
 توافقنامه سطح خدمت

 «SSL  یصدور گواه » 

 مقدمه  -1

Secure Socket Layer يا همانSSLو کاربر است. اين ارتباط امن از تمامی اطالعاتی که  تيارتباط امن بين وب سا جاديا یبرا ی، پروتکل

 یيک استاندارد فن SSLيابد، محافظت می کند تا اين داده ها به صورت محرمانه و دست نخورده باقی بماند.  یو کاربر انتقال م تيبين وب سا

وب سايت در سراسر جهان برای برقراری امنيت انتقال اطالعات استفاده می شود. برای اينکه يک وب سايت بتواند  هاليونيم توسطاست و 

 دارد. SSLارتباطی امن داشته باشد نياز به يک گواهی 

 دف ه -2

و صحت  تينبودن سا یتواند از جعل یمعتبر است، م یگواه یکه دارا یتيکننده به سا مراجعه ینرم افزار یسهايسرو ايو  تيوب سا تيهو دييتا

 .حاصل کند نانيآن اطم تيهو

 مسئولیت  -3

 را طبق ليست زير آماده کرده و به دفتر ثبت نام مرکزی تحويل می دهد.SSL گواهی ازيمدارک مورد نمتقاضی 

 درخواست گواهی الکترونيکی فرم  ليکمتSSL 

 ی نمايندهمل يیکارت شناسا یهر دو رو یاصل و کپ 

 (گذرنامه، گواهينامه، شناسنامه)عکسدار معتبر  يیاز مدارک شناسا یکي یاصل و کپ 

 (ممهور به مهر شرکت)تاسيس  یآگه یکپ 

 ((ممهور به مهر سازمان) یتغييرات روزنامه رسم نيآخر یآگه یکپ 

 نتيپر Whois 

 ليفا CSR 

 آن یمدارک و صحت سنج فرم ها،  یدفتر ثبت نام: بررس

 یدرخواست در سامانه صدور گواهو تاييد دفتر ثبت نام: ثبت 

 یآن به متقاض ليو تحو یدفتر ثبت نام: صدور گواه

 ؛متقاضی: پذيرش گواهی

 ییو دستگاه اجرا رندهیتعهدات متقابل خدمت گ -4

 تعهدنامه سازمان/ شرکت مرتبط با متقاضی گواهی الکترونيکی

https://www.gica.ir/portal/APP_Client/UserFiles/document/Organization%02Agreement.pdf  

 زینه ها و پرداخت ه -5

https://www.gica.ir/portal/APP_Client/UserFiles/document/Organization%20Agreement.pdf


می  19/10/9911مورخ  ک64261ت/  21798به شماره یصدور گواه خدمات نامه تعرفه بيتصو نيطبق آخرتعرفه خدمات صدور گواهی طبق 

 باشد

https://www.gica.ir/portal/APP_Client/UserFiles/document/Tariff.pdf  

 دوره عملکرد -6

 www.gica.irتا اطالع ثانوی بدون تغيير می باشد و در صورت تغيير کليه مستندات مرتبط و اطالع رسانی ها در پورتال صدور گواهی به آدرس 

 .ارائه می گردد

http://www.gica.ir/

