
 
 تَافك ًبهِ عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ

 هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش

 

عشف اػتوبد کٌٌذُ هَجَدیتی است کِ ثِ طحت تغبثك هیبى هشخظبت ٍ کلیذ ػوَهی هبلک گَاّی اػتوبد هی کٌذ ٍ گَاّی اٍ سا 

 هَسد استٌبد لشاس هیذّذ.

ّبی اػتوبد کٌٌذُ دس لجبل استفبدُ اص گَاّی داسًذ، ّوچٌیي الضاهبت ٍ تؼْذاتی کِ  ایي سٌذ ثِ ثیبى الضاهبت ٍ تؼْذاتی کِ عشف

هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش دس لجبل عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ داسد هی پشداصد. ّوچٌیي، هَاسدی کِ دس ایي 

 ْذ آٍس ًیست، دس ایي سٌذ ثیبى شذُ است.خظَص ثشای هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش تؼ

 

 تعهدات طرف های اعتماد کننده

، ثبیذ هَاسد صیش عشف اػتوبد کٌٌذُ لجل اص استٌبد ثِ گَاّی طبدس شذُ تَسظ هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش

 تؼْذ ًوبیذ:

 ))دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش.آگبّی کبهل اص هفبد ٍ هٌذسجبت ایي تؼْذًبهِ ٍ سٌذ  -1

پبیجٌذی ثِ توبم ششایظ ٍ هفبد ایي تؼْذًبهِ ٍ سٌذ ))دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد  -2

 ساّجش 

ّبی ثبعل شذُ کِ تَسظ  خشیي لیست گَاّیآثشسسی ٍضؼیت اثغبل یب ػذم اثغبل کلیِ گَاّی ّبی صًجیشُ گَاّی، دس  -3

 هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش.

 ثشسسی طحت  توبهیت لیست گَاّی ّبی ثبعل شذُ. -4

 استفبدُ اص هخضى هؼتجش اػالم شذُ تَسظ هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش. -5

تَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى دس"اػتجبسسٌجی گَاّی ٌّگبم استفبدُ اص گَاّی هغبثك ثب سٌذ  -6

 .اػتوبد ساّجش

دسیبفت گَاّی خَداهضبی هشکض دٍلتی طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی سیشِ ٍ ّوچٌیي گَاّی هشکض طذٍسالکتشًٍیکی فٌبٍساى  -7

 اص عشیك کبًبل تَصیغ هغوئي. اػتوبد ساّجش

 لبًًَی هغبثك ثب کبسثشدّبی هٌذسج دس گَاّی ثِ کبس گشفتِ شذُ است. اعویٌبى اص ایي کِ گَاّی فمظ دس کبسثشدّبی هجبص ٍ -8

اعویٌبى اص ایي کِ ًشم افضاس ٍ سخت افضاس ثِ کبس گشفتِ شذُ جْت اًجبم ػولیبت تظذیك اهضبء، اػتجبس سٌجی صًجیشُ گَاّی  -9

س آصهبیشگبُ صیش سبخت کلیذ ػوَهی ٍ یب دیگش ػولیبت سهض ًگبسی ٍاثستِ ثِ کلیذ ػوَهی، هَسد تبییذ هشکض سیشِ هیجبشذ ٍ د

 کشَس اسصیبثی شذُ است.



 
دستَسالؼول اجشایی گَاّی "اعویٌبى اص ایي کِ گَاّی دس سغح اعویٌبى هتٌبست یب سغح اعویٌبى تؼشیف شذُ دس  -10

 ثِ کبس گشفتِ شذُ ثبشذ. "الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش

 .َداعویٌبى اص اهي ثَدى هحیظ سایبًِ ای خ -11

ًگْذاسی اعالػبت اهضبء شذُ ٍ ًیض اعالػبت هشثَط ثِ اهضبء گَاّی ٍ فشآیٌذّبی هشتجظ ثب ػولیبت سهض ًگبسی تب صهبى  -12

 همتضی.

 

 تعهدات مرکز صدور گواهی الکترونیکی فناوران اعتماد راهبر

 هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش هَاسد صیش سا تضویي هیٌوبیذ:

 .دس هخضى هشکض ،دادى گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش کِ حبٍی کلیذ ػوَهی هشکض استلشاس  -1

 اعالع سسبًی ثِ عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ اص عشیك هخضى، دس طَست هتَلف شذى اسائِ خذهبت طذٍس گَاّی ٍ یب هخضى. -2

لیست گَاّی ّبی ثبعل شذُ ثِ طَست هغوئي اسائِ خذهبت هذیشیت گَاّی شبهل طذٍس، اثغبل، توذیذ، ٍ اًتشبس گَاّی ٍ  -3

 هغبثك ثب سٌذ ))دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش((.

اًتشبس لیست گَاّی ّبی ثبعل شذُ دس دٍسُ ّبی تٌبٍة رکش شذُ دس سٌذ ))دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی ثشای  -4

 هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش

 دستشسی فمظ خَاًذًی ثِ هخضى.اػوبل  -5

 

 مواردی که مرکز صدور گواهی الکترونیکی فناوران اعتماد راهبر در قبال آن ها تعهدی ندارد.

 هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش دس هَاسد صیش ّیچ گًَِ تؼْذی ًذاسد.

 ی ٍ عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ ثِ آى ّب تَجِ ًکشدُ اًذ.حل هشکالت ًبشی اص هَاسدی کِ دس هخضى اػالم شذُ ٍ هبلکبى گَاّ -1

 اًتشبساعالػبتی دس هَسد سشٍیس ّبی تؼلیك، ٍ ثِ سٍص سسبًی گَاّی -2

 فشاّن کشدى تجْیضات ٍ ًشم افضاسّبی هَسد ًیبص ثشای عشف اػتوبد کٌٌذُ جْت ثِ کبسگیشی گَاّی -3

 هحشهبًگیاستفبدُ اص گَاّی تَسظ عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ ثشای کبسثشدّبی  -4

 اسائِ اعالػبت اشتجبُ ٌّگبم دسخَاست گَاّی تَسظ دسخَاست کٌٌذُ یب هبلک گَاّی -5

 استفبدُ اص گَاّی ّبی ثبعل شذُ یب گَاّی ّبی هٌمضی شذُ تَسظ عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ. -6

 استفبدُ اص گَاّی تَسظ عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ دس کبسثشدّبی هوٌَع ٍ غیش هجبص. -7

 عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ. میهٌغجبم تؼْذات ٍ ػذم تَجِ لظَس ٍ کَتبّی دس اً -8



 
 مالکیت معنوی

 هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش دس هَاسد صیش هبلیکت اًحظبسی داسد.

 .کلیِ گَاّی ّبی طبدس شذُ تَسظ هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش -1

 .گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش کلیِ اسٌبد تٌظین شذُ دس هشکض طذٍس -2

 .کلیِ اعالػبت هٌتشش شذُ دس هخضى هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش -3

 

 خسارت

هشکض طذٍس گَاّی الکتشًٍیکی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش دس هَسد خسبست ّبیی کِ دس ششایظ ریل ایجبد شذُ ثبشٌذ، ّیچ گًَِ تؼْذی 

 ًذاسد.

هستمین، غیش هستمین،  تظبدفی، استٌتبجی، خبص یب کیفشی دس هَسد گَاّی ّبیی کِ تَسظ ایي هشکض ٍ هبعجك ثب خسبست  -1

سیبست ّبی گَاّی الکتشًٍیکی صیش سبخت کلیذ ػوَهی کشَس ٍ دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض ٍ دس ساستبی 

 لَاًیي تجبست الکتشًٍیکی طبدس شذُ است.

 اّی  ّبی ثبعل شذُ یب گَاّی ّبی هٌمضی شذُ.استفبدُ اص گَ -2

 استفبدُ اص گَاّی دس کبثشدّبی هوٌَع ٍ غیش هجبص -3

 

 سایر موارد

(، آییي ًبهِ 24/10/1382کلیِ لَاًیي هَضَػِ جوَْسی اسالهی ایشاى اص جولِ لبًَى تجبست الکتشًٍیکی )هظَة  -1

ّیئت ٍصیشاى( ٍ ّوچٌیي هظَثبت  11/6/1386لبًَى تجبست الکتشًٍیکی )هظَة دس جلسِ هَسخ  32اجشایی هبدُ 

شَسای سیبست گزاسی گَاّی الکتشًٍیکی کشَس، حبکن ثش کلیِ فؼبلیت ّب ٍ لشاسدادّبی ثیي هشکض هیبًی  فٌبٍساى اػتوبد 

 ساّجش ثب عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ هیجبشذ.

 گَاّی هبلک گَاّی سا ثبعل کٌذ. هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش هیتَاًذ ثذٍى اعالع سسبًی، ثِ دالیل صیش، -2

 دس خغش افشب لشاس گشفتي کلیذ خظَطی هشکض طذٍس گَاّی سیشِ یب هشکض طذٍس گَاّی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش 

  ٍ  ))ًمض لَاًیي رکش شذُ دس سٌذ ))دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش

 هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش(( اص سَی هبلک گَاّی. یب ))تَافك ًبهِ سغح اسائِ خذهت

 ّش گًَِ تغییش دس اعالػبت گَاّی هبلک گَاّی 



 
 اّی الکتشًٍیکی هشکض َالؼول اجشایی گَستشخیض ایي کِ گَاّی ثش اسبس لَاًیي رکش شذُ دس سٌذ ))دست

 شذُ است.هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش(( یب ))تَافك ًبهِ سغح اسائِ خذهبت(( طبدس ً

  دس ًظش گشفتِ شذُ ثشای آى گَاّیکبسثشدّبی استفبدُ اص گَاّی دس کبسثشدّبی هتفبٍت ثب 

  خذشِ داس شذى توبهیت، اهٌیت، ٍ اػتوبد ثِ گَاّی هبلکبى گَاّی یب گَاّی هشکض طذٍس گَاّی فٌبٍساى

 اػتوبد ساّجش

 شاجغ لبًًَی ری طالح.دسیبفت دسخَاست اثغبل گَاّی تَسظ سبصهبى ًبظش ثش هبلک گَاّی یبه 

 پبیبى یبفتي فؼبلیت هشکض دٍلتی طذٍس گَاّی سیشِ یب هشکض طذٍس گَاّی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش 

 حفظ حمَق، اعالػبت هحشهبًِ، ػولیبت، یب شْشت هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش 

                  

 کسبًی کِ هیتَاًٌذ تمبضبی اثغبل گَاّی ًوبیٌذ، ػجبستٌذ اص: -3

 ِهشکض سیش 

 ًَی ری طالحًهشاجغ لب 

 ًَی ٍیًهبلک گَاّی یب ًوبیٌذُ لب 

 .ّش ریٌفغ کِ اص ػولکشد گَاّی هتضشس شذُ ٍ ایي ادػب سا دس هحبکن لضبیی ثِ اثجبت سسبًذُ است 

  سبصهبى ًبظش ثش هبلک گَاّی دس طَستی کِ گَاّی هَسد دسخَاست اثغبل ثِ هٌظَس استفبدُ دس آى سبصهبى

 شذ.طبدس شذُ ثب

 

ّش گًَِ اختالف ثیي هشکض طذٍس گَاّی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش ٍ عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ اص عشیك ّیئت حل اختالف دس  -4

هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش ثش عشف هیشَد. اختالفی کِ اص ایي عشیك حل ًشَد ٍ ثِ تشخیض هشکض دٍلتی طذٍس 

 ٍجَد ًذاشتِ ثبشذ، اص عشیك لضبیی پیگیشی خَاّذ شذ.گَاّی سیشِ لبثلیت حل ٍ فظل دس ایي هشکض 

                    

 

 

 

 

 


