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 دفتر مدیریت آمار و فن آوری اطالعات وزارت بهداشت

 «استعالم هویت سامانه» گواهی امضا  رائه درخواست ا دستورالعمل نام سند:
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 دفتر آمار و فناوری اطالعات تهیه کننده:

 161396/3سند:  تهیه



 

 

 

 تاریخچه بازنگری
 شماره سند نسخه تغییراتشرح  تاریخ نویسنده/ ویراستار
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  تمدید و فرم ها
1.0 MoHIT_eCersInstruction_PMI-v1.0_506011 
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 مقدمه

و در نهایت صدور و تحویل گواهی مذکور به  سامانه استعالم هویت گواهی امضا/ تمدید  صدور ند نحوه ارائه درخواستاین سدر 

صورت مکاتبه رسمی با دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت،  گواهی بهبطورکلی ارائه درخواست  شرح داده میشود.متقاضی 

 درمان و آموزش پزشکی آغاز می شود.

این درخواست بایستی منضم به مدارک الزم باشد. پس از دریافت درخواست توسط دفتر و صدور گواهی، اخذ سخت افزار حاوی 

معرفی شده اند و یا ایشان صادر شده است و در نامه رسمی  گواهی می تواند بصورت مستقیم توسط شخصی که گواهی به نام

 در ادامه به جزییات مشروح فوق پرداخته شده است. نماینده رسمی ایشان صورت گیرد.

 تعاریف

ها برای حضور و فعالیت و احراز هویت در فضای  سازمانو  گواهی الکترونیکی، ضمانتی است که به افراد گواهی الکترونیکی:

 انبررکااز آن  دهستفاا با که ستا هیاگو سند ینا رمنظو نیکیولکترا هیاگو .شود جهت اطمینان سازی و اعتمادسازی اعطا میمجازی 

 میشوند. هویت تشخیصاستعالم هویت  سامانه بهورود  جهت زمجا

کار  به ای خاص سامانهای به  کوچک است که برای ورود کاربر یک سرویس رایانه افزاری سخت توکِن امنیتی توکن امنیتی: 

گیرد تا به راحتی بتوانند برای  رود. به عبارت دیگر، این دستگاه یک دستگاه فیزیکی است که در اختیار کاربران مجاز قرار می می

سامانه در این سند سخت افزاری ست که گواهی امضای د. توکن امنیتی نشو هویتتشخیص استفاده از یک سیستم کامپیوتری 

بر روی آن ثبت شده است و در واقع مانند کلیدی عمل می کند که رمز شناسایی کاربر مجاز ورود به سامانه را در  یتاستعالم هو

 خود دارد.

شخصی است که گواهی الکترونیکی روی توکن امنیتی به نام ایشان صادر می شود و مسئولیت حفظ و  : صاحب گواهی

این شخص در نامه رسمی گواهی به دفتر آمار و فناوری اطالعات معرفی می شوند و در فرم  نگهداری از آن را به عهده دارد.

 نام برده شده است.« صاحب گواهی»درخواست گواهی از ایشان به عنوان

 توکن یافتدر جهت ن،یشاا فطراز  نمایندگی بهو  هیاگو صاحب یبجا که ستا شخصی  نماینده رسمی صاحب گواهی:

 تطالعاا وریفناو  رماآ فترد به سمیای ر نامهدر  بایستی نیشاا .کند می جعهامر هیاگو ورصد مرکز به هیاگو ویحا اریفزا سخت

 .باشد شتهدا نیشاا بهرا  هیاگو ویحا توکن تحویل رختیاا فترد تا شوند معرفی

سازمان یا واحدی است که صاحب گواهی در زمان ارائه درخواست گواهی امضاء الکترونیکی در رابطه استخدامی  ی:ضمرکز متقا

استعالم  سامانهبا آن می باشد و ایشان در واقع نماینده این مرکز جهت دریافت مجوز ورود امن به محیط مجازی مربوطه )در اینجا 

  است. (هویت
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 گواهی  ارائه درخواست

 گواهی صدور اولیه ائه درخواستنحوه ار  -1

درخواست رسمی و خطاب به مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گواهی، با ارائه  صدورفرایند 

باشد که به دقت و براساس  «سامانه استعالم هویتامضا  گواهی درخواست»فرم  م به. این درخواست بایستی منضگرددآغاز می

 توضیحات ذیل تکمیل شده است.

 لطفا توجه داشته باشید که تمامی فیلدهای فرم درخواست تکمیل و محل امضا و اثر انگشت به درستی مندرج گردند.

 معالا ریحضو جعهامر نماز متعاقبا تطالعاا وریفناو  رماآ فترد توسطپس از دریافت نامه درخواست منضم به تصویر فرم، 

 ..ددمیگر

مدارک هویتی )اصل و تصویر( و نیز اصل فرم درخواست )بصورت  -گام مراجعه به همراه داشتن توکن سخت افزاریتوجه: در هن

 تکمیل شده و دارای اثر انگشت و امضا( الزامی است.
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 در مرحله ارائه درخواست « درخواست گواهی امضا»نحوه تکمیل فرم   -2

 نحوه تکمیل فرم را به ترتیب توالی زیر دنبال نمایید. 

 گردد:می تکمیلبه شرح زیر  : این بخش ها فرم 3و  2و  4بخش های  5-1

  متقاضی: تمامی اطالعات درخواست شده مرکز متبوع متقاضیمشخصات مرکز  -

  صاحب گواهی: اطالعات هویتی و سازمانی شخص صاحب گواهیمشخصات  -

را ضمن تایید صحت اطالعات هویتی درج شده در فرم، درخواست خود  صاحب گواهیدر این بخش : صاحب گواهیتایید  -

 گواهی اعالم می نماید.مبنی بر صدور 

 فرم توسط صاحب گواهی یا نماینده رسمی وی تکمیل می گردد. 3و 2و 4توجه: بخش های 

 

 حاوی گواهی( و در محل وزارت بهداشت متصدی صادر کننده گواهی در زمان تحویل گواهی )توکنتوسط  :فرم 4بخش 5-5

 از درج اطالعات در این  قسمت خودداری نمایند. ایشان و نیز نماینده صاحب گواهیگردد، لذا  میتکمیل 

 گردد:تکمیل می/ نماینده وی صاحب گواهیتوسط شخص  :فرم 5بخش  5-0

را  الکترونیکیاطالعات هویتی ثبت شده در گواهی ، تطابق یا نماینده وی صاحب گواهیدر این بخش : پذیرش گواهی -

 (5و  1)مراجعه شود به پیوست نماید. خود، تایید میبا اطالعات هویتی 

وزارت زمان تحویل گواهی )توکن حاوی گواهی( و در محل توسط متصدی صادر کننده گواهی در  :فرم 6بخش  5-4

 ایشان از درج اطالعات در این قسمت خودداری نمایند. هو نیز نمایند صاحب گواهیگردد، لذا تکمیل می بهداشت

 گردد:تکمیل می بایستی صاحب گواهیتوسط شخص صرفاً  این بخش :فرم 7بخش  5-9

صاحب راین بخش دالزامات اخذ توکن سخت افزاری گواهی الکترونیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:   -

 نماید. اخذ توکن متعهد میالزامات به خود را نسبت  ،با درج امضاء گواهی
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 تحویل توکن سخت افزاری حاوی گواهی الکترونیکی   -3

 تحویل توکن سخت افزاری ممکن است به یکی از دو روش زیر انجام شود:

 1، مطابق فرم تکمیل شده پیوست شماره توسط شخص صاحب گواهی 0-1

 به زینیا الذ ،ستا هشد درصا نیشاا منا به هیاگوو ایشان در نامه درخواست گواهی معرفی شده اند : توجه

 .ندارند توکن تحویل جهت دمجد معرفینامه

 5مطابق فرم تکمیل شده پیوست شماره  توسط نماینده رسمی شخص صاحب گواهی 0-5

و شخص  ، ارائه معرفینامه رسمی ایشاننماینده رسمی شخص صاحب گواهی بهتوجه: در روش تحویل توکن 

 ضروری می باشد.جهت دریافت توکن از سازمان متقاضی  صاحب گواهی

 مدارک الزم جهت صدور و تحویل گواهی الکترونیکی   -4

 باشد:موارد زیر میمدارک الزم شامل 

 شخص منادر آن  که هیاگو ورصد جهت تطالعاا وریفناو  رماآ فترد به متقاضی نمازسا سمیر ستاخودر نامه 4-1

 مفر هشد تکمیل تصویر به منضم معرفینامه ینا .باشد هشددرج  متقاضی نمازسا هنمایند انعنو به هیاگو صاحب

 زینیا فتراز د توکن تحویل نمادر ز الذ .ددمیگر لساو ار ثبتاداری  تمکاتبا سامانه طریقو از  ستا ستاخودر

 .نیستآن  دمجد ئهارا به

 

 هیاگو صاحب دارعکس معتبر شناسایی رکمد تصویرو  صلا 4-5

 باشد. گواهینامه و یا گذرنامه می -شناسنامه -این مدارک شامل: کارت ملی    

  هنمایند حتی تیکهرصودر  ارکمد ینا ئهارا  .ستا وریضر توکنو  هیاگو تحویل نمادر ز رمذکو ارکمد صلا ئهارا    

 .ستا میالزا نیز دشو حاضروی  یبجا توکن تحویل جهت هیاگو صاحب

 

 صاحب گواهیاصل و تصویر مدرک شناسایی معتبر عکس دار نماینده   4-0

  .گواهینامه و یا گذرنامه می باشد -شناسنامه -این مدارک شامل :کارت ملی   

 .یافت توکن حاوی گواهی الکترونیکیدر به منظور ،صاحب گواهیمعرفینامه رسمی جهت معرفی نماینده  4-4

 4-4و 3-4ارائه مدارک بند  برای تحویل توکن  توجه: تنها در صورت مراجعه نماینده رسمی صاحب گواهی

  اجباری است.
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 بروز احتمال سوء استفاده از گواهیمفقود شدن یا 

سامانه استعالم درخواست گواهی امضا »فرم  1بخش  8بروز احتمال سوء استفاده از گواهی با توجه به بند در صورت مفقود شدن یا 

سازمان و مالک گواهی موظف هستند در اسرع وقت به یکی از شیوه های ذکر شده در ذیل به دفتر آمار و فناوری اطالعات  ،«هویت

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالع داده تا اقدام مقتضی صورت گیرد.

 اطالع رسانی از طریق تماس تلفنی به دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت -

 ع رسانی از طریق جیرای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاطال -

 اطالع رسانی از طریق پست الکترونیکی -

 اطالع رسانی از طریق نامه رسمی  -

بوده و  ،صرفا جهت اطالع رسانی به منظور محدود ساختن استفاده از گواهی ،3تا  4توجه: الزم به ذکر است روش های

  ( تکمیل و نهایی گردد.4نامه رسمی)روش  درخواست نهایی بایستی با ارائه
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 پیوست ها:

 نمونه فرم تکمیل شده درخواست گواهی توسط صاحب گواهی -1پیوست

 گیرد.()تحویل توکن توسط صاحب گواهی صورت می
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 نمونه فرم تکمیل شده درخواست گواهی توسط نماینده رسمی صاحب گواهی -2پیوست

 گیرد.(نماینده صاحب گواهی صورت می)تحویل توکن توسط 
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 تمدید گواهی امضاء الکترونیکی

 کلیات -1

چنانچه سازمان یا نهادی  می باشدیک ساله  استعالم هویتامانه اعتبار گواهی امضا الکترونیک صادره برای سبا توجه به اینکه 

اعتبار آن به پایان برسد جهت تمدید گواهی امضاء بایستی متقاضی به دفتر مدیریت دارای گواهی امضاء الکترونیکی بوده و زمان 

آمار و فناوری اطالعات مراجعه نموده و پس از انجام فرآیند تمدید گواهی امضاء الکترونیکی، مجددا دسترسی به سامانه مربوطه را 

 از طریق قفل سخت افزاری خود ایجاد نمایند.

 گواهیدید تمنحوه ارائه درخواست  -2

درخواست صدور اولیه آن به صورت مکاتبه رسمی با مدیریت آمار و  همانند استعالم هویتاء سامانه درخواست تمدید گواهی امض

شود. تکمیل فرم و مدارک الزم و ارائه آن در زمان مراجعه به میفناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز 

 باشد.طالعات الزامی میآمار و فناوری ادفتر 

 همین سند ذکر شده است. 2نحوه تکمیل فرم تمدید مشابه نحوه تکمیل فرم درخواست صدور گواهی بوده و در بخش 

 لطفا توجه داشته باشید که تمامی فیلدهای فرم تکمیل و محل امضاء و اثر انگشت به درستی مندرج گردند.

فرم  مدارک هویتی )اصل و تصویر( و نیز اصل -توکن سخت افزاریتوجه: در هنگام مراجعه به همراه داشتن 

 .)بصورت تکمیل شده و دارای اثر انگشت و امضا( الزامی استدرخواست

باشد. جهت اطالع از این روند الزم است بخش نحوه ارائه درخواست تمدید گواهی مشابه درخواست صدور گواهی می

 است گواهی مطالعه و بر این اساس اقدام گردد.مربوط به سرفصل ارائه درخو 4و  3، 2های

 


