
 «الکترونیکی گواهی صدور میانی مرکز فعالیت مجوز صدور »توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه  -1

از ماده  «الف»بر اساس بند  شود(مرکز دولتي ريشه ناميده ميبه اختصار )که از اين پس  مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه

ه( و طي اولين جلسه  31819ت  /98986به شماره 1382 سال )مصوب قانون تجارت الکترونيکي «32»نامه اجرايي ماده آيين «4»

هاي مياني را دريافت کرده مجوز ايجاد، امضاء و صدور گواهي 30/7/1386گذاري گواهي الکترونيکي کشور در تاريخ شوراي سياست

 فرآيند هويت، احراز فرآيند نام،بتث فرآيند بر نظارت شامل مياني، هايگواهي مديريت و صدور ابعاد تمام مسؤول اين مرکز است.

 و مرکز اين عمليات و خدمات ابعاد تمام تطابق تضمين و کليد، تجديد و آنها لغو ها،گواهي اين انتشار مياني، هايگواهي صدور

 و هاخواسته و کشور عمومي کليد زيرساخت الکترونيکي ريشه مرکز گواهي هايسياست مطابق گواهي صدور به مربوط زيرساخت

 .باشدمي ها،سياست آن هايضمانت

در  اندازي يک مرکز صدور گواهي الکترونيکي ميانيهاي خصوصي که متقاضي راههاي اجرايي و يا شرکتبر اين اساس کليه دستگاه

طي مراحل مربوطه و ارائه مدارک  توانند ضمن ارائه درخواست خود به مرکز دولتي ريشه وزيرساخت کليد عمومي کشور هستند، مي

 اندازي مرکز مياني خود را از مرکز دولتي ريشه دريافت نمايند.الزم مجوز راه

 هدف  -2

هدف از اين توافقنامه سطح خدمات حصول اطمينان از ارائه با کيفيت خدمات به متقاضيان دريافت خدمت و آشنايي کامل متقاضيان 

 باشد.طرفين ميها و تعهدات هريک از با مسئوليت

 مسئولیت  -3

 هاي زير را بر عهده دارد:اندازي مرکز مياني به متقاضيان، مرکز دولتي ريشه مسئوليتدر راستاي ارائه مجوز راه

 ؛مرکز ميانياندازي راه ارائه مشاوره به متقاضيان •

 ؛و احراز شرايط الزم و صالحيت متقاضيان بررسي •

 ؛ و طرح تجاري متقاضيان کترونيکيال يگواه اجرايي دستورالعمل تاييد و بررسي •

 اندازي متقاضي؛بررسي و تأييد اسناد راه •

 ؛برآورده شدن کليه الزامات توسط متقاضيجهت حصول اطمينان از  يبازرس انجام •

 مراکز؛ اين تأسيس حين مياني مراکز تأسيس متقاضيان از مناسب التزام اخذ •

 مرکز مياني؛ارائه مجوز و صدور گواهي الکترونيکي  •

 هاي زير را بر عهده دارد:مسئوليت متقاضياندازي مرکز مياني ، مجوز راه دريافتدر راستاي 

نامه شرايط احراز صالحيت مراکز مياني آئين»براساس سند  متقاضيان بخش خصوصي  ارائه مدارک احراز صالحيت •

 -منتشر شده است www.rca.gov.irسايت مرکز ريشه به آدرس که در وب-«خصوصي

 ؛تدوين سند دستورالعمل اجراي و طرح تجاري •

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


 هاي گواهي الکترونيکي؛اندازي مرکز داده در مکان مناسب مطابق با الزامات سند سياستراه •

 ؛استانداردها و الزامات زيرساخت کليد عمومي کشورافزاري مورد نياز، مطابق با افزاي و نرمتهيه تجهيزات سخت •

 ؛اندازيتدوين اسناد راه •

 نامه بانکي با مقدار تضمين تعيين شده از سوي مرکز دولتي ريشه براي متقاضيان بخش خصوصي؛تأمين ضمانت •

 نامه ارائه شده توسط مرکز دولتي ريشه و امضاي آن توسط متقاضيان بخش دولتي؛پذيرش موافقت •

 

 دات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی تعه -4

ارائه مجوز به متقاضيان از سوي مرکز دولتي ريشه مطابق با مصوبات شوراي سياستگذاري گواهي الکترونيکي کشور خواهد  •

 بود.

صدور راهنماي تأسيس مراکز »براساس سند مدارک و مستندات مربوطه  درخواست خود را همراه با بايستمتقاضيان مي •

 ارائه نمايند. -سايت مرکز ريشه منتشر شده استکه در وب-« مياني گواهي الکترونيکي 

اندازي مرکز پس از تأييد سند دستورالعمل اجرايي متقاضي توسط مرکز دولتي ريشه، مرکز دولتي ريشه ليست اسناد راه •

 دهد.همراه راهنماي تدوين اين اسناد را در اختيار متقاضي قرار ميمياني به 

بايست حداکثر طي مدت پس از تأييد سند دستورالعمل اجرايي متقاضي مرکز مياني توسط مرکز دولتي ريشه، متقاضي مي •

ريشه و اخذ تأييديه اندازي مرکز مياني مطابق با ليست ارائه شده توسط مرکز دولتي شش ماه نسبت به تدوين اسناد راه

 اسناد از مرکز دولتي ريشه اقدام نمايد.

بيني تعداد صدور گواهي در سال اول تعيين تضمين مورد نياز جهت ارائه توسط متقاضيان بخش خصوصي براساس پيش •

 شود.مي

تواند از طريق ديگر، متقاضي مي در طول مدت ارائه خدمت به متقاضي، در صورت وجود هرگونه مشکل، ابهام و يا موارد •

 باشد با کارشناسان ارتباط برقرار نمايند.سايت مرکز دولتي ريشه موجود ميتماس تلفني که اطالعات آن در وب

 هزینه ها و پرداخت  -5

 شود.ان ارائه ميگاين خدمت به صورت راي

 دوره عملکرد -6

 .باشدمي معتبرتوافقنامه  اين است، نشده منتشر توافقنامه اين جديد نسخه که مادامي


