 ِئاضا يضاقته ظسَت تساَذضز لياف ايآ
     تسا ُسش

يضاقته ِب يّاَگ ليَحت

    

*

*

مبً تجث شتفد يذػته يؾبمته
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 زضذَاست ابغال گَاّي .3.4

غبحت اهؿب هي تَاًذ دسخَاست اثكبل گَاّي الىتشًٍيىي خَد سا ثِ دفبتش ثجت ًبم گَاّي الىتشًٍيىي اسايِ ًوبيذ. دفبتش 

 ثجت ًبم گَاّي الىتشًٍيىي اثتذا سٍال ّبي احشاص َّيت سا اخشا هي ًوبيذ. 

، تٌْب ًوبيٌذگي هشوضي لؿبيي تَسف يه سبصهبى ًبظش ثش غبحت اهؿبء يب هشاخعدسغَس  اسائِ دسخَاست اثكبل  -تجػشُ

 دفبتش ثجت ًبم هشوض هيبًي عبم هي تَاًذ سٍالْبي اثكبل گَاّي سا اًدبم دّذ.

 (RA-IM-P3-4)زضذَاست ابغال گَاّيفطآيٌس  .3.4.1

 (RA-IM-P3-4) زضذَاست ابغال گَاّيفطآيٌس ّسف  .3.4.1.1

 ثبضذ. هيتَسف غبحت گَاّي ثب ٍويل اٍ ّذف اص ايي فشآيٌذ اسائِ دسخَاست اثكبل گَاّي 

 (RA-IM-P3-4) زضذَاست ابغال گَاّيفطآيٌس شطح  .3.4.1.2

 ٍ ضوبسُ سشيبل ٍ ًَع گَاّي سا اسائِ هي ًوبيذ. اثتذا هتمبؾي ثِ دفتش ثجت ًبم هشاخعِ هي وٌذ  .1

 دس ايي هشحلِ فشآيٌذ ثشسسي اهىبى اثكبل گَاّي غَس  هي گيشد. .2

 هذاسن الصم خْت اثكبل گَاّي ثِ هتمبؾي اعالم هي گشدد. .3

اسائِ هذاسن تَسف هتمبؾي اثكبل، اغل هذاسن هتمبؾي هَسد ثشسسي لشاس هي گيشد، دسغَس  ًمع هذاسن،  پس اص  .4

 ًَالع خْت سفع ثِ هتمبؾي اعالم هي گشدد ٍ پس اص سفع ًمع فشآيٌذ ثشسسي هذاسن هدذداً غَس  هي گيشد.

 د. دسغَس  وبهل ثَدى هذاسن، فشآيٌذ دسيبفت هذاسن هتمبؾي اص هخضى اًدبم هي ضَ .5

حبل احشاص َّيت هتمبؾي غَس  هي گيشد، دسغَستيىِ خَد هتمبؾي دسخَاست اثكبل وشدُ ثبضذثِ هشحلِ ثعذ هي  .6

 سٍد.

 فشآيٌذ دسخَاست اثكبل غَس  هي گيشد ٍ فشم دسخَاست اثكبل هتمبؾي خْت ثبيگبًي آپلَد هي گشدد. .7

ذ دسيبفت هذاسن ٍويل اص هخضى غَس  هي دسغَس  هشاخعِ ٍويل لبًًَي ٍ دسيبفت گَاّي اٍليِ تَسف ٍويل، فشآيٌ .8

 گيشد.

 ي ٍوبلتٌبهِ دسثبفت ضذُ ٍ ٍوبلتٌبهِ آپلَد ٍ ثشسسي هي گشدد. CDدسغَستيىِ ٍويل لجالً هشاخعِ ًىشدُ ثبضذ،  .9

 ٍ سپس پبيبى فشآيٌذ غَس  هي گيشد. 7دسغَس  هعتجش ثَدى ٍوبلتٌبهِ، هشحلِ  .10

ذ، ٍ ٍويل توبيل ثِ تدذيذ ٍوبلتٌبهِ داضتِ ثبضذ، ٍوبلتٌبهِ تْيِ ٍ دسغَستيىِ ٍوبلتٌبهِ اعتجبس صهبًي ًذاضتِ ثبض .11

 فشآيٌذ هدذداً اخشا هي گشدد.

 هي سٍد. 6دسغَستيىِ دس ايي هشحلِ ، خَد هتمبؾي ثدبي ٍويل الذام وٌذ فشآيٌذ ثِ هشحلِ  .12

 يبثذ.دسغيش ايٌػَس )عذم اسائِ ٍوبلتٌبهِ هعتجش ٍ عذم هشاخعِ هتمبؾي(، فشآيٌذ خبتوِ هي  .13
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 (RA-IM-P3-4) زضذَاست ابغال گَاّيًوَزاض فطآيٌس  .3.4.1.3

ماً تبث طتفز ِب ِعجاطه

يّاَگ لاغبا ىاكها يسضطب سٌيآطف

لاغبا  ضاسه مالعا

 ضاسه لصا يسضطب

يّاَگ  ًَ ٍ لايطس ُضاوش ِئاضا

 تسا لهاك  ضاسه ايآ

 قً عفض تْج يضاقته ِب مالعا

    

 زضاز  قً عفض ِب لياوت ايآ

 قاًَ عفض

 ضاسه ِئاضا

    

ىعره ظا يضاقته  ضاسه تفايضز سٌيآطف

    

يضاقته تيَّ ظاط ا

 لاغبا یاطب يًًَاق ليكٍ ايآ
 تسا ُسهآ

 ليكٍ ظسَت ِيلٍا يّاَگ ايآ
 تسا ُسش تفايضز

    

ِهاٌتلاكٍ CDتفايضز

سيسج  ضاسه زَل آ ٍ طيسه يييعت

    

ِهاٌتلاكٍ يسضطب

 زضاز ضابتعا ِهاٌتلاكٍ ايآ

طبتعه ِهاٌتلاكٍ ِئاضا تْج ليكٍ ِب مالعا

    

 سيسجت ِب لياوت ايآ
 زضاز ِهاٌتلاكٍ

طبتعه ِهاٌتلاكٍ ِئاضا ٍ ِيْت

    

    

 ماجًا اض تيلاعف يضاقته ايآ
  سّز يه

    

    

    

يّاَگ لاغبا تساَذضز لاسضا سٌيآطف

    

ىعره ظا ليكٍ  ضاسه تفايضز سٌيآطف

    

*

*

    

يؾبمته مبً تجث شتفد يذػته

يّاَگ لاغبا تساَذضز سٌيآطف
RA-IM-P3-4

ىايا 

 ٍطش

لاغبا تساَذضز يًاگياب
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 اضسال زضذَاست ابغال گَاّي .3.5

هبله گَاّي الىتشًٍيىي هي ثبضذ، دفبتش ثجت ًبم گَاّي الىتشًٍيىي اثكبل، دس غَس  اقويٌبى اص ايٌىِ دسخَاست وٌٌذُ 

غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي هي فشستٌذ. هشوض غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي ًيض پس اص  دسخَاست اثكبل گَاّي هشثَقِ سا ثِ هشوض

دسيبفت ايي دسخَاست ثب لشاس دادى ضوبسُ سشيبل گَاّي دس ليست گَاّي ّبي ثبقل ضذُ ٍ اًتطبس ايي ليست، گَاّي هشثَقِ 

ىي ثبيذ هبله گَاّي سا اص اثكبل گَاّي سا ثبقل هي وٌذ. پس اص اثكبل گَاّي دس خَاست ضذُ، دفبتش ثجت ًبم گَاّي الىتشًٍي

 اش آگبُ وٌٌذ.

 (RA-IM-P3-5)اضسال زضذَاست ابغال گَاّيفطآيٌس  .3.5.1

 (RA-IM-P3-5) زضذَاست ابغال گَاّياضسال فطآيٌس ّسف  .3.5.1.1

 ّذف اص ايي فشآيٌذ اثكبل گَاّي هي ثبضذ.

 (RA-IM-P3-5) زضذَاست ابغال گَاّياضسال فطآيٌس شطح  .3.5.1.2

وٌذ. دسغَس  عذم اتػبل، فشآيٌذ اتػبل ثِ پَستبل غَس   خَد ثِ پَستبل اقويٌبى وست هي اثتذا هتػذي اص اتػبل  .1

 گيشد. هي

 گشدد.  سپس اقالعب  الصم خْت اثكبل ٍاسد هي .2

 گيشد. غَس  هيحبل فشآيٌذ دسيبفت اقالعب  گَاّي اص سوت پَستبل  .3

ّذ. دسغَستيىِ اقالعب  هَسد تبييذ د هتػذي اقالعب  اسسبل ضذُ گَاّي ثشاي اثكبل سا هَسد ثشسسي لشاس هي .4

 گشدد. ثشهي 3ضَد ٍ ثِ هشحلِ هتػذي ًجبضذ، فشآيٌذ اغالح اقالعب  فشم اًدبم هي

آيٌذ اثكبل گَاّي فشٍ ضَد. دس غَس  هَسد تبييذ ثَدى اقالعب ، فشم اثكبل تَسف هتػذي اهؿبي الىتشًٍيىي هي .5

 گيشد. غَس  هيَاّي ٍ ثب تَخِ ثِ ثبصُ صهبًي سكح گهتمبؾي دس سوت پَستبل 

 گيشد. گشدد ٍ فشآيٌذ پبيبى هي پس اص دسيبفت پيبم اثكبل ثب هَفميت، اثكبل گَاّي ثِ هتمبؾي اعالم هي .6
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 (RA-IM-P3-5) زضذَاست ابغال گَاّياضسال ًوَزاض فطآيٌس  .3.5.1.3

يسضطب لا تا  ِب  لاتضَ  

 زضاز لا تا لاتضَ  ِب ايآ
سٌيآطف لا تا  ِب  لاتضَ  

    

لاغبا تْج مظ  تاعالعا زٍضٍ

    

سٌيآطف تفايضز  تاعالعا  يّاَگ  ظا  توس  لاتضَ  

يسضطب تاعالعا  لاسضا  ُسش  يّاَگ  یاطب  لاغبا 

 لاغبا تْج تاعالعا ايآ
سٌيآطف سشاب يه سييات زضَه حالصا  تاعالعا  مطف 

    

سييات یاضها ٍ  يكيًٍطتكلا  تاعالعا  يّاَگ 

    

تفايضز ماي   لاغبا  اب  تيقفَه 

سٌيآطف لاغبا  يّاَگ  يضاقته 

مالعا لاغبا  ِب  يضاقته 

 ٍطش

ىايا 

يّاَگ لاغبا تساَذضز لاسضا سٌيآطف
RA-IM-P3-5

مبً تجث شتفد يذػته
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 هساض بايگاًي  .3.6

وليِ هذاسن ثبيگبًي ضذُ ثبيذ ّشهبُ  ثبضٌذ. ثبيگبًي هذاسن  دسيبفتي اص هتمبؾي هيًوبيٌذگيْبي دفبتش ثجت ًبم هَظف ثِ 

 اسسبل گشدد.  ٍصاس  ثبصسگبًي 1ثِ دفتش ثجت ًبم هشوض هيبًي عبم ٍالع دس سبختوبى ضوبسُ 
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 فطهْا

 فطهْای هطتبظ با اذص هجَظ ًوايٌسگي
GICA-RA2G-R-F1 

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع

 عليكن سالم

 هٌسض  ه ر ات با*.......................................................................................  هَسسِ/ساظهاى ضساًس هي استحضاض بِ ٍسيلِ بسيي

 بِ هطبَط ذسهات اضايِ جْت الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌــــــسگي ابغال/ سيتوس/ تأسيس هتقاضي ،1 جسٍل زض

 .  صيطز اًجام هقتضي اقسام ضابغِ ايي زض فطهاييس زستَض است ذَاّ وٌس لصا. باشس هي 2جسٍل زض هٌسض  گَاّي

 ًام ثبت اهَض هت سياى زيگط ٍ ًام ثبت زفتط هسٍَل فطز ه ر ات ٍي ْيتَج عطح ذالصِ شاهل هطبَط هستٌسات  يَست بِ

 .گطزز هي اضسال 5ٍ 2،3،4بطاساس ضوائن 

  ساظهاى ه ر ات: 1 جسٍل

 ** اجطايي زستگاُ ًام

 ** شيطبظ هعاًٍت عٌَاى

 ** ساظهاًي ٍا س ًام

  استاى

  ستاىشْط

  ساظهاى آزضس

  ًام ثبت زفتط هحل آزضس

  تواس تل ي

  فكس

 

 يگَاّ ذسهات: 2 جسٍل

 هَضز ًياظ OID ًَ  گَاّي

  1.3.6.1.5.5.7.3.2 كاضبط تيَّ ا طاظ

  1.3.6.1.5.5.7.3.4 اهيي كيالكتطًٍ  ست

  1.3.6.1.4.1.311.10.3.1 اسٌازی اهضا

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                                                        

 كٌٌسُ زضذَاست ساظهاى عٌَاى* 

 كٌٌسُ، زضذَاست ساظهاًي ٍا س كِ صَضتي زض زيگط عباضت بِ. گطزز زض   ظم هَاضز ساظهاًي، هطات   سلسلِ بِ تَجِ با ّا، قسوت ايي زض **

 .گطزز شكط هطبَعِ، هحل زض با تط ساظهاًي سغَح تواهي است، گطفتِ قطاض تط  اييي ساظهاًي سغَح زض

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 

 عىس الػبق هحل

ثِ هْش  هوَْس

 سبصهبى/هَسسِ

GICA-RA2G-R-F2 

 

  

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع  

 عليكن سالم   

 ٍ 1 جسٍل زض هٌسض  ه ر ات با*..........................................................................  آقای جٌا / ذاًن سطكاض ٍسيلِ بسيي

 ًاهِ عي زضذَاست هَضز ًامِ ثبت زفتطِ ًوايٌسگي ذ َص زض هَسسِ/ ساظهاى ايي ا ذتياض تام ًوايٌسُ عٌَاى بِ فَق، عكس صا  

 .گطزًس هي هعطفي***..................................  هَضخ**........................................   شواضُ

 بِ هطبَط اهَض اًجام جْت ًيع ٍ ّواٌّگي جلسات زض شطكت ٍ تواس ًقغِ عٌَاى بِ اي اى هعطفي هٌ َض بِ صطفاً ًاهِ ايي

 .ًساضز زيگطی اضظ  ٍ است شسُ صازض الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست

 گطزز. اي از هي 4بِ  يَست هساض  هٌسض  زض ضويوِ 

 فطز ه ر ات: 1 جسٍل

  ًام

  ذاًَازگي ًام

   سض ًام

  هلي كس

  شٌاسٌاهِ شواضُ

   سوت

  ثابت تل ي

  ّوطاُ تل ي

  فكس

  يكيالكتطًٍ  ست

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                               

 ًوايٌسُ كاهل ذاًَازگي ًام ٍ ًام* 

  الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست ًاهِ شواضُ** 

 الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست ًاهِ تاضيد*** 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

GICA-RA2G-R-F3 

 

  

 

 

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع 

 عليكن سالم  

 ٍ 1 جسٍل زض هٌسض  ه ر ات با*..........................................................................  آقای جٌا / ذاًن سطكاض ٍسيلِ بسيي

 عي زضذَاست هَضز ًامِ ثبت زفتطِي اهَضصسٍضگَاّی ت س جْت هَسسِ/  ساظهاى اييي ساًًای طٍيً عٌَاى بِ فَق، عكس صا  

 .گطزًس هي هعطفي***..................................  هَضخ**........................................   شواضُ ًاهِ

 گطزز. اي از هي 4بِ  يَست هساض  هٌسض  زض ضويوِ 

 فطز ه ر ات: 1 جسٍل

   ًام

  ذاًَازگي ًام

   سض ًام

  هلي كس

  شٌاسٌاهِ شواضُ

  يكيالكتطًٍ  ست

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                               

 ًوايٌسُ كاهل ذاًَازگي ًام ٍ ًام* 

 الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست ًاهِ شواضُ** 

 الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست ًاهِ تاضيد*** 

 

 

 

 

 

 

 

 عىس الػبق هحل

ثِ هْش  هوَْس

 سبصهبى/هَسسِ



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

GICA-RA2G-R-F4 

 سَا ت عطح تَجيْي

 

 .ذيًوبئي هعشف سادس ساثكِ ثب استفبدُ اص گَاّي الىتشًٍيىي  هَسسِ/ سبصهبى تيفعبل حَصُ ٍ ّذف ثبصاس .1

 دّذ؟ يه پَضص ساي الولل ييث يب ٍي ا هٌكمِ ،يداخل حبال  اص هيوذاه ضوب ّذف ثبصاسي هىبً ثعذ .2

 .ذيًوبئ بىيثي الولل ييث ٍي ا هٌكمِ خذهب  خْت سا خَدي بثياسص هَخَد،ي ّب تيهحذٍد ثِ تَخِ ثب .3

 دفتش هطتشيبى هطخػب  ٍ هحذٍدُ ّذف، خبهعِ ّستٌذ؟ي وسبً چِ هَسسِ/ سبصهبى تَسفي گَاّ غذٍس خذهب  ٌفعبىير .4

 .گشدد تطشيح دسخَاست هَسد ًبم ثجت

 .ذييًوبي هعشف سا خَد هياستشاتژ ّوىبساى ٍ ضشوب .5

 ثبضذ؟ يه چِ الىتشًٍيىي گَاّي ًبم ثجت دفتش تبسيس اص هَسسِ/ سبصهبى اّذاف .6

دس غَس  هٌفي  ثبضذ؟ يه ضوبي سبصهبً هدوَعِ دس الىتشًٍيىي گَاّي خذهب  دٌّذُ اسائِ تٌْب ضوب هَسسِ/ سبصهبى بيآ .7

 ثَدى ًبم سبصهبى/سبصهبًْبي هزثَس روش ضَد.

 ثِ الىتشًٍيىي گَاّي ًبم ثجت دفتش تبسيس  ثِ ضوب ليتوب ضوب،ي سبصهبً هدوَعِ دس ديگش ٍاحذ تَسفي غذٍسگَاّ غَس  دس .8

 ثبضذ؟ يه ليدل چِ

 ست؟يچ ّذف ثِي بثيدست خْت هَسسِ/ سبصهبىي استشاتژ .9

 ذيتبو ضَد؟ يه.. ٍي التػبد ،يخذهبت ،يذيتَلي ّب حَصُ اص هيوذاه ضبهل ، هَسسِ/ سبصهبى ذگبُيد اصي گَاّ غذٍس تيفعبل .11

 ؟است حَصُ وذام ثش ضوب ضشوت/ سبصهبى

  عٌَاى فشهبييذ. سا 1روش ضذُ دس ؾويوِ  ّب گَاّي اًَاع ثِ هشثَـ خذهب  داليل سبصهبى/هَسسِ دس صهيٌِ اسائِ .11

 سبليبًِ غَس  ثِ  دسخَاست، هَسد ًبم ثجت دفتش تَسف گَاّي اثكبل ٍ غذٍس ثِ هشثَـ اسايِ لبثل خذهب  تعذاد اص ضوب ثشآٍسد .12

 ثبضذ؟ يه ضاىيه چِ ثِ

 ؟ثبضذ ثِ چِ هيضاى هي هَسسِ/ سبصهبى دس قشح ييا ثِ ضذُ دادُ اختػبظ ثَدخِ .13

 سا روش ًوبييذ.ي ىيالىتشًٍي گَاّ اص استفبدُ ثِ بىيهطتش اخجبسيب  تيتشغ خْت هَسسِ/ سبصهبىّبي ساّىبس .14

 .ثيبى ًوبييذ سا ًبم ثجت دفتشٍ ساُ اًذاصي  تبسيس خْتهَسد ً ش سبصهبى/هَسسِ  صهبًجٌذي .15

 .وٌيذ بىيثي سبصهبً ثشٍى ٍي سبصهبً دسٍىي ّب تيهحذٍد خػَظ دس سا خَدي ٌيث صيپ .16

 دبدياي هَاًع چِ تكبثك عذم غَس  داسد؟دس تكبثك اّذاف ٍ هبهَسيتْبي سبصهبى/هَسسِ ثبي غذٍسگَاّ خذهب  اسائِ بيآ .17

 وٌذ؟ يه



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 سَا ت عطح تَجيْي

 .ذيًوبئ بىيث سا تمبؾب هَسد ًبم ثجت دفتشي اًذاص ساُ اص حبغل حيًتب .18

 .ذيوٌ بىيثي گَاّ غذٍس چشخِ ثب استجبـ دس سا خَدي ّب ثشًبهِ .19

 .ًوبيٌذ اسايِ دسخَاست هَسد ًبم ثجت دفتش دس سا الىتشًٍيىي گَاّي خذهب  پشسٌل، تعذاد چِ داسيذ دسً ش حبؾش، حبل دس .21

 سيسىْبي هَخَد دس اًدبم وبس ٍ ثشًبهِ هٌبست خْت همبثلِ ثب سيسىْب سا ضشح دّيذ. .21

 ًحَُ اسائِ خذهب  غذٍس گَاّي سا تطشيح ًوبييذ. .22

 استشاتژي سبصهبى / هَسسِ ثشاي تَسعِ خذهب  سا  تَؾيح دّيذ. .23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

GICA-RA2G-R-F5 

 

 

 ًاهِ ت اّن

 ضوبسُ: اعغای ًوايٌسگي زفاتط ثبت ًام

 :تبسيخ

 

 

هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي ًاهِ بِ هٌ َض اعغای هجَظ ًوايٌسگي زفتط ثبت ًام گَاّي الكتطًٍيكي هابيي  ت اّنايي 

بـِ ًوايٌـسگي    ساظهاى /هؤسسِ .................................اظ ي  عطف ٍ  .................................. /ذاًنزٍلتي عام بِ ًوايٌسگي آقای

بطای تأسيس ًوايٌسگي زفتط ثبت ًام گَاّي الكتطًٍيكي ٍ اضايِ ذـسهات هطبـَط بـِ گـَاّي ًـَ        ......................، ًن/ ذا آقا

 .گطزز هيهٌعقس ...................... زض  َظُ فعاليتي ًْاز هتبَ  ًوايٌسگي زفتط ثبت ًام 

  ًاهِ اجطايي اعغـای ًوايٌـسگي   ًاهِ ساظهاى /هؤسسِ........................................ آگاّي ذَز ضا اظ ه از آييي با اهضای ايي ت اّن

ّای گَاّي هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي ضي ِ ه َ  شـَضای  سٌس سياستزفاتط ثبت ًام بِ ساظهاًْا ٍ هَسسات زٍلتي، 

العوـل اجطايـي گـَاّي   سٌس زستَض، سٌس زستَضالعول اجطايي گَاّي الكتطًٍيكي ضي ِ، لكتطًٍيكيگصاضی گَاّي اسياست

 اجطايي زفاتط ثبت ًام ٍ ضاٌّواّای آهَظشي ه َ  هطكع هيـاًي  ًاهِسٌس شيَُه َبات شَضا ٍ  عام،الكتطًٍيكي هطكع هياًي 

 بعيت ًوايس.ًوايس، اظ اصَل هٌسض  زض اسٌاز هعبَض ت اعالم ًوَزُ ٍ تعْس هي

 

 

 

 ًوايٌسگي زفتط ثبت ًام گَاّي الكتطًٍيكي هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

............................................ ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 هجَظ ًوايٌسگي توسيسفطهْای هطتبظ با 

 هجَظ ًوايٌسگيزضذَاست توسيس 

GICA-RA2G-RN-F1 

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع

 عليكن سالم

................................................................................. ِ*هَسس/ساظهاى ضساًس استحضاضهي بِ ٍسيلِ بسييهَضخ...............، ًاهِ  يطٍت اّن

 بِ هطبَط ذسهات اضايِ جْت الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌــــــسگي سيتوس هتقاضي ،1 جسٍل زض هٌسض  ه ر ات با

 .  صيطز اًجام هقتضي اقسام ضابغِ ايي زض فطهاييس زستَض است ذَاّ وٌس لصا. باشس هي 2جسٍل زض هٌسض  گَاّي

بطاسـاس ضـوائن    ًـام  ثبت اهَض هت سياى زيگط ٍ ًام ثبت زفتط هسٍَل فطز ه ر ات شاهل هطبَط هستٌسات  يَست بِ        

 .گطزز هي اضسال 2،3ٍ4

  ساظهاى ه ر ات: 1 جسٍل

 ** اجطايي زستگاُ ًام

 ** شيطبظ هعاًٍت عٌَاى

 ** ساظهاًي ٍا س ًام

  استاى

  ستاىشْط

  ساظهاى آزضس

  ًام ثبت زفتط هحل آزضس

  تواس تل ي

  فكس

 

 يگَاّ ذسهات: 2 جسٍل

 هَضز ًياظ OID ًَ  گَاّي

  1.3.6.1.5.5.7.3.2 كاضبط تيَّ ا طاظ

  1.3.6.1.5.5.7.3.4 اهيي كيالكتطًٍ  ست

  1.3.6.1.4.1.311.10.3.1 اسٌازی اهضا

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                                                        

 كٌٌسُ زضذَاست ساظهاى عٌَاى* 

 كٌٌسُ، زضذَاست ساظهاًي ٍا س كِ صَضتي زض زيگط عباضت بِ. گطزز زض   ظم هَاضز ساظهاًي، هطات   سلسلِ بِ تَجِ با ّا، قسوت ايي زض **

 .گطزز شكط هطبَعِ، هحل زض با تط ساظهاًي سغَح تواهي است، گطفتِ قطاض تط  اييي ساظهاًي سغَح زض

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 

 عىس الػبق هحل

ثِ هْش  هوَْس

 سبصهبى/هَسسِ

 (هجَظ ًوايٌسگيتوسيس )هطتبظ با جسيسًوايٌسُ تام ا ذتياض ًاهِ هعطفي

GICA-RA2G-RN-F2-1 

 

  

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع  

 عليكن سالم   

 ٍ 1 جسٍل زض هٌسض  ه ر ات با*..........................................................................  آقای جٌا / ذاًن سطكاض ٍسيلِ بسيي

 زضذَاست هَضز ًامِ ثبت زفتطِ ًوايٌسگيتوسيس  ذ َص زض هَسسِ/ ساظهاى ايي ا ذتياض تام ًوايٌسُ عٌَاى بِ فَق، عكس صا  

 .گطزًس هي هعطفي***..................................  هَضخ**........................................   شواضُ ًاهِ عي

 بِ هطبَط اهَض اًجام جْت ًيع ٍ ّواٌّگي جلسات زض شطكت ٍ تواس ًقغِ عٌَاى بِ اي اى هعطفي هٌ َض بِ صطفاً ًاهِ ايي

 .ًساضز زيگطی اضظ  ٍ است شسُ صازض الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست

 گطزز. اي از هي 4بِ  يَست هساض  هٌسض  زض ضويوِ 

 فطز ه ر ات: 1 جسٍل

  ًام

  ذاًَازگي ًام

   سض ًام

  هلي كس

  شٌاسٌاهِ شواضُ

   سوت

  ثابت تل ي

  ّوطاُ تل ي

  فكس

  يكيالكتطًٍ  ست

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                               

 گطزز. تَجِ: ٌاًچِ ًوايٌسُ تام ا ذتياض ساظهاى، ت ييط كطزُ باشس ايي فطم تكويل هي

 ًوايٌسُ كاهل ذاًَازگي ًام ٍ ًام* 

  الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست ًاهِ شواضُ** 

 الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست ًاهِ تاضيد*** 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 (هجَظ ًوايٌسگيتوسيس تاييس ًوايٌسُ تام ا ذتياض ي يي)هطتبظ با 

GICA-RA2G-RN-F2-2 

 

  

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع  

 عليكن سالم   

 

 زفتطِ ًوايٌسگيتوسيس  ذ َص زض ٍ ،**.................................. هَضخ*........................................   شواضًُاهِ   يطٍ هعطفي

ًوايٌسگي  ٍسيلِ بسيي*..................................*** هَضخ*........................................ **  شواضُ ًاهِ عي زضذَاست هَضز ًامِ ثبت

 گطزز. توسيس هي،.......................................................................... ***** آقای جٌا / ذاًن سطكاضا ذتياض  تام

 

 بِ هطبَط اهَض اًجام جْت ًيع ٍ ّواٌّگي جلسات زض شطكت ٍ تواس ًقغِ عٌَاى بِ اي اى هعطفي هٌ َض بِ صطفاً ًاهِ ايي

 .ًساضز زيگطی اضظ  ٍ است شسُ صازض الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي توسيس زضذَاست

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                               

 

 

 گطزز. كطزُ باشس ايي فطم تكويل هيًتَجِ: ٌاًچِ ًوايٌسُ تام ا ذتياض ساظهاى، ت ييط 

 ًاهِ  ي يي  * شواضُ هعطفي

 ًاهِ  ي يي ** تاضيد هعطفي

  الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي توسيس زضذَاست ًاهِ شواضُ ***

 الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي توسيس زضذَاست ًاهِ تاضيد ****

 ًوايٌسُ كاهل ذاًَازگي ًام ٍ ًام ***** 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 (هجَظ ًوايٌسگيتوسيس )هطتبظ با كاضشٌاس جسيس صسٍض گَاّي زفتطثبت ًام ًاهِ هعطفي

GICA-RA2G-RN-F3-1 

 

  

 

 

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع 

 عليكن سالم  

 ٍ 1 جسٍل زض هٌسض  ه ر ات با*..........................................................................  آقای جٌا / ذاًن سطكاض ٍسيلِ بسيي

 عي زضذَاست هَضز ًامِ ثبت زفتطِي اهَضصسٍضگَاّی ت س جْت هَسسِ/  ساظهاى اييي ساًًای طٍيً عٌَاى بِ فَق، عكس صا  

 .گطزًس هي هعطفي***..................................  هَضخ**........................................   شواضُ ًاهِ

 گطزز. اي از هي 4بِ  يَست هساض  هٌسض  زض ضويوِ 

 فطز ه ر ات: 1 جسٍل

   ًام

  ذاًَازگي ًام

   سض ًام

  هلي كس

  شٌاسٌاهِ شواضُ

  يكيالكتطًٍ  ست

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                               

 گطزز. ، ت ييط كطزُ باشس ايي فطم تكويل هيكاضشٌاس اهَضگَاّيتَجِ: ٌاًچِ 

 ًوايٌسُ كاهل ذاًَازگي ًام ٍ ًام* 

 الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست ًاهِ شواضُ** 

 الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگي زضذَاست ًاهِ تاضيد*** 

 

 

 

 

 

 عىس الػبق هحل

ثِ هْش  هوَْس

 سبصهبى/هَسسِ



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 (هجَظ ًوايٌسگيتوسيس )هطتبظ با كاضشٌاس صسٍض گَاّي زفتطثبت ًام  ًاهِ هعطفي

GICA-RA2G-RN-F3-2 

 

  

 

 

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع 

 عليكن سالم  

 آقای جٌا / ذاًن سطكاض ٍسيلِ بسيي**..................................  هَضخ*........................................   شواضًُاهِ   يطٍ هعطفي

ي ساًًای طٍيً عٌَاى بِ فَق، عكس صا   ٍ 1 جسٍل زض هٌسض  ه ر ات با.......................................................................... ***

**........................................  ** شواضُ ًاهِ عي زضذَاست هَضز ًامِ ثبت زفتطِي اهَضصسٍضگَاّی ت س جْت هَسسِ/  ساظهاى ايي

 .گطزًس هي هعطفي***.................................. **هَضخ

 

 فطز ه ر ات: 1 جسٍل

   ًام

  ذاًَازگي ًام

   سض ًام

  هلي كس

  شٌاسٌاهِ شواضُ

  يكيالكتطًٍ  ست

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                               

 گطزز. باشس ايي فطم تكويل هي، ت ييط كطزُ كاضشٌاس اهَضگَاّيتَجِ: ٌاًچِ 

 ًاهِ  ي يي  * شواضُ هعطفي

 ًاهِ  ي يي **تاضيد هعطفي

 ًوايٌسُ كاهل ذاًَازگي ًام ٍ ًام ***

 الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگيتوسيس زضذَاست ًاهِ شواضُ** **

 الكتطًٍيكي گَاّي ًام ثبت زفتط ًوايٌسگيتوسيس زضذَاست ًاهِ تاضيد*** **

 

 

 

 عىس الػبق هحل

ثِ هْش  هوَْس

 سبصهبى/هَسسِ



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 زضذَاست سطٍيس جسيس فطم

GICA-RA2G-NS-F1 

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع

 عليكن سالم

................................................................................. ِ*هَسس/ساظهاى ضساًس استحضاضهي بِ ٍسيلِ بسييهَضخ...............، ًاهِ  يطٍت اّن

 است ذَاّ وٌس لصا. باشس هي 2جسٍل زض هٌسض زضيافت هجَظ اضائِ سطٍيس جسيس  هتقاضي ،1 جسٍل زض هٌسض  ه ر ات با

 .  صيطز اًجام هقتضي اقسام ضابغِ ايي زض فطهاييس زستَض

  ساظهاى ه ر ات: 1 جسٍل

 ** اجطايي زستگاُ ًام

 ** شيطبظ هعاًٍت عٌَاى

 ** ساظهاًي ٍا س ًام

  استاى

  ستاىشْط

  ساظهاى آزضس

  ًام ثبت زفتط هحل آزضس

  تواس تل ي

  فكس

 

 جسيس يگَاّ ذسهات: 2 جسٍل

 هَضز ًياظ OID ًَ  گَاّي

   

   

   

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                                                        

 كٌٌسُ زضذَاست ساظهاى عٌَاى* 

 كٌٌسُ، زضذَاست ساظهاًي ٍا س كِ صَضتي زض زيگط عباضت بِ. گطزز زض   ظم هَاضز ساظهاًي، هطات   سلسلِ بِ تَجِ با ّا، قسوت ايي زض **

 .گطزز شكط هطبَعِ، هحل زض با تط ساظهاًي سغَح تواهي است، گطفتِ قطاض تط  اييي ساظهاًي سغَح زض



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 

 

 

 ْای ه ر ات تجْيعات فٌي ٍ ازاضیفطه

GICA-RA2G-E-F1 

 ه ر ات سرت افعاضی

 Pentium 4  

 RAM  512 Mg  

 CD-Writer   

 Ethernet 10/100 

 ه ر ات ًطم افعاضی

1. Windows XP Professional SP2 

2. IE 6 SP1 ثِ ثبال 

 ثشٍصسسبًي لبثليت ثب ٍيشٍس آًتي .3

4. SDK Media Software 

 Team viewer افضاس ًشم .5

 ذغَط اضتباعي

 ثِ ثبال( 128kbايٌتشًت پش سشعت )

 تجْيعات ازاضی

 فبوس 

 اسىٌش 

  پشيٌتش اداسي 

 Smart card reader 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 تعطفِ ذسهات صسٍض گَاّي

GICA-RA2G-P-F1 

دامنه 

 فعاليت

شماره 

 گواهي
 قيمت CMUضريب  سطح امنيت نوع گواهي

  دٍلتيٍظبيف 

1  

  اهؿبء وبسوٌبى دٍلتگَاّي 

  ثشًض
2.8060  

  ًمشُ  2
4.3066 

3  

  وبس  ضٌبسبيي وبسوٌبى دٍلت

  ثشًض
2.3361  

  ًمشُ  4
3.8364  

5  

TLS/SSL Server  

  ثشًض
5.2254  

  ًمشُ  6
6.7256  

دٍلتي ثب غيش 

  دٍلت

7  

  هْش ضشوت
  ثشًض

2.0229  

  ًمشُ  8
3.5232  

9  
 وبسوٌبى ثخص   گَاّي

  غيش دٍلتي

  ثشًض
1.7709  

  ًمشُ  10
3.2711  

11  

  گَاّي افشاد هستمل

  ثشًض
1.6039  

  ًمشُ  12
3.1042  

13  

TLS/SSL Server  

  ثشًض
4.1899  

  ًمشُ  14
5.6901  

غيش ٍظبيف 

  دٍلتي

15  

  هْش ضشوت

  ثشًض
1.8893  

  ًمشُ  16
3.3895  

17  
 وبسوٌبى ثخص   گَاّي

  غيش دٍلتي

  ثشًض
1.6372  

  ًمشُ  18
3.1375  

19  

  گَاّي افشاد هستمل

  ثشًض
1.4703  

  ًمشُ  20
2.9705  



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

دامنه 

 فعاليت

شماره 

 گواهي
 قيمت CMUضريب  سطح امنيت نوع گواهي

21  

TLS/SSL Server  

  ثشًض
4.0562  

  ًمشُ  22
5.5564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 فطهْای تعليق

 ابالغيِ تعليق

GICA-RA2G-S-F1 

 

 

 ابالغيِ تعليق

 
 ضوبسُ:

 :تبسيخ

 پيَست:

 

 

 ًوايٌسگي هحتطم ثبت ًام گَاّي الكتطًٍيكي

 سالم عليكن

ا تطاها بسيٌَسيلِ بِ آگاّي هي ضساًس ساظهاى/هَسسِ ..................................جْت اضائِ ذسهات هطبَط بِ گَاّي ًَ             

  ٍ ّـای هـصكَض ضا    يس................................................  بٌا بِ ز يل شيل، اظ تاضيد   ..../..../....  تا اعال  ثاًَی اهكاى اضائـِ سـط

 ًرَاّس زاشت.

  بطٍظ اشكال ساذتواى/ فٌي 

  بِ ضٍظ ضساًي سطٍيس ّا 

 ًَاق  هساض  ٍ تجْيعات ًوايٌسگي 

 ............................................... سايط 

 بسيْي است  س اظ ضفع اشكا ت ، هطات  كتبا جْت ازاهِ فعاليت ابال  ذَاّس شس. 

 

 

 َاّي الكتطًٍيكي هياًي عامهطكع صسٍض گ 

 ............................................ 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 زضذَاست تعليق

GICA-RA2G-S-F2 

 

 

 زضذَاست تعليق

 
 ضوبسُ:

 :تبسيخ

 پيَست:

 

 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 سالم عليكن

ا تطاهـا بسيٌَسـيلِ بــِ استحضـاض هــي ضسـاًسزفتط ثبـت ًــام اهضـای الكتطًٍيكــي ساظهاى/هَسسـِ /شــطكت :                   

.....  بٌا بـِ ز يـل شيـل، اظ    ...............................................جْت اضائِ ذسهات هطبَط بِ گَاّي ًَ  ...........................................

 د   ..../..../....  تا ..../..../.... اهكاى اضائِ سطٍيس ّای هصكَض ضا ًرَاّس زاشت.تاضي

  بطٍظ اشكال ساذتواى / فٌي 

 عسم  ضَض كاضشٌاس زفتط 

 ............................................... سايط 

 

 

 }اهضا  با تطيي هقام اجطايي شی ضبظ ٍ هْط{ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 تعليق اعالعيِ ضفع

GICA-RA2G-S-F3 

 

 

 اعالعيِ ضفع تعليق

 
 ضوبسُ:

 :تبسيخ

 پيَست:

 

 

 ًوايٌسگي هحتطم ثبت ًام گَاّي الكتطًٍيكي

 سالم عليكن

بسيٌَسيلِ بِ آگاّي هي ضسـاًس ساظهاى/هَسسِ/شـطكت    يطٍ زستَضشواضُ ..........................هَضخ .................ا تطاها            

تاضيد ..../..../.....  بطقطاض .................................. اهكاى اضائِ ذسهات هطبَط بِ گَاّي ًَ  ................................................  اظ :...... 

 هي باشس.

 

 

 
 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

....................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 زضذَاست ضفع تعليق

GICA-RA2G-S-F4 

 

 

 زضذَاست ضفع تعليق

 
 ضوبسُ:

 :تبسيخ

 پيَست:

 

 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 سالم عليكن

ا تطاها  يطٍ ًاهِ شواضُ ......... هَضخ ...............ذَاّ وٌس است ًسبت بِ بطقطاضی سطٍيس گَاّي ًَ  ................ زفتط            

 ثبت ًام ساظهاى/هَسسِ/شطكت .......................... اقساهات هقتضي ضا هبصٍل فطهائيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شی ضبظ ٍ هْط{ }اهضا  با تطيي هقام اجطايي 

  

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 فطهْای ابغال هجَظ 

 GICA-RA2G-R-F1 

 

 

 ابغال هجَظ ًوايٌسگي

 
 ضوبسُ:

 :تبسيخ

 پيَست:

 

 

 ًوايٌسگي هحتطم ثبت ًام گَاّي الكتطًٍيكي

 سالم عليكن

ا تطاها بسيٌَسيلِ  يطٍ باظضسي ّای بِ عول آهسُ ٍ ٍ عسم تغابق فعاليت ّای ًوايٌسگي ثبت ًام بـا هـَاضز قـاًًَي،               

 هي گطزز. هجَظ ًوايٌسگي ساظهاى/شطكت ....................................................  بِ ًوايٌسگي اظ تاضيد ..../..../....... ابغال 

 َست گعاض  باظضسي اضسال هي گطزز.  بِ  ي

 

 
 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

....................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 زضذَاست ابغال هجَظ ًوايٌسگي

GICA-RA2G-R-F2 

 

 

 زضذَاست ابغال هجَظ ًوايٌسگي

 
 ضوبسُ:

 :تبسيخ

 پيَست:

 

 

 الكتطًٍيكي هياًي عام هطكع صسٍض گَاّي

 سالم عليكن

بسيٌَسيلِ زضذَاست ذَز ضا هبٌي بط ابغـال هجـَظ ًوايٌـسگي سـاظهاى/       يطٍ هكاتبات ٍ هصاكطات في هابييا تطاها            

 . هي زاضينشطكت / هَسسِ ....................................................................  اعالم 

 تٌسات ٍ هساض  زض اذتياض ايي ًوايٌسگي اضسال هي گطزز.  بِ  يَست هس

 

 }اهضا  با تطيي هقام اجطايي شی ضبظ ٍ هْط{ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 زضذَاست ابغال گَاّي ًوايٌسُ تام ا ذتياض/كاضشٌاس صسٍض گَاّي زفتطثبت ًام 

GICA-RA2G-R-F3 

 

  

  عام هياًي الكتطًٍيكي گَاّي صسٍض هطكع 

 عليكن سالم  

زضذَاست ابغال گَاّي  ٍسيلِ بسيي**..................................  هَضخ*........................................   شواضًُاهِ   يطٍ هعطفي

تام ا ذتياض / كاضشٌاس  ًوايٌسُ.......................................................................... *** آقای جٌا / ذاًن سطكاضالكتطًٍيكي 

شواضُ سطيال ................................................. ٍ بِ علت   صسٍضگَاّي زفتط ثبت ًام شواضُ ...............................بِ

 گطزز. تقسين هي  ................................................

 

 

 { هْط ٍ ضبظ شی اجطايي هقام با تطيي اهضا }                                                                               

 گطزز. ، ت ييط كطزُ باشس ايي فطم تكويل هيكاضشٌاس اهَضگَاّيتَجِ: ٌاًچِ 

 ًاهِ  * شواضُ هعطفي

 ًاهِ **تاضيد هعطفي

 /هت سیًوايٌسُ كاهل ذاًَازگي ًام ٍ ًام ***

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 فطهْای باظضسي

  كن باظضسي

GICA-RA2G-I-F1 

 

 

  كن باظضسي

 
 ضوبسُ:

 :تبسيخ

 پيَست:

 

 

 ًوايٌسگي هحتطم ثبت ًام گَاّي الكتطًٍيكي

 سالم عليكن

ا تطاها بسيٌَسيلِ سطكاض ذاًن / جٌا  آقای .............................. بِ عٌَاى باظضس هطكـع صـسٍض گـَاّي الكتطًٍيكـي                

 هياًي عام  ضَضتاى هعطفي هي گطزز. ذَاّ وٌس است ّوكاضی  ظم با ًاهبطزُ ضا بِ عول آٍضيس.

 

 

 

 

 
 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 صسٍض گَاّي هجَظ

 GICA-RA2G-IC-F1 

 

 ثسوعِ تعبلي 

 هشوض غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي هيبًي عبم

 هجَظ صسٍض گَاّي
 

 

 ____/__/__تاضيد:                 

        شواضُ:

 

 
گطزز آقای / ذاًن ........................... فطظًس ...........با كس هلي ................................. زاضای هجَظ  گَاّي هي

 هي باشس.با هطكع صسٍضگَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام كاضبطزّای هٌسض  زض تَافقٌاهِ  زضصسٍض گَاّي 

 

 

 

 هْط ٍ اهضا                                                                                             

 

 

 ٌاهِ شطكت زض زٍضُ آهَظشيگَاّي

 GICA-RA2G-TC-F1 

 

 ثسوعِ تعبلي

 هشوض غذٍس گَاّي الىتشًٍيىي هيبًي عبم

 گَاّيٌاهِ شطكت زض زٍضُ آهَظشي

 
 

ساعت  هيگطزز آقای / ذاًن .......................زض زٍضُ.......................كِ اظ تاضيد....................   بِ هست ........... بسيٌَسيلِ گَاّي 

 زض هحل ايي هطكع بطگعاض گطزيسُ  ضَض يافتِ ٍ ايي زٍضُ ضا با هَفقيت گصضاًسُ است.

 

 

 

 هطكع آهَظشي تر  ي

 يهطكع تَسعِ تجاضت الكتطًٍيك

 
 



 

 شيَُ ًاهِ زفاتط ثبت ًام 

 هطكع صسٍض گَاّي الكتطًٍيكي هياًي عام

 محرمانهبندی:  طبقه GCA-RA-IM-0.94شناسه سند 0.34شماره بازنگری :  10/00/1332تاريخ بازنگری : 

 

    

 سٍل فطآيٌسّاج

پشداصين.  . دس اداهِ ثِ ضشح ّشيه اص فشآيٌذّب هيفشآيٌذّبي هٌذسج دس هستٌذ حبؾش دس خذٍل ريل آٍسدُ ضذُ است

 دفبتش ثجت ًبم هَظفٌذ ثش اسبس ايي فشآيٌذّب عول ًوبيٌذ.

 بٌس ًام فطآيٌس برش ضزيف

1  

 فطآيٌسّای هسيطيتي 

 زفاتط ثبت ًام

  دفتش ثجت ًبمفشآيٌذ غذٍسهدَص تبسيس 

  فشآيٌذ توذيذ هدَص دفتش ثجت ًبم  2

  فشآيٌذ دسخَاست سشٍيس خذيذ دفبتش ثجت ًبم  3

  فشآيٌذ اعالم تعليك سشٍيس ثِ دفبتش ثجت ًبم  4

  فشآيٌذ دسخَاست سشٍيس تعليك دفبتش ثجت ًبم  5

  فشآيٌذ تعليك فعبليتْبي دفبتش ثجت ًبم  6

  ثجت ًبم فشآيٌذ اثكبل هدَص تبسيس دفتش  7

  فشآيٌذ ثبصسسي دفتش ثجت ًبم  8

  فشآيٌذ آهَصش وبسضٌبسبى دفبتش ثجت ًبم  9

  فشآيٌذ لغَ ثخطي اص هدَصّبي دفتش ثجت ًبم  10

  فشآيٌذ غذٍسگَاّي الىتشًٍيىي هسئَل ٍ هتػذيبى دفتش ثجت ًبم  11

  فشآيٌذ اقالع سسبًي ثِ دفبتش ثجت ًبم  12

  هيبًي فشآيٌذ اسسبل هذاسن ثِ هشوض  13

  فشآيٌذ هعشفي وبسضٌبس دفتش ثجت ًبم  14

  فشآيٌذ فشآيٌذ لغَ گَاّي وبسضٌبس دفتش ثجت ًبم  15

  فشآيٌذ دسخَاست اثكبل ٍ هعشفي وبسضٌبس خذيذ دفتش ثجت ًبم  16

  فشآيٌذ دسخَاست لغَ يب ٍاگزاسي هدَص دفتش ثجت ًبم  17

  فشآيٌذ تفَيؽ اختيبس ًوبيٌذُ تبم االختيبس  18

19  

 اجطاييفطآيٌسّای 

 زفاتط ثبت ًام

  دسخَاست گَاّي دسيبفت فشآيٌذ 

  فشآيٌذ ثشسسي َّيت ٍ اسسبل هذاسن  20

  فشآيٌذ اسسبل فبيل دسخَاست ٍ دسيبفت گَاّي  21

  فشآيٌذ دسخَاست اثكبل گَاّي  22

  فشآيٌذ اسسبل دسخَاست اثكبل گَاّي  23

  فشآيٌذ ثبيگبًي فيضيىي دس دفبتش ثجت ًبم  24

  فشآيٌذ ثبيگبًي الىتشًٍيىي هذاسن دفبتش ثجت ًبم  25

 

 


