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 مقدمه  – 1

در این مستند به اختصار  که  ) شرکت فناوران اعتماد راهبر مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر ییدستورالعمل اجرا

فراهم کردن  یدر راستا"  زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسسند  " بر  یمبتنشود  شناخته می مرکزبا عنوان 

ه ین دستورالعمل بر پاید شده است. ایتولوابسته  یع تجاریک و صنایتجارت الکترونمختلف  یها در حوزه یکیالکترون یگواه یها سیسرو

 .م شده استیتنظ RFC3647و مطابق با  X.509استاندارد 

مرکز صدور عنوان  به)   توسط این مرکز هایی که در سطوح اطمینان مختلف یریت گواهیهای عملیاتی و امنیتی صدور و مد رویه ،رو پیش سند

 کند.  یرا مشخص م شود میتولید گواهی میانی خصوصی( 

 خالصه 1-1

 لغو و ذخیره استفاده، توزیع،  ،صدور برای نیاز مورد های رویه و ها سیاستو  افزار نرم افزار، سخت از ای مجموعه، عمومی کلید زیرساخت

 از استفاده با را ،مربوطه کاربر هویت با کلیدعمومی )یا ارتباط(اتصال ی و نحوه ترتیب عمومی کلید زیرساخت است. یالکترونیک های گواهی

 .باشد می ،گواهی صدور و نام ثبت فرآیند طریق از اتصالاین .باشد می (CA) مرکز صدور گواهی

 2نانیاطم سطح دو یبرا تواند یم و باشد یم 2 کالس یگواه صدور مرکز کی ، راهبر ماداعت فناوران یخصوص یانیم یگواه صدور مرکز

 .دینما صادر یگواه 1،

درخواست  اشخاص واعتماد کننده  یها طرف ،مالکان گواهیمانند )ن مرکز یوابسته به ا یها  تیبه موجود این مرکزدستورالعمل اجرایی 

صدور  فرآینداز زمان شروع ، مرکزاین  های رویهها و   تیه فعالین سند شرح کلیزد. اپردا یم (یگرو اجزای د نام ثبتو دفاتر  یکننده گواه

 .باشد می یتا زمان ابطال گواه یگواه

 

 کند و خود دارای سند  می عیتتب زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسسند کز از دستورالعمل اجرایی این مر

 .باشد مینمجزا  های گواهی سیاست

 گذاری گواهی الکترونیکی کشور  استتوسط مرکز ریشه و تصویب توسط شورای سی تأییداین سند، تنها پس از  کلیه تغییرات در

 .باشد میقابل اجرا 

 شناسه سندنام و  1-2

. (ECRCA-CPS)شده گذاری ناممرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر  ییدستورالعمل اجرانام سند   هن سند بیا

در سند اعالم شده  یوب آدرس درت مرکز ین سند در ساین نسخه ای. آخرباشد میشه یتوسط مرکز ر تأییدپس از خ انتشار سند ین تاریاول

 .باشد می یقابل دسترس است،

امنیتی عبارت است  سطح 2برای  " زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسسند  "مطابق سند  OIDشناسه 

 از:

 2.16.364.101.1.1.1      سطح یک

 2.16.364.101.1.1.2                سطح دو
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  ید عمومیرساخت کلیز یاجزا 1-3

 یکیالکترونکز صدور گواهی امر 1-3-1

 را بر عهده دارد. تجدید کلیدو  ابطال گواهی  ،انتشار، صدورکه وظیفه  است تیمرکز صدور گواهی الکترونیکی موجودی

مراکز صدور گواهی و  مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشهزیر ساخت عمومی کشور از  مراکز صدور گواهی الکنرونیکی در

 شده است. تشکیل الکترونیکی میانی

مراکز صدور گواهی  طبق قانون وظیفه ایجاد، امضا، صدور و ابطال  گواهی  الکترونیکی  مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

صدور گواهی الکترونیکی ریشه مسئول تمام ابعاد صدور و مدیریت مراکز صدور گواهی میانی، شامل نظارت را دارد. مرکز دولتی  میانی

. همچنین تضمین تطابق باشد میر و ابطال گواهی و تجدید کلید بر فرآیندهای ثبت نام، احراز هویت، صدور گواهی های میانی، انتشا

های گواهی الکترونیکی   ر گواهی الکترونیکی که تحت سیاستت مربوط به صدوتمام ابعاد خدمات و عملیات این مراکز با زیرساخ

 ، بر عهده مرکز صدور گواهی ریشه است.باشد میها  های آن سیاست ریشه و مطابق با خواسته ها و ضمانت

ز صدور گواهی میانی مراکد، نافت نموده باشید را از مرکز صدور گواهی ریشه دروز فعالیت و همچنین گواهی خوجکزی که مابه مر

 را دارا هستند. مالکان گواهیشود. این مراکز، صالحیت صدور و ابطال گواهی  می گفته

ید أیموجودیتی است که توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه مورد ت مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر

گذاری  مرکز براساس مصوبات شورای سیاست کترونیکی را دریافت کرده است. اینال  قرار گرفته و مجوز ایجاد، امضا و صدور گواهی

را خواهد  2و  1 اطمینان سطح 2هر مراکز گواهی میانی قراردارد و قابلیت صدور گواهی برای  2الکترونیکی کشور در کالس  گواهی

 داشت.

  نام ثبتدفتر  1-3-2

مرکز صدور گواهی ، با مالکان گواهیت یصحت اطالعات مربوط به هو یبررس و یآور جمع یکه برا ستا یتیموجود نام ثبت دفتر

سط مرکز صدور گواهی جهت باشد و یک گواهی الکترونیکی تو صدور گواهی می زیید مرکأ)دفتر ثبت نام مورد ت نماید همکاری می

 د.نده میق یدستورالعمل، تطب نیخود را با ا یکارکردها نام ثبتتر او دف شود( صادر می  ها برای آن خواستامضای در

 گرفتن نیهمچن و یگواه صدور مرکز به درخواست انتقال و یکیالکترون یگواه دهنده درخواست اطالعات ثبت تیمسئول ترادف نیا

 یگواه ورصد به اقدام یگواه صدور مرکز با ارتباط بدون توانند یمن نام ثبت دفاتر. دارد را... و یگواه ابطال درخواست و مرکز از پاسخ

 .کنند

 

  مالکان گواهی 1-3-3

. شود میعنوان نام مالک گواهی ثبت  هو نام او ب کردهافت یگواهی در ،از مرکز صدور گواهیکه  شود میگفته  یتیموجودبه  مالک گواهی

در  الک گواهیمه مشخصات یکل است.این مرکز  یکیالکترون یگواه یها استیبر طبق س ید و گواهیاستفاده از کل یمدع همچنین و

 .شود میره یذخ نام ثبتق دفاتر یاز طر، مرکز بایگانی
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   :از عبارتند مالکان گواهیانواع 

 که باشد دیگری ابزار و یا اعتماد مورد دهنده سرویس یا مثل فایروال زیرساختی اجزای ،سازمان یک کارمندانیا   سازمان یک، شخص یک

 .گیرند می قرار استفاده ردمو امن ارتباط برقراری جهت سازمان یک در

 اعتماد کننده یهاطرف 1-3-4

کرده و گواهی  اعتماداش  ید عمومیبا کل مالک گواهی مشخصات ان یوند میپ صحتاست که به  یتیکننده موجودطرف اعتماد

 .دهد میاو را مورد استناد قرار  یرونیکالکت

ذکر شده در گواهی( طرف   یبا کلید عموم یت مالک گواهیهوصحت به عبارت دیگر مطمئن بودن از بر اساس این اعتماد ) 

ارائه خدمات امنیتی هایی که قابلیت  اطمینان در برنامه کننده می تواند به گواهی الکترونیکی اعتماد کند و از گواهی الکترونیکی بااعتماد

نگاری کلید انکارناپذیری با استفاده از رمز مامیت وهایی مانند احراز هویت، ت باشند )سرویس مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی را دارا می

 عمومی( استفاده کند.

 کاربردهای گواهی 1-4

 یگواهمصارف مناسب  1-4-1

منطبق با سند پروفایلهای زیر ساخت و  برای استفاده در بخش خصوصی صرفاًهای الکترونیکی صادر شده توسط این مرکز  کلیه گواهی

 .باشد میه قابل استفاد کلید عمومی کشور

های صادر شده تحت این دستورالعمل  باشند و گواهی صادر شده توسط این مرکز تحت این دستورالعمل اجرایی می های کلیه گواهی

گواهی  یها استیسسند  "مطابق سند  1،2ن باشند. در این مرکز انواع گواهی در سطوح اطمینا می X.509V3مطابق با استاندارد 

 شود. ادر میص  " زیر ساخت کلید عمومی کشور الکترونیکی

 

 گواهی امضا         
های الکترونیکی و همچنین احراز هویت  این گواهی جهت امضای اسناد و تراکنش

 کاربران مورد استفاده قرار می گیرد

 گواهی پست الکترونیک امن
امکان محرمانگی و امن کردن ایمیل را به واسطه  S/MIME این گواهی از طریق

 سازد امضا نمودن آن را فراهم می چنینرمزگذاری محتوای پیام و هم

 Ms Smart Card log  یگواه

on 

این گواهی برای ورود به سیستم از طریق احراز هویت دو عامله مبتنی بر کلید عمومی 

 باشد می یکروسافتهای متعلق به شرکت ما در سبستم عامل

 DomainController گواهی

 Domainو در سمت سرور   Domainاین گواهی جهت ورود به سیستم در یک 

Controller  گیردو متناظر با گواهی  قرار می استفادهموردMs SmartCard Log on 

 در سمت کاربر می باشد

 گواهی مهر سازمانی 
این گواهی بعنوان گواهی امضای یک شرکت یا سازمان تلقی شده و می تواند بعنوان 

 ی دیجبتال مورد استفاده قرار گیردسازمان در قالب امضا یامهر سازمانی آن شرکت 

شود و به منظور تضمین اصالت یک  ک آدرس اینترنتی صادر مییاین گواهی مختص  SSL/TLSگواهی  
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شود، به   ه میعسرور و به عبارتی تضمین ارتباط بین آدرس و وب سایتی که به آن مراج

گاری شده بین برنامه نمزرود همچنین با استفاده از این گواهی یک ارتباط امن و ر کار می

 مرورگر و وب سایت صورت می گیرد

 نام ثبتگواهی دفاتر 
وابسته به یک مرکز صدور گواهی که جهت امضای  نام ثبتاین گواهی متعلق به دفاتر 

 گیرد مورد استفاده قرارمی RAها در سمت  در خواست

 OCSP Singing گواهی
تنظیم شده توسط  OCSPسخهای که جهت امضای پا OCSPگواهی متعلق به سرور 

 گیرد این سرور، مورد استفاه قرارمی

 یزمانگواهی مراکز مهر 

امضای اسناد مختلف مورد استفاده گام نهاصوال مهر زمانی جهت ثبت دقیق زمان در 

در فرایند مهر زمانی توسط  ءگیرد، گواهی مهر زمانی جهت انجام عملیات امضا قرار می

 گیرد ستفاده قرار میمرکز مهر زمانی مورد ا

 یگواهصارف غیر مجاز م 1-4-2

 :باشد یم لیذ شرح به یگواه مجاز ریغ مصارف
 دیق 1-4-1بخش در که یگواه همان یبرا شده گرفته نظر در یکاربردها در فقط مرکز نیا توسط صادره یها یگواه از استفاده 

 .باشد یم مجاز  ، است شده

 باشد. یو ارتکاب جرم مجاز نم  یو مخالف با نظم عموم یقانون ریغ موارد در مرکز نیا توسط صادره یها یگواه از استفاده 

 باشد. یمجاز نم یاطالعات نظام افتیارسال و در یبرا مرکز نیا توسط صادره یها یگواه از استفاده 

 باشد. یمجاز نم رییو انکارناپذ تیبرای احراز هو 1سطح  هاییاز گواه استفاده 

 باشد ینم مجاز یمرکز صدور گواه اتیاز حوزه عمل ریبرای کاربردی غ یمرکز صدور گواه یگواه از استفاده. 

 باشد یم مجاز ریغ یگواه صدور مراکز یگواه عنوان به یگواه مالکان یگواه از استفاده. 

  ها استیس یراهبر 1-5

 سند یسازمان راهبر 1-5-1

 داشت. خواهد ن سند را بر عهدهیا یراهبرت یسئولم مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر

 اطالعات تماس 1-5-2

 :مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر

 Info@raahbartrust.com : یکیآدرس پست الکترون

  http://www.raahbartrust.com: سایت وب

 87290100شماره تلفن: 

          88963267 شماره نمابر:

http://www.raahbartrust.com/
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 6خیابان ولی عصر، باالتر از میرداماد، خیابان سرو پالک  ران، تهران،یاآدرس: 

 شهیر یکیالکترون یمرکز صدور گواه های سیاستبا  ییق دستورالعمل اجرایل تطبئومس 1-5-3

 یمرکز دولتهای اجرایی این مرکز با سیاستهای  عملمسئول تایید تطبیق دستورال کشور یکیالکترون یگواه یگذار استیس یشورا

می باشد و تنها در صورت تایید توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و شورا،  شهیر یکیالکترون یصدورگواه

 دستورالعملهای اجرایی مرکز قابل اجرا می باشد.

  فرایند تائید دستورالعمل اجرایی 1-5-4

انجام گرفته و اصالحات الزم  RFC3647های الزم منطبق با   مل اجرایی گواهی الکترونیکی به مرکز ریشه بررسیپس از ارائه دستورالع

های نهایی مرکز ریشه امتیاز این سند مشخص شده و اگر به حد نصاب  گردد. پس از اصالح توسط مرکز و بررسی ارجاع می  به مرکز

 گیرد. ییدیه میأاز جانب آن ت گذاری مطرح شده و رسیده بود در شورای سیاست

 تعاریف و اختصارات  1-6

مجموعه  ،کند یاز آن استفاده م یصدور گواه یبرامرکز که  یی: دستورالعمل اجرا1یکیالکترون یگواه ییدستورالعمل اجرا

ات یح جزئیجهت تشر "زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسسند  "است که منطبق با سند  ییها دستورالعمل

 گردد. ین میتدو یانیشه و مراکز میدر مرکز ر یکیالکترون یها یت گواهیریعملکرد مد

رنده یکه هر گ یا گونه   ، به شود میافزوده  یاطالعات ک پیامیمحاسبه شده و به  یتم رمزنگاریکه توسط الگور ی: مقدار2یکیالکترون یامضا

 ص دهد.یاطالعات را تشخ اطالعات بتواند مرکز صدور و صحت

 ی اجازه یانیم یو به مرکز صدور گواه شود می امضاشه یر یکه توسط مرکز صدور گواه یانیم یمرکز صدور گواه ی: گواهیانیم یگواه

 .دهد میرا  مالکان گواهی یبرا یصدور گواه

ک ی یجزا، ایگواه یامضا یاستفاده شده برا ید خصوصیو کل یگواه ید عمومیکه در آن، کل یکیالکترون یک گواهی: 3خودامضا یگواه

 یگواه یگذار استیس یف شده در مصوبات شورایها با مجوزها و نظارت تعر ین گواهیکننده هستند. ا امضاد متعلق به یزوج کل

 شوند. یجاد میکشور ا یکیالکترون

ره را ین زنجیا ین گواهیآخر یصحت امضا یابیارز ییکه به طرف اعتماد کننده توانا یکیالکترون یره منظم گواهی: زنج4یره گواهیزنج

 .دهد می

ها  دیکل ها و زوج یاداره گواه یاز برایمورد ن یکار یها ستگاهیافزارها و ا ها، نرم فرآیندها،  استیاز س یا : مجموعه5ید عمومیرساخت کلیز

 .باشد می

 ،یفن یها ت و روشن و مقررایها، قوان استیمشتمل بر س یکیالکترون یگواه یها استی: مجموعه س6یکیالکترون یگواه های سیاست

، دفاتر یمراکز صدور گواه یساز ادهیها و الزامات پ ن شده و حداقل خواستهیتدو یالملل نیب یکه مطابق با استانداردها یو ساختار یحقوق

                                                 
1Certificate practice statment  

2Digital Signature
 

3Self- Signed Certificate 

Certificate Chain6 
5Public Key Infrastructure 
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تواند  یم است و یشه الزامیمرکز ر یبرا یگواه یها استین سین ایکند. تدو یاعتماد کننده را مشخص م یها رفطو  مالکان گواهی، نام ثبت

 م گردد.یطور جداگانه تنظ هب یانیمرکز م یبرا

د یمرتبط با کل ید خصوصیتواند از کل یصادر شده است و م یکیالکترون یگواه یو یکه برا ( یا حقوقی یقی)حقی: شخص7مالک گواهی

 استفاده کند. یدرون گواه یعموم

 کند. یاز آن استفاده مو کند  یم اعتماد یکیالکترون یات گواهبه اعتبار اطالع که(  یا حقوقی یقی: شخص )حق8کنندهطرف اعتماد

 .شود میاستفاده  ید عمومیساخت کلریستم زیدر سنامتقارن  یرمزنگار یکه برا ید رمزنگاریزوج کل ی: جزء مخف 9ید خصوصیکل

د یر ساخت کلیستم زیدر سنامتقارن  یتم رمزنگاریو در الگور باشد میعموم  یکه قابل افشا برا ید رمزنگاری: جزء زوج کل10ید عمومیکل

 .شود میاستفاده  یعموم

د یکل ،یگواه یخ انقضایتار ،یمالک گواه ،یگواه ی کنندهدر مورد مرکز صادر یاطالعات یحاو یکیالکترون ی : داده11یکیالکترون یگواه

تواند به صحت  یم یتیکه هر موجود یا شده به گونه امضا یک مرکز صدور گواهیکه توسط  باشد میال یک شماره سریمالک و  یعموم

 نان کند. یاطم یو مالک گواه ید عمومین کلیارتباط ب

معتبر به حساب  یکننده گواهگر توسط صادریکه د یکیالکترون یها یکه گواه باشد میای  ک ساختار دادهی: 12باطل شده یها یست گواهیل

 . دهد میرار ار عموم قیدر اخت یمجاز یو در فضا کردهست یل را ندیآ ینم

اجرا  یتم رمزنگارید الگوررا مانن یو منطق رمزنگار فرآیندکه  ها آنب یافزار و ترک افزار، نرم از سخت یا : مجموعه13یرمزنگار ماژول

 .شود میا کارت هوشمند منجر یل و یفا یبر رو ید گواهیکند و به تول یم

 یبردار جهت بهره ها آن یکیالکترون یو گواه مالکان گواهیات مربوط به و اطالع یکیالکترون یها یره و انتشار گواهیذخ محل: 14مخزن

 کننده است. اعتماد یها طرف

باطل شده را  یها یست گواهیل و یکیالکترون یها یکه گواه باشد می ید عمومیر ساخت کلیدر ز یاریت اختیک موجودی: 15نام ثبتدفتر 

باطل شده و  یها یست گواهیا لی یصدور گواه یبرا یاز مرکز صدور گواهیت مورد ناطالعا ییت ثبت و شناسایمسئول یکند، ول یامضا نم

 یکیالکترون یان گواهیجهت مراجعه مشتر یکیزیصورت ف ها بیتحت وب و  توانند مین دفاتر یا را دارد. یت گواهیریف مدیوظا یاجرا

 باشند.

 .باشد یم یکیالکترون هاییگواه تیریکه مجاز به صدور و مد یتیموجود: 16یکیالکترون یمرکز صدور گواه

از  معتبر مربوطه یشه و گرفتن گواهیک مرکز ریکه با کسب مجوز از  یک مرکز صدور گواهی: 17یانیم یکیالکترون یمرکز صدور گواه

 صادر کند. یگواه مالکان گواهی یتواند برا یشه میرمرکز 

                                                                                                                                                                                  
 6Certificate policy 

7Subscriber 

8Relaying Party
 

9Private Key 

10Public Key 

11Digital certificate 

  ( Certificate Revocation List )CRL 12 

13Hardware security module 

14Repository 
15Registration Authority 
16Certification Authority 
17Intermediate Certification Authority 
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وسط مجوز کسب شده از که ت باشد میولتی صدور گواهی الکترونیکی مرکز ریشه همان مرکز د: 18شهیر یکیالکترون یمرکز صدور گواه

 .کند میگذاری زیرساخت کلید عمومی فعالیت  شورای سیاست

کند.  یآن استفاده م یا محرمانگی امضاص صحت یا تشخیجاد یا یها برا یها و گواه دیکه از کل یتی: موجود19ییت نهایموجود

 باشند. یمصادر شده  های گواهیکننده از  استفاده یهاافزار نرما یو اعتماد  یها  ا طرفی ها نازم، سامالکان گواهی یینها یها  تیموجود

 وند داده شده است.یپ یکیالکترون ید گواهیخصوص به مقدار کل ه، بیکیالکترون یکه به اطالعات موجود در گواه ی: نامیعنوان گواه

 22یت بر خط گواهی، خدمات ارائه وضع21ی، خدمات مهر زمانیکیالکترون یگواهر ارائه ینظ ی: به خدمات 20یکیالکترون یخدمات گواه

 گردد. یاطالق م

 یها در سامانه یکیالکترون یر توسعه گواهینظ یکیالکترون ی: به هر نوع توسعه کاربرد خدمات گواه 23یکیالکترون یگواه یکاربردها

 .نماید میاشاره  یکاربرد

 انتشار و وظایف مخزن – 2

 مخزن 2-1

ی باطله و اطالعات مرتبط دیگر به صورت بر اه گواهی لیست ،ها جهت انتشار گواهی ،این مخزن .شود می یانداز توسط مرکز راه مخرن

به هر  نزمخت یکه فعال یدر صورت باشد میبان ینسخه پشت یهمزمان دارا صورت به نزمخن یا) .گیرد ار میرق خط در دسترس کاربران

 (.گیرد میبان در دسترس قرار یپشت نزمخگر مختل شود، یل دیا دالیستم یدر س ین، اعم از اشکال فیلیدل

 می باشد.    //:0.1137.60.15ldap     آدرس مخزن 

  انتشار اطالعات گواهی  2-2

 .گیردقرار کننده  های اعتماد و طرف مالکان گواهیر دسترس تا د دهد تشار میرد زیر را در مخزن انواین مرکز ما ،مطابق الزامات مرکز ریشه

 

 یمرکز صدور گواه یکیالکترون یگواه ییسند دستورالعمل اجرا (CPS): 

http://raahbartrust.com/CA/cps  

  

 .(باشد می   X.509 V3بر اساس استاندارد  ها گواهیانتشار ) ،مالکان گواهی های گواهیگواهی مرکز صدور گواهی الکترونیکی و 

 http://raahbartrust.com/CA/trust 
 

  باطل شده بر اساس  های گواهیلیستRFC 5280 : بر روی وب در آدرس 

//www.raahbartrust.ir/CA/CRL_L1http: 
http://www.raahbartrust.ir/CA/CRL_L2 

                                                 
18Root Certification Authority 

19End Entity 

20Service 

21Time Stamping 

22Online Certificate Status Protocol 

23Application 

ldap://5.160.137.10/
http://raahbartrust.com/CA/cps
http://raahbartrust.com/CA/cps
http://raahbartrust.com/CA/trust
http://raahbartrust.ir/CA/CRL_L1
http://raahbartrust.ir/CA/CRL_L1
http://raahbartrust.ir/CA/CRL_L2
http://raahbartrust.ir/CA/CRL_L2
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  زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسسند (CP) 

  مالک گواهیتوافقنامه با 

  طرف اعتماد کنندهتوافقنامه با 

  مرکز پاسخگویOCSP 

 http://5.160.137.14:8082/ocspresponder/services  level 1:  

 5.160.137.15:8081/ocspresponder/services http:// Level 2: 

 

  زمان یا تناوب انتشار 2-3

گواهی های صادر تناوب انتشار  وزمان و  نماید ارائه می  صورت بالدرنگ هوضعیت گواهی را ب،  ocspدر این مرکز سرور پاسخگوی 

 توجه با باطله یها یگواه ستیل انتشار تناوب وو همچنین زمان   4-4با بخش مطابق  مالکان گواهیشده پس از پذیرش گواهی توسط 

   .تعیین شده است 7-9-4 بخش با مطابق ، آنها نانیاطم سطح

 کنترل دسترسی روی مخازن 2-4

استاندارد تحت فضای مجازی وب بر روی آدرس  های دسترسی برای عموم از طریق پروتکلمرکز قابل این عات منتشر شده در مخرن اطال

 .باشد می  LDAP. این اطالعات بر اساس استاندارد باشد می   www.raahbartrust.comنظر مورد 

 و به اجازه تغییر 1-2-5مندرج در بخش  اطمینان مورد های نقششود و  تنها  پشتیبان تهیه می ی العات مخزن نسخهدر این مرکز از کلیه اط

 باشند. رسانی اطالعات  مخزن  را  دارا می روز 

 

 شناسایی واحراز هویت – 3

 نام گذاری 3-1

 " گواهی مالک نام"  فیلدهای در X.501 استاندارد فرم به ایکت و متمایز کامالً نام  یک PKIX Part  1طبق  گواهی، دارنده موجودیت هر

مقدار دهی می  های زیر ساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل این فیلدها منطبق با   .را می باشددا  "گواهی صادرکننده نام" و

 شوند.

 
 

 ها  انواع نام 3-1-1

http://5.160.137.14:8082/ocspresponder/services
http://5.160.137.14:8082/ocspresponder/services
www.raahbartrust.com
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 با معنی های نامنیاز به  3-1-2

 

 مالکان گواهیبرای  های مستعار و غیر واقعی ماستفاده از نا 3-1-3

استفاده از نام های مستعار برای گواهی های   برای گواهی های صادر شده برای سطوح یک، مالکان گواهیبدلیل عدم احراز هویت 

نمی  دوهای  صادر شده برای این سطوح امکان پذیر می باشد و ممکن است واقعی نباشد ولی برای گواهی های صادر شده در سطح

 توان از نام های مستعار و غیر واقعی استفاده کرد.

 ها های مختلف نام قواعد تفسیر قالب 3-1-4

 تعریف نشده است.

 ها یکتایی نام 3-1-5

ز نام ، یکتایی نام ها را وظیفه خود می داند و به منظور اعمال یکتایی نام ها ، ا میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر گواهی صدور مرکز

مورد تائید شورا ، استفاده می نماید و از شماره سریال و اطالعات دیگری برای حفظ یکتایی نام ها استفاده می  X.501های ترکیبی 

 "کشور عمومی کلید زیرساخت های پروفایل جامع سند"  ،مطابق الکترونیکی های گواهی گذاری نام در یکتایی اعمال چگونگیشود که 

 .می باشد
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 های تجاری راز هویت و نقش نامحتشخیص، ا 3-1-6

 از استفاده سوء را آن قانونی دادگاه یک که نامی برای  هرگز اطالع، صورت میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر در گواهی صدور مرکز

 .کند نمی صادر گواهی است، داده تشخیص دیگر سازمان تجاری عالمت

 هویت شناسی اولیه  3-2 

 کلید خصوصی (مالکیتتصرف )ات روش اثب 3-2-1

اثبات مالکیت کلید خصوصی مورد نیاز ی های صادره سطح یک، هبرای گوا (جهت ارائه درخواست صدور گواهی)در این مرکز 

 PKCS#10سطوح دو قبل از صدور گواهی، کاربران نهایی  مالکیت کلید خصوصی خود را با استفاده از استاندارد ولی در  .باشد مین

 نمایند.می اثبات 

 ها احراز هویت سازمان 3-2-2

سازمان یا شرکت شود(  )که به یک شخص به نیابت از سازمان داده می جهت دریافت گواهی سازمانی)یا شرکتهای خصوصی(  ها سازمان

به  ان یا شرکت(، اسناد حقوقی و رسمی مانند اوراق ثبت شرکت )برای اثبات وجود سازماقامتگاه مربوطه درخواستی شامل نام، نشانی

(ارایه نماید و نماینده مجاز بودن فرد مذکور به نمایندگی سازمان )برای اثبات نماینده شرکترسمی و معتبر برای همراه معرفی نامه 

احراز هویت  که نمایدمی نام ارائه  صورت حضوری به دفتر ثبت بهشرکت با بهمراه داشتن اوراق هویتی برای خود و معرفی نامه شرکت 

 انجام می گیرد. 5-2-3و  3-2-3خص نماینده مطابق با بخش ش

 

 احراز هویت افراد 3-2-3

 درخواست گواهی نماید فردی شخصاً 3-2-3-1

قبل از ثبت و  به عبارت دیگر گردد میصورت هویت شخص احراز  چنانچه فردی درخواست گواهی خود را شخصاً ارائه دهد در این

گواهی  یها استیسسند  "سند شده در   فیتوص یینظام شناسا امنطبق ب نام ثبت، دفتر هیصدور گواارسال درخواست به مرکز

 .کند یم ییشناسارا فرد  تیهو  " زیر ساخت کلید عمومی کشور الکترونیکی

 شخصی به نمایندگی از شخص دیگری درخواست گواهی کند 3-2-3-2

 می ارائه دهد.تواند درخواست گواهی خود را از طریق فرد دیگری با اعطای نمایندگی رس یک فرد می

 کند) شخص اصیل و نماینده را شناسایی می ، هویت1-3-2-3مطابق با بخش  نام ثبتدفتر  ،قبل از ثبت و ارسال درخواست به مرکز

را به این دفتر  ترجیحا وکالت نامه محضری( ،)کننده گواهی یا حکمی مبنی بر نماینده بودن از طرف شخص درخواست باید می نماینده

 د.(ارائه نمای
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اطالعات مربوط به روش و جزئیات شناسایی مورد استفاده در تأیید هویت شخص اصیل و نماینده در مرکز ثبت و نگهداری )توجه: 

 (.شود می

 

 برای یک نقش سازمانی درخواست گواهی کندشخصی  3-2-3-3

دی که درخواست صدور گواهی برای نقش ، هویت فر1-3-2-3مطابق با بخش  نام ثبتقبل از ثبت و ارسال درخواست به مرکز، دفتر 

را به  کننده درخواستسازمان بودن از طرف  ندهیبر نما یمبن یحکم ای یگواه دیبا یم ندهینما .کند مانی خود دارد را شناسایی میساز

 .دیدفتر ارائه نما نیا

 شود. نگهداری می نام ثبت، توسط دفتر بایگانی 2-5-5کننده گواهی مطابق با بخش  مدارک مربوط به احراز نقش سازمانی درخواست

 مالکان گواهیاطالعات تصدیق  نشده  3-2-4
 

 :از عبارتند ندارد، تصدیق و بررسی به احتیاج و گردد می ارائه نام ثبت دفتر به گواهی درخواست کننده طرف از که اطالعاتی

 واحد سازمانی سطح اول و دوم 

 اول اطمینان سطح برای مالک گواهی نام 

 باشند شده تعیین گواهی در تصدیق نشده اطالعات عنوان به که دیگری عاتاطال. 

 اعتبار سنجی مرجع ذیصالح 3-2-5

کننده را به سازمان  شخص درخواستهرگاه نام درخواستی برای گواهی یک شخص، با یک سازمان خاص مرتبط باشد تا وابستگی 

 :نام ثبتارائه درخواست گواهی برای سازمان باشد، دفتر  نشان دهد و یا زمانی که شخصی از طرف یک سازمان مأمور

 نماید. موجودیت سازمان را از طریق پایگاه داده یا اسناد و مدارک رسمی و قانونی ارائه شده پیگیری می 

 اید.نم کننده را احراز می از سازمان مربوطه صالحیت شخص درخواست کتبی یا برای سطح اطمینان دو حداقل با استعالم تلفنی 

 شرایط تعامل با سایر نهادها 3-2-6

 در حال حاضر کاربرد ندارد.

 های تجدید کلیددرخواستبرای احراز هویت و شناسایی  3-3

به جز آنکه گواهی جدید دارای یک کلید ، باشد میتجدید کلید یک گواهی به معنای تولید یک گواهی جدید همسان با گواهی قبلی 

 .باشد میصی، شماره سریال و احتماالً یک مدت اعتبار متفاوت عمومی، متناظر با کلید خصو

تحویل دهند و دفتر  نام ثبتدرخواست گواهی جدید خود را به دفتر  باید میهایی که قصد تجدید کلید عمومی دارند  اشخاص و سازمان

های تجدید کلید در مرکز  د. )درخواستده انجام می 2-3-3و  1-3-3های  کننده مطابق با بخش پس از احراز هویت درخواست نام ثبت

 شوند( نگهداری می
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 )عادی( تجدید کلیدشناسایی و احراز هویت برای  فرایند عادی 3-3-1

کلید عبارت است از بررسی و تصدیق اینکه شخص یا سازمانی که درخواست تجدید کلید را داده، تجدید شناسایی و احراز هویت برای 

 باشد. مالک گواهیی مجاز برای  مالک گواهی و یا یک نماینده

 نام ثبتبا این تفاوت که دفتر  باشد می 2-3ی ایشان مطابق با بخش  روال درخواست تجدید کلید و شناسایی مالک گواهی یا نماینده

ای برکننده را با مدارک موجود در بایگانی خود که هنگام درخواست صدور گواهی  اطالعات و مدارک ارائه شده توسط درخواست

درخواست تجدید کلید را تأیید نموده و جهت  نام ثبتکند. درصورت تطابق دفتر  شخص یا سازمان مربوطه ثبت گردیده، مقایسه می

 کند. پردازش به مرکز صدور گواهی ارسال می

 شناسایی و احراز هویت برای تجدید کلید پس از ابطال گواهی  3-3-2

 تعزیف نشده است.

 درخواست ابطال برای ویتاحراز هشناسایی و  3-4

شناسایی و احراز هویت برای درخواست ابطال عبارت است از بررسی و تصدیق اینکه شخص یا سازمانی که درخواست ابطال گواهی را 

 باشد. مالک گواهیداده، مالک گواهی و یا نماینهی مجاز برای 

گیرد با این  صورت می 3-2-3و  2-2-3های  ن مطابق با بخشروال درخواست ابطال گواهی و شناسایی مالک گواهی یا نمایندهی ایشا

مرکز صدور گواهی الکترونیکی کننده را با مدارک موجود در بایگانی  اطالعات و مدارک ارائه شده توسط درخواست نام ثبتکه دفتر تفاوت 

 نام ثبتکند. درصورت تطابق دفتر  یکه هنگام درخواست صدور گواهی برای شخص یا سازمان مربوطه ثبت گردیده، مقایسه م میانی

های ابطال نیز در مرکز  )تمامی درخواستکند.  کلید را تأیید نموده و جهت پردازش به مرکز صدور گواهی ارسال می ابطالدرخواست 

 .شوند( نگهداری می

  یگواه حیات چرخه یاتیعمل الزامات - 4

  یدرخواست گواه 4-1

 دهند: ی درخواست گواهی می مراحل زیر را هنگام ارائه نام ثبتی گواهی و دفتر  کننده درخواست

  (2-3) طبق بخش مالک گواهیشناسایی 

 کننده گواهی مطابق با دستورالعمل اجرایی مرکز. ثبت اطالعات درخواست 

 .تولید زوج کلید و ارائه کلید عمومی به ازای هر درخواست گواهی 

 (1-2-3)طبق بخش  مالک گواهیبا کلید خصوصی نزد  حصول اطمینان از ارتباط کلید عمومی ارائه شده 

  یدرخواست گواه ارائه جهت مجاز یها تیموجود 4-1-1

 افرادی که میتوانند درخواست گواهی کنند عبارتند از:

 خواهد مالک گواهی شود شخصی که می. 
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 ی سازمان یا موجودیت نماینده. 

 ها  تیسئولو م نام ثبت فرآیند 4-1-2

 حداقل مراحل زیر را طی کند: باید مینی که قصد درخواست صدور یک گواهی از این مرکز را دارد، هر شخص یا سازما

 PKCS#10( مطابق با استاندارد CSRزوج کلید را تولید و یک فایل درخواست امضای گواهی) باید میی گواهی  کننده درخواست .1

 بگذارد. نام ثبتی دفتر  عهده د را بهتحویل دهد یا فرآیند تولید کلی نام ثبتبه دفتر ایجاد کرده و 

 ارائه کند. نام ثبتبه دفتر  2-3مدارک و اطالعات الزم جهت ارائهی یک درخواست گواهی را مطابق بخش  .2

 کند. امضااین مرکز را  شرایط استفاده از گواهی الکترونیکیی  توافقنامه باید میکننده  درخواست .3

 یدرخواست گواه بررسی  4-2

 . 3-2-3و سپس  2-1-4های  بخشرجوع شود به 

 تیاحراز هوشناسایی و  فرآیند یاجرا 4-2-1

 دهد. انجام می 2-3یا مرکز شناسایی و احراز هویت را مطابق با بخش  نام ثبتدفتر 

 یگواه یدرخواست ها تأییدا عدم ی تأیید 4-2-2

درخواست گواهی  نام ثبتدفتر طور کامل انجام گیرد،  بهبا موفقیت و  2-3ی گواهی منطبق با بخش  کننده شناسی درخواست چنانچه هویت

 کند. را تأیید می

 کند: درخواست گواهی را رد می نام ثبتهمچنین اگر موارد زیر صورت پذیرد، دفتر 

  شناسی دیگر و منطبق با بخش ی گواهی براساس مدارک تحویل داده شده و اطالعات هویت کننده شناسی درخواست هویت .1

 طور کامل صورت نگیرد. یت و بهبا موفق 3-2

نباشد و یا  PKCS#10کننده در قالب استاندارد ( تحویل داده شده توسط درخواستCSRفایل درخواست امضای گواهی) .2

 عملیات اثبات مالکیت کلید خصوصی با موفقیت صورت نگیرد.

 ی گواهی توافقنامه شرایط حاکم بر استفاده از گواهی را نپذیرد. کنندهدرخواست .3

 در زمان تعیین شده پاسخ ندهد. نام ثبتی گواهی به تذکرات دفتر  کننده درخواست .4

 گردد. منجر به سوء استفاده و ارتکاب جرم می مالک گواهیبه این نتیجه برسد که صدور گواهی برای  نام ثبتدفتر  .5
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 یدرخواست گواهبه  یدگیرسمدت  4-2-3

بایست مطابق با فاصله تعیین شده در جدول زیر رخواست و صدور گواهی مورد نظر میحداکثر فاصله زمانی بین دریافت و تایید د

 برای هر سطح اطمینان باشد.

 یصدور گواه 4-3

 گواهی صدور طولدر اقدامات مرکز  4-3-1

و تصدیق  نام ثبتگواهی پس از تأیید نهایی درخواست گواهی از سوی مرکز و یا پس از دریافت درخواست صدور گواهی از سوی دفتر 

 شود. امضای درخواست گواهی، صادر می

 کند. ی گواهی براساس اطالعات موجود در درخواست گواهی تصدیق شده، گواهی صادر می کننده مرکز برای درخواست

 صدور گواهی توسط مرکزمتقاضی به  یاطالع رسان 4-3-2

است صدور گواهی) از طریق نامه، پست الکترونیک، پیام کوتاه و در درخو مالک گواهیی انتخابی  پس از صدور گواهی، طبق گزینهمرکز 

 سازد.   تماس تلفنی( او را از صدور گواهی مطلع می

  یرش گواهیپذ 4-4

 پذیرش گواهی چگونگی 4-4-1

ه پذیرش صاحب گواهی ملزم ب ،باشد میکننده جهت استفاده از گواهی الکترونیکی الزامی  ازآنجایی که پذیرش گواهی توسط درخواست

 .باشد میگواهی 

نماید تمامی اطالعاتی  تصدیق میپس از حضور در دفتر ثبت نام  مالک گواهی یا متقاضی گواهیکه  روال پذیرش بدین صورت می باشد

در صورت عدم پذیرش گواهی از و  را امضا می نماید.  برگه تحویل گواهی. سپس که در گواهی الکترونیکی قید شده است صحت دارد

صورت  ساعت دالیل عدم پذیرش خود را به 24باید حداکثر ظرف مدت  ی گواهی می کننده درخواستی گواهی،  کننده درخواست سوی

 کتبی جهت ابطال و یا تجدید صدور گواهی به مرکز اعالم کند.

 . کند را در مخزن منتشر می گواهیکننده،  پس از پذیرش گواهی توسط درخواست نام ثبتدفتر 
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 صدور گواهی توسط مرکز یشار گواهانت 4-4-2

 کند.  کننده، گواهی را در مخزن منتشر می پس از پذیرش گواهی توسط درخواست نام ثبتدفتر 

 توسط مرکز ها تیر موجودیبه سا یگواهصدور  یاطالع رسان 4-4-3

 این سرویس در این مرکز کاربردی ندارد.

 دیو زوج کل یکاربرد گواه 4-5

 مالک گواهی ید خصوصیو کل یکاربرد گواه 4-5-1

ی شرایط حاکم  توافقنامه مالک گواهیکه  باشد میاستفاده از کلید خصوصی متناظر با کلید عمومی موجود در گواهی تنها درصورتی مجاز 

  بر استفاده از گواهی و گواهی صادر شده را بپذیرد.

گواهی  یها استیسسند ن مالک گواهی و مرکز صدور گواهی، باید گواهی را مطابق با قانون و مفاد توافقنامه بی می مالک گواهی

( مورد استفاده قراردهد. استفاده از گواهی نباید CPS( و دستورالعمل اجرایی این مرکز)CP) زیر ساخت کلید عمومی کشور الکترونیکی

 های گواهی باشد. از الحاقیه Extended Key Usageو  KeyUsageمتناقض با فیلد 

 به قصد ضرر رساندن به غیر، استفاده کند.کاربردهای غیرمجاز و نباید از کلید خصوصی خود در  مالک گواهی

 نباید با منقضی شدن یا باطل شدن گواهی از کلید خصوصی متناظر با آن گواهی استفاده نماید. مالک گواهی

 طرف اعتماد کننده یراب ید عمومیکلو گواهی کاربرد  4-5-2

مشخصات یک موجودیت به کلید عمومی او پیوند داده میشود. یکی از  ،X509در یک زیرساخت کلید عمومی از طریق گواهیهای 

ی  از آن پشتیبانی کند، فرآیند اعتبارسنجی زنجیره می بایست( PKEافزار مجهز به زیرساخت کلید عمومی) نرم یک مهمترین قابلیتهایی که

افزار خاص میتوان اعتماد  کی جهت استفاده در یک نرمتوان دریافت که به یک گواهی الکترونی از طریق این فرآیند میباشد.  گواهی می

 نمود یا خیر. 

ی این گواهی امضا شده است و این زنجیره، از گواهی کاربر تا گواهی متعلق به  ی گواهی هر گواهی توسط صادرکننده در یک زنجیره

 مرکز ریشه صدور گواهی امتداد دارد.

استفاده از گواهی با اهداف و کاربردهای تعیین شده و عدم استفاده از گواهی در کاربردهای طرفهای اعتمادکننده میباید همواره به تناسب 

و دستورالعمل اجرایی این مرکز توجه داشته باشند و قبل از اعتماد به یک  سیاستهای گواهی الکترونیکی مرکز ریشهمنع شده توسط 

 به موارد زیر توجه نمایند: حداقل گواهی

  ی گواهی ی گواهی مورد نظر در زنجیره گواهی متعلق به صادرکنندهوجود یا عدم وجود 

 باید اعتبارسنجی شود. ی گواهی می های موجود در زنجیره ی گواهی امضای کلیه 

 ی  الحاقیههای گواهی مانند  باید در کاربردهای متناسب با کاربردهای تعیین شده در الحاقیه از گواهی میKeyUsage .استفاده شود 

  ی گواهی  های متعلق به مراکز صدور گواهی موجود در زنجیره ی گواهی و کلیه مالک گواهیابطال یا عدم ابطال گواهی وضعیت

ی گواهی باطل شده باشد، طرف اعتمادکننده منحصراً مسئول  میباید بررسی شود. اگر هر یک از گواهیهای موجود در زنجیره

 ده توسط این گواهی میباشد.و امضای تصدیق ش مالک گواهیاعتماد به گواهی 
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  ی گواهی میباید بررسی شود. ی لیستهای گواهیهای باطله مرتبط با زنجیره کلیهاعتبار 

 

  یگواه تمدید 4-6

 .شود میس در مرکز ارائه نین سرویا

 شرایط تمدید گواهی 4-6-1

 .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 تمدید گواهی متقاضیان 4-6-2

 .شود میز ارائه ناین سرویس در مرک

 های تمدید گواهی  درخواستبررسی  4-6-3

 .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 مالک گواهی به جدید گواهی صدور اعالم 4-6-4

 .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 شده پذیرش گواهی تمدید چگونگی 4-6-5

 .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 ید شده توسط مرکزتمد های گواهیانتشار  4-6-6

 .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 اه موجودیتسایر توسط مرکز به  گواهی صدور رسانی اطالع 4-6-7

 .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 ید گواهید کلیتجد 4-7

در مرکز ارائه  متفاوت عتبار ک مدت ایو متفاوت ال یشماره سرد و یکلزوج  ک ی یدارا یک گواهید یتول یبه معنا یگواهک ید یکل دیتجد

  .شود می
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 ید گواهید کلیط تجدیشرا 4-7-1

اقدام به تجدید کلید گواهی نماید تا استمرار استفاده از کاربردهای گواهی بایست قبل از فرا رسیدن زمان انقضای گواهی مالک گواهی می

 کلید گردد:های زیر ممکن است یک گواهی تجدید حفظ شود در صورت وقوع یکی از حالت

  امکان تمدید وجودنداشته باشد؛ 1-6-4دوره اعتبار گواهی در آستانه به پایان رسیدن باشد و بر اساس شرایط بخش 

 کلید خصوصی متناظر با گواهی الکترونیکی در خطر افشا باشد؛ 

بایست در دستورالعمل ها میند ارایه آنربط بوده و فرایارایه خدمات تجدید کلید در مراکز میانی، وابسته به امکانات مرکز میانی ذی

 اجرایی گواهی الکترونیکی مربوط درج گردد.

بایست همراه با ابطال گواهی قبلی های نهایی، اعمال این فرایند میدر فرایند تجدید کلید یک گواهی الکترونیکی متعلق به موجودیت

ی که دلیل تجدید کلید، در خطر افشا قرار گرفتن کلید باشد، باید همراه باشد. فرایند تجدید کلید برای مراکز صدور گواهی نیز در صورت

 با ابطال گواهی قبلی صورت پذیرد.

 دیجد ید عمومیبا کل یان گواهیمتقاض 4-7-2

 .نماید گواهی کلید تجدید درخواست میتواند سازمانی گواهی برای مجاز نماینده یا و مالک گواهی فقط

 ید گواهید کلیجدت یها درخواستبررسی  4-7-3

 .شود میانجام  1-3-3یطبق بخش ها ید گواهید کلیبه درخواست تجد یدگیه مراحل رسیکل

 مالک گواهید به یجد یاعالم صدور گواه 4-7-4

 رایانامه یا مکاتبه رسمی انجام می دهد.ق یرا از طر مالک گواهید به یجد یصدور گواه یمرکز اطالع رسان

 با کلید جدید یرش گواهیپذ چگونگی 4-7-5

 باشد. یم 1-4-4مطابق بند 

 گواهی د شده توسط مرکزید کلیتجد یانتشار گواه 4-7-6

 می باشد. 2-4-4مطابق بند 

 موجودیت هاسایر به صدور گواهی توسط مرکز  یصدور گواه یاطالع رسان 4-7-7

 .شود یدر مرکز ارائه نم سیسرو نیا

 یاصالح گواه 4-8

 .شود میس در مرکز ارائه نین سرویا
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 اصالح گواهی شرایط 4-8-1

    .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 متقاضیان اصالح گواهی 4-8-2

  .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 گواهی های اصالح درخواست بررسی 4-8-3

  .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 مالک گواهی به گواهی جدید صدور اعالم 4-8-4

 .شود میکز ارائه ناین سرویس در مر

 شده اصالح پذیرش گواهیچگونگی  4-8-5

 .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 گواهی توسط مرکز شده گواهی اصالح انتشار 4-8-6

 .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

 موجودیت ها سایر به مرکز توسطگواهی  صدوراطالع رسانی  4-8-7

 .شود میاین سرویس در مرکز ارائه ن

  یق گواهیابطال و تعل  4-9

 ط ابطالیشرا 4-9-1

 :  دهد میر رخ یز یبر اساس حالت ها یابطال گواه

 ( خود را درخواست کند:ی)هایابطال گواه دیبار، یک از موارد زیدر صورت وقوع هر  مالک گواهی 

 مالک گواهی ید خصوصیدر خطر افشا قرار گرفتن کل ●

 یر اطالعات موجود در گواهییتغ ●

 این رفتن مدیز با ●

 

 کند:یرا باطل م مالکان گواهی یر، گواهیط زیک از شرای، در صورت وقوع هریکیالکترون یمرکز صدور گواه 

 یکیالکترون یمرکز صدور گواه ید خصوصیا کلیشه یر یمرکز صدور گواه ید خصوصیدر خطر افشا قرار گرفتن کل ●

 یانیم
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 مالک گواهیتوسط  لکان گواهیماا قرارداد ین دستورالعمل ین اینقض قوان ●

 صادر نشده است. مالکان گواهیا قرارداد ین دستورالعمل ین اینابر اساس قو ینکه گواهیص ایتشخ ●

 ر سوال ببرد.یرا ز یکیالکترون یمرکز صدور گواه یا گواهی مالکان گواهی یت گواهیامن و تیکه تمام یلیهر دل ●

  یتیو امن یائمراجع قضتوسط   یابطال گواه الزام به  ●

 ان دهد.یت خود پایبه فعال یانیم یکیالکترون یا مرکز صدور گواهیشه یر یکیالکترون یمرکز صدور گواه 

به  یابطال گواه ی. اطالع رساننماید میباطل شده  های گواهیاقدام به انتشار  مخرنق یمرکز از طر یدر صورت ابطال گواه

 گردد. یق دفاتر انجام میاز طر یمتقاض

 به نیازی دیگر که صورتی در گواهی صدور مرکز از را خود گواهی ابطال میبایست مالک گواهی شده ذکر موارد بر وهعال

 یا و سازمان یک در شخص یک فعالیت  توقف یا و سازمان  یک  فعالیت وقفت  علت به است ممکن امر این)نباشد گواهی

 .نماید درخواست باشد هیمالک گوا سازمانی درجه نزول و سازمانی جایگاه تغییر

 متقاضیان درخواست ابطال 4-9-2

 : 2بمانند سطح  1رای سطح اطمینان ب

 را درخواست کنند. مالکان گواهی یابطال گواه توانند میصالح یذ یمراجع قانون 

  را درخواست کنند. یابطال گواه توانند می یو یه قانونندیا نمای  مالک گواهیشخص 

 3-2-3بخش   لک گواهیما سوی از مجاز نماینده 

 سازمان؛ پرسنل از یکی گواهی یا و سازمان یک به وابسته گواهیهای ابطال درخواست ارائه جهت سازمان یک از مجاز نماینده 

 نام ثبت دفتر مجاز نماینده. 

 مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی  4-9-2-2

 ه مراکز میانی عبارتند از :موجودیت های مجاز برای ارائه درخواست ابطال گواهی متعلق ب

 نماینده مجاز مراکز میانی برای ابطال گواهی ها 

 مراجع قضایی ذی صالح 

 شورا 

 مرکز دولتی ریشه    

 ابطال به درخواست یدگیرس فرایند 4-9-3

 یاز مرکز صدور گواهدفتر . سپس گرددیانجام م 3 فصلده مطابق با کنن ت درخواستیاحراز هو ،دفتردر  افت درخواست ابطالیبا در

افت درخواست یاز در پس یبراساس سطوح گواه یکیالکترون ی. مرکز صدور گواهنماید میرا  یدرخواست ابطال گواه یکیالکترون

 ید. اطالع رسانینما یباطل شده م های گواهیست یلاقدام به انتشار  مخرنق یمرکز از طر د.ینمامی اقدام  ینسبت به ابطال گواهابطال 

 گردد.یانجام م نام ثبتق دفاتر یاز طر یبه متقاض یگواه ابطال

 

 عبارتند از: ابطال به درخواست یدگیالزامات مربوط به روال رس
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  شناسایی و احراز هویت درخواست ابطال گواهی 

 ثبت و نگهداری تمام اطالعات مربوط به درخواست؛ 

 های باطله و سرور پاسخگوی به روز نمودن لیست گواهیOCSP از ابطال گواهی  بعد 

  ابطال درخواستمهلت اعالم   4-9-4

 ارائه گردد. به مرکز دی، اعالم درخواست ابطال با1-9-4ک از موارد بندیتحقق هر پس از رخ دادن  بالفاصله

 صدور گواهی توسط مرکزدرخواست ابطال به  یدگیرس مدت 4-9-5

 .الزام خاصی وجود ندارد 1سطح 

ساعت به آن رسیدگی می گردد. در صورتی که بعد از  2بطال در ساعات کاری ارائه شود ، در کمتر از ، اگر درخواست ا 2در سطح 

ساعت طول نمی  24شود ، در روز کاری بعد بالفاصله بررسی می گردد. در نهایت پردازش درخواست ها بیشتر از ساعت کاری ارائه 

 کشد.

 ننده اعتماد ک یهابطال توسط طرف اات بررسی الزام 4-9-6

ست یدر ل یز عدم وجود گواها OCSP سرویس یا با کمک  مخرنبه ه عبا مراج یش از استفاده از گواهید پیبااعتماد کننده  یطرفها

 ند.ینان حاصل نمایباطل شده اطم های گواهی

 در ذیل آورده شده است : کنترل وضعیت ابطال گواهیالزامات مربوط به 

 های موجود در زنجیره، از طریق لیست بایست وضعیت ابطال یا عدم ابطال کلیه گواهیهی میدر فرایند اعتبارسنجی زنجیره گوا

 ، بررسی گردد.OCSPهای باطله متناظر با گواهی و یا از طریق پروتکل گواهی

 بایست بررسی نماید.های باطله را نیز میصحت و تمامیت لیست)های( گوای 

  ید جهت استفاده در دفعات بعدی ذخیره گردد.اطالعات مربوط به ابطال نبا 4برای سطح 

را )در  OCSPو محل دسترسی به سرور پاسخگوی  CDPمنتشر شده  CRLبایست محل دریافت آخرین مراکز صدور گواهی می

 صورت پشتیبانی( جهت بررسی وضعیت گواهی در اختیار طرف اعتمادکننده قرار دهند.

 

 شدهباطل  های گواهیست یلصدور  تناوب  4-9-7

 در مخزن منتشر آن راو ای صادر  این مرکز لیست گواهیهای باطل شده را حتی اگر هیچ تغییری در آنها داده نشده باشد، به صورت دوره

 میکند. 

 .باشدمطابق جدول زیر میتناوب صدور و انتشار لیست گواهیهای باطله توسط این مرکز 
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  باطل شده های گواهیست یل ر انتشاریخأتحداکثر   4-9-8

بایست به صورت خودکار و بالفاصله پس از ابطال گواهی، در مخزن منتشر شود؛ در های باطله میبه طور معمول لیست گواهی

 2بایست در مخزن می CRLهای باطل شده( و انتشار غیراینصورت حداکثر تاخیر مجاز بین ابطال یک گواهی )صدور لیست گواهی

             ساعت باشد.

 

 ابطال/ وضعیتبه کنترل برخط دسترسی  4-9-9

 اندازی خواهد شد. مرکز جهت امکان کنترل برخط وضعیت گواهی راهاین در  OCSPسرویس 

 تا می آورد فراهم اعتمادکننده طرفهای برای را OCSPمی نمایدو دسترسی به سرور پاسخ گوی  پشتیبانی  OCSP پروتکل این مرکز از

 ..نمایند مراجعه OCSPپاسخگوی  به  برخط به صورت گواهی دیگر یا جزئیات و گواهی وضعیت از عاطال برای بتوانند ها آن

 

 ابطالوضعیت کنترل برخط  الزامات 4-9-10

از آنجایی که این مرکز از پروتکل طرف اعتمادکننده میباید قبل از استفاده از گواهی، وضعیت ابطال یا عدم ابطال آن را بررسی کند. 

OCSP بانی میکند، طرف اعتمادکننده جهت اطالع از وضعیت ابطال یک گواهی نیازی به دریافت پشتیCRL  و پردازش آن به منظور

 .کنترل وضعیت ابطال ان گواهی ندارد

 ممکن اعالن ابطال یر روش هایسا 4-9-11

 ها وجود ندارد. یابطال گواه یبررس یبرا یگریراه د
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  کلیدی افشا در صورت خاص الزامات  4-9-12

-9-4بخش  با شده را مطابق روز باطله به هاییگواه ستیل ،یمرکز صدور گواه ،یبعد از ابطال گواه ،یخصوص دیدر صورت افشای کل

 در دسترس قرار می گیرد. 9-9-4منطبق با بخش  OCSP سرویس دهنده پاسخگویمنتشر می نماید و  7

  قیط تعلیراش 4-9-13

. شود مین یبانیس در مرکز پشتین سرویا  

 گواهی قیدرخواست تعلمتقاضیان  4-9-13

 . شود مین یبانیس در مرکز پشتین سرویا

  قیتعل به درخواست یدگیرس فرایند 4-9-14

 . شود مین یبانیس در مرکز پشتین سرویا

 قیدوره تعل یت هایمحدود 4-9-15

 . شود مین یبانیس در مرکز پشتین سرویا

 یت گواهیخدمات وضع  4-10

  یاتیعمل یهایژگیو 4-10-1

از  توانندیطرفهای اعتماد کننده م نیهمچن و باشدمی  افتیدر مخزن قابل قیباطله از طر هاییگواه ستینسخه بروز شده ل نیآخر شهیهم

 RFCرا مطابق با  OCSP پاسخ کی یو اعتبارسنج افتیدرو همچنین   OCSPدرخواست  کیو ارسال  دیکه تول ییافزارها نرم قیطر

 .ندیاستفاده نما یگواه تیاز خدمات اعالم برخط وضعتیبانی می کنند ، ، پش 2560

قید  3-7در بخش  یگواه تیخدمات اعالم برخط وضع یاتیعمل هاییژگیو و 2-7باطله در بخش  هاییگواه ستیل یاتیعمل هاییژگیو

 شده است.

  (سرویسخدمت)دسترس پذیری  4-10-2

 .باشد میقابل استفاده OCSP ق پروتکل استاندارد یاز طر یتیچ محدودیبدون ه  وضعیت گواهی در طول عمر آن، س ارائهیسرو

  ویژگی های اختیاری 4-10-3

 از ویژگیهای اختیاری می باشند که در دسترس و قابل استفاده می باشند. TSAو  (OCSP) یگواه تیخدمات اعالم برخط وضع

 ان اشتراکیپا 4-11

اشتراک خدمات مرکز تمام خواهد  ان برسد،یبه پا یا مدت اعتبار گواهیرد و یصورت بگ 1-9-4 ط ابطال طبق بندیاز شرا یکیچنانچه 

 د.یگرد
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  کلید یابیو باز امانت گذاری  4-12

 کاربرد ندارد. سیسرو نیا

 

 کلید  امانت گذاری و بازیابی و دستورالعمل اجرایی ها سیاست 4-12-1
 این سرویس کاربرد ندارد.

 و اطالعات مورد نیاز دسترسی به کلید  بازیابی دستورالعمل اجراییو  ها سیاست 4-12-2
 این سرویس کاربرد ندارد.

 

 تجهیزاتیو  یتیری، مدکنترل های عملیاتی – 5

 یکیزیف یها کنترل 5-1

 تیساختمان و مکان سا 5-1-1

لیعصر، باالتر از میرداماد، خیابان سرو ، پالک خیابان وساختمان مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر واقع در تهران ،

باشد و تجهیزات مورد استفاده در آن با استانداردهای موجود برای مراکز حساس مطابقت دارد. این در حالی است که سایر امکانات  می 6

رکت و تشخیص دود به منظور های نظارت با تلویزیون و حسگرهای مداربسته رطوبت، تشخیص ح امنیتی فیزیکی مانند نگهبان، سیستم

 شوند. حفظ امنیت در مرکز صدور گواهی الکترونیکی استفاده می

 و دسترسی هرگونه از که به طوری باشد می محافظت شده فیزیکی لحاظ از که شود می انجام محیطی در گواهی صدور مرکز عملیات

 .شود شناسایی بروز، صورت در و جلوگیری اطالعات غیرمجاز افشای

 تفکیک پایه بر ه است. این ملزومات امنیتیشد انتخاب امنیتی ملزومات سری یک اساس برصدور گواهی   سایت مکان منظور، این یبرا

 یک موجب که باشد می شده قفل مدخل یا درب مانند مانع یک فیزیکی امنیتی الیه از منظور .باشد می فیزیکی امنیتی الیه های برقراری

 در بتواند تا (درب قفل شدن باز) نماید دریافت مثبت پاسخ مانع، از باید شخص هر .شود می اشخاص رایب اجباری دسترسی کنترل

 .رود پیش بعدی فضای

 .می آورند فراهم غیرمجاز دسترسی و ورود مقابل در بیشتری فیزیکی امنیت و محدودتر دسترسی به ترتیب متوالی امنیتی الیه های

 یکیزیف یدسترس 5-1-2

ساعته از  24شود. اولین الیه مربوط به مراقبت  الیه امنیتی کنترل می هفته ساختمان مرکز صدور گواهی الکترونیکی توسط دسترسی ب

 باشد. می دوربینها و ساختمان توسط  ورودی
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گذرند و  می شده های کنترل باشد. در این قسمت افراد از گیت می CA ساختمانبه   کارمنداندومین الیه مربوط به کنترل ورود و خروج 

 می شود. (log)نا کلیه ورود و خروجها ثبت مضشود.  ورود و خروج تجهیزات کنترل می

( می باشد و اتاق کنترل و مونیتورینگ نیز  در الیه چهارم قرار دارد و اتاق سرور و Operation Roomاتاق اپراتورها )الیه سوم 

Offline Ceremony  ششم را تشکیل می دهند و در الیه هفتم اتاق بایگانی قرار گرفته است. نیز به ترتیب الیه های پنجم و 

حسگرهای مداربسته تشخیص پذیرش بدون هماهنگی امکان دارد. داخل ساختمان مجهز به  بخش ورود به ساختمان مرکز صدور فقط تا

 باشد. می می باشد و خارج و داخل ساختمان مجهز به دوربین مدار بستهو تجهیزات بیومتریک حرکت 

ساعت  24عالوه بر این هر  سیستم کنترل دسترسی مرکز توانایی محافظت از کلیه امکانات این مرکز را در برابر دسترسی غیرمجاز، دارد.

این های امنیت فیزیکی انجام نشده است،  یکبار مسئول امنیت فیزیکی برای اطمینان از اینکه هیچ تالشی در جهت از کار انداختن مکانیزم

 انجام دهد.را بررسی 

افزار دیگری که  و یا هر نرمای  رایانههای  ویروس از نظر شوند قبل از ورود  کلیه تجهیزات ذخیره اطالعات که از خارج وارد مرکز می

 شوند.می شود کنترل  مرکزهای این  تواند باعث اختالل و یا آسیب در عملکرد سیستم می

( در قسمتی که تجهیزات مرکز وجود 1-2-5 های مورد اطمینان )بخش  افرادی به جز نقشتحت شرایط خاص ممکن است الزم باشد، 

پذیر است که مسئول پشتیبانی  ها فقط درصورتی امکان ها به سیستم دارد، حضور داشته باشند. در چنین شرایطی حضور و دسترسی آن

 .شود می های این افراد در زمان حضور در مرکز ثبت تفنی یا مدیر مرکز در آن مکان حضور داشته باشند. همچنین کلیه فعالی

 برق  منبع تغذیهو هوا هیتهو 5-1-3

ن مرکز در صورت قطع برق و ین برق ایبه منظور تام یزاتیاز تجه یکیالکترون ی، مرکز صدور گواهیعموم یرسان  ستم برقیعالوه بر س

 ین برق کافیتام ییو توانا شود میبه صورت خودکار انجام  یبانیبا پشت یستم برق عمومیر سییکند. تغیماستفاده  UPSستم ین از سیهمچن

 .داردرا  یبان از اطالعات کاریه نسخه پشتیساعت به منظور ته 1حداقل  یبرا

 . باشد میستم کنترل درجه حرارت و رطوبت یس مجهز به  یکیالکترون یسات مرکز صدور گواهیتاس

 یاز آب گرفتگ یریجلوگ 5-1-4

 ین ساختمان دارایندارد. ا یزدگ لینوع سابقه س چ یاند که ه قرار گرفته یدر ساختمان یکیالکترون یمرکز صدور گواهزات یتجه

 .باشند یص نشت آب میتشخ یبرا یرطوبت یها گرسح

 و محافظت در مقابل آتش یریشگیپ 5-1-5

 . باشد میر مقابل آتش از آتش و حفاظت د یریجلوگجهت  یزاتیتجه یدارا یکیالکترون یمرکز صدور گواه

کند.  ی، استفاده مدهد میق را انجام یحر یکه با افشاندن گاز عمل اطفا FM200ق یحر یستم اطفایاز س یکیالکترون یمرکز صدور گواه

 :باشد میر یمشخصات ز ین گاز دارایا

 ؛شود میره یع ذخیع درآمده، سپس به صورت مایاد به حالت مایبا تراکم ز ●

 ؛شود میرنگ، نارسانا خارج  یب  به صورت گاز ●

 ؛باشد مین یاستفاده در مکان مسکون یبرا یت آن مانعیزان سمیگذارد و م ینم یباق یزیاز خود چ ●

 ؛باشد میمناسب  یمکان مسکون یل براین دلیبرد، به هم ین نمیژن را از بیاکس ●



فناوران اعتماد راهبرمیانی خصوصی الکترونیکی صدور گواهی مرکز دستورالعمل اجرایی    

 24/10/95تاریخ ویرایش : 1/1شماره ویرایش : ECRCA-CPSسند:  شناسه طبقه بندی : عادی

 

35 

 

 رد.گر دایق دیحر یاطفا یها ستمینسبت به س ییر بر آتش باالیسرعت تأث ●

  یره سازیذخحفاظت از رسانه های  5-1-6

 وسایل .نگیرند قرار محیطی عوامل دیگر و الکترومغناطیس آتش، آب، معرض در تا شوندمی نگهداری بصورتی  ذخیره سازی وسایل کلیه

 نگهداری گواهی دورص مرکز تجهیزات از جدا مکانی در اطالعات پشتیبانی نسخه های یا ها بایگانی امنیتی، بازرسی اطالعات حاوی

 .شوندمی

 . نگهداری می شوند یکیالکترون یت مرکز صدور گواهیدر محل سا یدوره بازرس 2حداقل  یع برایاطالعات مربوط به ثبت وقا

 ضایعاتانهدام  5-1-7

ه یکل گهداری اسناد و یا پس از به پایان رسیدن مدت ن شوند یرقابل استفاده میکه اطالعات حساس و محرمانه و اسناد مرکز غ یهنگام

 یها طور کل سکید  اطالعات مانند و هارد یساز رهیذخ یها افزار و سخت می روندن ین کاغذ خردکن از بیتوسط ماش یاطالعات کاغذ

 .می گردندنابود  یکیزیفرمت شده و به طور ف

 تیبان خارج از ساینسخه پشت 5-1-8

و تمامی سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط با مرکز میانی می ، توکن ها  hsmمرکز دارای یک سایت پشتیبان شامل تمام سرورها ، 

تمامی این دستگاهها از نظر امنیتی در شرایط یکسان از سایت اصلی قرار دارند . محل فیزیکی سایت پشتیبان خارج از محل باشد . 

 ی گردند.سایت اصلی می باشد. توکن های پشتیبان در محل امن )گاو صندوق ( نگهداری م

 فرایندی یها کنترل 5-2

هر نقش و احراز  یاز برایها، تعداد افراد مورد ن ف نقشیتعر یبرا یا هیرو یها ن مرکز از کنترلی، ات مرکزیادامه به منظور حفظ امن در

 کند. یت هر نقش استفاده میهو
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 نانیمورد اطم یها نقش 5-2-1

 ر است:یبشرح زمرکز  یاداره و راهبر ینان برایمورد اطم یاصل یها نقش

 

 

 یت اصلیکند، هم در سا   ین مییتع یکه سند منابع انسان یاست. تعدد نقش با چارچوب یت اصلیمشابه سا یها نقش یبان دارایت پشتیسا

 بان مجاز است.یت پشتیو هم در سا

 توسط کارشناس صدور گواهی انجام می گردد.فعالیت های صدور و مدیریت گواهی ، انتشار گواهی ، در بخش صدور گواهی و 

فعالیت های تولید کلید ، تهیه نسخه پشتیبان ، توسعه نرم افزار ، بازرسی تطابق ، نصب و راه اندازی اولیه سیستم ، پشتیبانی فنی 

پشتیبانی و توسط  تجهیزات ، بازرسی داخلی ، بازیابی خرابی و تمام فعالیت های فنی مرتبط با مرکز در بخش مدیر زیرساخت و

 کارشناسان فنی و پشتیبانی انجام می گردد.

تمام فعالیت های مرتبط با دفاتر ثبت نام شامل : هویت شناسی متقاضی ، تنظیم و تایید درخواست نهایی ، ارسال درخواست به مراکز 

 صدور گواهی ، تحویل گواهی به مالک توسط کارشناس دفتر ثبت نام انجام می گردد.

 هر نقش یاز برایتعداد افراد مورد ن 5-2-2

و در راستای  اره مرکز استاد یها استیها و س تیها متناسب با حجم فعال ک از نقشیهر  یبرا یانسان یرویص نیتعداد نفرات و تخص

 .باشد می ریشه مرکز سیاست برآورده کردن حداقل های

 هر نقشای برت یاحراز هوشناسایی و  5-2-3

مورد  یها ت نقشیاحراز هو یک برایومتریبا یها ستمیو س یکاربر یها مانند استفاده از کارت هوشمند، حساب ییها مرکز از راهکار

 .احراز هویت می شوند 3-5کلیه پرسنل در زمان استخدام طبق بخش  ضمناً کند. ینان استفاده میاطم
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 ی مستلزم تفکیک وظایفها نقش  5-2-4

  به شرح ذیل می باشد:وظایف مدیر مرکز صدور گواهی میانی 

 های رسانه خروج و ورود مجوز صدور و ریشه گواهی صدور مرکز امنیتی نامه سیاست با مرکز های فعالیت تطبیق 

 .مرکز به سازی ذخیره

 :واحد مدیریت صدور گواهی و امور دفاتر 

  گواهی های باطل شده به  ، انتشارلیست گواهی های باطل شده ، انتقال گواهی امضا شده و لیستگواهی ابطال صدور و

 مخزن.

  هویت شناسی و تایید صالحیت متقاضی ، تایید درخواست و ارسال به مرکز صدور گواهی و تحویل گواهی به مالک

 توسط کارشناس دفتر ثبت نام انجام می گیرد.

 : زیرساخت و پشتیبان 

 بت وقایع ، بازیابی اطالعات از روی نسخه تهیه نسخه پشتیبان از گواهی ها ، لیست گواهی های باطل شده و فایل های ث

 های پشتیبان ، بایگانی نسخه های پشتیبان.

 های امنیت فیزیکی. اجرای روال 

 مرکز صدور گواهی ریشه  افزاری مرکز، تجدید کلیدها و گواهی افزاری و نرم صب و پیکربندی تجهیزات سختن 

 : اداری و مالی 

  پیش بینی نیازهای مالی 

 کارکنان. یاالنه و روزانه و ساعتس یمرخص یریگیپ 

 

 :وظایف نگهبان به شرح ذیل می باشد 

 اجرای روال های امنیت فیزیکی 

 : دبیرخانه 

 نظارت بر نحوه بایگانی نامه ها در دبیرخانه ●

 ثبت و ارسال کلیه نامه های وارده و صادرهنظارت بر ●

 نظارت بر ثبت نام و احراز هویت درخواست کندگان گواهی ●

 احد خدمات :و  ▪

نظافت اتاق سرور  وظیفه نظافت مرکز صدور گواهی اعتماد راهبر را بر عهده دارد. این نقش تنها در حضور مدیر گواهی مجاز به   ● 

 می باشد . نظافت بخش های دیگر مرکز ، تحت نظارت مراقب امکان پذیر است .
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  کارکنان  کنترل 5-3

ندارد و عالوه بر آن کارکنان  یتناقض اراتشانیاخت برای آن ها و حدود شده فیتعر فیبا وظا کند،یکه مرکز به کارکنان واگذار م ییکارها

 خود را موظف به رعایت موارد زیر می دانند:

  مقررات  تیبه منظور رعا یتعهد کتبامضاء 

 امضاء تعهد کتبی مبنی بر پایبند بودن به شرایط و ضوابط موقعیتی  که در آن قرار می گیرند 

 اطالعات کاربران ایمرکز  یتیعدم افشای اطالعات حساس و امنضاء تعهد کتبی مبنی بر ام 

 ملزومات مربوط به قابلیت ها ، سابقه و عدم سو پیشینه 5-3-1

 یها ان نقشیمتصدت یدر خصوص احراز صالح یاطالعات مورد بررسشوند. می ت یان مرکز قبل از شروع به کار احراز هویه متصدیکل

 :باشد میر یشامل موارد ز یکیالکترون یر گواهمرکز صدو

 یاطالعات شخص 

 تجارب 

 یا و حرفه یلیسوابق تحص 

 معرف ها 

 نان بودنیمورد اطم 

 و عدم محکومیت کیفری ارائه برگه عدم سوء پیشینه 

رند. به عالوه، یگمی ف خود را به عهده یوظا یت اجرایمسئول یسند یشوند و با امضامی برخوردار  یان از آموزش کافیه متصدیکل

ن یگزیجابرای آن شخص ط باشد، ین مرحله فاقد شرایدر ا یرند و چنانچه شخصیگمی ان هر ساله مورد سنجش قرار یمتصد یتمام

طالعات محرمانه  ها آنان قرارداد، یا پایر قرارداد کارمندان به خصوص در صورت استعفا ییا تغیدر صورت استخدام و شود. تعیین می 

 یق کپیاطالعات مرکز که افشاء از طر یحفظ محرمانگ یرا برا یان قراردادین متصدیهمچن .نخواهند دادگران قرار یار دیاخت مرکز را در

 کنند.می  امضاکند،  یگر را ممنوع مید یا روشهایو انتشار اطالعات  یبردار

 سابقه افراد یه بررسیرو 5-3-2

 یها استیسسند  سابقه افراد مطابق با یبررس یاز را برایو مستندات مورد ن 1-3-5 ط مذکور در بخش یشرا یمرکز صدور گواهاین 

 : باشد میرویه بررسی شامل موارد زیر  د.ینمامی کنترل  زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی

 متقاضی قبلی مشاغل و کاری سوابق بررسی

 متقاضی قبلی سوابق با مرتبط مدارک بررسی

 شده گرفته نظر در نقش با نآ تطابق و متقاضی تحصیلی مدرک آخرین بررسی

 متقاضی پیشینه سوء عدم بررسی

 نقش تصدی جهت او صالحیت از اطمینان جهت متقاضی با تخصصی و فنی مصاحبه آوردن عمل به
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  یآموزش الزامات 5-3-3

 ر آمده است:یک از مشاغل به طور خالصه در جدول زیهر  یآموزش یازهاین

 

 یآموزش یازهاین نقش

 تیریمد         
 یتیامن یها کنترل 

 یخراب یابیبازه یرو 

 زیرساخت و پشتیبانی

 یکیالکترون یزات مرکز صدور گواهیبه تجه ینحوه دسترس 

 یکیالکترون یمرکز صدور گواه یو نگهدار یکربندینصب، پ 

 باطل شده های گواهیست یو ل یگواه یجاد و نگهداریاه یرو 

 عیثبت وقا یپارامترها یکربندیپه یروجاد یا 

 دهایبان از کلیه نسخه پشتید و تهیتوله یرو 

 یخراب یابیبازه یرو 

 عیبان از وقایه نسخه پشتیته 

 یکیالکترون یزات مرکز صدور گواهیبه تجه ینحوه دسترس 

 و امور دفاتر یصدور گواه

 ها یصدور گواهه یرو 

 ها یابطال گواهه یرو 

 یخراب یابیبازه یرو 

 کیهای عمومی امنیت و گواهی الکترونی آموزش 

  ISO27001  و ISO9001 

 طراحی، تدوین و بروزرسانی مستندات 

 رویه پیکربندی کنترل های فیزیکی 

 الزامات و تناوب بازآموزی 5-3-4

 یگواه های سیاستات روزانه، یافزار، عمل  افزار و نرم  سخت یدر مورد بروزرسان یرات مرکز صدور گواهییه تغیز کلاان یه متصدیکل

رات را بطور کامل ییان تغیه متصدینکه کلینان از ایاطم ی. براباشند میآگاه  یکیالکترون یگواه یالعمل اجرائ، دستوریکیالکترون

مرتبط در دوره  ین، آموزشهای. بنابراباشد میرات ییتغ یان و مستندسازیازمند آموزش متصدین رابطه نیدر ا یر مهمییاند، هر تغ افتهیدر

 شد.  انه برگزار خواهد یسال یزمان یها

 چرخش کارو ترتیب  یدوره زمان 5-3-5

مختلف تنها  یها ن نقشیان در بیمتصد یی. در صورت جابجاشود میاجرا ن یکیالکترون یمرکز صدور گواه این در یگردش شغل

 .باشد می یکاف 2-3-5و  1-3-5بخش  یازهایبرآورده شدن ن
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 غیر مجازهای اقدامات  مهیجر 5-3-6

دهند، اعمال  یآن انجام م مخرنا یمرکز  این ر مجاز در موردیغ یتهایکه فعال یکارکنان یرا برا یو انضباط ینترلاقدامات که یکل این مرکز

 ، ارائه شده است.یکیالکترون یمرکز صدور گواه یتیامن یها استیدر س یو انضباط ین اقدامات کنترلی. شرح انماید می

  مستقل مانکارانیپ الزامات 5-3-7

 به طور کامل ارائه شده است. یبانیمانکاران در سند توافق نامه محدوده خدمات و طرح پشتیرداد با پعقد قرا فرآیند

 کارکنان یمستندات فراهم شده برا 5-3-8

 مرکز صدورار کارکنان یا قرارداد مرتبط را در اختیو هر گونه اساسنامه  یکیالکترون یگواه یشامل دستورالعمل اجرائ ،ه مستنداتیکل

 .ی گیردمقرار 

 فرایندهای ثبت رویدادهای بازرسی 5-4

ستم یع به صورت خودکار توسط سیثبت وقا یها لی. فاشود میت مرکز  هستند، انجام یکه مربوط به امن ییها  تیه فعالیکل یع برایثبت وقا

 یکیع اعم از الکترونیثبت وقا یها لیفا هی. کلشود میساخته  یکیزیف یها زمیر مکانیا سایو  یدر فرم کاغذ یا به صورت دستیشوند  مید یتول

نسخه  ها آنو از  شود می یگانیبا یثبت واقعه به صورت ادوار یل های. فاباشند میر دسترس دع یوقا یدر هنگام بررس یکیر الکترونیو غ

 .شود میه یبان تهیپشت

 قابل ثبترویدادهای انواع  5-4-1

 :یتیع امنیثبت وقا

 ثبت شده یا نوع رخدادهایر دوره تناوب ییع مانند تغیثبت وقا یها در پارامتر یرییهر تغ ●

 شده. ع ثبتین بردن وقایا از بیر و ییتغ یبرا یهر تالش ●

 ت:یاحراز هو

 ک نقشیبه  یابیدست یموفق و ناموفق برا یها تالش ●

 تیاحراز هو یر حداکثر دفعات ورود مشخصات براییتغ ●

 ستمیود به سور یحداکثر دفعات اقدام ناموفق برا ●

 اورد.یرون بیستم قفل شده است، از حالت قفل بیناموفق ورود به س  ل تالشیرا که به دل یحساب کاربر،  مرکزچنانچه  ●

 ک استفاده کند.یومتریب یها  کلمه عبور از روش یمثال به جا یر دهد براییت را تغیص هوینوع تشخ مرکز،چنانچه  ●

 انتشار اطالعات:

 ا محرمانهی یتیبه اطالعات امن یت دسترسهر گونه درخواس ●

 د:ید کلیتول

 د کند.یرا تول یدیکل یکیالکترون یهر زمان که مرکز صدور گواه ●
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 :ید خصوصیره کلیو ذخ یبارگذار

 انجام شود. یخصوص یدهایره کلیو ذخ یکه بارگذار یهر زمان ●

 د.یکل یابینظور بازبه م یکیالکترون یمرکز صدور گواه یگواه ید خصوصیبه کل یدسترس ●

 نان:یمورد اطم یعموم یدهایره کلیورود، حذف، ذخ

 .شود می ها آننان که شامل اضافه و حذف یمورد اطم یعموم یدهایکل یرات بر روییه تغیکل ●

 :یدخصوصیاستخراج کل

 ستند(.ه یشوند، مستثن یغام استفاده میک پیا یک نشست ی یکه تنها برا ییها دی)کل ید خصوصیاستخراج کل ●

 : یگواه نام ثبت

 .یگواه یها تمام درخواست ●

 :یابطال گواه

 .یابطال گواه یها تمام درخواست ●

 : یک گواهیت یر وضعییتغ تأیید

 . یک گواهیت یر وضعییا رد تغی تأیید ●

 :یکیالکترون یمرکز صدور گواه یکربندیپ

 .یکیونالکتر یمرکز صدور گواه یکربندیت در پیر مرتبط با امنییهر تغ ●

 کاربران: یها ت شناسه یریمد

 ا حذف شوند ویاضافه  یو کاربران  ها نقش ●

 ر کند.ییتغ یک شناسه کاربریا یک نقش ی یحقوق دسترس ●

  :یل گواهیت پروفایریمد 

 . یک گواهیل یدر پروفا یرییهر تغ ●

 باطل شده: یها یست گواهیل لیت پروفایریمد 

 باطل شده. یها یهست گوایل لیدر پروفا یرییهر تغ ●

 

 گر:یموارد د

 ستم عاملینصب س ●

 ید عمومیر ساخت کلیز یکاربرد ینصب برنامه ها ●

 HSMنصب  ●

 HSMحذف  ●

 HSMب یتخر ●

 ستمیس یراه انداز ●

 ید عمومیر ساخت کلیز یکاربرد یها  ورود به برنامه یها  ه تالشیکل ●

 افزار نرمافت سخت افزار و یدر ●

 اسم رمز نییتع یتالش برا ●
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 ر اسم رمزییتغ یتالش برا ●

 یکیالکترون یمرکز صدور گواه یداخل مخرنبان از یه نسخه پشتیته ●

 یکیالکترون یمرکز صدور گواه یداخل مخرن یابیباز ●

 ر نام، انتقال(ییجاد، تغیها )مانند ا  لیفا یدستکار ●

 مخرنبه  یارسال هر مطلب ●

 یاهمرکز صدور گو یداخل مخرنبه  یدسترس ●

 دیها در مورد در خطر افشا قرار گرفتن کل  ه درخواستیکل ●

 ا کارت هوشمند(ی)توکن  یگواه یافزار نگهدار در سخت  یک گواهیقراردادن  ●

 ا کارت هوشمند(ی)توکن  یگواه یافزار نگهدار انتقال سخت ●

 ا کارت هوشمند(ی)توکن  یگواه یافزار نگهدار صفر کردن سخت ●

 .یکیالکترون ید مرکز صدور گواهیص مجدد کلیتخص ●

 :یکیالکترون یس دهنده مرکز صدور گواهیسرو یکربندیرات در پییتغ 

 سخت افزار ●

 افزار نرم ●

 ستم عاملیس ●

 (  patch) یمیترم یها لیفا ●

 .یتیاطالعات امن ●

 ت:یت سای/ امنیکیزیف یدسترس

 در آنجا قرار دارد. یکیالکترون یکه مرکز صدور گواه یان به مکانیمتصد یدسترس ●

 و یس دهنده مرکز صدور گواهیبه سرو یدسترس ●

 .یکیزیت فیا شناخته شده نقض امنیموارد مشکوک  ●

 ها: یناهنجار

 ح حادثه(ی)با توض یافزار  نرم یط خطایشرا ●

 ده(ح حادثه، نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شی( )با توضیا قطعی)مشکوک  یا حمالت شبکه ●

 ح حادثه، نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شده(یزات )با توضیتجه یخراب ●

 ح حادثه، نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شده(یان برق )با توضیقطع جر ●

 (ح حادثه، نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شدهی)با توض یدر سامانه برق اضطرار یخراب ●

ح حادثه، نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه یبه شبکه )با توض یا دسترسیشبکه و  یها سیدر سرو یواضح و جد یخراب ●

 حل اجرا شده(

ح حادثه، نام مسئول ین دستورالعمل )با توضیا ای زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیس نینقص قوان ●

 گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شده(

 ستم عامل.یم مجدد ساعت سیتنظ ●
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  شده  ثبترویدادهای تناوب پردازش اطالعات  5-4-2

کارکنان بایست اطمینان حاصل نماید که رویدادهای مهم در چکیده رویدادهای بازرسی شرح داده شده باشند و مرکز صدور گواهی می

 کنند.نگری میمرکز صدور گواهی رویدادها را برای هر سطح اطمینان مطابق با جدول زیر باز

-ها میها و بازرسی از تمام ورودیکاری آناین بازنگری شامل اعمالی از قبیل بررسی رویدادهای ثبت شده جهت اطمینان از عدم دست

بایست تحقیق کاملتر و بیشتری انجام دهند. مرکز ک اخطار یا ناهماهنگی مشاهده شود. کارکنان مرکز صدور گواهی میباشد. هر جا که ی

باشد را در بایست فردی را که مسئول انجام بازنگری رویدادهای بازرسی و تهیه خالصه رویدادهای بازرسی میور گواهی میصد

 دستورالعمل اجرایی معین نماید.

بایست رویدادها را به صورت الکترونیکی و دستی، شامل در صورتی که مورد مشکوکی مشاهده شود. مرکز صدور گواهی می

 نام بررسی نماید.مت دفتر ثبترویدادهای س

 گیرد، مستند نماید.ها صورت میبایست هر فعالیتی را که در آن این بازنگریمرکز صدور گواهی می

 

  ثبت شده رویدادهایاز اطالعات  یدوره نگهدار 5-4-3
ن اطالعات به روشی که در بخش ماه در سایت نگهداری نماید و سپس ای 2بایست اطالعات ثبت شده را حداقل مرکز صدور گواهی می

 آورده شده است، حفظ و نگهداری شوند. 5-5-2

  ثبت شده رویدادهایفظت از اطالعات احم 5-4-4

شوند و در لوح می محافظت  یرمزگذار یآور و فن یکیالکترون یشده توسط امضا  یگانیو با یشده فعل  ع ثبتیه اطالعات وقایکل ●

 شوند.می  یر نگهدارییرقابل تغیغ یازس رهیافزار ذخ ک سختیا یفشرده 

 روند.نمی به کار  یگریچ منظور دیه یاند  برا ع به کارگرفته شدهیثبت وقا یها لیفا یامضا یکه برا یخصوص یدهایکل ●

 ابند.یمی انتقال  یاند به مکان امن جاد شدهیا یع که به صورت دستیثبت وقا یگزارشها ●
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 از رویدادهای بازرسی فرایندهای پشتیبان گیری 5-4-5

ت ین دستورالعمل به خارج از سایبر اساس ا و شود میه یبان تهیپشت شده نسخه ع ثبتیو خالصه وقا یکیع ثبت شده الکترونیه وقایاز کل

 گیرد می کامل صورت طور به هفته هر و افزایشی صورت به روزانه شده ثبت رویدادهای از پشتیبان نسخه گرفتن .شود میارسال 

 

 بازرسی اطالعات  یجمع آور سامانه 5-4-6

ن مرکز یات ایعملکه  شود میمتوقف  یو تنها زمان شود میفعال  یکیالکترون یمرکز صدور گواه یع با راه اندازیثبت وقا یهافرآیند

در خطر  اطالعات یستم و محرمانگیس یکپارچگیوجود دارد و  یع اشکالیستم ثبت وقایمتوقف شود. چنانچه مشخص شود که در س

که  یبه طور موقت تا زمان یابطال گواه فرآیندر از یخود را به غ یصدور گواه یت هایفعال یکیالکترون یاست، آنگاه مرکز صدور گواه

 کند.می مشکل برطرف شود، متوقف 

 رویدادبه مسبب  تذکر 5-4-7

 .باشد مین یواقعه الزام سبباطالع به م رویداد،ک یپس از ثبت 

 یریپذ بیآس یابیارز 5-4-8

  .باشد می کارکنان و فیزیکی مکان تجهیزات، مانند ها گواهی مدیریت سیستم تمامیت در اختالل ایجاد مانند  اقداماتی مراقب  مرکز

 آوردن بهدست برای اقدام سیستم، به دسترسی برای تکراری ناموفق فعالیتهای مانند وقایعی برای را امنیتی وقایع ثبت اطالعات بازرس

 امنیتی وقایع ثبت اطالعات پیوستگی بازرس .مایدمی ن بینی باز نشده،تأیید پاسخهای و سیستمی فایلهای به دسترسی برای تالش ،مجوز

 .و ثبت می نماید مستند  امنیتی بازرسی اطالعات مرور نتایج خالصه وکند می  بررسی را

 

 اطالعات  یگانیبا 5-5

 بایگانیقابل اطالعات انواع  5-5-1

ه مدارک احراز یز کلین نام ثبتکند. دفاتر  یم یگانی( بایا کاغذی یکیها را )در قالب الکترونیرکز تمام مدارک مرتبط با صدور گواهماین 

 یگانیبا یدر ارتباط با صدور گواه یکیالکترون یر توسط مرکز صدور گواهید. اطالعات زنکن یم یگانیت درخواست کنندگان را بایهو

 :شود می

 ( CSR) یگواه یواست امضال درخیفا ●

 ت سازمان ها یه مدارک مرتبط با احراز هویکل ●

 ت هایوجودت میمدارک مرتبط با احراز هو ●

 یکیالکترون یگواه ییو دستورالعمل اجرا مالکان گواهیقبول قرارداد  ●

 صادر شده یکیالکترون یگواه یکپ ●
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ه مدارک مرتبط ین اطالعات شامل کلیکند. ا یم یگانیبا ار ها گواهیابطال اطالعات مربوط با درخواست  یکیالکترون یمرکز صدور گواه

باطل شده  های گواهیست ین اطالعات و لی. اباشد میل درخواست ابطال یو دل سرویس های مذکورت درخواست کننده یبا احراز هو

 شوند.  یم یگانیمربوطه با

 کند: یم یگانیز بایر را نی، اطالعات زیابطال گواه و، عالوه بر اطالعات مربوط به صدور  یمرکز صدور گواه

 ن دستورالعملیو ا زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیس ینسخه ها ●

 اعتماد کننده یو طرف ها مالکان گواهی یقرارداد ها ●

 مرکز ید خصوصیو استفاده از کل یستم مرکز صدور گواهیزات سیتجه یاطالعات مربوطه به راه انداز ●

  یتیامن یت بازرساطالعا ●

 ها. یگانیبا یمحتوا یگر به منظور بررسید یکاربرد یها ها و برنامه ه دادهیکل ●

 شده یگانیاطالعات با یدوره نگهدار 5-5-2

 بایست برای هر سطح اطمینان مطابق با جدول زیر نگهداری گردند.اطالعات ثبت شده در بایگانی مرکز صدور گواهی می

 

 یگانیمحافظت از با 5-5-3

ر یغ یب و دسترسیر، تخرییکه از تغ یکند، به گونه ا یم یمن نگهداریمطمئن و ا یساز رهیک محل ذخیرا در  یگانیاطالعات بامرکز 

 شود. یرین اطالعات جلوگیمجاز به ا

 

 یگانیاز باگیری بان یپشت فرایندهای 5-5-4
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 یگانیاطالعات با یمهر زمانالزامات  5-5-5

و  یکیالکترون یامضا یره( دارایع ثبت شده و غیباطل شده، وقا یها یست گواهیها، ل ی)مانند گواه یکیشده الکترون یگانیبا یها داده

 کهز ین یثبت شده در فرم کاغذ یها تیه اطالعات فعالینمود. کل یرا بررس یمهر زمان یکه بتوان درست یا گونه ، بهباشند می یمهر زمان

ر یبازرسان غ تأییدمگر با اجازه و  یثبت شده کاغذ یها تیخ درج شده در فرم فعالی. زمان و تارباشد می یمهر زمان یخ و دارایتار یدارا

 ر است.ییقابل تغ

 )درونی یا بیرونی( یگانیبا یجمع آور سامانه 5-5-6

می شود و سایر  بصورت اتوماتیک انجام RCAاطالعات مربوط به گواهی ها و سایر موارد مربوط به صدور گواهی در نرم افزار 

و سازماندهی شده بایگانی می اطالعات مربوط به درخواست کننده گواهی مانند مدارک شناسایی و فرم درخواست بصورت فیزیکی 

 .شوند

 یگانیاطالعات با یافت اطالعات و بررسیدر یها روال 5-5-7

 گردد.میامضای الکترونیکی اطالعات بایگانی شده نیز بررسی  و اصالت شودمی یماه بررس 6هر  شده یگانیاطالعات با تیتمام

 تیخارج از سا کاغذی های یکپ تیتمام میگردد و یآن ها بررس یخ و امضایالت تارباشند، اص یکه اطالعات در فرم کاغذ یدر صورت

 . شودمی یبار در سال بررس کی نیز

 

 دیکل تغییر 5-6

 بازه در را ءامضا خصوصی کلید ،مرکز کلید گرفتن قرار افشا خطر درعمومی و  کلید زیرساخت ریسک رساندن حداقل به برای  مرکز

 آن، توسط شده ءامضا گواهیهای تمامی انقضای زمان تا  قبلی خصوصی کلید اینصورت، در .نمایند می تجدید مشخص زمانی های

 تا اند شده صادر آن توسط که یهای گواهی اعتبار تعیین نیز برای مرکز سابق خصوصی کلید با مرتبط گواهی اعتبار .شود می محافظت

 بود.معتبر خواهد شوند منقضی گواهیها این تمامی زمانیکه

 ر مترقبه و در خطر افشا بودنیبه علت سوانح غ یابیباز 5-7

  و حوادث مقابله با افشا کلیدفرایندهای  5-7-1

 یا و گرفته صورت گواهی صدور مرکز کردن هک برای تالشی که شود مشخص اگر. شود میساله انجام   هر یخراب یابین بازیتمر

می  بررسی  تالشها این شده، وارد آسیب میزان و نوع تعیین منظور به دارند، قرار شدن معرض افشا در دیگری پنهانی شکل به اطالعات

 غیر در .شود می انجام است آمده 3-7-5بخش  در که روالهایی است، شده افشا گواهی صدور مرکز کلید که رود اگر احتمال .شوند

 گواهیها از بعضی تنها شود، بازسازی باید گواهی صدور مرکز آیا شود که معین تا شود می ارزیابی شده وارد پنهانی آسیب حوزه اینصورت

 .است گرفته قرار افشا خطر در گواهی صدور مرکز شود کلید اعالم اینکه یا و شوند، باطل باید
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 دهکر صادر گواهی OCSPپاسخگوی  برای که گواهی صدور مرکز باشد، گرفته قرار افشا خطر در OCSPپاسخگوی  کلید که حالتی در

  دریافت را جدیدی کلید  OCSP پاسخگوی سپس، .شود می منتشر مخزن در سرعت به  شده باطل اطالعات و کند می باطل را آن  است

 .کند می

 شود، قابل دسترس خواهد بود. یت گواهیریات مدیمجبور به توقف عملمرکز که  یطیدر شرامرکز بان یت پشتیسا

 و داده ها افزار نرمی، از بین رفتن تجهیزات کامپیوتر 5-7-2

شود در صورت  یم ینگهدار یخصوص یها دیو کل یاطالعات یبانکها ستم،یس بانیپشت یها نسخه از  ییها یمرکز کپ نیا دراز آنجاییکه 

 .ردیگباز سر پس از یک وقفه کوتاه می تواند مرکز  اتیها، عمل داده ایافزار و  در نرم یبروز خراب

 

  موجودیتخصوصی د یافشا قرار گرفتن کل در خطر فرایندهای 5-7-3

مرکز را باطل کند و  یشود تا گواه یباالتر درخواست م یمرکز، از مرکز صدور گواه دیدر صورت در خطر افشا قرار گرفتن کل

قید شده است ،   4-7-5 همانطور که در بخشمرکز  ساتی. سپس تأسشود یاطالعات باطل شده را به سرعت در مخزن منتشر م

 .شود     یمی زسازبا

 مراحل پایان فعالیت مرکز میانی به شرح زیر است :

 ماه قبل از پایان فعالیت مرکز صدور گواهی 4اطالع رسانی  به مرکز دولتی ریشه و طرح مساله در شورا حداقل    ●

های اعتماد کننده ، دفاتر ثبت نام  اطالع رسانی به موجودیت هایی که تحت تاثیر قرار می گیرند : از جمله مالکان گواهی ، طرف   ●

 و مشتریان

 ابطال گواهی مرکز میانی توسط مرجع صدور گواهی باال دستی   ●

 حفظ و ارائه بایگانی سوابق مرکز میانی برای مدت زمان تعیین شده به یک مرجع معتبر   ●

 بایگانی و نگهداری می گردد . در حین توقف مرکز ، اطالعات مرکز توسط فرد مجاز که توسط شورا تعیین می گردد

 این اطالعات شامل : 

 گواهی مرکز میانی    ●

 گواهی های صادره   ●

 لیست گواهی های باطل شده   ●

  4-5بازرسی امنیتی بخش اطالعات    ●
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  ذکر شده است. 5-5سایر اطالعات بایگانی شده که در بخش    ●

 حوادثتداوم ارائه خدمت بعد از وقوع  5-7-4

  .دهد میزات را به صورت ساالنه انجام یتجه یساز منیا یبرا یخراب یابین بازیتمر مرکز

 صدور مرکز مجدد برپاسازی باشد، نداشته کارایی و دیده خسارت گواهی صدور مرکز تجهیزات آن در که خرابی بروز صورت در

 .گیرد می قرار  کار اولویت در را مالکان گواهی گواهی ابطال سپس و گیرد می انجام تمام سرعت با  گواهی

 مرکز امضا کلیدهای آن، نتیجه در و باشند دیده خسارت فیزیکی صورت به گواهی صدور مرکز تجهیزات که خرابی بروز صورت در

 با باید گواهی صدور مرکز تأسیسات سپس .کنند باطل را مرکز این گواهی که کند می درخواست  مرکز باشند، شده نابود گواهی صدور

 همه دوباره صدور و جدید گواهی درخواست جدید، خصوصی و عمومی کلیدهای تولید گواهی، صدور مرکز تجهیزات ازسازیب

 شرایطی درچنین .شوندمی  صادر دوباره مالکان گواهی گواهیهای کلیه نهایت، در .شود می بازسازی کامل به طور صادرشده، گواهیهای

 .میکنند استفاده شده اند، امضا شده نابود خصوصی کلید با که گواهیهایی از خود ئولیتمس با کننده، اعتماد طرفهای از یک هر

 

 نام ثبتصدور گواهی یا دفتر مرکز  فعالیت توقف 5-8

این توقف و یا تغییر عمده در  گیرد، صورت عملیات در ای عمده تغییرات یا شود متوقف گواهی صدور مرکز عملیات که حالتی در

 یا عملیات یافتن خاتمه از قبل  .شود می اعالم ، است شده صادر گواهی ها آن برای که موجودیتهایی کلیه عالوه به ریشه مرکز بهعملیات 

 .شود می داده تذکر این  عملیات در عمده تغییرات

 مرکز اریرمزنگ عملیات برای است ممکن یا اند داشته وجود که خصوصی کلیدهای همه گواهی، صدور مرکز شدن متوقف به محض

  شده باطل گواهیهای لیست 10-2-6بخش  با مطابق شوندمی نابود  سرویس شدن متوقف به خاطرو  باطل شوند، استفاده گواهی صدور

 .ومنتشر شوند تولید

 یفن یتیامن یکنترل ها - 6

 دید و نصب زوج کلیتول 6-1

 دید زوج کلیتول 6-1-1

 اهیگو صدور مراکز کلید زوج تولید 6-1-1-1

نماید. انجام عملیات تولید کلید در این مرکز از جهت صدور گواهی، پشتیبانی می RSAز دولتی ریشه از زوج کلید الگوریتم مرک

در  FIPS 140-2مورد تایید و ارزیابی شده توسط مرکز دولتی ریشه که در آن ملزومات امنیتی مطابق استاندارد  HSMطریق یک 

د برای مرکز کلیپذیرد. الزامات مربوط به عملیات تولید صورت می 5از  3نترل چند نفره سطح سوم رعایت شده است و به روش ک

 د شده است.میانی در جدول زیر قی
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 نام  دفاتر ثبت زوج کلید تولید 6-1-1-2

 

 

 

 

 

 

 

  مالک گواهی زوج کلید تولید 6-1-1-3

زیر ساخت کلید  گواهی الکترونیکی یها استیس "سند  در صورتی که شخص زوج کلید خود را قبال تهیه نموده باشد ، مطابق

 عمل خواهد شد .که جدول آن در زیر آمده  " عمومی کشور
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 دارد روال زیر طی خواهد شد : RAزمانی که شخص دارای زوج کلید نمی باشد و درخواست تولید آن را توسط دفتر 

 دریافت و بررسی مدارک متقاضی  .1

 درج اطالعات متقاضی در پرتال مرکز میانی  .2

 بر روی سخت افزار رمزنگاری( on-boardاتصال سخت افزار رمزنگاری کاربر به سیستم )تولید زوج کلید به صورت  .3

 فرآیند تولید زوج کلید و فایل درخواست متقاضی  .4

 تحویل گواهی به متقاضی .5

 فق نامه بین طرفین ذکر خواهد شد مابقی تعهدات در توا .6
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 اییموجودیت نهبه  خصوصید یل کلیتحو 6-1-2

 

 یکیالکترون یبه مرکز صدور گواه کلید عمومیل یتحو 6-1-3

 دهند. یل میتحومرکز به  PKCS#10 استاندارد طبق ،یل درخواست گواهیک فایخود را در  ید عمومیکل مالکان گواهی

 به بایست می گواهی دورص مرکز به عمومی کلید تحویل گیرد، صورت نام ثبت دفتر یا و مالک گواهی توسط کلید تولید عملیات چنانچه

 گواهی صدور مرکز توسط آن تمامیت حفظ همچنین و مالک گواهی خصوصی کلید و شده ارائه عمومی کلید بین تناظر که باشد، ای گونه

 .باشد بررسی قابل

 رائه می دهد.به مرکز دولتی ریشه ا PKCS# 10مرکز جهت ارائه درخواست صدور گواهی ، کلید عمومی خود را در قالب استاندارد 

 اعتماد کننده یها به طرف مرکز صدور گواهی ید عمومیل کلیتحو 6-1-4

 افت کنند.یدرامن  صورت بهن مرکز یا نزمخرا از مرکز  یگواه توانند میاعتماد کننده  یها طرف

 دیطول کل 6-1-5

 یکیالکترون یگواه  نام ثبتبه دفتر  دهدرخواست ش یمتناسب باسطح گواهد یخود را با طول کل یگواه یرخواست هاد مالکان گواهی

 زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسطول کلید بر اساس سطوح متفاوت و بر اساس سند  دهند. میل یتحو

 .باشد می

 ت یفیو کنترل ک ید عمومیکل ید پارامترهایتول 6-1-6

 کاردبرد ندارد
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 (X.509 v3 در دیلد کاربرد کلید )طبق فیموارد کاربرد کل 6-1-7

 های گواهید تنها از یاعتماد کننده با یو طرف ها مالکان گواهی. باشد مید یلد کاربرد کلیف یدارامرکز صادر شده توسط  های گواهی

قابل ذکر است که فیلد کاربرد کلید گواهی  ردیمصوبات حاکم بر آن کاربرد خاص مورد استفاده قرار بگمطابق با مرکز صادر شده توسط 

 .باشد میسند جامع پروفایل های زیر ساخت کلید عمومی کشور منطبق بر 

  .شود میذکر  یو کاربرد آن در گواه شود میمشخص  ها گواهیل یکاربرد  بر اساس پروفا

 رمز نگاری ماژول و کنترل های مهندسی  یخصوص یدهایمحافظت از کل 6-2

 یرمزنگار ماژول های یاستانداردهاکنترل ها و  6-2-1

برای مراکز صدور گواهی استفاده می  FIPS140دارای حداقل الزامات سطح سوم استاندارد  منیا یسخت افزار یدستگاههااز مرکز 

و کلیه الزامات مطروحه در  بودهزیر  جدول مطابق زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسبر اساس نماید که 

 گردد.میرعایت  1-2-6بخش 

 

 .باشند میخود  یکیالکترون یموجود در گواه ید عمومیمرتبط با کل ید خصوصیمحافظت از کلمسئول  مالکان گواهین یهمچن 

  ید خصوصیبه کل ( mاز  n) کنترل چند نفره 6-2-2

 الزامی نمی باشد. 2برای سطح 

  ید خصوصیبه کل یقانون یابیدست 6-2-3

 .نیست اعمال قابل
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 ید خصوصیاز کلگیری بان یپشت 6-2-4

، از زوج کلید HSMذخیره می کند . برای جلوگیری از خسارت های ناشی از خرابی  hsmبر روی را  خود ید خصوصیکلاز مرکز این 

 hsmذخیره می شوند بنابراین می بایست از پارتیشن های  hsmپشتیبان تهیه می گردد . زوج کلیدها بر روی پارتیشن های    مرکز 

 راسم تولید کلید انجام می شود. در روز م hsmهای  پشتیبان گیری از پارتیشنپشتیبان تهیه نمود .

 باشد.مطابق با جدول زیر میالزامات تهیه نسخه پشتیبان از کلید خصوصی 

 ید خصوصیکل یگانیبا 6-2-5

 .شود می یدر دستگاه رمز نگار نگه دار شود میاستفاده  یکیالکترون یامضا یکه برامرکز  ید خصوصیکل

فعال تعریف نشده  زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسبر اساس سند  ان گواهیمالکبایگانی کلید خصوصی 

 است.

 ماژول رمزنگارییا از یک  /به ید خصوصیکل انتقال 6-2-6

گواهی میانی خصوصی فناوران  صدوررمزنگار مرکز  افزار سخت یها تیبا توجه به قابلدر سطح یک  ید خصوصیوارد کردن کله یرو

 انجام خواهد شد. یکربندیو سند نصب و پاعتماد راهبر 

 کلید)ها( گواهی صدور مرکز این زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسسند بر اساس  ،2بر ای سطوح   

 نسخه تهیه هنگام در .نمایند می دستگاه )ها( نگهداری این در آنرا و کرده تولید امن رمزنگاری دستگاه )های( توسط را خود خصوصی

 کامالً صورت به و شود می داده انتقال پشتیبان ماژول به شده رمزگذاری صورت به کلید این گواهی، صدور مرکز خصوصی کلید از نپشتیبا

 میشود.  نگهداری گواهی صدور مرکز پشتیبان سایت در ماژول این از شده محافظت

  

 یرمزنگار ماژولهدر  یخصوصهای د یکل یره سازیذخ 6-2-7

و مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر سخت افزار رمزنگار  یها تیبا توجه به قابل یخصوص دیکل یره سازیذخ

 مرکز اجراء خواهد شد. یاعالم شده از سو 1-2-6بر اساس  بخش  یتیامن یاستهایس
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 ید خصوصیکل یروش فعال ساز 6-2-8

و بر اساس مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر مزنگار ر افزار سخت یها تیبا توجه به قابل ید خصوصیکل یساز فعال

برای سطوح دیگر و وارد کردن کلمه عبور کافی است . 2برای سطح  زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسسند 

 هویت احراز دیگر شیوه های و تریکیبایوم اطالعات نفره، چند کنترل برای نیاز مورد داده های گذرواژه، یا رمز از استفاده مانند شیوه هایی

 است( آمده 1-4-6 بخش در فعالساز اطالعات تولید .) الزاماتمیباشند استفاده قابل رمزنگاری خصوصی در دستگاه کلید کردن فعال برای

 افشاء از ساز فعال اطالعات ورود هنگام کرد اعالم مالکان گواهی به الکترونیکی پست یا نامه توسط یا و شخصاً میتوان را فعالساز اطالعات

 .شود  می جلوگیری ها آن

  ید خصوصیکل نمودنفعال  ریروش غ 6-2-9

 روش غیر فعال سازی کلید خصوصی برای سطوح مختلف به شرح جدول ذیل می باشد:

 

 غیر فعال نمودن کلید خصوصی سطح اطمینان

 .تعریف نشده است 1سطح 

 2سطح 

 

 .بدون استفاده قرار نمی گیرند رمزنگاری در حالت فعال ماژولهای

پس از استفاده از طریق روش دستی خروج از سیستم یا پس از  ماژولهای رمزنگاری

 .گذشت زمان معینی ، ارتباط بصورت خودکار قطع می شوند

می  پاک قبل از آزادسازی فضای حافظه از حافظه شود،یم رفعالیغ یخصوص دیکل یوقت

 شوند.می داری شوند و فقط به شکل رمز شده نگه

 

ا ی یبه صورت دستمرکز  یاعالم شده از سو یتیامن یاستهایو سرمزنگار افزار  ت سختیبا توجه به قابل توانند میمرکز  ییاجرا یها نقش

 یرفعال کنند و برایرا غمرکز  رایانه ای  یها ستمیا خاموش کردن سی HSM، قطع برق HSMاز  ماژول رمزنگاریق خارج کردن یاز طر

 را اجرا کنند. 8-2-6 مذکور در بخش ه یرود ید باین کلیدوباره ا یزسا فعال

  ید خصوصیکلانهدام روش  6-2-10

، در هنگام تجدید کلید و یا ابطال گواهی یکیالکترون یمرکز صدور گواه یمیقد ید خصوصیاز سوء استفاده از کل یریبه منظور جلوگ

ن بعد ی. بنابراشود میات، نابود یان چرخه حیدر زمان پامرکز  ید خصوصی، کل(ذاردگ یر میصادر شده تاث یها یکه بر درست بودن گواه)

خود که در  یمیقد ید خصوصیکل ینابود یدر حافظه برا  24صفر کردن فرآینداز مرکز د، یجد ید و صدور گواهید کلیتول فرآینداز اتمام 

 ز انجام خواهد شد.یبان نید پشتیکل یبرا فرآیندن یا کند. یره شده، استفاده میذخ  یرمزنگار ماژول

 یرمز نگارماژول  بندی رده 6-2-11

 مراجعه شود. 1-2-6بندی به بخش  ردهبر ای 

                                                 
24 Zeroize 
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 د یت زوج کلیریمدسایر ابعاد  6-3

 ید عمومیکل یگانیبا 6-3-1

. دهد میرا انجام  یگانیستم بایس بر یتیامن یکنترلها 5-5 ن بخش ین با توجه به قوانیو همچن دهد میها را انجام  یگواه یگانیبامرکز این 

 وجود ندارد. ید عمومیکل یگانیبا یبرا یگریده یروچ ی، هشود مید عمویکل یگانین بایگزیتواند جا یها م یگواه یگانینکه باینظر به ا

 

 دیزوج کل استفاده از های و دوره یگواه یاتیدوره عمل 6-3-2

ت یب 2048ت و حداکثر آن یب 1024. حداقل طول باشد می یا سطح گواهمتناسب ب یو خصوص ید عمومیکل یبرا RSAد یطول کل

زیر ساخت کلید عمومی  گواهی الکترونیکی یها استیسسند بر اساس  ید خصوصیو کل ید عمومیکل یزمان استفاده از گواه .باشد می

 .باشد می کشور

 

 اطالعات فعال ساز 6-4

 ساز اطالعات فعال یرید و بکارگیتول 6-4-1

بایست سازی کلید خصوصی حداقل میبینی باشند. گذرواژه بکار رفته جهت فعالبایست یکتا و غیرقابل پیشز میساکلیه اطالعات فعال

بایست کاراکترهای انتخابی ترکیبی از کاراکترهای کاراکتر باشند و در صورت امکان به صورت تصادفی تولید گردند ضمن اینکه می 8

بایست دقت شود که می پذیر نباشد،ها به صورت تصادفی توسط مالکان گواهی امکانژهقابل چاپ باشد. در صورتی که تولید گذروا

های تکراری گذرواژه انتخابی غیرقابل حدس بوده و به عنوان مثال با اطالعات شناسایی شخصی او مرتبط نباشد. همچنین دنباله

ساز به راحتی قابل حدس هستند نباید بکار روند. اطالعات فعال مرتبط با تاریخ و یا دیگر اعدادی کهکاراکترها، اعداد تکراری، اعداد 

 هرگز نباید به لغات با معنا شباهتی داشته باشند.

ه اعداد تصادفی بایست کلیه الزامات مربوط بمی ساز به کار گرفته شود،چنانچه از اعداد تصادفی جهت استفاده به عنوان اطالعات فعال

 ها رعایت شده باشد.شده توسط مرکز دولتی ریشه، در آنهای معرفی تانداردمنطبق با اس

 ساز محافظت از اطالعات فعال 6-4-2

 فعال سازاز اطالعات محافظت  اطمبنانسطح 

  .نشده استتعریف  1سطح 

و نباید به صورت نوشته  به حافظه سپرده شوندمیبایست فعال ساز دستگاه رمزنگاری اطالعات  2سطح 

معادل با امنیت داده های در سطحی از امنیت ، ، اگر نوشته شوند نوشته میبایست نگه داری شود

میبایست منحصرا لید های خصوصی کفعال ساز. اطالعات ، نگه داری شونددستگاه رمز نگاری 

 نزد مالک گواهی محفوظ باشد.

 3سطح 

 4سطح 
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 ساز اطالعات فعالسایر ابعاد  6-4-3

 .تعریف نشده است

 انهیرا یتیامن یکنترل ها 6-5

 انهیرا تیامن فنی الزامات 6-5-1

 زند.های خود فعال سابایست موارد زیر را در سیستم عاملمراکز صدور گواهی می

 امکان ورود به سیستم صرفا پس از احراز هویت متمرکز؛ 

 ها بر اساس هویت تعریف شده در سیستم؛ایجاد دسترسی کنترل شده به اطالعات و برنامه 

 هااندازی سیستم ثبت وقایع و بازبینی آنتوانایی تنظیم و راه 

 وس با مشخصات زیر باشند.های شناسایی و تخریب ویربایست مجهز به سبستممراکز صدور گواهی می 

 های شناسایی شده؛امکان بروزرسانی با آخرین لیست ویروس 

 های سیستمی و غیرسیستمی به صورت خودکار؛امکان جستجو در تمام فایل 

 ها.و نتیجه عملکرد برنامه روی آنهای احتمالی ثبت وقایع مرتبط به بررسی سیستم و وجود ویروس 

 انهیت رایامن یبند رده 6-5-2

 

 چرخه حیات یفن یها کنترل 6-6

 سامانهتوسعه  یکنترل ها 6-6-1

یافته طراحی و توسعه یافته است، استفاده گواهی که تحت یک روش توسعه ساخت بایست از نرم افزار صدورمرکز صدور گواهی می

  نماید.

تایید مرکز دولتی ریشه استفاده نمایند و این  های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی موردبایست از سامانهکلیه مراکز صدور گواهی می

 بایست در آزمایشگاه مرکز دولتی ریشه ارزیابی شده و مورد تایید قرار گرفته شده باشند؛افزارهای متناظر میها و نرمسامانه

افزاری خود خواهند بود و افزاری و نرمهای سختمجاز به توسعه سامانه ،رسانی به مرکز دولتی ریشهمراکز میانی تنها پس از اطالعکلیه 

 های توسعه یافته تنها پس از ارزیابی مجدد و تایید مرکز دولتی ریشه، قابلیت عملیاتی شدن خواهند داشت.سامانه
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و بایست در یک بسته مهره و موم شده و یا به روش مطمئن دیگری حمل و تحویل داده شود افزار خریداری شده میافزار یا نرمسخت

 توسط پرسنل آموزش دیده نصب گردد.

 تیت امنیریمد یها کنترل 6-6-2

. ردیگمیمورد استفاده قرار  یگواهمربوط به مرکز صدور فیبرای انجام وظا یطور اختصاص به یافزار مرکز صدور گواه افزار و نرم سخت

 اتیافزاری که مربوط به عمل اجزاء نرم ایشبکه اتصاالت  افزاری،-سخت لیهای کاربردی، وسا حاوی برنامه یمرکز صدور گواه ستمیس

  باشد.نمی  ستند،ین یمرکز صدور گواه

 می باشد که از ورود نرم افزار مخرب به سایت جلوگیری می نماید . idsسایت مرکز میانی دارای فایروال ، آنتی ویروس ، 

افزار توسط تولید کننده آن گرفته شده مقایسه می گردد)ابتدا  در دفاتر مربوطه نصب می شود ، با هشی که از نرم RAزمانی که نرم افزار 

هش نرم افزار در دفاتر گرفته می شود سپس با هشی که تولید کننده ارائه کرده مقایسه می گردد( تا مطمئن شویم نرم افزار تغییری نکرده 

 و نسخه مورد نظر ما می باشد .

یتابیس آنالیزر استفاده می کند که اگر تغییری در پایگاه داده ایجاد شود آالرم می دهد. این برای بررسی تمامیت پایگاه داده ، مرکز از یک د

بررسی شامل نوع دسترسی ها ، کاربران ، اضافه کم یا تغییر در فیلدی در پایگاه داده می باشد . بررسی پایگاه داده از طریق نرم افزار 

 ر انجام خواهد شد .هفته یکبا 2آنالیزر برای تعیین وجود تغییر هر 

 بررسی دورهای تمامیت پایگاه دادهای این مرکز در سطوح اطمینان مختلف به شرح جدول زیر میباشد:

 

 ای تمامیت پایگاه داده بررسی دوره سطح اطمینان

 پیاده سازی نمی شود 1سطح 

ی این مرکز ابار تمامیت پایگاه داده هفته یک 2به محض نصب و حداقل هر  2سطح 

 .رسی میشودبر

   

 خه حیاتچر یتیامن یکنترلها 6-6-3

 .است پیاده سازی نشده

 شبکه یتیامن یکنترل ها 6-7

 TIA-942(Telecommunication Infrastructureبمنظور رعایت سطوح امنیتی قابل قبول شبکه مرکز همواره استاندارد 

Standard) عمال خواهد شد.مد نظر قرار گرفته و در سطوح الیه های مختلف شبکه ا 

یکی از راهکارهای اساسی جهت کنترل امنیت شبکه می باشد و همینطور جلوگیری  (WAF) 7الیه  (FireWall)استفاده از دیواره آتش

، امنیت وب و ایمیل  (IPS/IDS)، تشخیص و جلوگیری از حمالت و تهدیدات DLP(Data Leak Prevention)از نشت اطالعات 

 ه از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری استاندارد اعمال می شود.نیز همواره با استفاد
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 یمهر زمان  6-8

 برای میتواند گواهی صدور برای دیگر سطوح مرکز باشد مین ها آنسطح یک که الزامی به درج مهر زمانی برای  های گواهیبه غیر از 

  .شود آن شدن فراهم باعث یا کند همفرا را خود های تراکنش در زمانی مهر افزودن قابلیت مالکان گواهی

 OCSPو  لیست گواهی های باطله ،یگواه پروفایل - 7

 یگواه پروفایل 7-1

سند جامع "الزامات مربوط به آن مطابق با و  RFC 5280استاندارد  براساس گواهی صدور این مرکز توسط شده صادر گواهیهای پروفایل

 .شدبا می " پروفایل زیرساخت کلید عمومی کشور

 

 نسخهشماره  7-1-1

 کند. یصادر م یگواه 3نسخه  X.509تنها در قالب مرکز 

 یگواه الحاقیه های 7-1-2

 زیرساخت پروفایلهای جامع سند" در گواهی ملحقات پردازش و مقداردهی بودن، شامل به مربوط الزامات

 .است شده بیان "کشور عمومی کلید

 ها تمیشناسه الگور 7-1-3

 های زیر امضاء گردد :بایست به وسیله یکی از الگوریتمر شده توسط مرکز صدور گواهی میگواهی های صاد

سازی سازگار با تاریخ درهم G3باشد. ساختار می G3و  G2زیرساخت کلید عمومی شرکت متشکل از دو ساختار سلسله مراتبی 

SHA1 نمایند مورد استفاده قرار گیرد. ساختار سازی پشتیبانی میدرهم افزارهایی که از این تابعافزارها و نرمتواند در سختاست و می

G3 ساز نیز سازگار با تابع درهمSHA256 بینی شده است.بوده و جهت ارائه سطح امنیت باالتر پیش 

 ها نام قالب  7-1-4

 می باشد. 1-3 مطابق با بخش یمربوط به مالک و صادرکننده گواه یبینام ترک ینحوه مقدارده
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 گذاری نامهای ت یمحدود 7-1-5

 شده داده شرح "کشور یعموم دیکل رساختیز لهاییپروفا جامع سند" در آنچه مطابقمطابق با   name constraints یالحاق لدیف

 .ردیگمی قرار یگواه در است،

 یگواه های سیاستشناسه  7-1-6

در  ی. شناسه مختص هر سطح گواهاطمینان دارد ،ردیگ یر مقرا یکه در گواه یگواه استیهای س شناسه ایمرکز از صحت مقدار شناسه 

 مشخص شده است. 2-1بخش

 "policy constraints" یکاربرد الحاق 7-1-7

 گواهی در است، شده داده شرح "کشور عمومی کلید زیرساخت پروفایلهای جامع سند" در آنچه مطابق Policy Constraints الحاقی فیلد

 .گیردمی  قرار

  "policy qualifiers ". معنای الحاقیه ختار سا  7-1-8 

که به قرداد  باشند می Certificate Policiesحاوی یک توصیف کننده سیاسیت در فیلد الحاقی  X.509   نسخه سوم یها یگواه

که به  باشند می User Notice Qualifierشامل  ها گواهی. برخی کند میاجرایی با طرف اعتماد کننده یا دستور العمل اجرایی اشاره 

 .کند میقرارداد اجرایی با طرف اعتماد کننده اشاره 

  "certificate policy " حیاتی یالحاق یبرا ییپردازش معنا  7-1-9

در نظر گرفته شده  یاتیح ریغ تیوضع  certificate policyبر اساس سند جامع پروفایل های  کلید عمومی کشور برای فیلد الحاقی 

 است.

 باطل شده یها یست گواهیل فایلپرو 7-2

میباشد. لیست گواهیهای باطل شده شامل فیلدهای اصلی و مقادیر تعیین شده  RFC 5280 پروفایل لیست گواهیهای باطل شده مطابق با

 برای آنها که در جدول زیر به آنها اشاره شده است میباشد:

version  توضیح داده شده است. 1-2-7در بخش 

Signatur
e algorith 

 CRLشناسه الگوریتم به کاررفته جهت امضای 

 (3-1-7)بخش 

issuer  نام ترکیبی موجودیتی کهCRL  را امضا و تولید

 میکند.

Effective 
date 

  CRLتاریخ صدور 

Next 
update 

 بعدی صادر خواهد شد. CRLتاریخی که 

Revoked  لیست گواهیهای باطل شده شامل شماره
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certificates و تاریخ ابطال سریال 

 

 نسخهشماره  7-2-1

 پشتیبانی میکند. RFC 5280لیست گواهیهای باطل شده منطبق با  X.509این مرکز از نسخه دوم 

 

 "CRL Entry " و CRL الحاقیه های 7-2-2

 .باشد می "سند جامع پروفایل های زیر ساخت کلید عمومی کشور  "بر اساس  CRL Entryو  CRLملحقات 

 کلید زیرساخت پروفایلهای جامع سند"در  CRL Entryو  CRLهای  بوط به وجود یا عدم وجود، مقداردهی و پردازش الحاقیهالزامات مر

 بیان شده است. "کشور عمومی

 OCSP پروفایل 7-3

 شماره نسخه 7-3-1

 پشتیبانی میکند. RFC 2560تعریف شده در  OCSPاین مرکز از نسخه اول 

 OCSP الحاقیه های 7-3-2

 RFCبر اساس مستند   OCSPرود.می بکار  OCSPدر درخواستها و پاسخهای  Nonceمانند الحاقیه  RFC 2560های مناسب از  لحاقیها  

صورت رایگان امکان پذیر است.  بر اساس درخواست طرف اعتماد به OCSPخدمات   دباش پروفایل درخواست و پاسخ میدارای   2560

 و    :http://5.160.137.14:8082/ocspresponder/services level 1  آدرس دسترسی به سرویس

  Level 2: http:// 5.160.137.15:8081/ocspresponder/services    باشد می. 

 

 ارزیابی ها سایر بازرسی تطابق و - 8

بازرسی تطابق با هدف حصول اطمینان از عملکرد مراکز صدور گواهی و به منظور صدور گواهی با الزامات و فرایندهای بیان شده در 

آید. در زیرساخت کلید یرساخت کلید عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی مراکز میانی به عمل میهای گواهی الکترونیکی زسیاست

 عمومی کشور، بازرسی تطابق به دو صورت تعریف شده است.

 :های شورا، نظارت عالیه و قانون تجارت الکترونیکی ایران یکی از وظایف و مسئولیت 32نامه آیین 3بر اساس ماده  بازرسی شورا

باشد. بر این اساس به منظور اعمال نظارت بر عملکرد مرکز رسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی میبر

ای از این مراکز زیر نظر شورا و توسط بازرس یا بازرسین مورد تائید شورا بایست بازرسی دورهدولتی ریشه و مراکز میانی، می

 صورت گیرد.

http://5.160.137.14:8082/ocspresponder/services
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 های اصلی ایف و مسئولیتظقانون تجارت الکترونیکی ایران یکی از و 32نامه آیین 5بر اساس ماده  یشه:بازرسی مرکز دولتی ر

به منظور حصول اطمینان از عملکرد  ریشه  باشد. مرکز دولتیمرکز دولتی ریشه، حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی می

 به عمل خواهد آورد. بازرسی ، از این مراکزصحیح مراکز میانی

 تناوب و شرایط ارزیابی 8-1

 ، ارزیابی مرکز را مطابق جدول ذیل انجام می دهد:مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر

 

 تناوب ارزیابی سطح اطمینان

 الزامی در نظر گرفته نشده است 1سطح 

بازرسی تطابق حداقل یکبار در سال و مطابق  2سطح 

 جام می گیرد .الزامات مرکز ریشه ان

 

و این دستورالعمل  زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسهای این مرکز را با  ، تطابق فعالیتانجام ارزیابی با 

 .گردد تأیید می

 باشد. همچنین این مرکز آماده بازرسی توسط بازرسین مرکز ریشه می

 ارزیابهویت و صالحیت  8-2

های تعیین وسط یک یا چند تن از کارشناسان واجد شرایط و مجاز مرکز دولتی ریشه در حوزهبازرسی مرکز دولتی ریشه از مراکز میانی ت

 پذیرد.وسط یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی مورد تایید شورا انجام میتگیرد و بازرسی شورا انجام می 4-8شده در بخش 

 مورد ارزیابیارتباط بازرس با مرکز  8-3

 .باشد می گواهی صدور مرکز عملیاتی و ریتیمدی بخش از مستقل داخلی بازرس

  .گیرد انجام تبعیض و تعصب از عاری وی ارزیابی تا باشد می مستقل و مجزا کامالً سازمانی لحاظ از بازرسی مورد مرکز از بیرونی بازرس

ه و بازرسی شورا توسط یک یا یا چند تن از کارشناسان واجد شرایط و مجاز مرکز ریش یک طریق از  این مرکز  ازمرکز ریشه  بازرسی

 پذیرد. می صورت شورا تأیید مورد چند شخص حقیقی و حقوقی 

 موضوعات مورد ارزیابی 8-4

 خدماتی کیفیت که باشد می سیستمی دارای ارزیابی مورد مرکز آیا که باشد می موضوع این بررسی"، انطباق بازرسی از هدفاز آنجایی که 

 و زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیس الزامات تمام با سیستم آن آیا اینکه و کند تضمین میکند، فراهم که را

 " .خیر یا دارد مطابقت مرکز آن الکترونیکی گواهی اجرایی دستورالعمل

 .گیرندمی  قرار تطابق بازرسی مورد است مربوط CPSاین  به که مرکزاین  عملیاتی جنبه های تمام
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 :باشد می لذی موضوعاتشامل  حداقل مرکزاین  ابقتط بازرسی رویه در ارزیابی محدوده

 و زاتیتجه یفن طرح و یگواه صدور مرکز یوپرسنل هاییرو ،یفن دستورالعملهای ، مرکز یکیالکترون یگواه ییاجرا دستورالعمل 

 مرکز؛ ساختمان

 های رویه و انسانی نیروی ارها،افز نرم سخت افزارها، کلیه همچنین و تجهیزات ساختمان، شامل) گواهی صدور مرکز تطابق بررسی 

 اول؛ دربند شده قید مستندات و دستورالعملها با (مرکز در بکارگرفته

 گواهی؛ صدور مرکز اجرایی دستورالعمل با نام ثبت دفاتر عملکرد و نرمافزارها تجهیزات، تطابق بررسی 

 

 اتخاذ شده در برخورد با نقایص اقدامات 8-5

 و زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیس با نام ثبت دفاتر یاو مرکز عملیات ینب ناهمخوانی یک بروز صورت در

 اقدامات بازرسی فرآیند طی در امنیتی مشکل یا و نقص گونه هر شدن آشکار صورت در یا و مرکز الکترونیکی گواهی اجرایی دستورالعمل

 :شود می انجام ریز

 نماید؛می  ثبت را ناهمخوانی یا و نقص  بازرس  

 نماید؛می  اعالم را نقص یا و ناهمخوانی 6-8بخش  در شده تعیین طرفهای به  ازرسب  

 و نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. نماید؛ پیشنهاد ریشه مرکز به آن اجرای برای شده پیشبینی زمان با همراه راه حلی مرکز 

 . در صورت عدم اصالح نقص ، گزارش مغایرت به اطالع شورا می رسد 

 تواند راه کار مناسبی که شامل تمدید مدت زمان اصالح نواقص ، جلوگیری از فعالیت مرکز ، و یا ابطال گواهی مرکز را  شورا می

 تعیین نماید .

  گزارش نتایج 8-6

 .شودمی  ارائه ریشه مرکز به مرکز توسط شده انجام داخلی بازرسی نتایج همچنین گردد؛ می ارائه شورا به  کزمر از بیرونی بازرسی نتایج

 قضایی مراجع مجوز پیرو یا موافقت با لزوم صورت در مگر شوند نمی افشا و ودش می گرفته نظر در حساس اطالعات عنوان به بازرسی نتایج

 .خاص قانونی الزامات یا

 کسب وکار موارد حقوقی و مربوط بهسایر  -9

 ها تعرفه 9-1

 .شده است ابالغ دولت أتیکه از سوی ه دینمامی اقدام  یدماتتعرفه از خ افتیصرفاً نسبت به در یمراکز صدور گواه

 گواهی مدیدیا ت  صدور گواهی های  تعرفه 9-1-1

 .دوشمی و ابالغ  تصویبهیئت دولت ،   های مربوط به صدور گواهی یا تمدید گواهی توسط تعرفه

 باشد. می مالک گواهیافزار نگهداری گواهی )مدیا( بر عهده  توجه: تامین سخت
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 دسترسی به گواهی های تعرفه 9-1-2

 شود. به طور رایگان انجام می

 گواهیدسترسی به اطالعات وضعیت ابطال یا  های تعرفه 9-1-3

 شود. به طور رایگان انجام می

 تعرفه سایر خدمات  9-1-4

 دریافت الکترونیکی گواهی ایه سیاست اجرایی دستورالعملو الکترونیکی گواهی سیاستهای سند به دسترسی بابت ای تعرفه این مرکز

 .نمی نمایند

  سیاست استرداد 9-1-5

برای گواهی های صادر شده توسط این مرکز در صورت انصراف از درخواست گواهی قبل از صدور آن امکان استرداد وجود دارد ولی 

 ضی و مرکز ایجاد می گردد ذکر شده است .بعد از صدور گواهی امکان استرداد وجود ندارد . این موارد در توافق نامه ای که بین متقا

 

 مالی مسئولیت 9-2

 زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسهای خود را مطابق با این دستورالعمل و  فعالیت ،نام آن مرکز و دفاتر ثبتاین 

 منقضی یا باطل های ونی گواهیقان مهلت در اینکه مانند.نموده باشد عمل خود وظایف مجموعه به که صورتی در مرکزاین دهند و  انجام می

 ندارد. شده منقضی یا باطله های گواهی مقابل در مسؤولیتیباشد،  نموده منتشر را شده

کارگزاری، قیمومیت یا نمایندگی   نام آن مطابق با این دستورالعمل، رابطه نام در دفاتر ثبت مالحظه اساسی: صدور گواهی توسط مرکز و ثبت

 کند. های اعتماد کننده برقرار نمی و طرف مالکان گواهینام گواهی الکترونیکی با  دفاتر ثبت و کترونیکیبین مرکز صدور گواهی ال

 پوشش بیمه ای 9-2-1

 ، در حال حاضر موجود نمی باشد.ها ای برای گواهی پوشش بیمه

 سایر دارایی ها 9-2-2

  .ارا می باشدد را ذینفع اشخاص به وارده احتمالی خسارات به پاسخگویی برای کافی مالی منابع رکزماین 

 و گارانتی برای موجودیت های نهایی ای بیمه پوشش 9-2-3

می قابل اجراء  مرکز ریشهگارانتی برای موجودیتهای نهائی  براساس مصوبات  لیو ای در حال حاضر موجود نمی باشد پوشش بیمه

 .باشد
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 کسب و کار اطالعات یمحرمانگ 9-3

نگهداری می  و بر اساس الزامات مرکز ریشه ،توسط مرکز بصورت محرمانه ویکسب و کار درخواست کننده و مربوط به  اطالعات

 گردد.

 محدوده اطالعات محرمانه 9-3-1

محرمانه  صورت بهصادر شده وجود ندارد،  یها یا در فهرست گواهیو  شود می یکه توسط مرکز نگهدار  یاطالعات هر درخواست گواه

 .می باشندکوشا می ن اطالعات یا یو سابق در حفظ محرمانگ یه کارمندان فعلیو کل شود می ینگهدار

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز  یمرکز ماین در مورد 

 هستند.  هشوند محرمان یبه کار گرفته ممرکز و کلمات رمز که در داخل  یخصوص یدهایه کلیکل 

 صالح یا درخواست مراجع ذی مالکان گواهیت ی،  بدون رضاشود می ینگهدارمرکز که توسط  یاطالعات درخواست گواه

 شوند.نمی منتشر  یقانون

 تلق می شوندشوند، محرمانه  یم یا نگهداریجاد و یامرکز ع که توسط یثبت وقا یریگیه اطالعات مربوط به پیکل. 

 مگر در  باشند نمیاند محرمانه بوده و در دسترس  جاد شدهیا یا خارجی یداخل یع که هنگام بازرسیثبت وقا یها ه گزارشیکل(

 (، یصالح قانونیصورت درخواست مراجع ذ

 باشد می یطبقه بند یتیمرکز براساس مصلح امنه اسناد یکل. 

 جزء یافته، تخصیص خدمات و هیگوا خدمات اجرای و ها افزار نرم ساختمان، تجهیزات، فنی طرح برای امنیتی تمهیدات 

 .شود می محسوب محرمانه اطالعات

 شود می محسوب محرمانه الکترونیکی گواهی کاربرد سوابق و معامالتی کاربرد سوابق. 

 

 باشند مینمحرمانه در محدوده اطالعات که  یاطالعات 9-3-2

 ستند.یابند محرمانه نی یانتشار م مخرنکه در  یه اطالعاتیکل 

 ن حکم کند.یچن یا توافقنامه خاصیستند، مگر آنکه اساسنامه و یاند محرمانه ن ذکر شده  یکه در گواه یاته اطالعیکل 

 اطالعات محرمانهظت از افحمت یمسئول 9-3-3

مذکور را  انه، اطالعات محرمییکه مراجع قضا یبر عهده دارد. اما در صورت 1-3-9اطالعات بند  یت حفاظت از محرمانگیمسئولمرکز 

 .دهد میقرار  ها آنار ین اطالعات را تنها در صورت ارائه حکم دادگاه در اختیشواهد درخواست کنند، مرکز ، ا یبازرس یاجستجو  یابر

 خصوصیاطالعات  ت ازفظاحم 9-4

ی و اطالعات هر درخواست گواهی که توسط مرکز نگهداری می شود و در گواهی های صادر شده وجود ندارد ، بعنوان اطالعات شخص

 خصوصی تلقی می شود.
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 حریم خصوصیطرح  9-4-1

 منظور به و باشد می مالکان گواهی محرمانه اطالعات از محافظت جهت خصوصی حریم از حمایت الیحه مفاد رعایت به ملزم مرکزاین 

 التزام جهت فیمابین وصیخص قرارداد یک مرکز، توسط ایشان محرمانه و خصوصی اطالعات حفظ بر مبنی مالکان گواهی در اطمینان ایجاد

 .می کند منعقد ،مالکان گواهی محرمانه اطالعات حفظ به مرکز

 شوند یمحسوب م یخصوصکه  یاطالعات 9-4-2

 . شود می یتلق یذکر شده اند، خصوص 2-3-9که در بند  یان به مرکز به جز اطالعاتیه اطالعات ارائه شده توسط متقاضیکل

 شوند ینممحسوب  یخصوصکه  یاطالعات 9-4-3

 صادر شده ، خصوصی محسوب نمی شوند. CRLاطالعات موجود در گواهی منتشر شده که به سهولت قابل رویت بوده و یا اطالعات 

 خصوصی اطالعات حفاظت ازمت یمسئول 9-4-4

را  ای  هنات محرم، اطالعاییکه مراجع قضا یصورت ر. دباشد می مالک گواهیاطالعات بر عهده مرکز و شخص  یت حفظ محرمانگیمسئول

ن اطالعات را تنها در یشواهد درخواست کنند، مرکز ، ا یجستجو و بازرس یاشاره شد، برا ها آنن دستورالعمل به یا 1-3-9 که در بخش

 . دهد میقرار  ها آنار یصورت ارائه حکم دادگاه در اخت

 آشکارسازی و افشا مقابل در را خصوصی و شخصی طالعاتا اعتماد راهبر کلیه الکترونیکی میانی خصوصی فناوران  گواهی صدور مرکز

 غیر اشخاص ثالث برابر در آن افشاء از اطالعات محرمانگی حفظ مسئولیت دیگر عبارت به ؛نماید می محافظت مجاز غیر برای اشخاص

 .باشد می مرکزاین  عهده بر صالح

 

 یخصوص استفاده از اطالعات یت برایو رضا یآگاه 9-4-5

مربوطه  یگواه نام ثبتدفاتر  یها خود را که موجود در پرونده یبه هرگونه اطالعات شخص یدرخواست دسترس توانند می اهیمالکان گو

رد )مگر با حکم یگ نمیگر قرار یار اشخاص دیدر اخت ها آن یبدون اجازه رسم مالکان گواهی یرا داشته باشند. اطالعات خصوص باشد می

 (. ییمراجع قضا

 

 دهای اداری و قضاییفرآینمطابق با افشا  9-4-6

 یجستجو و بازرس یاشاره شد، برا ها آنن دستورالعمل به یا 1-3-9را که در بخش  یا انه، اطالعات محرمییکه مراجع قضا یدر صورت

 . دهد میقرار  ها آنار ین اطالعات را تنها در صورت ارائه حکم دادگاه در اختی، ایکیالکترون یشواهد درخواست کنند، مرکز صدور گواه

 تعااطال افشایط یشراسایر 9-4-7

 دسترسی درخواست ،مالک گواهیو مرکز نیب شده منعقد یخصوص میحر حفظ قرارداد با منافات عدم صورت در توانند می مالکان گواهی

 .باشند داشته ،باشد یم مرکز نام ثبت دفتر های پرونده در موجود که را خود یشخص اطالعات هرگونه به
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 یت معنویحق مالک 9-5

شوند، در برابر  یم محسوب یشخص ،یخصوص میاز حر تیحما حهیموضوعه از آن جمله ال نیاطالعات اشخاص که طبق قوان هیکل

 باشد. یبه عهده مرکز م یکیالکترون یگواه مالکان اطالعات یحفاظت از محرمانگ تید . مسؤلنشومی اشخاص ثالث محافظت 

 واهی و اطالعات ابطال گواهیحق مالکیت معنوی گ 9-5-1

 یکه توسط درخواست کننده فراهم شده و در گواه یر از اطالعاتیصادره را غ یکیالکترون یها یگواه یت معنویه حقوق مالکیمرکز کل

متعلق به خود  یاطالعات فراهم شده توسط درخواست کننده گواه یت معنویداند. حق مالک یمربوطه قرار دارد، متعلق به خود م

 . باشد میدرخواست کننده 

 اسنادحق مالکیت معنوی  9-5-2

 .دارد قرار الکترونیکی گواهی صدور مرکزاین  مالکیت در کلیه اسناد تولید شده در این مرکز، به مربوط معنوی مالکیت حق

 حق مالکیت معنوی نام ها 9-5-3

ضوابط صادر می شود ، دربرگیرنده مالکیت معنوی آن نام هر گواهی الکترونیکی که توسط مراکز صدور گواهی الکترونیکی بر اساس 

برای مالک گواهی خواهد بود . این نام در مالکیت انحصاری مالک گواهی می باشد و هیچ شخص دیگری حق ثبت مجدد آن نام را برای 

 خود ندارد .

 حق مالکیت معنوی کلیدها 9-5-4

 این مالکان به متعلق ،مالکان گواهی مرکز واین  گواهیهای با متناظر کلید زوج معنوی مالکیت حق

 .باشد می ها گواهی

 سایر موارد  •
 حق مالکیت معنوی زوج کلید متناظر با گواهیهای این مرکز و مالکان گواهی ، متعلق به مالکان گواهی این گواهی ها می باشد .

  زاماتالتاها و  تیمسئول 9-6

  یانیممرکز  التزاماتها و  تیمسئول 9-6-1

 التزامات مرکز دولتی ریشه  9-6-1-1

 ها و دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز دولتی یشه و اسناد مرتبط و ارائه به شورا جهت تصویب؛پیشنهاد سیاست 

 های شورا؛ها و دستورالعملاجرای سیاست 

 به روزرسانی این سند به ضمیمه سایر اسناد الزم و ارائه به شورا جهت تصویب؛ 

 مین انطباق عملکرد مرکز دولتی ریشه با این سند؛تض 

 بررسی و تایید دستورالعمل اجرایی گوای الکترونیکی میانی؛ 
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 بررسی و احراز شرایط الزم و صالحیت تقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها؛ 

 اخذ التزام مناسب از متقاضیان تاسیس مراکز میانی حین تاسیس این مراکز؛ 

 های صادر شده و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطمینان از ثبت اطالعات معتبر و مناسب در گواهی حصول

 اطالعات؛

 ای و مقطعی جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی؛های دورهانجام بازرسی 

 ات اساسی در عملکرد مراکز صدور گواهی اعتماد کننده در مورد تغییرهای اطالع رسانی عمومی به مالکان گواهی و طرف

 الکترونیکی؛

 اند؛ابطال گواهی مراکز میانی که برخالف تعهدشان عمل نموده 

 انتشار ابطال مجوز مراکز میانی در سایت و اطالع رسانی عمومی از طریق درج در روزنامه رسمی؛ 

 از مراکز میانی؛ هارسیدگی به شکایات واصله مالکان گواهی الکترونیکی و سایر موجودیت 

 های مراکز میانی ؛سازی گواهیها برای جلوگیری از شبیههای مربوط به امضاء در فرآیند ایجاد این دادهتضمین امنیت داده 

 تضمین ارائه خدمات اعالم وضعیت گواهی مراکز میانی به صورت مطمئن؛ 

 مسئولیت و التزامات مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی  9-6-1-2

 بایست موارد زیر را تضمین نمایند.مراکز میانی می

  تدوین سند دستورالعمل اجرایی و اخذ تاییدیه از مراکز دولتی ریشه 

 مراکز میانی مسئولیت ایجاد و امضای گواهی برای مالکان گواهی با اثبات مالکیت کلید خصوصی را دارند؛ 

 هاسای گواهیها برای جلوگیری از شبیهاین داده های مربوط به امضا در فرایند ایجادتضمین امنیت داده 

 ها به صورت سریع و مطمئن تضمین ارائه خدمات اعالم وضعیت گواهی 

 تضمین دسترسی دائم به مخزن منطبق با دستورالعمل اجرایی مراکز میانی؛ 

 اخذ تاییدیه از مرکز دولتی ریشه  انطباق و بروزرسانی سند دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مراکز میانی با این سند و 

 نام متعلق به خود بررسی صالحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت 

 تضمین ارائه خدمات مدیریت گواهی الکترونیکی شامل صدور، ابطال، انتشار گواهی و اعالم وضعیت گواهی به صورت مطمئن؛ 

 بت نام متعلق به خود ای و مقطعی از مراکز میانی و دفاتر ثهای دورهانجام بازرسی 

 انجام  3-1-1-6 درصورت انجام عملیات تولید زوج کلید به نمایندگی از متقاضی، این عملیات به روش امن و منطبق با بخش

 شود.

 حصول اطمینان از اینکه تولید زوج کلید تحت کنترل انحصاری مالک گواهی باشد؛ 

  مرکز میانی و دفاتر ثبت نام وابسته تضمین عدم نسخه برداری از زوج کلید تولید شده توسط 
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 های مرکز میانی با این سند، استانداردهای ارائه شده توسط مرکز دولتی ریشه، دستورالعمل اجرایی گواهی مطابقت فعالیت

 الکترونیکی و قرارداد بین مرکز میانی با مرکز دولتی ریشه؛

 تضمین اعمال استانداردهای زیرساخت کلید عمومی کشور؛ 

 م پذیرش یا رد گواهی میانی خود، پس از دریافت ابالغیه صدور گواهی )پذیرش گواهی میانی صادر شده توسط مرکز دولتی اعال

 نمایند(؛ریشه، بدین معناست که مرکز میانی صحت اطالعات آن گواهی را نایید می

 ده از سوی مرکز دولتی ریشه اعتبار داشته صدور گواهی الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی فقط در زمانی که گواهی صادر ش

 باشد؛

  اطالع رسانی سریع به مرکز دولتی ریشه در موقع بروز هر گونه حادثه مانند گم شدن یا در خطر افشا قرار گرفتن کلید و

 درخواست ابطال گواهی؛

 التزام به قوانین حاکم موضوعه 

  رعایت موارد امنیتی فیزیکی و الکترونیکی 

 باشد.مطلب که مراکز میانی مسئول هر گونه خسارت وارده ناشی از تخطی از موارد فوق می آگاهی از این 

 

  نام ثبتدفاتر ها و التزامات  تیمسئول 9-6-2

 بایست موارد زیر را تضمین نمایند:دفاتر ثبت نام مراکز میانی می

 ئه شده توسط مرکز دولتی ریشه و نیز قراردادهای فی ما انجام عملیات مطابق با دستورالعمل اجرایی مرکز میانی، استانداردهای ارا

 بین دفتر ثبت نام و مرکز میانی؛

  دریافت درخواست صدور، تجربه کلید، تمدید و ابطال گواهی و تحویل به مرکز میانی 

 شناسی متقاضی و اطمینان از صحت اطالعات تحویل داده شده به مرکز میانی؛انجام هویت 

 کم موضوعه التزام به قوانین حا 

  رعایت موارد امنیتی فیزیکی و الکترونیکی 

 مالکان گواهیها و التزامات  تیمسئول 9-6-3

 بایست موارد زیر را تضمین نماید؛یک مالک گواهی که برای او توسط یکی از مراکز صدور گواهی، گواهی صادر شده است می

  از این سند. 2-5-4اعتبارسنجی گواهی در زمان استفاده از گواهی مطابق با بخش 

  3-1-1-6تولید زوج کلید به روش امن و منطبق با بخش. 

 گونه دسترسی به آن نداشته باشند؛ای که اشخاص غیرمجاز هیچنگهداری کلید خصوصی به گونه 

 .ارائه اطالعات صحیح مرتبط با تقاضا و اعالم تغییر این اطالعات در دوره اعتبار گواهی 
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 ت در کاربردهای مجاز و قانونی مطابق با کاربردهای مندرج در گواهی استفاده نماید؛بایساز گواهی منحصرا می 

  2-1-9-4ارائه درخواست ابطال گواهی مطابق با بخش. 

 مرکز افزار بکار گرفته شده در آزماشگاه زیرساخت کلید عمومی مرکز دولتی ریشه ارزیابی شده و مورد تایید اطمینان از اینکه نرم

 باشد.دولتی ریشه 

 ای مورد استفاده.اطمینان از ایمن بودن محیط رایانه 

 پایبندی به قراردادهای فی ما بین متقاضی و مرکز صدور گواهی؛ 

 1-1بکارگیری گواهی در سطح اطمینان مناسب با سطوح اطمینان تعریف شده در بخش. 

 اعتماد کننده یا ها و التزامات طرفه تیمسئول 9-6-4

 بایست شرایط زیر را قبل از اعتماد به گواهی در نظر داشته باشد:طرف اعتماد کننده می

 استفاده از مخزن معتبر اعالم شده توسط مرکز صدور گواهی؛ 

  از این سند. 2-5-4اعتبارسنجی گواهی در زمان استفاده از گواهی مطابق با بخش 

 کننده گواهی از کانال توزیع مطمئن؛دریافت گواهی خودامضای مرکز دولتی ریشه و همچنین گواهی مرکز میانی صادر 

 اطمینان از اینکه گواهی منحصرا در کاربردهای مجاز و قانونی مطابق با کاربردهای مندرج در گواهی بکار گرفته شده است؛ 

 ایید مرکز افزار بکار گرفته شده، در آزمایشگاه زیرساخت کلید عمومی مرکز دولتی ریشه ارزیابی شده و مورد تاطمینان از اینکه نرم

 باشد.دولتی ریشه 

  بکار گرفته شده باشد. 1-1اطمینان از اینکه گواهی در سطح اطمینان مناسب با سطوح اطمینان تعریف شده در بخش 

 های اعتماد کننده؛ای طرفاطمینان ازایمن بودن محیط رایانه 

 ای مرتبط با عملیات رمزنگاری تا زمان مقتضی.نگهداری اطالعات امضا شده و نیز اطالعات مربوط به امضا، گواهی و فرآینده 

  ها موجودیت سایر ها و التزامات تیمسئول 9-6-5

 .نشده استتعریف    
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 زاماتتمسئولیت ها والرش یعدم پذ 9-7

ن یب یدگنیا نمایت یومی، قیکارگزار  رابطهچ گونه ی، هن دستورالعملیآن مطابق با ا نام ثبتدر دفاتر  نام ثبتو مرکز توسط  یصدور گواه

 .کند میناعتماد کننده برقرار  یها و طرف مالکان گواهیبا  یکیالکترون یگواه نام ثبتو دفاتر  یکیالکترون یمرکز صدور گواه

ن مرکز یه ایعل ییگونه ادعا چیها ه یابطال گواه یبرامرکز  میا تصمیها  یاستفاده از گواه ید برایاعتماد کننده نبا یها و طرف مالکان گواهی

ن یکه توسط ا ییها یدر مورد گواه یفریا کی، خاص ی، استنتاجیم، تصادفیرمستقیم، غیمسئول هرگونه خسارت مستقمرکز داشته باشند. 

ن دستورالعمل صادر یا کشور و یکیونالکتر یگواه یاست گذاریس یشورا شه ویر یکیالکترون یمرکز صدور گواه های سیاستمرکز تحت 

 .باشد میفقط در شرایط ذکر شده  و گارانتی های مکتوب این سند این مرکز متعهد شرایط گارانتی  باشد میاند، ن شده

ق که طب یطیدر شرا مالک گواهیک یعدم صحت اطالعات کسب شده از  یها امدیمرکز از پ متعهد شده ، تها و التزاماتیمسئولبه غیر از 

 یگواه یاست گذاریس یو شورا زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسن دستورالعمل )مطابق با یا یها روال

 کند. یت می( عمل کرده باشد، رفع مسئولکشور یکیالکترون

 کند. یت میرفع مسئول مالکان گواهیاعتماد کننده و  یها طرف یدر انجام تعهدات و عدم توجه منطق یبه عالوه مرکز از هر گونه کوتاه

مالکان به  مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبراز ابطال  یان ناشیت و نحوه پرداخت خسارت بابت ضرر و زیمسئول

 .  شود مین مشخص ین طرفی، در قرارداد منعقد شده بنام ثبتا به دفاتر ین مرکز و یصادر شده از ا یکیالکترون گواهی

 ها تیمسئول تیمحدود 9-8

ر جنگ ینظ یط اضطراریکه در اثر شرا یفریا کی، خاص یم، اتفاقیرمستقیا غیم و یمستق یها در قبال خسارت یتیچ گونه مسئولیمرکز هاین 

قف خود، مجبور به متو یده  سیسرو یها  ستمی، گسترش و انتقال سینگهدار یبرامرکز داند. چنانچه   یجاد شده را متوجه خود نمیو زلزله ا

 یو طرف ها مالکان گواهی یق به آگاهین طریکند و از ا یاعالم م مخرنن امر را در یشود، ا مخرنا یو  ینمودن ارائه خدمات صدور گواه

ن امر را یاز ا یناش یفریا کی، خاص یم، اتفاقیرمستقیا غیم و یمستق یها در قبال خسارت یتیچ گونه مسئولیرساند و ه یاعتماد کننده م

 د.ریپذ ینم

 ندارند: یچ گونه تعهدیجاد شده باشند، هیر ایط زیکه در شرا ییها آن در مورد خسارت نام ثبتو دفاتر مرکز عالوه  به

 مالکان گواهیتوسط  یارائه اطالعات اشتباه هنگام درخواست گواه 

  شده یمنقض های گواهیا یباطل شده  های گواهیاستفاده از 

 ر مجازیها و موارد غ نهیر زمیا کاربرد در سایک خدمت ی یشده براصادر  یکیالکترون یاستفاده از گواه 

زیر ساخت  گواهی الکترونیکی یها استیسکه مطابق با  یاز استفاده گواه ینسبت به پرداخت خسارت ناش یاز هرگونه تعهدمرکز ن یهمچن

 کند. یت مین دستورالعمل صادر شده نباشد رفع مسئولیو ا کلید عمومی کشور

 ها خسارت 9-9

چگونه یدهند و ه یشه انجام میر یکیالکترون یگواه های سیاستن دستورالعمل و یخود را مطابق با ا یها تیآن فعال نام تثبو دفاتر مرکز 

 ر ندارند:یط زیاعتماد کننده در شرا یطرف ها یانگار سهلدر قبال  یمال  تیمسئول

o فشیاعتماد کننده در انجام وظا یها ت طرفیعدم موفق 

o شده اند. یا منقضیکه باطل  ییها یه به گواهاعتماد کنند یها اتکا طرف 
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، حسب مورد بر اساس فصل دوم از مبحث سوم قانون یکیالکترون یگواه نام ثبتا دفاتر یات مرکز یاز خطا در عمل یزان خسارت ناشیم

 یها استیسمطابق با که  یاز استفاده گواه ینسبت به پرداخت خسارت ناش یاز هرگونه تعهدمرکز  شود مین ییتع یکیتجارت الکترون

 کند. یت مین نامه صادر شده نباشد رفع مسئولیین آیو ا زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی

o یاست گذاریس یمصوب شورا یا مهیا مباحث پوشش بیمرکز و  ییو اجرا یکه خسارات وارده براساس مشکالت فن یدر موارد 

 خواهد بود. یریگیکشور قابل پ یکیالکترون یگواه

o باشد می اجرا قابل بیمه بیمه، جهت ریشه مرکز ابالغ صورت در. 

 دوره و خاتمه 9-10

 دوره 9-10-1

ارائه  1-12-9ات در بند یجزئ د. شو می یانه بررسیو سال یا  نان به آن به صورت دورهین دستورالعمل به منظور اطمیرات در اییاز به تغین

 شده است.

 خاتمه 9-10-2

 .میگردد باطل یگیرد قرار سایت وب روی بر آن از جدیدی نسخه که هنگامی سند این

 اثرات خاتمه و ابقا 9-10-3

 این طبق که الکترونیکی گواهی صدور مراکز توسط شده صادر گواهی آخرین که زمانیکه تا انقضا از پس اجرایی دستورالعمل این

 .بود خواهد دسترس پذیر باشد، نشده منقضی شده، اجرایی دستورالعمل

          ها تیبا موجود اتو ارتباط ستقلم یاخطارها 9-11

 صورت به تواند می مالکان گواهی و مراکز این بین ارتباط .مینمایند برقرار ارتباط حضوری و خطبرون صورت به نام ثبت دفاتر و مرکزاین 

 .گیرد انجام الکترونیک پست طریق از یا و تلفنی حضوری،

ط یشامل شراطرف اعتماد کننده  یقراردادهاو  مالکان گواهی یقراردادها، یکیونالکتر یمرکز صدور گواه ییدستورالعمل اجرا

ک بخش ین است که عدم اعتبار یانگر ایها ب به بخش ی. شرط عدم وابستگباشد میها  به بخش ی، انتشار و عدم وابستگیاعتبار، بروزرسان

ا انقضا قرارداد همچنان یپس از خاتمه  یه مقررات قرارداد حتکند ک یح می. شرط اعتبار تصرشود میگر نید یباعث عدم اعتبار بخش ها

ک ی. شرط انتشار در شود میدر مورد موضوع قرارداد در قرارداد ثبت  ها ه توافقیکند که کل یح میتصر یشوند. شرط بروزرسان یاجرا م

 کند.  یان میگر بیکدی یها برا وه فراهم کردن اطالعات را توسط طرفیقرارداد ش

 راتییغت 9-12

 رییتغفرایند  9-12-1

 هرگونه تغییر در این سند باید پس از تایید توسط مرکز ریشه ، به تصویب شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی برسد .
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به صورت  توانند میرات ییتغن یاشود.  می یانه بررسیو سال یا  نان به آن به صورت دورهین دستورالعمل به منظور اطمیرات در اییاز به تغین

مصوب  یکیالکترون یگواه های سیاستآن انجام شوند. چنانچه  یسینو ا اساسا دوبارهی یکیالکترون یگواه ییمه به دستورالعمل اجرایضم

ن دستورالعمل یر کند، آنگاه اییا شناسه آن تغی زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسا یو  یاست گذاریس یشورا

 کند.می ر ییتغ یگواه های سیاسترات ییمطابق با تغ

 یاطالع رسان زمیمکاندوره و  9-12-2

این مرکز هر گونه تغییر در اسناد خود را به اطالع مرکز ریشه می رساند ، اگر توسط شورای سیاست گذاری و مرکز دولتی صدور گواهی 

 رکز ریشه تایید گردید ، اعمال میگردد و اطالع رسانی خواهد شد .م

 می بایست تغییر کند OID ی کهطیشرا 9-12-3

رات یین دستورالعمل مطابق با تغیر کند، آنگاه اییا شناسه آن تغی زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیسچنانچه 

 .کرد خواهدر ییا شناسه آن تغی زیر ساخت کلید عمومی کشور گواهی الکترونیکی یها استیس

 حل اختالف فرایندهای 9-13

 یو مصوبات شورا موجود در قرارداد و مصوبات مرکز ریشه و مقررات د مطابق با مقرراتیبا مالکان گواهیو مرکز ن یاختالف ب

 گواهی مالک یها قرارداد ن دو طرف حل شود.یب یقابل اجراشه یر مرکز یتیامن یها نامه استیکشور و س یکیالکترون یگواه یاستگذاریس

ن شرط یباشد. ا میشرط حل اختالف  یطرف اعتماد کننده  حاو یو قراردادهامرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر 

 یاسالم یجمهور ییروز دارند، سپس توسط مراجع قضا 60 یبرا ییاز به دوره مذاکرات ابتدایحل اختالف ن یها کند که روال یح میتصر

 شوند.  یم یریگیران پیا

 ن حاکمیقوان 9-14

قانون تجارت  32ماده  یینامه اجرا نییو آ  یاسالم یمجلس شورا یکیران شامل قانون تجارت الکترونیا یاسالم ین جمهوریقوان

مرکز صدور ن یب یها و قراردادها تیه فعالیحاکم بر کلکشور  یکیالکترون یگواه یگذار استیس ین مصوبات شورایو همچن یکیالکترون

 . باشد میاعتماد کننده  یها طرف و مالکان گواهیبا واهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر گ

 اجرایی  نیقوانتطابق با  9-15

 کند.یم یرویپ 14-9ن ذکر شده در بند یمرکز از قوان یها تیه فعالیکل

 فرقهتم مالحظات 9-16

 .تعریف نشده است
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  یتوافقنامه کل 9-16-1

طرف اعتماد کننده  یو قراردادها مالکان گواهی ی، قراردادهارکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر م یین نامه اجراییآ

ن است که عدم یانگر ایها ب به بخش ی. شرط عدم وابستگباشد میها  به بخش ی، انتشار و عدم وابستگیط اعتبار، بروزرسانیشامل شرا

ا انقضا یپس از خاتمه  یکند که مقررات قرارداد حت یح می. شرط اعتبار تصرشود میگر نید یهاک بخش باعث عدم اعتبار بخش یاعتبار 

. شرط شود میدر مورد موضوع قرارداد در قرارداد ثبت  یها ه توافقیکند که کل یح میتصر یشوند. شرط بروزرسان یقرارداد همچنان اجرا م

 کند.  یان میگر بیکدی یها برا توسط طرفوه فراهم کردن اطالعات را یک قرارداد شیانتشار در 

 صیتخص 9-16-2

 .تعریف نشده است

 یعدم وابستگ 9-16-3

 وابسته نمی باشد.و دولتی مرکز صدور گواهی خصوصی میانی فناوران اعتماد راهبر ، یک نهاد مستقل بوده و به هیچ نهاد خصوصی 

 تیوکالت و فسخ مالک یتعرفه ها یاجرا 9-16-4

 .تتعریف نشده اس

 فورس ماژور 9-16-5

 اعتماد طرفهای نامه توافق و مالکان گواهی نامه توافق ،شود می داده اجازه حاکم قانون توسط که حدی تا

 .باشد ماژور فورس ماده دارای که است الزم کننده

 ودیر قیسا 9-17

زیر ساخت کلید  گواهی الکترونیکی یها استیسسند ق با یپرداخته شود، مطا ها آنن سند به یبه جز آنچه در ا یدر صورت وجود موارد

  با آن برخورد خواهد شد. عمومی کشور
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