
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 یانیس مراکز میدرخواست تاس یراهنما
 

 

 ی: عادیبندطبقه

 Int-req_V5شناسه سند: 

 0/5:  یبازنگرشماره 

 41/55/4131:  یخ بازنگریتار

 



 یانیکز ماس مریدرخواست تاس یراهنما

 
 41/05/4131: یخ بازنگریتار 0/5:  یشماره بازنگر Int-req_V5شناسه سند:  ی: عادیبندطبقه

 

2 

 

 فهرست مطالب

 3 ................................................................................................................................................ اتیلک - 4

 3 ........................................................................................................................................... مقدمه 4-4

 4 ............................................................................................................................. سند نیا از هدف 4-2

 4 ............................................................................................................................ یانیم زکمرا انواع 4-1

 5 ......................................................................................................................یانیم زکمرا یهاالسک 4-1

 7 ............................................................................................................................................ ندهایفرآ -2

 7 ........................................................................ یکیالکترون یگواه صدور یانیم مراکز جادیا مراحل نمودار 2-4

 8 ................................................................................................................................. ها استیس -4مرحله

 8 ......................................................................................................................................... یفن -2مرحله

 8 ................................................................................................................................................... :تذکر

 8 ..................................................................................................................................... یحقوق -1مرحله

 8 ........................................................................................................................................ دییتا -1مرحله

 8 ..................................................................................................................................... یبازرس -5مرحله

 8 ................................................................................................................................. یساز ادهیپ-6مرحله

 9 ............................................................................................................................... مستندات و هافرم – 1

 9 .................................................................... یانیم زکمرا انواع سیتاس درخواست به مربوط یهانامهنمونه 1-4

 01 ................................................... یدولت یانیم زکمر سیتاس درخواست: 4-4 شماره نامه نمونه ینما 1-4-4

 00 ............................................................ تابعه زکمر سیتاس درخواست: 2-4 شماره نامه نمونه ینما 1-4-2

 01 .............................................. یخصوص یانیم زکمر سیتاس درخواست: 1-4 شماره نامه نمونه ینما 1-4-1

 03 ................................................. یرونیب یانیم زکمر سیتاس درخواست: 1-4 شماره نامه نمونه ینما 1-4-1

 04ییاجرا دستگاه چند ائتالف صورت در یدولت یانیم زکمر سیتاس درخواست: 5-4 شماره نامه نمونه ینما 1-4-5

 04 .................................................. یانیم زکمرا انواع سیتاس درخواست یبرا ازین مورد مدارک :4 شماره فرم 1-2

 01 .............................................................................................. ندهینما یمعرف به مربوط یهانامهنمونه 1-1

 01 ............................................ یدولت بخش به مربوط ندهینما نامهیمعرف:  4-2 شماره نامه نمونه ینما 1-1-4

 07 ....................................... یخصوص بخش به مربوط ندهینما نامهیمعرف:  2-2 شماره نامه نمونه ینما 1-1-2

 08 ................................................................................................................................... مستندات 1-1

 08 ............................................ (Certification Practice Statement) یگواه ییاجرا دستورالعمل سند -1-1-2

 08 ............................................................................................................ ساختمان یفن طرح -1-1-5

 08 ............................................................................................................ زاتیتجه یفن طرح -1-1-6

 08 ............................................................................................................ یتجار طرح خالصه -1-1-7

  



 یانیکز ماس مریدرخواست تاس یراهنما

 
 41/05/4131: یخ بازنگریتار 0/5:  یشماره بازنگر Int-req_V5شناسه سند:  ی: عادیبندطبقه

 

3 

 

 اتیلک - 4

 

 مقدمه 4-4
)مصددو  یکیترونکقانون تجارت  ل 12ماده  یینامه  جر نییآ 1شدده بر  سدداد بند  ل   ز ماده یر یکی لکترون یصدددور او ه یمرکز دولت

مجوز  15/7/4136خ یشور در تارک یکیترونک ل یاو ه یاذ راستیس یشور ن جلسه ی ول یه( و ط 14343ت  /33336به شماره 4132

 رده  ست.کافت یر  در یانیم یهایجاد،  مضاء و صدور او هی 

ند صدددور یت، فرآیند  حر ز هویناا، فرآند ثبتی، شددامن نرارت بر فرآیانیم یهایت او هیریز مسددلوت تماا  بداد صدددور و مدکن مری 

 رسدداختیز و زکن مریات  ین تطابق تماا  بداد خدمات و عملید، و تضددمیلکد یلغو آنها و تجد ،هاین او هینتشددار  ،  یانیم یهایاو ه

 باشد.ی، مهااستیسآن  یهاها و ضمانتشه و خو ستهیز رکمر یاو ه یهااستیمطابق س یمربوط به صدور او ه

شور  شهیمرکز ر صوبات  ساد م ستیس یبر   شه به یر یکی لکترون یشور و به منرور  ر ئه خدمات او هک یکیترونک ل یاو ه یاذ را

ن مصددو  و ین مرکز در چهارچو  قو نیده  سددت.  د ره  ین اردیتشددک یو بخش خصددوصدد یها و موسددسددات دولتها، سددازمانوز رتخانه

 باشد.یم ر نی  ی سالم یکشور بوده و متدلق به دولت جمهور یکی لکترون یاو ه یاذ راستیس یشور  یهااستیس

 :باشندیمر یرکز به شرح زم یهاتی  و مسئولیوظا

 ب.یشه و  ر ئه به شور  جهت تصویمرکز ر یها و دستور لدمن او هاستیشنهاد سیپ – ل  

 شور . یهاها و دستور لدمناستیس ی جر  –  

 .یانیها و دستور لدمن مر کز ماستیب سیو تصو یبررس –پ 

 آنها. یو صدور مجوز بر  یانیجاد مر کز میان  یت متقاضیالزا و صالحط یو  حر ز شر  یبررس –ت 

 ن  طالعات.یمد رک و شو هد د ت بر صحت   یها و نگهد رینان  ز ثبت  طالعات مدتبر و مناسب در او هیحصوت  طم –ث 

 .یانیح مر کز مینان  ز عملکرد صحیحصوت  طم –ج 

  ند.تدهد تشان عمن کردهکه برخالف  یانیمر کز م ی بطات او ه –چ 

 .یانیر در کارکرد مرکز میی عتماد کننده در مورد هراونه تغ یهابه صاحبان  مضاء و طرف یرسان طالع –ح 

 خدمات آن. یرسانک مخزن بر خط و  طالعی یجاد و به روزرسانی  –خ 

 

 باشد. یر میمرکز  مکان پذ ینترنتی  تیرخانه و سایق دبیشه  ز طریر یکیترونک ل یصدور او ه ی رتباط با مرکز دولت

قه طب –ساختمان شماره یک وز رت بازراانی  –نبش کوچه شهید حجت دوست  –خیابان شهید نادری  -بلو ر کشاورز: رخانهیدب آدرد

  چهارا

 33355354  -  33355351تلفن: 

  www.rca.gov.ir: ینترنتیت  یسا

 

صدور او هکمر ست  یتیموجود یانیم یکیترونک ل یز  سط مرک  صدور او هکه تو ه و مجوز د قر ر ارفتیشه مورد تائیر یکیترونک ل یز 

 رده  ست.کافت یر  در یکیترونک ل یاو هجاد،  مضا و صدور خدمات ی 

 

 ر  ست:یبه شرح ز یانیم یز صدور او هک  مریوظا

 ربط. یناا ذدفاتر ثبت یصدور مجوز بر  ت ویصالح یبررس - ل 

 ها به صورت مطمئن. یه خدمات صدور و لغو او هین  ر یتضم - 

http://www.rca.gov.ir/
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 ع و مطمئن. یها به صورت سرید صحت او هییه خدمات تأین  ر یتضم -پ

 ها.یاو ه یسازهی ز شب یریجلوا یها بر ن د دهیجاد  ی  ندیفرآمربوط به  مضا در  یهان محرمانه بودن د دهیتضم -ت

 ر: ینان نسبت به مو رد زیحصوت  طم -ث

 ح باشند. یها صحی،  طالعات مندرج در او هیکیترونک ل یدر لحره صدور او ه -4

 ی مضددا یجاد و و رسددی  یها، د دهیننده مشددخش شددده در او هک،  مضددا یکیترونک ل یدر هنگاا صدددور او ه -2

 باشد.  یو ینترت  نحصارکتحت  یکیترونک ل یجاد  مضایافت نموده و د ده  یر  در یکیترونک ل

به صدددورت  ین شدددده در دسدددتور لدمن او هییر  تا مدت زمان تد یکیترونک ل یه  طالعات مرتبط با او هیلک -1

 د. یحفظ نما یکیترونک ل

 ش باشد. ین شده و قابن تشخییبه دقت تد یاو ه یکخ و ساعت صدور و لغو یتار -1

 د. ین نمایان ر  تضمیمتقاض یکیترونک ل یجاد  مضایره د ده  یا ذخی یپکعدا  -5

س یاو ه -6 ستر شد، جز در مو رد یبر  یقابن د صاحبان او هک یعموا نبا ضایه  ا ی ند ردهکت خود ر   عالا یها ر

 د. یجا  نمایر    ی نتشار عموم ینوع او ه

 یکیترونک ل یهاد دهبه  یمهر زمان یکافت درخو سدددت دفترثبت ناا، یو با در یانیز مکان مرکدر صدددورت  م -7

 مه شود.یضم

 

 ن سندیاز ا هدف 4-2
  ان شده  ست.ین بیتفص به یانیز مکمر یک سیتاساز جهت یمورد ن یندهایه فرآیلکن سند یدر  

 

 یانیز مکانواع مرا 4-1
 :عبارتند  ز یانیز مکشور،  نو ع مر ک یکیترونک ل یاو ه یاذ راستیس یشور  43/2/4133بر  ساد مصوبه مورخ 

 

 عام: یانیز مکالف( مر

ان یمختل  به متقاضدد یکاربردها یتمام یبر  یکیترونک ل یه خدمات او هیه به طور عاا مبادرت به  ر ک سددت  یفردز منحصددربهکمر

 د. ینمایم

 ند.  کیت میعاا فدال یانیبه عنو ن مرکز م یبازراان یانیز مکمر -4تبصره 

صره  ص یانیمر کز م ی ند زتا زمان ر ه -2تب صو شتری،  یخ ست به م صین مرکز مجاز   صو ، یر دولتیغ یکاربردها یبر  یان بخش خ

 د.یه نمای ر  یکیترونک ل یخدمات او ه

 

 یدولت یانیز مکمرب( 

س مرکز یت خود، مبادرت به تاسددیشدده، در حوزه فدالیز رک ز مر یسددب مجوز و  خذ او هکتو نند با ی، میی جر  یهاک  ز دسددتگاهیهر 

 ند. ینما یدولت یانیم

 

با  کمشددتر یهادر حوزه یکیترونک ل یه خدمات او هیجهت  ر  یی جر  دسددتگاهتو ند، با  ئتالف چند یم یدولت یانیمرکز م -تبصددره

 س شود.یو حد، تاس یه سند دستور لدمن او هیملتلفه مزبور و  ر  یهادستگاه ز  یکیت یمسوول
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 پ( مراکز تابعه

ستگاه  یسطح بدد کیتا  یدولت یانیز مکمر  ستگاهید شر متبو یهاا د شتن  صورت د  صرفاً درحوزه ی، مط مربوطیع خود در  تو نند 

 ند. یها نماآن یبر  یجاد مر کز تابده و صدور او هیت خود  قد ا به  یفدال

ن مر کز ی ند،  ردهکن یدولت یانیز مکس مریس مرکز تابده،  قد ا به تاسددیان تاسددیمتقاضدد یباالدسددت یهاه دسددتگاهکیتا زمان -4تبصددره

 س شوند.یعاا، تاس یانیز مکن مریتو نند در ذیم

وجود  و  حر ز یدستگاه باالدست یس مرکز تابده با دستور لدمن او هیتاس یمتقاض یدرصورت عدا تطابق دستور لدمن او ه -2تبصره

ابده س مرکز تیت خود در مرتبه  وت مجوز تاسیتو ند در حوزه  فدالیم یشه، متقاضیتوسط مرکز ر یمتقاض یژه بر یط ویشر 

 د.یافت نمایدر یدولت یانیس مرکز میمجوز تاس یعاا و در مرتبه بدد یانین مرکز میذ

 

 یخصوص یانیز مکت( مرا 

 یهاتیها پس  ز  حر ز صالح  شده آنیتدر یکاربردها یبر  یمورد  ستفاده در بخش خصوص یکی لکترون یصدوراو ه یز بر کن مر ی 

شر نییشه خو هند ارفت. آیز رکس  ز مری، مجوز تاسیو حقوق یمک، یفکی کز توسط مر یخصوص یانیت مر کز میط  حر زصالحینامه 

 د.یب شور  خو هد رسیه و به تصویشه تهیر

 

 یرونیب یانیز مکث( مر

ص یانیمر کز م صو شر  یخ سب او هیبا  حر ز  تو نند، پس  ز  ندقاد یشه می ز مرکز ر«  یرونیب یانیمرکز م»تحت عنو ن  یط الزا و ک

و دولت با  (G2B)دولت با بنگاه  یکاربردها یصدددرفاً بر  یکی لکترون یمورد نرر،  قد ا به صددددور او ه یقر رد د با دسدددتگاه دولت

 ند.ی( نمایتیمکحا دستگاهطرف  رتباط با  ی شخاص خصوص یکی لکترون یهای)او ه (G2C)یمشتر

 

 آمده  ست. (4-1م، قسمت )یخش ضمادر بامن مصوبه کمتن 

 

 یانیز مکمرا یهاالسک 4-1
بیشتر  او هی ر  بر ی یهااستیس تو ندیمو یک مرکز صدور او هی  شوندیم یبندمیتقسمر کز مختل  با توجه به نوع او هی قابن  ر ئه، 

 .4باشد.سطوح او هی مرکز میانی به شرح ذین میسازی نماید. ز یک سطح  طمینان پیاده

 

CA Class سطح گواهی قابل ارائه 

Class 1 Level 1 
Class 2 Level 1, 2 

Class 3 Level 1, 2, 3 

Class 4 Level 1, 2, 3, 4 

 

                                            
ا د ر ی چهار سطوح هیچ مو فقت نامه جهانی در مورد  ستاند ردی بر ی توصی  سطوح  طمینان وجود ند رد.  ستاند رد دولت کاناد ، دولت آمریکا، دولت  ستر لی- 1

 شوندیمبرده  ناا Level1, 2, 3, 4بوده که ااهی با عناوین  Highو  Rudimentary, Basic, Medium  طمینان  
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ضه یلک ساد یبایان، میمتقا ستهای او هی ست بر   سیا سند  صدور او هی  لکترونیکی میانی و  ساماندهی مر کز  ستور لدمن  جر یی  د

شور  شه به آدرد که  لکترونیکی ک سایت مرکز دولتی ری شد، در بخش قو نین و مقرر ت می http://www.rca.gov.irدر  الد کبا

 ند.ید ر  مشخش نمامورد درخو ست خو یانیز مکمر

 

  

http://www.rca.gov.ir/


 یانیکز ماس مریدرخواست تاس یراهنما

 
 41/05/4131: یخ بازنگریتار 0/5:  یشماره بازنگر Int-req_V5شناسه سند:  ی: عادیبندطبقه

 

7 

 

 ندهایفرآ -2

 

 یکیالکترون یصدور گواه یانیمراکز م جادیمراحل انمودار  2-4
 

الزا به ذکر  ست که در  ند.ینما یکی لکترون یس مر کز صدور او هیمرحله  قد ا به تاس 6 یط2ضمن  ر ئه درخو ست  ولیه  تو نندیمان یه متقاضیکل

به تشریح  2-2در بخش .دهدیمش یر  نماشش ر مر حن یشکن ز .به صورت مو زی  مکان پذیر میباشد 2و  4صورت تماین متقاضی ،  نجاا مر حن 

 مر جده نمائید. 1-1به بخش  سیاستهامستند ت فنی و مر حن شش اانه میپرد زیم. جهت  طالع و به کارایری  ستاند ردهای 

 

 

                                            
 های مربوط به درخو ست  ولیه در  ین مستند موجود میباشد.رمفنمونه  -2 

 هااستیس – 4مرحله
 

 

نامه  یبررس

 دییتا

 یفن – 2مرحله
 یفناور

طرح 

 ساختمان

 گزارش یبررس

 یفن

 یحقوق -1مرحله

MOA د توسط ییتا

 یمتقاض

MOA 

امضاء 

 یمتقاض

 دییتا -1مرحله

 یبازرس– 5مرحله

 یاده سازیپ –6مرحله

MOA  
 

 ینیبازب

 دییو تا 

 گزارش یبازرس

 یبازرس

 یصدور گواه

MOA 

امضاء 

  شورا

مجوز 

 اتیعمل

 
 

CPS 
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 یکیالکترون یصدور گواه یانیمراکز م جادیمراحل اشرح  2-2
ر  نجاا خو هد شد.الزا به ذکر  ست که در صورت تماین متقاضی ،  نجاا یب زیمرحله فوق به ترت 6ه مد رک،  ر ئو  یپس  ز  ر ئه درخو ست رسم

 صورت مو زی  مکان پذیر میباشد.به  2و  4مر حن 

 است هایس -4مرحله

 (ی)توسط متقاضو خالصه طرح تجاری "CPS " یاو ه یهااستیسدستور لدمن  جر یی   ر ئه (4

 شه(ی)توسط مرکز ر یمرکز متقاض یاو ه یهااستیسدستور لدمن  جر یی  یبررس (2

 (یمرکز )توسط متقاض یهااستیسمرکز مطابق با  ییتوسده دستور لدمن  جر  (1

 یاستگذ ریس یشور  یشه( بر ی)توسط مرکز ر یه مقدماتیدییصدور نامه تا (1

 یفن -2مرحله

 (یمورد  ستفاده )توسط متقاض یو فناور ی ر ئه مدمار (4

 (یساختمان )توسط متقاض ی ر ئه طرح فن (2

 یاستگذ ریس یشور  یشه( بر ی)توسط مرکز ر یاز رش فنه یته (1

 تذکر:

 به مو ز ت یکدیگر صورت میگیرد. 2و  4درصورت تماین متقاضی ، مر حن 

  یحقوق -1مرحله

 (مرکز ریشه)توسط و حد  نامهمو فقته یته (4

 ( مرکز ریشهن الزا )توسط یز ن تضمین مییتد (2

 (ی مضاء مو فقت نامه )توسط متقاض (1

 (ین شده )توسط متقاضییتد نامهضمانت ر ئه  (1

 دییتا -1مرحله

 یبه شور  یریامیتصم ید شده بر ییتا CPSبه همر ه نسخه  ی مضاء شده متقاض نامهمو فقت 1و 2، 4مر حن زیآمتیموفقپس  تماا  (4

 .باشدیم یانیس مرکز میتاس یبر  ید متقاضییتا یبه مدن یاستگذ ریس ی.  مضاء شور شودیم رسات  یاستگذ ریس

 (یاستگذ ریس ی مضاء مو فقت )توسط شور  (2

 یبازرس -5مرحله

 . ردیایمصورت  ی ز مرکز متقاض یپس  ز  تماا فرصت د ده شده بازرس (4

 )توسط بازرد( یه بازرسیدییصدور نامه تا (2

 یاده سازیپ-6مرحله

 شه(یات )توسط مرکز ریصدور مجوز عمل (4

 (یاستگذ ریس یشور  یته نرارتی)کم یمرکز متقاض یمر سم و صدور او ه یبراز ر (2
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 و مستندات هافرم – 1

 

 در هر قسمت، شود  ر ئه شده  ست.یمصو   ز آنها  ستفاده م ییز بر ساد روش  جر که در  د ره مرک ییهانمونه فرا بتد  ن بخش یدر  

ه شیز رکت مریساق و ی ز طر یها با  ند زه و قدفرا .ه شده  ستی ر  یر و قدیغ یها ند زهدر  فرا هر  ز یینماو اربرد ک ها شامنشرح فرا

  باشد.یم یقابن دسترس

 ه شده  ست. ی ز مستند ت مورد  شاره  ر  یکدر خصوص هر  یحاتیسپس در  د مه توض

 

 یانیز مکس انواع مرایمربوط به درخواست تاس یهانامهنمونه 1-4

 

ض ست  ولیمتقا ست  عالا مکها ذن نمونه نامهیه در  ک یه خود ر  به صورتی، درخو  ض د رد.یر شده    وست با توجه به نوع یبایم یمتقا

 د.یشه  رسات نمایز رکالزا به مر که و به همر ه مد رینامه مربوطه ر  تهموردنرر خود، نمونه یانیز مکمرکالد 

 

 

 

 

 

 

 

 ه گردد.یسازمان مربوطه ته یست در سربرگ رسمیباین نامه می: ا1رک*تذ  

 

دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی و سند سیاستهای بر اساس : کالس مرکز 2رک*تذ  

در بخش قوانین و  http://www.rca.gov.irگواهی الکترونیکی کشور که در سایت مرکز دولتی ریشه به آدرس 

 شود.می ، تعیینباشدمقررات می

 

 ارائه گردد. CDنسخه روی  4نسخه فیزیکی و  4: مستندات پیوست می بایست در 1تذکر*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rca.gov.ir/
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 یدولت یانیز مکس مری: درخواست تاس4-4شماره  نامهمونه ن ینما 1-4-4

 
 

 گردد.کالس مرکز بر اساس سند سیاستهای گواهی الکترونیکی مندرج در سایت مرکز دولتی ریشه تعیین 
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 ز تابعهکس مری: درخواست تاس2-4نمونه نامه شماره  ینما 1-4-2

 

 کالس مرکز بر اساس سند سیاستهای گواهی الکترونیکی مندرج در سایت مرکز دولتی ریشه تعیین گردد.
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 یخصوص یانیز مکس مری: درخواست تاس1-4نمونه نامه شماره  ینما 1-4-1

 

 

 سند سیاستهای گواهی الکترونیکی مندرج در سایت مرکز دولتی ریشه تعیین گردد.کالس مرکز بر اساس 
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 یرونیب یانیز مکس مری: درخواست تاس1-4نمونه نامه شماره  ینما 1-4-1

 

 

 کالس مرکز بر اساس سند سیاستهای گواهی الکترونیکی مندرج در سایت مرکز دولتی ریشه تعیین گردد.
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 ییاجرا در صورت ائتالف چند دستگاه یدولت یانیز مکس مری: درخواست تاس5-4نمونه نامه شماره  ینما 1-4-5

 

 کالس مرکز بر اساس سند سیاستهای گواهی الکترونیکی مندرج در سایت مرکز دولتی ریشه تعیین گردد.
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 یانیز مکس انواع مرایدرخواست تاس یاز برایمدارک مورد ن: 4فرم شماره  1-2

 

 اربردک

ز ک، مریخصدوصد یانیز مکز تابده، مرک، مریدولت یانیز مک)مر یانیز مکس  نو ع مر یدرخو سدت تاسد یاز بر یمد رک مورد نن فرا یدر  

ز ک، بنا بر نوع مرو سوادوا  یهاان، و در بخشیه متقاضیلک یاز بر یمورد ن کن فرا، مد ریمشخش شده  ست. در بخش  وت   (یرونیب

ن فرا یر شده  ست.  کنده ذینما ییشناسا یاز بر یمورد ن ک، مد رچهارا ند. در بخش از مشخش شدهیمورد ن کمورد نرر، مد ر یانیم

 اردد.ید مییتا یتوسط و پنجمو بخش  شودین میمکناا تتوسط مسووت ثبت

 

 4فرم شماره  ینما
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 ندهینما یمعرفبه مربوط  یهانامهنمونه 1-1

 

. نمونه دینما ینده مدرفیر  به عنو ن نما یفرد، ی، الزا  ست متقاضسیتاس خو ست صدور مجوزدر یریگیع در  مر پیتسرسهولت و  جهت

، کرگر مد یه و به همر ه دینامه ر  مطابق با نمونه مربوطه، تهیست مدرفیبایم یمتقاض  ند.ش د ده شدهین بخش نمایها در  نامهیمدرف

 د.یشه  رسات نمایز رکبه مر

 

 ینده مربوط به بخش دولتینامه نمای:  معرف4-2نمونه نامه شماره  ینما 1-1-4
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 ینده مربوط به بخش خصوصینامه نمای:  معرف2-2نمونه نامه شماره  ینما 1-1-2
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 مستندات  1-1 

 

 (Certification Practice Statement) یگواه ییدستورالعمل اجراسند  -1-1-2

 یهایت گواهیریرد مدکات عملیح جزئیجهت تشر یگواه یهااستیه منطبق با سک است ییهادستورالعملمجموعه 

 گردد.ین میتدو یکیترونکال

الزا به  کگر مد ریه و با دیته RFC 3647 یو ر هنما X509ن سند ر  مطابق با  ستاند رد یست  یبای، میانیز مکان مر یه متقاضیلک

 .ندیشه  رسات نمایز رکمر

 

 ساختمان یطرح فن -1-1-5

و  یطیمح طی، شر ییایت جغر فیموقد ،ین نقشه فنیز  ز قبکت مریسا یکیزیمربوط به محن ف یلک مشخصات ستیبایمسند ن یدر  

چون  ین طرح مو ردیباشد.   S-ECB3با  ستاند رد د مدادت ین مشخصات بایو  اردد ح یتشر ساختمان ینترلکو  یز ت حفاظتیتجه
power supply ،Air condition، ups ،Early fire detection system ،fire-alarm and extinguishing systems ،

cable management and cable separation ،access control ،room surveillance ،alarm procedure 

concepts ،water warning system ،remote surveillance و cevideo surveillan شود.یر  شامن م 

 زاتیتجه یطرح فن -1-1-6

تم سیسمربوط به  یرمزنگار یهاماژوتو   فز رنرا،  فز رسخت شامنز کمر یاتیعمل یهامللفهه یلکمشخصات  ستیبایمسند ن یدر  

، HSM، هارو تیفاد، مشخصات سرورها، ید کلیستم تولی، سیرکتوریس د یسرو ستم  بطات،ی، سCAستمی، سRAستم یگاه د ده، سیپا

  اردد. حیتشر  سپم ی، آنترودیو یبان، آنتیه نسخه پشتیستم تهی، سیرمزنگار یهاتمی لگور
 

 خالصه طرح تجاری -1-1-7

 CPSبا مطالب مندرج در  میبایستبه سو الت ذین پاسخ د ده شود. دقت نمائید پاسخها الزا  ست جهت تهیه خالصه طرح تجاری ، 

 مرکز میانی درخو ست کننده مطابقت د شته باشد.

 

 سو الت طرح تجاری

 

 باز ر هدف سازمان / شرکت خود ر  مدرفی نمائید. .4

 بدد مکانی باز ر هدف شما کد میک  ز حاالت د خلی ، منطقه  ی و یا بین  لمللی ر  پوشش میدهد؟ .2

 با توجه به محدودیتهای موجود،  رزیابی خود ر  جهت خدمات منطقه  ی و بین  لمللی بیان نمائید. .1

 ذینفدان خدمات صدور او هی توسط سازمان/ شرکت چه کسانی هستند؟ .1

 شرکاو همکار ن  ستر تژیک خود ر  مدرفی نمایید. .5

  هد ف سازمان/ شرکت  ز به پیاده سازی مرکزمیانی چه میباشد؟ .6

                                            
3. European certification board security system 
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 سازمان   شرکت شما تنها  ر ئه دهنده سرویس در مجموعه سازمانی شما میباشد؟آیا  .7

 در صورت صدوراو هی در مجموعه سازمانی شما، تماین شما به ر ه  ند زی مرکز میانی به چه دلین میباشد؟ .3

  ستر تژی سازمان/شرکت جهت دستیابی به هدف چیست؟ .3

کد میک  ز حوزه های تولیدی ، خدماتی ،  قتصادی و.. میشود؟  فدالیت صدور او هی  ز دیدااه سازمان/شرکت شامن .45

 تاکید سازمان/ شرکت شما بر کد ا حوزه میباشد؟

 سازمان / شرکت درخو ست کننده کد میک  ز سطوح  مر کز صدوراو هی میباشد؟ .44

 آیا  مکانات فر هم شده توسط سازمان/شرکت ، پاسخگوی سطح  نتخابی شما میباشد؟ .42

 ه توسط سازمان/ شرکت د ر ی چه کاربردها و چه سطوحی خو هند بود؟ او هی های صادر .41

 آیا  ین دسته او هی های کاربردی توسط مرکز دیگری صادر میشود؟ .41

 برآورد شما  ز تدد د او هی های صادر شده توسط سازمان/ شرکت چه میز ن میباشد؟ .45

 ت به مشتری چیست؟طرح سازمان / شرکت در  رتباط با دفاتر ثبت ناا  ر ئه کننده خدما .46

 بجز خدمات مدموت  ر ئه شده توسط دفاتر ثبت ناا، آیا خدمات دیگری جهت  ر ئه در خصوص  ین پروژه صورت میگیرد؟ .47

 بودجه  ختصاص د ده شده به  ین طرح در سازمان/ شرکت چقدر  ست؟ .43

 ی درنرر ارفته  ست؟آیا سازمان/شرکت ر هکاری جهت ترغیب/ جبار مشتریان به  ستفاده  ز او هی  لکترونیک .43

 آیا سازمان/شرکت در نرر د رد بر ی او هی های صادر شده تضمینی  ر ئه نماید؟ .25

 بازه زمانی که جهت ر ه  ند زی مرکز در نرر ارفته  ید ر  بیان نمائید. .24

 پیش بینی خود ر  در خصوص محدودیتهای درون سازمانی و برون سازمانی بیان نمائید. .22

 هت پیاده سازی فنی مرکز بیان نمائید.برنامه های مورد نیاز ج .21

 آیا  ر ئه خدمات صدور او هی با   ساسنامه شرکت تطابق د رد؟ درصورت عدا تطابق چه مو ندی  یجاد میکند؟ .21

 چه  ستاند ردهایی بر ی  منابع نرا  فز ری و سخت  فز ری خود مد نرر د رید؟ .25

 نتایج حاصن  ز ر ه  ند زی مرکز خود ر  بیان نمائید. .26

 نامه های خود ر  در  رتباط با چرخه صدور او هی بیان کنید.بر .27

 سرویس و خدمات  ر ئه شده توسط سازمان / شرکت ر یگان میباشد؟در غیر  ینصورت به سو الت مرتبط زیر پاسخ دهید. .23

 مبلغ دریافتی  ز مشتری سازمان / شرکت بابت هراو هی کاربرد و سطح ر  تدیین نمائید. .23
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 یافتی  ز مشتری ، سازمان / شرکت چه تضمینی ر  به مشتری  ر ئه میکند؟با توجه به مبلغ در .15

 سازمان / شرکت چه وجه  لضمانی جهت  ر ئه به مرکز دولتی صدور او هی  لکترونیکی ریشه در نرر ارفته  ست؟ .14

  رزش وجه  لضمان سازمان / شرکت به مرکز دولتی صدور او هی  لکترونیکی ریشه چقدر  ست؟ .12
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