
 مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه



 خدمات الکترونیکی و چالش اعتماد

الکترونیکی خدمات ارائه سمت به اقبال:   

سرعت افزایش هزینه، کاهش 

الکترونیکی تعامالت در دغدغه مهم ترین:   

 اطالعات محرمانگی حفظ و یکدیگر به طرفین اعتماد مسئله 

 گیرنده پیام فرستنده پیام

 پیام

 اخالل گر



 قوانین مرتبط با اسناد الکترونیکی

  در مگر است نوشته حکم در [الکترونیکی سند] «داده پیام» باشد، الزم قانون نظر از نوشته یك وجود گاه هر :6 ماده•
 ... موارد

 .است مکفی الکترونیکی امضاي بداند الزم را امضاء وجود قانون گاه هر :7 ماده•

  آن مفاد اجراي .... شده اند نگهداري و ایجاد مطمئن طریق به که [الکترونیکی اسناد] هایی «داده پیام» کلیه :14 ماده•
 .است حقوقی و قضایی مراجع در استناد قابل و معتبر اسناد حکم در آثار سایر و

 قانون تجارت الکترونیکی

(1382) 

ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذي است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز   :48 ماده•
ج ـ در هر موردي که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابالغ،    .باشد

مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیك مجاز بوده و  
 .کفایت می نماید

 قانون برنامه پنجم توسعه

 (94-1390) 

 .شود پذیرفته مالی قبول قابل سند عنوان به باید الکترونیکی اسناد : 9 ماده 1 تبصره•

آیین نامه توسعه خدمات  

 الکترونیکی 

(1393) 

  الکترونیکی تجارت قانون (6) ماده استناد به رایانه اي فایل هاي قالب در الکترونیکی داده هاي :5 ماده 2 تبصره•
 دیوان تأیید با [شده اند تولید الکترونیکی تجارت قانون در مندرج شرایط با مطابق که مطمئن الکترونیکی اسناد]

 .بود خواهد میکروفیلم به تبدیل جهت عمل مالک دستورالعمل مفاد رعایت با و کشور محاسبات

قانون ( 39) دستورالعمل ماده 

 دیوان محاسبات کشور

 (1387اصالحیه )



حرکت به سمت تعامالت الکترونیکی با با اما هم زمان 
 :دغدغه های جدیدی روبرو هستیم



 تولیدکننده سند الکترونیکی

 سند الکترونیکی دریافت کننده

 ...(تجاری، مالی، اداری و )فرایند انتقال اسناد الکترونیکی 

!آیا محتوای سند دستکاری نشده؟  

 !آیا هویت سند توسط شخص مجاز تولید شده؟

 !آیا تولیدکننده سند بعداً نمی تواند آن را انکار کند؟



 تولیدکننده سند الکترونیکی

 سند الکترونیکی دریافت کننده

 !من تولید نکردم؟

 سند الکترونیکی توسط تولیدکنندهانکار تولید : 3مخاطره  جعل هویت: 2مخاطره محتوای اسناد الکترونیکیدستکاری : 1مخاطره



 
 
 
 

 تضمین اعتبار، سندیت و صحت اطالعات
 

زیرساخت کلید عمومی  برای عملیاتی نمودن امضای الکترونیکی باید 
 . فراهم شودگواهی الکترونیکی جهت صدور 

 ؟راه حل

 گواهی الکترونیکی –امضای دیجیتال 
 

Intro.ppt


 تولیدکننده سند الکترونیکی

 سند الکترونیکی دریافت کننده

 !آیا امضای دیجیتال جعل شدنی است؟

 !آیا می توانم به گواهی الکترونیکی اعتماد کنم؟

 !آیا نرم افزار تولیدکننده، عملیات امضا را درست انجام داده؟

 !امضا و گواهی را درست انجام داده؟ اعتبارسنجیآیا نرم افزار من عملیات 

 دیجیتالنکات مورد توجه در استفاده از امضای 



 آزمایشگاه ها و استانداردها

 كاربر نهايي 
(مالك گواهي)  

درخواست گواهي الكترونيكي. 2  

  :مركز صدور گواهي
CA 

 
Certs, 

CRLs 

 RA: دفتر ثبت نام

 مخزن
توليد زوج كليد. 1  

بررسي هويت كاربر. 3  
و ارسال درخواست تاييد شده   

اعتبارسنجي درخواست و  . 4
 صدور گواهي الكترونيكي

 

انتشار گواهي الكترونيكي. 5  

 طرف اعتماد كننده

 و انجام عمليات امضا( Login)ورود به سيستم 
 اعتبارسنجي امضاي الكترونيكي

 چالش ها
 محرمانه كليدهاي جعل و استخراج امكان•
 پذير آسيب و ضعيف كليدهاي توليد •
رمز هاي الگوريتم مطمئن و درست اجراي عدم •

 نگاري
 جعلي هاي الگوريتم بكارگيري •
 ها استاندارد با انطباق عدم•
 افزاري نرم و افزاري سخت حمالت •

 PKIارزيابي سخت افزارهاي آزمايشگاه 

 آزمايشگاه ارزيابي الگوريتم

 چالش ها
 مختلف اجزاي بين مطمئن و درست ارتباط عدم•
 مناسب و درست پذيري تعامل عدم •
 CA كليد مديريت امنيت •
 مجاز غير دسترسي •
 ها استاندارد با انطباق عدم•
 ... و اطمينان سطح تخمين •

 چالش ها
 افزار نرم به اعتماد عدم•
 نظر مورد و درست اطالعات امضاي از اطمينان عدم•
 الكترونيكي امضاي انكارپذيري•
 مطمئن و درست پذيري تعامل عدم•
 گواهي زنجيره درست اعتبارسنجي عدم•
 غيرمجاز دسترسي•
 ... و استانداردها با انطباق عدم•

 استانداردها
 (شد تصويب)PKE كاربردي برنامه الزامات1.
 (شد تصويب)رمزنگاري ساختارپيام هاي الزامات2.
 هويت احراز پروتكل الزامات3.
 گواهي درخواست پروتكل الزامات4.

 استانداردها
 (تصويب) PKI رمزنگاري ماژول هاي امنيتي الزامات .1
 رمزنگاري الگوريتم هاي الزامات .2

 استانداردها
 الكترونيكي گواهي مديريت پروتكل الزامات1.

 (تصويب) الكترونيكي گواهي درخواست پروتكل  الزامات2.

   عمومي كليد زيرساخت پروفايل هاي جامع سند3.

   احرازهويت پروتكل الزامات4.

 چالش ها
 مختلف اجزاي بين مطمئن و درست ارتباط عدم•
 مناسب و درست تعامل  پذيري عدم •
 CA كليد مديريت امنيت •
 مجاز غير دسترسي •
 استانداردها با انطباق عدم•
 ... و اطمينان سطح تخمين •
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 قانون مرتبط با امضای دیجیتال در ایران

ی 
ت الکترونیک

ن تجار
قانو

(
13

8
2

) 

شرایط امضاي الکترونیکی مطمئن  
 و ارزش اثباتی

 ...امضاي الکترونیکی مطمئن باید : 10ماده 

کلیه داده   پیام هاي مطمئن در حکم اسناد معتبر و قابل : 14ماده
 .استناد در مراجع قضایی و حقوقی است

ارائه دهندگان خدمات صدور  
 گواهی الکترونیکی

خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، : 31ماده 
 الکترونیکی ابطال و به روز نگهداري گواهی هاي امضاي

  شرح و تاسیس نظام ضوابط و نامه آئین :32 ماده
 ریزي برنامه و مدیریت سازمان توسط دفاتر این وظایف
 فناوري و ارتباطات بازرگانی، وزارتخانه هاي و کشور

 به و تهیه دادگستري و دارایی و اقتصادي امور اطالعات،
 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب



 شوراي سیاستگذاري گواهی الکترونیکی کشور

 مرکز میانی

دفتر  
 ثبت نام

دفتر  
 ثبت نام

دفتر  
 ثبت نام

 تدوین و اجرای  سیاست های مرتبط  -
 تدوین استانداردهای ملی  -
 احراز صالحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی -
 نظارت و ارزیابی مراکز صدور گواهی و محصوالت مرتبط -

 بررسی سیاست های کالن -
 صدور مجوز ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی -
 تصویب سیاست ها و استانداردها  -
 ر حوزه ها جهت حفظ تعامل وینظارت بر عملکرد ز -

 با یکدیگر بر سطح ملی و بین المللی سازگاری       

 تضمین ارایه خدمات مدیریت گواهی -
 الکترونیکی شامل صدور، ابطال، انتشار  

 گواهی و اعالم  وضعیت آن
 احراز هویت متقاضی - تضمین امنیت داده های مربوط به امضا -

 استفاده  از گواهی امضای دیجیتال -

 کمیته نظارتی شورا

 کاربر نهایی

 مراکز صدور گواهی الکترونیکی در ایرانساختار سلسله مراتبی 
 (قانون تجارت الکترونیکی 32بر اساس آیین نامه ماده )   

مرکز دولتی صدور گواهی  
 الکترونیکی ریشه

 مرکز میانی



وزیر بازرگانی یا 
معاون ذي ربط وي 

معاون ذي ربط  ( رییس)
 وزیر دادگستري 

معاون ذي ربط 
 وزیر اطالعات 

معاون ذي ربط 
وزیر ارتباطات و 
 فناوري اطالعات

معاون ذي ربط 
وزیر امور 

 اقتصادي و دارایی 

معاون ذي ربط 
 وزیر بهداشت

معاون ذي ربط 
معاونت 

معاون ذي ربط  برنامه ریزي
رییس کل بانك 

 مرکزي

رییس اتاق 
بازرگانی و صنایع 

 و معادن ایران 

رییس سازمان 
ثبت اسناد و 
 امالک کشور

رییس سازمان 
نظام صنفی 

 رایانه اي

دبیر شوراي عالی 
 انفورماتیك

دبیر شوراي عالی 
 فناوري اطالعات

رییس مرکز 
توسعه تجارت 

 الکترونیکی

یك تا سه نفر 
 مشاور خبره

شورای 
سیاست گذاری  

 گواهی الکترونیکی



 فرآیندهاي یکسان در تولید و بکارگیري گواهیعدم وجود مقررات و  -1

 و پیچیدگی ساختار معماري سلسله مراتبیپراکندگی کاربردها  -2

 عدم استفاده مناسب در نرم افزارهاي کاربردي -3

 مرتبط با زیرساخت کلید عمومیاستاندارد عدم تولید و بکارگیري محصوالت  -4

با  تعامل پذیري نرم افزارها سازمان هاي مختلف به دلیل عدم تعامل پذیري عدم  -5
 یکدیگر و زیرساخت کلید عمومی کشور

 (سرویس گیرنده/سرویس دهنده)به زیرساخت کلید عمومی عدم اعتماد  -6 

 

 ضرورت یکپارچگی در سیاست ها و نظارت بر اجرای آن ها در کشور  



 حفظ یکپارچگی و نظارت بر زیرساخت کلید عمومی کشور

 تحت سیاست های شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور

 به عنوان یک نهاد فرابخشی

 مأموریت مرکز دولتی ریشه





 نمونه حوزه های کاربرد گواهی

 

 آموزش    سیستم آموزش مجازي؛ سیستم آزمون هاي الکترونیکی؛ سیستم هاي ارائه مجوزهاي آموزشی•
 سالمت پرونده الکترونیکی سالمت، بیمه الکترونیکی، بهداشت و درمان الکترونیکی•

 مالی ....بانکداري الکترونیکی، بورس الکترونیکی، مالیات الکترونیکی و •

سیستم هاي تسهیل تجارت الکترونیکی، سیستم هاي صدور الکترونیکی مجوزها و پروانه ها،   •
 مناقصه و مزایده الکترونیکی

 صنعت و تجارت

سیستم هاي ثبتی،  روزنامه رسمی، دادخواست هاي قضایی، پرونده الکترونیکی قضایی، طرح  •
 مراقبت الکترونیکی، تبادل پرونده هاي قضایی

 امور قضایی و حقوقی

خدمات الکترونیکی حوزه ارتباطات، خدمات الکترونیکی حوزه پست، خدمات الکترونیکی حوزه •
 ....حمل و نقل دریایی، جاده اي، هوایی و 

 ارتباطات و حمل و نقل

سامانه هاي خدمات امور مشترکین، سامانه هوشمند سوخت، سامانه فروش انشعاب، سامانه فروش  •
 پتروشیمی ERPمحصوالت پتروشیمی، سامانه 

 نفت و نیرو

، کتابخانه هاي دیجیتال، گردشگري الکترونیکی، رسانه هاي  (وزارت ارشاد)سامانه هاي صدور مجوز •
 ...دیجیتال و 

 فرهنگ و رسانه

اتوماسیون هاي اداري، پورتال ها و پایگاه داده، سامانه هاي تخصصی، پست الکترونیکی، پرونده •
 ...الکترونیکی کارکنان و 

(درون سازمانی)اداري   

سامانه صدور مجوزها و پروانه هاي پزشکی، سامانه خدمات الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزي،  •
 ...سیستم بیمه محصوالت کشاورزي و 

 کشاورزي و محیط زیست

گواهی نامه الکترونیکی، گذرنامه الکترونیکی، کارت نظام  )خدمات شهرداري، خدمات انتظامی •
 ...، سامانه استعالم سوء پیشینه، انتخابات الکترونیکی و (وظیفه

 امنیت و حقوق شهروندي



 کاربردی مجهز به گواهی امضای دیجیتال نمونه نرم افزارهای

Thunderbird 

مرورگرهای  

 وب

Outlook 

سامانه  

 ستاد 
سامانه امالک  

 و مستغالت 

امضای 

اظهارنامه های 

مالیاتی 

 الکترونیکی 

MS 
Word 

Adobe 
Acrobat 

تعامالت  

وزارت 

 نفت

سامانه  

بورس و 

 اوراق بهادار





اهمّ  

 دستاوردها

سند سیاست های  

گواهی  

 الکترونیکی

 11تدوین 

 استاندارد ملی

راه اندازی چهار  

آزمایشگاه  

 تخصصی

ممیزی و صدور  

مرکز   4مجوز 

 صدور گواهی

 اهمّ دستاوردها



 راه اندازی مراکز میانی

 مرکز دولتی ریشه

 مرکز میانی عام
 مرکز خصوصی

 پارس ساین  

مرکز دولتی  
 بورس

 مرکز میانی نفت

مرکز خصوصی 
فناوران اعتماد 

 راهبر

مرکز خصوصی 
ارتباطات  

 فرهنگ آزما



برنامه های 

 آتی

تدوین  

دستورالعمل ها و  

 استانداردها

توسعه تعامالت و  

صدور گواهی های  

 بین المللی

توسعه گواهی  

الکترونیکی مبتنی  

 بر تلفن همراه

توسعه به کارگیری  

گواهی  

الکترونیکی در  

 کشور

و آموزشترویج   

 برنامه های آتی



 پورتال مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

http://www.rca.gov.ir 

 :دسترسی به مقاالت، اخبار و محتوای آموزشی در


