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• Incorporated 4 March 1999 under DSA 1997 by Multimedia Development Corporation(MDEC)
• Known as MSC Cybersign International Sdn. Bhd.
• Licensed Certification Authority by Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).
• Licensed digital time stamping service provider by SKMM.
• Part of “VeriSign Trust Network”, globally recognized.
• Provide trusted e‐environment solution.
• MSC Trustgate’s operations and processes comply with stringent commercial standards and 
have been audited by KPMG, Visa, Mastercard, VeriSign and SKMM.

تاریخچھ و وظایفتاریخچھ و وظایف
1999از چهارم مارس سال  ,  DSA 1997تحت  ) MDEC( همکاري با سازمان توسعه چند رسانه اي•
MSCشناخته شده بعنوان شرکت جهانی سایبر •
)SKMM( داراي مجوز تأیید شده ادارة ارتباطات و کمیسیون هاي چندرسانه اي مالزي•
SKMMاز سوي ) تاریخ و زمان اصالح سند( داراي مجوز ارائه خدمات بر چسب زمان دیجیتالی•
شناخته شده تحت عنوان بخشی از خدمات اعتماد احراز هویت جهانی•
ارائه دهنده ي راه حل هاي مطمئن فضاي الکترونیکی•
شبکه جهانی مشاغل KPMGکامالً منطبق با استانداردهاي تجاري و تائید شده توسط  MSCعملیات و فرآیند •

و ارائه دهنده  ي خدمات تجاري، مشاوره و حسابرسی، روادید، کارت هاي پرداختی،

SKMMاحراز هویت و 

تاریخچھ و وظایفتاریخچھ و وظایف
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تولیدات و خدمات

برنامه وب سایتبرنامه وب سایت

پیام رسانیپیام رسانی

شبکه هاي خصوصی  شبکه هاي خصوصی  

مجازيمجازي

مدیریت بر راه حل هاي  مدیریت بر راه حل هاي  

نرم افزاري کسب و کارنرم افزاري کسب و کار

هویت فرديهویت فردي

سند ارائه دهنده هویت فرديسند ارائه دهنده هویت فردي

رمز  رمز  
امضاءامضاء تولیدات       خدمات نرم افزاري کسب و کارنرم افزاري کسب و کار

PKIخدمات حرفه اي 

توسعه  نرم افزاريتوسعه  نرم افزاري

امضاءامضاء

بخش هویتبخش هویت

ارائھ دھندهارائھ دھنده
SSLSSL

امضاء و موبایلامضاء و موبایل
سیم کارت بر اساس هویت فرديسیم کارت بر اساس هویت فردي

تولیدات       خدمات
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PROJECT DESCRIPTIONPROJECT DESCRIPTION
Deployment Deployment and integrate PKI services into corporateand integrate PKI services into corporate
banking. The PKI security measures (PKIbanking. The PKI security measures (PKI
Authentication and Digital Signature) used to protectAuthentication and Digital Signature) used to protect
internet corporate banking transaction for cashinternet corporate banking transaction for cash
management management services, bank to bank authenticationservices, bank to bank authentication
and online approval for payment.and online approval for payment.

شواهدي  بر گواهی و اعتبار و صالحیت

Financial Financial InstitutionsInstitutions مؤسسات مالی        مؤسسات مالی                          

and online approval for payment.and online approval for payment.

شرح پروژهشرح پروژه

بانکی، بانکی،   در همکاریهايدر همکاریهاي   PKI PKIبکارگیري و تمرکز خدماتبکارگیري و تمرکز خدمات
که براي که براي ) )   PKIPKIتأیید و امضاء دیجیتالی تأیید و امضاء دیجیتالی ((   PKI PKIتدابیر  امنیتی تدابیر  امنیتی 

حفاظت از تراکنش بانکداري اینترنتی در خدمات مدیریت نقدي، حفاظت از تراکنش بانکداري اینترنتی در خدمات مدیریت نقدي، 
..تایید بانک به بانک و تأیید بر خط پرداخت ها استفاده میشودتایید بانک به بانک و تأیید بر خط پرداخت ها استفاده میشود

Al Rajihi Bank
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Deployment of PKI services into Cadastral SystemDeployment of PKI services into Cadastral System
which involve the online automation of district office,which involve the online automation of district office,

Jabatan Ukur dan PemetaanJabatan Ukur dan Pemetaan
MalaysiaMalaysia

شواهدي  بر گواهی و اعتبار و صالحیت

PROJECT DESCRIPTIONPROJECT DESCRIPTION

اطالعات الزم پیرامون نقشه برداري و سیاستها و اطالعات الزم پیرامون نقشه برداري و سیاستها و    … …
رهنمودهاي تحقیقاتیرهنمودهاي تحقیقاتی

ee-- KadastarKadastar

which involve the online automation of district office,which involve the online automation of district office,
field and office operations. The PKI services are usedfield and office operations. The PKI services are used
to establish digital signature for creation of completeto establish digital signature for creation of complete
digital certified digital certified plan with the plan with the objective to replace theobjective to replace the
physical handwritten signaturephysical handwritten signature شرح پروژهشرح پروژه

براي سیستم کاداستر شامل اتوماسیون برخط ادارات بخش، براي سیستم کاداستر شامل اتوماسیون برخط ادارات بخش،   PKIPKIبکارگیري خدمات بکارگیري خدمات 
براي ایجاد امضاء دیجیتالی در تکمیل طرح تأییدیه براي ایجاد امضاء دیجیتالی در تکمیل طرح تأییدیه    PKI PKIخدمات  خدمات  ..حوزه و کارهاي ادارهحوزه و کارهاي اداره

..بکار می رودبکار می رود) ) سنتیسنتی((با توجه به جایگزینی امضاء  دستی فیزیکی با توجه به جایگزینی امضاء  دستی فیزیکی   دیجیتالیدیجیتالی
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Deployment and integration of PKI infrastructureDeployment and integration of PKI infrastructure
security services into the esecurity services into the e--Permit Permit e e Permit. A web basedPermit. A web based
application that provide electronic trade facilitationapplication that provide electronic trade facilitation
services and handles electronic submissions ofservices and handles electronic submissions of
export permits.export permits. In this paperless environment,In this paperless environment,

شواهدي  بر گواهی و اعتبار و صالحیت

  Ministry of International Trade and Industry Ministry of International Trade and Industry 
DagangnetDagangnet Technology Sdn BhdTechnology Sdn Bhd

وزارت تجارت بین المللوزارت تجارت بین الملل

Sdn BhdSdn Bhdوضعیت فن آوري وضعیت فن آوري 

export permits.export permits. In this paperless environment,In this paperless environment,
Digital Signature gives legal certainty for electronicDigital Signature gives legal certainty for electronic
commercial transactions for traders Also commercial transactions for traders Also traderstraders. . enablesenables
fast and safe exchange of trade related documents.fast and safe exchange of trade related documents.

که که وب سایتی وب سایتی . . الکترونیکی الکترونیکی مجوزهاي مجوزهاي در در   PKIPKIتلفیق ساختار خدمات امنیت تلفیق ساختار خدمات امنیت بکارگیري و بکارگیري و 
ارائه ارائه ، جهت  ، جهت  الکترونیکی الکترونیکی خدمات تجارت  خدمات تجارت  تسهیالت تسهیالت بناشده بر فراهم نمودن درخواست  بناشده بر فراهم نمودن درخواست  

در این فضا خدمات بدون کاغذ، امضاء دیجیتالی بمنزله در این فضا خدمات بدون کاغذ، امضاء دیجیتالی بمنزله ..صادرات الکترونیکی صادرات الکترونیکی مجوزهاي مجوزهاي 
همچنین تجار قادر به  همچنین تجار قادر به  . . اطمینان قانونی براي تراکنش تجاري الکترونیکی براي تجار استاطمینان قانونی براي تراکنش تجاري الکترونیکی براي تجار است

..مبادله سریع و مطمئن اسناد  تجاري مربوطه خواهند بود مبادله سریع و مطمئن اسناد  تجاري مربوطه خواهند بود 

شرح پروژهشرح پروژه

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


شواهدي  بر گواهی و اعتبار و صالحیت

Kementerian Pembangunan Wanita dan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga Keluarga Malaysia(KPWKM)Malaysia(KPWKM)
MINISTRY OF WOMAN, FAMILY & COMMUNITY DEVELOPMENTMINISTRY OF WOMAN, FAMILY & COMMUNITY DEVELOPMENT

وزارت توسعھ زنان ، خانواده و جامعھ وزارت توسعھ زنان ، خانواده و جامعھ 

Provided Enterprise PKI solution, Provided Enterprise PKI solution, software developmentsoftware development,,
systems integration and systems integration and supplyof supplyof hardware for hardware for online online 
application (eapplication (e--ParlimentParliment).).

PROJECT PROJECT DESCRIPTION:DESCRIPTION:

براي شرکت، توسعه نرم افزار، ادغام سیستمها و پشتیبانی از براي شرکت، توسعه نرم افزار، ادغام سیستمها و پشتیبانی از   PKIPKIارائه راه حل هاي ارائه راه حل هاي 
))پارلمان الکترونیکیپارلمان الکترونیکی((سخت افزار بمنظور کاربرد بر خط سخت افزار بمنظور کاربرد بر خط 

::شرح پروژهشرح پروژه

PROJECT DESCRIPTION:PROJECT DESCRIPTION:Provide Managed PKI for certificate issuance and provideProvide Managed PKI for certificate issuance and provide
consultancy consultancy and development to enable PKI on and development to enable PKI on NeTINeTI system.system.

))پارلمان الکترونیکیپارلمان الکترونیکی((سخت افزار بمنظور کاربرد بر خط سخت افزار بمنظور کاربرد بر خط 

Construction Industry Development  Board of Malaysia(CIDB)Construction Industry Development  Board of Malaysia(CIDB)
طرح ریزي توسعھ ھیات مدیره صنعت  مالزيطرح ریزي توسعھ ھیات مدیره صنعت  مالزي

مدیریت شده بھ منظور صدور تائیدیھ و ارائھ مشاوره و توسعھ براي مدیریت شده بھ منظور صدور تائیدیھ و ارائھ مشاوره و توسعھ براي   PKIPKIتھیھ تھیھ   ::شرح پروژهشرح پروژه
روي سیستم شبکھ ايروي سیستم شبکھ اي  PKIPKIقادر سازي  قادر سازي  
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شواهدي  بر گواهی و اعتبار و صالحیت

Government of IRAN Ministry of CommerceGovernment of IRAN Ministry of Commerceوزارت تجارت حکومت ایران       وزارت تجارت حکومت ایران       

Project description: Provide Project description: Provide consultancy services to review their consultancy services to review their 
National National PKI Infrastructure PKI Infrastructure such as policy, procedure and such as policy, procedure and key key 
managementmanagement

از قبیل سیاست، رویه و از قبیل سیاست، رویه و   PKIPKIارائه خدمات مشاوره اي براي بازنگري ساختار ملی ارائه خدمات مشاوره اي براي بازنگري ساختار ملی : : شرح پروژهشرح پروژه
مدیریت هاي کلیدي مدیریت هاي کلیدي مدیریت هاي کلیدي مدیریت هاي کلیدي 

کارت کارت PKIPKIبراي پادشاهی بحرین بطوریکه براي پادشاهی بحرین بطوریکه   PKIPKIتهیه نرم افزاري توسعه یافته تهیه نرم افزاري توسعه یافته : : شرح پروژهشرح پروژه
..هوشمند ملی شخص را مهیا سازدهوشمند ملی شخص را مهیا سازد

Kingdom of BahrainKingdom of Bahrainپادشاهی بحرین                                                         پادشاهی بحرین                                                                       

Project description: Provide Project description: Provide consultancy services to review their consultancy services to review their National National 
PKI Infrastructure PKI Infrastructure such as policy, procedure and key such as policy, procedure and key managementmanagement
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PKIPKIتاریخچھ تاریخچھ 

آغاز با رمز شناسی کلیدي منفرد  -

برهان یک کلید رمزي دارد  -
:چنانچه آلیسا بخواهدبرایبرهان  پیغام رمزي بفرستد باید -
o  برهان تصویري از کلید رمزي خود را براي آلیس بفرستد و آلیس آن را در کلید

.رمزي برهان کد گذاري نمایدو برهان پیغام را با رمز خودش، رمز گشایی کند
:مسائل و پرسشها -
o چگونه برهان کلید رمزي خود را به آلیس بدهد؟
o  و اگر آلیس یک عامل دو گانه باشد چه خواهد شد؟
oکلیدهاي چندگانه براي کاربردهاي چندگانه الزم است.
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PKIPKIتاریخچھ تاریخچھ 

رمز نگاري کلید عمومی-رمز نگاري کلید عمومی

برهان دو کلید ویژه دارد -
.یک کلید رمز نگاري شده و دیگري براي رمز گشایی است -
).کلید شخصی (او یک کلید را براي خود حفظ می کند  -
)کلید عمومی .(کلید دیگر را با دیگران به مشارکت  می کند -
: اگر آلیس بخواهد براي او پیغامی ارسال نماید -
o برهان تصویري از کلید عمومی خودش را براي او می فرستد.
o آلیس پیغام را با کلید عمومی برهان رمز گذاري می کند.
o برهان پیغام را با کلید شخصی خودش رمز گشایی می کند.
آلیس از کجا می تواند بفهمد که واقعاً از کلید عمومی برهان استفاده می کند؟: مسئله  -
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PKIPKIتاریخچھ تاریخچھ 

-PKI  و گواهی دیجیتالی

گواهی دیجیتالی را صادر می کند) طرفین قابل اعتماد( مراجع صاحب گواهی -
.آنچه با یک کلید رمز گذاري میشود ، فقط با کلید دیگر می تواند رمز گشایی شود  -
:گواهی دیجیتالی شامل موارد زیر است -
o کلید عمومی برهان
o اطالعات برهان از قبیل نام، شماره هویتی، آدرس
o  شماره سریال و اعتبار
o نام صادر کنندهThis page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


زیر ساخت کلید عمومیزیر ساخت کلید عمومی

PKIفن آوري 

تواناییهاي کاربردي

عملیات قابل اعتماد و مطمئن

تمرین و مدیریت ریسک

PKI  فقط یک نرم افزار نیست

تمرین و مدیریت ریسک

)فعال سازي(توانمند سازي جامعه 
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راھکار و روشھاراھکار و روشھا

IRANایران 

MSCTRUSTGATE
فرآیند

اداره گواهی

CERTIFICATION 
AUTHORITY(CA)

Information Technology
فن آوري اطالعات

Trustworthy system

Requirement  criteria
معیار نیازمندي

Assessment 
Report

گزارش ارزیابی

تائید

Accreditation Body
عضو تایید اعتبار

CPS
Certificate 

policy 
گواهی پلیس

پذیرش

Trustworthy system
تائید

Procedures& operations    عملیات و فرآیندھا

Relying party 
بخش اعتباري

Subscriber
مشترك

پذیرش

گواهی پلیس

Pki 
stds
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Highlight from Digital Signature Act Highlight from Digital Signature Act 19971997
•• Digital signature is treated as legally binding as a handwrittenDigital signature is treated as legally binding as a handwritten
signaturesignature
•• Digital signature has to be verified by reference to the public key Digital signature has to be verified by reference to the public key 
listedlisted
in a valid certificate issued by a licensed certification authorityin a valid certificate issued by a licensed certification authority
•• Digitally signed message is deemed to be as written document, andDigitally signed message is deemed to be as written document, and

DSA DSA   19971997تأیید تأیید 

•• Digitally signed message is deemed to be as written document, andDigitally signed message is deemed to be as written document, and
admissible in court.admissible in court.
•• Digitally signed message is deemed to be original documentDigitally signed message is deemed to be original document

١٩٩٧قانون امضاء دیجیتالي در سال 
  جایگزین مي شود) سنتي(امضاء دیجیتالي بطور قانوني بجاي امضاء دستي.
  امضاء دیجیتالي با ارجاع بھ کلید عمومي مندرج در گواھي صادر شده معتبر توسط

.اداره مجاز صدور گواھي، تائید مي گردد
  پیغام امضاء شده دیجیتالي بعنوان سند مکتوب منظور شده و قابل پذیرش در دادگاه

.است
 پیغام امضاء شده دیجیتالي بمنزلھ اصل سند نیز مي باشد.
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The MSC Trustgate PKI (TGPKI) service provides advanced web‐based
configuration wizards, administration and support tools, report generators and
application integration modules to give an enterprise full control over its CA .

،امکان خدمات پیشرفته وب سایت کامپیوتري، پیکربندي MscTrustgate، درPKIخدمات 
wizard  ابزار پشتیبانی و اداري، ژنراتورهاي گزارش و ماجولهاي ادغامی کاربري را براي ،

.فراهم می آورد CAکنترل و نظارت کامل شرکت بر امور 

مشتریان نهایی کاربر

سرورهاي شرکت

CAمدیریت شرکت 

شرکت پایگاه ثبت

شرکت اداره کل گواهی 

مدیریت خودکار

 MGTکلید سرور     
شرکت

pkiخدمات بازیابی کلیداداره ي تمرکز 

اداره 
کل

CAموتور 

مرکز کنترل  
CA

مدیریت اشتراک
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HTTPS

Key
management

HTTPS

Registration management system 
سیستم ثبت

Unify distributed key
هماهنگ سازي کلید توزیع شده

Generate crypto key pair
ایجاد جفت کلید سازمانهاي سري ومخفی

Audit record management
ارزیابی مدیریت گزارش

CA System     سیستمCA   

Issue,manage & x 509 admin certificate
گواھي مدیریت ۵٠٩مدیریت - صدور

Issue,manage & x 509 certificate
گواھي ۵٠٩مدیریت - صدور

Generate & administrate x509 v2 CRL
CRL ۵٠٩ایجاد اداره 

Access control according to different role
امکان کنترل بر اساس نقش مختلف

Certificate generation & revocation policy
سیاست تولید و ابطال گواھي

Adulit Management
مدیریت ارزیابي

Key Management Infrastructure
مدیریت زیر ساخت کلید

Unify distributed key
هماهنگ سازي کلید توزیع شده

Generate on board key pair
ایجاد جفت کلید بر روي صفحھ

Audit record management
مدیریت ارزیابي گزارش

Real-time management on identification data
مدیریت زمان واقعي اطالعات ھویتي

USERUSERکاربر

USER

HTTPS
OCSP

LDAP

OCSPLDAP

ارزیابی مدیریت گزارش

Real-time management on identification data
مدیریت زمان واقعي بر اطالعات ھویتي

Key Generation System
سیستم تولید کلید

ِdirectory Server
سرور اداره کل

Ocsp Server
OCSPسرور 

Generate RSA,DSAkey pair
DSA,RSAتولید جفت کلیدهاي 

Access control according to different role
امکان کنترل دسترسي بر اساس نقوش مختلف

Support private key secret sharing
پشتیباني از کلید رمزي خصوصي مشترک

Generate certificate request
ایجاد در خواست گواھي

Certificate storage management
مدیریت ذخیره گواھي

Save certificate revocation list
ذخیره فهرست ابطال گواهی

Save update of certificate
ذخیره بھ روز گواھي

Certificate storage management
مدیریت ذخیره گواهی

Save certificate revocation
ذخیره فهرست ابطال گواهی

Save update of certificate
ذخیره به روز گواهی
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Certificate Deployment Models – Class 1
دسته اول -مدلهاي استقرار گواهی

)e-mailتأییدیه ها از طریق (گواهی هاي 

سیستمهاي 
پایگاه داده در 

متقاضی روي خط

تأیید یا رد بر اساس وضعیت پرداخت.2

پایگاه داده در 
پایگاه اطالعاتی

)  کارمندان( PKIمشاوره 
 MSCTاداره

TRUSTGATE

ثبت نام و پرداخت١.

mail-eارسال تأییدیه .    3
دریافت گواهی.    4
دسترسی به  گواهی.    5
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Certificate Deployment Models –Class 2
دسته دوم - مدلهاي استقرار گواهی

)متقاضی( مثالی از مشتري

 Example of customer:
• JUPEM

در در   MSCTMSCTسیستم ھاي پایگاه داده سیستم ھاي پایگاه داده 
پایگاه اطالعاتيپایگاه اطالعاتي

ثبت نام

--eeدریافت کد از طریق دریافت کد از طریق 
mailmail

دریافت

گواهی

No External RA; with online enrollment and manual approvals
خارجی و با ثبت نام از طریق بر خط و تأییدیه دستی انجام می گیرد RAبدون 

تائید یا رد.4

گواهی

بررسی و انطباق با منابع معتبربررسی و انطباق با منابع معتبر

MSCTGکارمندان اداره کل ثبت  اداره کل ثبت    JUPEMJUPEMمنابع معتبر ثبت منابع معتبر ثبت 
.MSCTrustgateThis page was created using Nitro PDF trial softwareاداره  
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Certificate Deployment Models –Class 2 
دسته دوم  - مدلهاي استقرار گواهی

از طریق ثبت نام بر خط و تأیید خودکار: خارجی  RAبدون

:Example of customerمثالی از متقاضی 
• Maybank
• DagangNet
• CDC

در پایگاه اطالعاتي msctrustgateسیستمھاي پایگاه داده 

 CERTو دریافت  CSRارسال

External RA; with online enrollment and auto approvals
RA از طریق ثبت نام بر خط و تأیید خودکار: خارجی

 CERTو دریافت  CSRارسال

سرور خودکار مدیریت و میزبانی منطقه

تأیید کاربر براي استفاده در برنامه تأیید مشتري

سیستم ثبت کاربر مشتريسیستم ثبت کاربر مشتريRAکارمندان 

تأیید یا ردتأیید یا رد

و پرداخت RAثبت با 
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Certificate Deployment Models –Class 2
دسته دوم -مدلهاي استقرار گواهی

ثبت نام و پرداخت

گواھي
ثبت کمپانیها و شرکت ها

MSCTسیستمهاي پرسش و پاسخ در مرکز اطالعاتی 

متقاضی بر خط

تأیید یا رد

Class 3 certificate deployment (SSL)
دسته سوم مدلهاي استقرار گواهی

ثبت نام و پرداخت

گواهی

مراجعه متقاضی

مشاوران

شرکت مخابرات
شرکت/ سازمان
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PKI APPLICATIONS
PKIPKIکاربردهاي کاربردهاي 

TRUSTEDدسترسي بھ وب 
)داخلي و خارجي( 

امضاي دیجیتالی معامالت بر خط، فرمها و امضاي دیجیتالی معامالت بر خط، فرمها و 
اسناد و قراردادهاي الکترونیکی

نامه هاي الکترونیکی مطمئن و معتبر

)تائید هویت( بخش شناسایی
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TGPKI Signer is Digital Signature software that allows users to apply legally
enforceable digital signatures to electronic document / message string. TGPKI
Signer supports any certificate medium that complies to PKCS standard such
as smart card, USB crypto token or soft certificate with roaming.

TGPKI SIGNER

ه،  بوطامضاي دیجیتالی یک نرم افزار است که به کاربر امکان می دهد تا بطور قانونی امضاي دیجیتالی را براي اسناد الکترونیکی و پیغامهاي مر

و یا نرم  USBهمانند کارت هوشمند، رمز سازمانهاي سري  PKCSاین امضاء از هر گونه گواهی متوسطی منطبق با استانداردهاي .معتبر سازد

.افزار تأئید فرآیند استفاده از تلفن همراه در کشور دیگر حمایت می کند

TGPKIامضاي 
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APPROVAL FOR CERTIFIED PLAN
تائیدیه براي طرح گواهی

امضاء فایلهاي 

ASCIIایجاد فایلھايو ارسال به وبASCII

تأیید فایلهاي امضا شده و  
ایجاد طرح گرافیک 

فایل تصویري( شطرنجی

امضاي دیجیتال

نقشه بردار زمین

امضاي طرح شطرنجی                   مدیر کل

فروش طرح تائید شده در 

DMS
صدور کپی

بررسی فایل امضا شده و   بارکد با 2D:ایجاد 

تأییدیه کپی

استخراج طرح تأیید شده و امضاي فایل

بررسی فایل امضا شده و  
رمزگذاري با استفاده از 

JUPEMگواهی اسناد 

بارکد با 2D:ایجاد 
و  2Dاستفاده از موتور

درج آن در طرح 
تأییدیه

تهیه پرینت طرح تأیید 

2Dشده با بارکد

که  2Dبارکد تهیه اسکن
کپی دیجیتالی است

استخراج امضاء دیجیتالی 
براي تأیید اعتبار کپی

بررسی امضا و مقایسه آن 
با اطالعات ذخیره شده 

DMSدر 
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DIGITAL NOTORIZATION
NOTORIZATION دیجیتالی

منبع مطمئن و قابل 
اعتماد زمان

پایگاه اطالعاتی 
رکوردهاي دیجیتالی

خدمات اهراز هویت دیجیتالی

فرد متقاضی سندي را  
تشریح نموده و بطور  

دیجیتالی امضا می کند  
سپس تقاضا را به سرور  

مستندات دیجیتالی 
.ارسال می کند

سرور تقاضا را  
دریافت کرده و پس  

از تأیید متقاضي،  
فرآیند و مراحل  

مستندسازي دیجیتالي  
.را آغاز مي کند

بخش مستندات  
دیجیتالي زمان دریافت 

.را درج مي کند

رسید امضا شده 
دیجیتالی به 

متقاضی توسط 
بخش مستندات 
.ارجاع می گردد

رمز دیجیتالی در 
مرکز عملیات 

خدمات مستندات 
دیجیتالی ذخیره 
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خانم  نسرین :ترجمه

خورشیدي
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