
 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي زيرساخت كليد عمومي كشورسند جامع پروفايل

 شهير يكيترونكال يصدور گواه يز دولتكمر

 

 

 

 بندي: عاديطبقه

 3.2 شماره بازنگري :

 

  



 تاريخچه بازنگري

 تغییرات تاریخ شماره نسخه ردیف

1 0.3 11/11/11  روزسانی در تعریف الحاقیه بهExtended Key Usage 1-13-1: بخش 

 های درختواره  روزرسانی در تعریف گرهبهLDAP :   1-1-1بخش 

 بندی، های نهایی )اصالح بخشگذاری گواهی موجودیتروزرسانی در نامبه

گذاری گواهی اشخاص حقیقی و حقوقی...(: ها، تفکیک در ناماصالح مثال

  1-1بخش 

 1-0-1گذاری گواهی مراکز میانی: بخش روزرسانی در نامبه 

 1-1-1نام: بخش گذاری گواهی دفاتر ثبتروزرسانی در نامبه 

 روزرسانی در در فیلد بهKey Usage  پروفایل گواهی پست الکترونیکی امن

 1-5: بخش CodeSigningو 

1 0.1 12/11/11  روزرسانی در شمای درختواره بهLDAP 1-1: بخش 

0 0.1 12/31/19  1-1نهایی: بخش  گذاری گواهی موجودیتروزرسانی در نامبه 

 1-0-1گذاری گواهی مرکز ریشه: بخش روزرسانی در نامبه 

 1-1-5روزرسانی در پروفایل گواهی مرکز ریشه: بخش به 

 1-1-5: بخش میانیکز اروزرسانی در پروفایل گواهی مربه 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 عنوان

  فهرست مطالب

 صفحه

 6 ....................................................................................................................................................... مقدمه 1

 7................................................................................................................... الكترونیكي گواهي فیلدهاي 2

 VERSION ................................................................................................................................................................................... 7 فیلد 1-1

 SERIAL NUMBER ................................................................................................................................................................... 7 فیلد 1-1

 SIGNATURE ............................................................................................................................................................................. 9 فیلد 1-0

 ISSUER ....................................................................................................................................................................................... 9 فیلد 1-1

 VALIDITY ................................................................................................................................................................................. 1 فیلد 1-5

 SUBJECT ................................................................................................................................................................................... 1 فیلد 1-2

 SUBJECT PUBLIC KEY INFO ............................................................................................................................................. 1 فیلد 1-7

 UNIQUE IDENTIFIERS ....................................................................................................................................................... 13 فیلد 1-9

 SIGNATURE VALUE .......................................................................................................................................................... 13 فیلد 1-1

 11 ........................................................................................................................................................ استاندارد هایالحاقیه تعریف 1-13

 Authority Key Identifier ............................................................................................................ 11 الحاقیه 1-13-1

 SubjectKeyIdentifier ................................................................................................................... 11 الحاقیه 1-13-1

 Key Usage ....................................................................................................................................... 10 الحاقیه 1-13-0

 Certificate Policy ......................................................................................................................... 10 الحاقیه 1-13-1

 Policy Mapping ............................................................................................................................ 11 الحاقیه 1-13-5

 Subject Alternative Name ......................................................................................................... 11 الحاقیه 1-13-2

 Issuer Alternative Name ........................................................................................................... 15 الحاقیه 1-13-7

 Subject Directory Attributes .................................................................................................... 12 الحاقیه 1-13-9

 Basic Constraints .......................................................................................................................... 12 الحاقیه 1-13-1

 Name Constraints ........................................................................................................................ 17 الحاقیه 1-13-13

 Policy Constraints ....................................................................................................................... 17 الحاقیه 1-13-11

 Extended Key Usage .................................................................................................................. 19 الحاقیه 1-13-11

 CRL Distribution Point ............................................................................................................. 11 الحاقیه 1-13-10

 Inibit Any Policy........................................................................................................................... 11 الحاقیه 1-13-11

 Freshest CRL ................................................................................................................................. 13 الحاقیه 1-13-15

 Authority Information Access ................................................................................................ 13 الحاقیه 1-13-12

 Subject Information Access ..................................................................................................... 11 الحاقیه 1-13-17
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 عنوان

  فهرست مطالب

 صفحه

 22 ....................................................................................................... الكترونیكي گواهي انواع/كاربردها 3

 11 ................................................................................................................................................. نهایی هایموجودیت هایگواهی 0-1

 11 ....................................................................................................................................................... امضا گواهی 0-1-1

 11 ....................................................................................................................... امن الکترونیکی پست گواهی 0-1-1 

 11 ......................................................................................................................................... هویت احراز گواهی 0-1-0

 10 ..................................................................................................................................................... سرور گواهی 0-1-1

 CodeSigning .................................................................................................................................... 10 گواهی 0-1-5

 10 ....................................................................................................................................... سازمانی مهر گواهی 0-1-2

 11 ............................................................................................................................................................ گواهی صدور مراکز گواهی 0-1

 11 ..................................................................................................................................گواهی صدور مراکز به وابسته هایگواهی 0-0

 11 .......................................................................................................................... (RA) نام ثبت دفاتر گواهی 0-0-1

 OCSP .............................................................................................................................. 11 پاسخگوی گواهی 0-0-1

 11 ................................................................................................................................. زمانی مهر مراکز گواهی 0-0-0

 26 ............................................................................................................... الكترونیكي گواهي گذارينام 4

 LDAP ............................................................................................................................................................... 19 درختواره شمای 1-1

 11 .................................................................................................................................................. اصلی هایگره 1-1-1

 01 ........................................................................................................................................ گواهی مالک صفات 1-1-1

 01 ...................................................................................................................................... نهایی هایموجودیت گواهی گذارینام 1-1

 01 .................................................................................................................................... امضا گواهی گذارینام 1-1-1

 01 ...................................................................................................................... تیهو احراز گواهی گذارینام 1-1-1

 02 ..................................................................................................... امن یکیالکترون پست گواهی گذارینام 1-1-0

 CodeSigning ................................................................................................................. 01 گواهی نامگذاری 1-1-1

 11 ................................................................................................................................... سرور گواهی ینامگذار 1-1-5

 10 ....................................................................................................................................... سازمانی مهر گواهی 1-1-2

 15 ......................................................................................................................................... گواهی صدور مراکز گواهی گذارینام 1-0

 15 ........................................................................................................................ ریشه مرکز گواهی نامگذاری 1-0-1

 15 ...................................................................................................................... میانی مراکز گواهی نامگذاری 1-0-1

 12 ................................................................................................................ گواهی صدور مراکز به وابسته هایگواهی گذارینام 1-1

 12 .................................................................................................................... نام ثبت دفاتر گواهی گذارینام 1-1-1
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 عنوان

  فهرست مطالب

 صفحه

 OCSP ........................................................................................................... 17 پاسخگوی گواهی گذارینام 1-1-1

 19 ............................................................................................................... زمانی مهر مرکز گواهی گذارینام 1-1-0

 55 ....................................................................................................... دیجیتال هايگواهي انواع پروفایل 5

 53 .......................................................................................................................................... نهایی هایموجودیت گواهی پروفایل 5-1

 53 ....................................................................................................................................... امضا گواهی پروفایل 5-1-1

 51 ....................................................................................................... امن الکترونیکی پست گواهی پروفایل 5-1-1

 51 .......................................................................................................................... هویت احراز گواهی پروفایل 5-1-0

 51 ........................................................................................................................ سازمانی مهر گواهی پروفایل 5-1-1

 55 ...................................................................................................................................... سرور گواهی پروفایل 5-1-5

 CodeSigning ..................................................................................................................... 52 گواهی پروفایل 5-1-2

 57 ............................................................................................................................................ گواهی صدور مراکز گواهی پروفایل 5-1

 57 ........................................................................................................................... ریشه مرکز گواهی پروفایل 5-1-1

 59 ......................................................................................................................... میانی مراکز گواهی پروفایل 5-1-1

 51 .................................................................................................................. گواهی صدور مراکز به وابسته هایگواهی پروفایل 5-0

 51 ...................................................................................................................... نام ثبت دفاتر گواهی پروفایل 5-0-1

 OCSP ............................................................................................................... 23 پاسخگوی گواهی پروفایل 5-0-1

 21 .................................................................................................................. زمانی مهر مراکز گواهی پروفایل 5-0-0

 63 .................................................................................... (CRL) شده باطل هايگواهي لیست پروفایل 6

 ROOT CA CRL .............................................................................................................................................................. 20 پروفایل 2-1

 SUB CA CRL ................................................................................................................................................................. 20 پروفایل 2-1

 OCSP ...................................................................................................... 65 پاسخ و درخواست پروفایل 7

 OCSP............................................................................................................................................................. 25 درخواست پروفایل 7-1

 OCSP ...................................................................................................................................................................... 25 پاسخ پروفایل 7-1
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 مقدمه 1

ز کمرکه توسنن   اسننت کیگواهی الکترونیهای رو دارید مجموعه کاملی از انواع پروفایلسننندی که در پیش

شور ارائه می     شه یر یکیترونکال یصدور گواه  یدولت ساخت کلید عمومی ک ستفاده در زیر س جهت ا ند گردد. 

 تنظیم شده است. کی گواهی الکترونیهای ظر گرفتن استانداردهای الزم برای پروفایلندر ا مذکور ب

شکالت   نیتربزرگیکی از  صدور  امرم شده    عدم وجود هماهنگی در گواهی گواهی الکترونیکیکز  صادر  های 

گواهی کز صنندور امربا کاربرد یکسننان از ه صننادر شنند  یهایگواهه باشنند. بدین معنی کمی هاآن  توسنن

ها  یکسنننان نبوده و دارندگان گواهی   ها، دارای سننناختار  ناهماهنگی مابین آن    لی به دل متفاوت،   الکترونیکی

 مند گردند. های خود متناسب با یک ساختار یکپارچه و متناسب با کاربرد بهرهتوانند از گواهینمی

ساختار  و تعریف اربردهاک ریتفسریشه برای  گواهی الکترونیکیهمین امر موجب گردید تا مرکز دولتی صدور 

شده برای گواهی    گواهی الکترونیکیفیلدهای  ساختارهای تعریف  ر های مختلف دو جهت تطبیق کاربردها و 

سند را تنظیم نمای      شور، این  ساخت کلید عمومی ک صدور  امرو در اختیار تمامی د زیر  یگواهی الکترونیککز 

 .قرار دهدکشور 

صدور   ساخت کلید        گواهی الکترونیکیتمامی مراکز  سله مراتبی زیر سل ساختار  شور،  عمومی کمیانی که در 

های ارائه شده  ، ملزم به صدور گواهی منطبق با پروفایل ندینمایمگواهی خود را از مرکز دولتی ریشه دریافت  

 در این سند هستند.
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 گواهي الكترونیكيفیلدهاي  2

 

ها، یک تفسنننیر اسنننتاندارد و رسنننمی از فیلدهای         های تعامل عملیات بین گواهی    جنبه  نیترمهمیکی از 

، که در این بخش به تفصننیل توصننیف شننده و ملزومات هر یک از هاسننتآنهای دیجیتال و ملحقات گواهی

 به تفکیک شرح داده شده است. X.509 گواهی الکترونیکیفیلدهای یک 

 Versionفیلد  1-1

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 کند.این فیلد شماره نسخه گواهی را بیان می شرح فیلد

 تفسیر و كاربرد
برای تجزیه و تحلیل  ASN.1نسخه گواهی رمزنگاری شده است. منطبق با    ه کننداین فیلد بیان

  .استگواهی 

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 عدد صحیح مثبت    نوع

 یک عدد صحیح طول

 (.باشد 0نسخه  قالب)گواهی باید در  است 1مقدار اجباری  مقدار اجباري

 Serial Numberفیلد  1-1

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
های  و برای گواهی شود یمعددی که به یک گواهی توس  صادر کننده گواهی اختصاص داده    

 .باشدیمصادر شده توس  مرکز صدور گواهی یک مقدار منحصر به فرد 

 .باشندیممنحصر به فرد برای گواهی  هایشناسه DNا فیلد شماره سریال که همراه ب تفسیر و كاربرد

 RFC5280 استانداردهاي پذیرش

 صحیح مثبت نوع
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 بایت 13حداکثر  طول

 مقدار اجباري
صادر     یک  صدور گواهی  س  یک مرکز  صر   ،شود یمعدد مثبت که برای هر گواهی که تو منح

 .استبه فرد 

 Signatureفیلد  1-0

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شناسه الگوریتم امضای گواهی شرح فیلد

 تفسیر و كاربرد
صدور       س  مرکز  ضا، الگوریتمی که تو ستفا    گواهی الکترونیکیفیلد ام ضای گواهی ا ده برای ام

هم سننازی و الگوریتم تصنندیق امضننا . این فیلد برای الگوریتم درندکیمرا مشننخ   شننودیم

 .شودیماستفاده 

 RFC4491و  RFC5280 ،RFC3279 ،RFC4055 استانداردهاي پذیرش

   OID نوع

 مقدار اجباري

   :RSAبا رمزگذاری  SHA1شناسه الگوریتم 
{iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 5} 

 یاو 

   :RSAبا رمزگذاری  SHA256شناسه الگوریتم 
{iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 11} 

 Issuerفیلد  1-1

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 مرکز صدور گواهی به فردشناسه منحصر  شرح فیلد

 نماید.که گواهی را صادر میت نهادی اسه فیلد صادر کننده گواهی، مشخ  کنند تفسیر و كاربرد

 X.520 و  RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 قابل چاپ ایرشته قالبمرتب ، در  1متمایز کنندههای ای از نامدنباله نوع

 رجوع شود. 2-1به بخش  مقدار اجباري

                                                 
1 Distinguished Name (DN) 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 Validityفیلد  1-5

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

  گواهی الکترونیکیبازه زمانی اعتبار  شرح فیلد

 تفسیر و كاربرد
ستفاده  د فیل صورت تاریخی که شود یماعتبار به جهت تعیین دوره اعتبار گواهی ا   . اعتبار به 

 .  شودیمدر طی آن گواهی معتبر است مشخ  

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 Generalized time    1UTC / نوع

 مقدار اجباري

  قالبزمان اعتبار که در UTC  یاGeneralized Time گرددذکر می 

      سله مراتبی، دوره اعتبار سل ساختار  صدور گواهی  گواهی الکترونیکیدر یک    یک مرکز 

 .مرکز صدور گواهی باالیی باشد گواهی الکترونیکیمیانی نباید بیشتر از دوره اعتبار 

 Subjectفیلد  1-2

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 .  دهدیمرا با کلید عمومی در گواهی ارتباط ت این فیلد مشخصات یک موجودی شرح فیلد

 تفسیر و كاربرد
نام متمایز کننده مالک گواهی و یا موجودیتی که برای آن گواهی صنننادر شنننده اسنننت را         

 .  ندکیممشخ  

 RFC5280 ،X.520 پذیرش استانداردهاي

 قابل چاپ ایرشته قالبهای متمایز کننده مرتب ، در ای از نامدنباله نوع

 مراجعه شود. 1به بخش  مقدار اجباري

  Subject Public Key Infoفیلد  1-7

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

                                                 

Coordinated Universal Time 1 
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 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 

 شرح فیلد
  یپارامترهای کلید عمومهمچنین کلید عمومی و و شننامل شننناسننه الگوریتم کلید عمومی  

 باشد.  شده است میر دارنده گواهی که گواهی برای او صاد

 تفسیر و كاربرد
بایسننت از طریق این  شننناسننه الگوریتمی که کلید عمومی میو این فیلد مقدار کلید عمومی 

 کند.  گیرد را تعیین میر الگوریتم مورد استفاده قرا

 RFC4491و  RFC5280 ،RFC3279 ،RFC4055 پذیرش استانداردهاي

 string Bit قالبکلید در  و OIDل مستق یپارامترها، OID1 نوع

 مقدار اجباري

rsaEncryption, 2048 RSA Key modulus, Public Exponent= 216+1 

 یاو 

rsaEncryption, 1024 RSA Key modulus, Public Exponent =216+1 

 Unique Identifiersفیلد  1-9

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شناسه منحصر به فرد برای مشخصات دارنده گواهی و صادرکننده گواهی شرح فیلد

 گواهی نباید از شناسه منحصر به فرد برای صادر کننده استفاده نماید تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 رشته قابل چاپ نوع

 این فیلد نباید مقداردهی گردد.   مقدار اجباري

 Signature Valueفیلد  1-1

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 .باشدیماین فیلد حاوی امضا بر روی گواهی  شرح فیلد

                                                 

Object Identifier 1 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 تفسیر و كاربرد

ستفاده       ضا ا صدیق ام   ،RSAمثال، برای الگوریتم  به عنوان. شود یممقدار این فیلد جهت ت

ستفاده از کلید عمومی رمز گشایی شده سپس از حالت الیه        1گذاری خارج شده این فیلد با ا

 شود.  گواهی مقایسه می درهم شدهو در نهایت با مقدار 

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 Bit string نوع

 مقدار اجباري

شد. برای الگوریت      سب با الگوریتم با ضای متنا شامل ام سازی   این مقدار با درهم ،RSAم باید 

ستفاده از کلید خصوصی،       1گذاریگواهی و الیه آن و در نهایت با رمزگذاری مقدار حاصل با ا

 شود.  محاسبه می

 استاندارد 3هايتعریف الحاقیه 1-13

 Authority Key Identifierالحاقیه  2-15-1

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
ضای گواهی مورد         سایی کلید عمومی متناظر با کلید ام شنا سه کلید مرکز، جهت  شنا الحاقیه 

 گیرد.استفاده قرار می

 گیرد.مورد استفاده قرار می 1شناسایی و ایجاد زنجیره گواهی یسازاین الحاقیه جهت ساده تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 Octet string نوع

 غیر حیاتی 6غیر حیاتي / 5يحیات

                                                 
1 Unpadded 

2 Padding 

3 Extensions 

4 Certificate Path 

5 Critical 

6 Non Critical 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 مقدار اجباري

 

شه مقداردهی نمی  یاین فیلد در گواه هر  AuthorityKeyIdentifierشود. مقدار الحاقیه  ری

گواهی مرکز صننادر کننده   SubjectKeyIdentifierبرابر با مقدار الحاقیه ت بایسننگواهی می

 این گواهی باشد.

در گواهی مرکز دولتی صنندور گواهی ریشننه در حال   SubjectKeyIdentifierمقدار الحاقیه 

 است. {fb 70 9f a6 ac ac 37 31 d7 1d 42 f9 fc 7d be 6e 7e c0 f9 74}حاضر برابر با 

 تعیین شده است. 1-13-1روش محاسبه در بخش  روش محاسبه

 SubjectKeyIdentifierالحاقیه  2-15-2

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

)مرکز ریشه و مراکز صدور    گواهی الکترونیکیکز صدور  امرهای متعلق به این فیلد برای تمامی گواهی توجه:

 .باشدهای نهایی اجباری میموجودیت ( ویگواهی میان

 شرح فیلد
ه برای هر گواهی مقداری منحصر  ک باشد میگواهی  کلید عمومی مالکاین فیلد شامل شناسه    

 .باشدمیبه فرد 

 .گیردمیشناسایی و ایجاد زنجیره گواهی مورد استفاده قرار  یسازاین الحاقیه جهت ساده اربردكتفسیر و 

 RFC 5280 استانداردهاي پذیرش

 Octet string نوع

 غیر حیاتی حیاتي / غیر حیاتي

 مقدار اجباري
درخواست گواهی    که در یکلید مالک گواهی را کز صدور گواهی همیشه باید شناسه     کمر کی

 درخواست شده، مورد پذیرش قرار دهد.( PKCS#10)به عنوان مثال درخواست 

 های نام برده در زیر محاسبه شود.دام از روشکتواند توس  هر لید دارنده گواهی میکشناسه  مقدار پیشنهادي

 روش محاسبه

شد میبیت  123دارای  SubjectKeyIdentifierالحاقیه  شده فیلد کلید    با که از مقدار درهم 

 ازس درهمو چند بیت بکار نرفته( که با استفاده از تابع   tag lenghعمومی گواهی )به استثنای  

SHA1  تشکیل شده است.گرددمیمحاسبه ، 

 یا

به   0100بیت با مقدار     1که از   باشننند میبیت   21دارای  SubjectKeyIdentifierالحاقیه   

 tagبیت کم ارزش از مقدار درهم شنننده فیلد کلید عمومی گواهی )به اسنننتثنای         23همراه 

lengh  سننازدرهمو چند بیت بکار نرفته( که با اسننتفاده از تابع SHA1  شننودمیمحاسننبه  ،

 تشکیل شده است.
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 Key Usageالحاقیه  2-15-3

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 .دینمایماین الحاقیه کاربرد رمزنگاری کلیدی که در گواهی آمده است را تعریف  شرح فیلد

 تفسیر و كاربرد
بایسننت این فیلد خوانده شننده و  ( میPKEافزارهای مجهز به زیر سنناخت کلید عمومی )در نرم

 گواهی منطبق با کاربردهای قید شده در این الحاقیه مورد استفاده قرار گیرد.

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 Bit string نوع

 حیاتی حیاتي/ غیر حیاتي

 مقدار اجباري

 :کاربردهای کلید که در زیر آمده است باید آورده شوند ،ی مراکز صدور گواهیهایگواهبرای 

 cRLSign 

 keyCertsign 

 اجباری است:  Key Usageهای با کاربرد امضا ، مقادیر ذیل برای فیلد برای گواهی

 digitalSignature 

 nonRepudiation 

ی موجودیت نهایی، کاربردهای کلید که در زیر آمده اسننت نباید مورد اسننتفاده  هایگواهبرای 

 قرار گیرند:

 cRLSign 

 keyCertsign 

 Certificate Policyالحاقیه  2-15-4

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
ست   سیا ست        حاوی اطالعات مربوط به  سیا سه این  شنا شامل  صدور گواهی  ها و های یک مرکز 

 ها(دسترسی به اطالعات سیاست نشانیمثال  به عنوانتوصیف کننده آن )
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 تفسیر و كاربرد

شور کلیه      به منظور یکپارچه ساخت کلید عمومی ک سازی و اعمال ملزومات امنیتی الزم در زیر

سیاست      گواهی الکترونیکیهای مرکز دولتی صدور  مراکز صدور گواهی میانی ملزم به پیروی از 

ها تدوین و اعمال بایست دستورالعمل اجرایی خود را منطبق با این سیاستباشند و میریشه می

سطح          ست که هر  شده ا سطح امنیتی تعریف  نمایند. برای زیرساخت کلید عمومی کشور چهار 

 باشد.های مجزا میتدارای سیاس

های دیجیتال گواهی سیاستبایست پردازش زنجیره گواهی متناسب با می PKEافزارهای در نرم

 این زنجیره صورت گیرد.

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 OID ،IA5 string نوع

 غیر حیاتی حیاتي/ غیر حیاتي

 مقدار اجباري
سه )      می شنا شامل  ست  ست   OIDبای سیا سطح امنیتی     گواهی الکترونیکی های (  سب با  متنا

 نباید استفاده شود. { 0 32 29 5 2 }با مقدار  anyPolicyاز مقدار ویژه  گواهی باشد.

 Policy Mappingالحاقیه  2-15-5

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
لیسنننت  subject DomainPolicyو  issuerDomainPolicy یرا برا OIDاز  ییها زوج

 .دینمایم

 باشد.استفاده از این الحاقیه مجاز نمی تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 هر زوج خود دارای یک توالی است. ؛OIDاز  ییهازوجتوالی  نوع

 غیر اختیاری اختیاري/ غیر اختیاري

 .ردیگینماین فیلد مورد استفاده قرار  مقدار اجباري

 Subject Alternative Nameالحاقیه  2-15-6

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 



 66از  15

Page 15 

of 66 

Page 15 

of 66 

Page 15 

of 66 

Page 15 

of 66 

  

 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 شرح فیلد
یک فیلد اضنننافی برای اتصنننال کلید عمومی یک گواهی به یک هویت یا موجودیت را فراهم            

 .دینمایم

 تفسیر و كاربرد
ساس نوع گواهی، این الحاقی  ست الکترونیکی،  ه بر ا شانی باید با پ  Domain) نهیا نام دام IP ن

Name.مقداردهی شود ) 

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 Email ID / IP Address / URL / DNS Name نوع

 غیر حیاتی حیاتي / غیر حیاتي

 غیر قابل کاربرد مقدار اجباري

 مقدار پیشنهادي

 .باشدیمهای پیشنهادی قالبموارد زیر 

 پسننت  نشننانیتواند می (،)گواهی پسننت الکترونیک امن یهای موجودیت نهایبرای گواهی

 کدگذاری گردد. IA5String قالبباشد و باید با  Name RFC822 قالببا  الکترونیکی

 نشننانیتواند های متعلق به یک ماشننین، میبرای گواهی IP  منطبق باRFC791 ا قالبب  

Octet String .به کار رود 

 گواهی برای گواهی( های متعلق به یک ماشینDomain Controllerمی ،)هتواند نام دامن  

(DNS )  ساختاری که در بخش شود و      RFC1034از  5-0منطبق با  ستفاده  ست ا آمده ا

 کدگذاری گردد. IA5String قالببا 

  برای گواهیControllerDomain  تواند مقدار میGUID1  سننرورمتعلق به Domain 

Controller .باشد 

  برای گواهیMS SmartCard Logon ند  می یک      UPNتوا کاربر در  به  نه متعلق   دام

 گردد.کدگذاری می UTF8 String قالبخاص باشد که در 

 Issuer Alternative Nameالحاقیه  2-15-7

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده كاربردبنا به  هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
های مورد اسننتفاده در حوزه اینترنت به یک صننادر   این الحاقیه جهت مرتب  نمودن شننناسننه 

 گیرد.کننده گواهی مورد استفاده قرار می

 باشد.استفاده از این فیلد مجاز نمی تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

                                                 
1 Globally Unique Identifier 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 Email ID / IP Address / URL / DNS Name نوع

 غیر حیاتی حیاتي/ غیر حیاتي

 .ردیگینماین فیلد مورد استفاده قرار  مقدار اجباري

 Subject Directory Attributesالحاقیه  2-15-8

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
های شناسایی یک مالک گواهی )مثل ملیت( مورد استفاده قرار    این فیلد جهت معرفی مشخصه  

 یرد.گمی

 باشد.استفاده از این فیلد مجاز نمی تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 هاای از مشخصهدنباله نوع

 غیر حیاتی حیاتي/ غیر حیاتي

 .ردیگینماین فیلد مورد استفاده قرار  مقدار اجباري

 Basic Constraintsالحاقیه  2-15-9

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

های موجودیت باشنند ولی در گواهیریشننه و میانی اجباری میکز صنندور گواهی امراین الحاقیه برای  توجه:

 نهایی نباید وجود داشته باشد. 

 شرح فیلد

اکثر است و حد گواهی الکترونیکیکه مالک گواهی یک مرکز صدور  ندکیماین فیلد مشخ  

توانند در زیر این مرکز وجود داشته باشند  می 1تعداد مرکز صدور گواهی که در زنجیره گواهی 

 نماید.را تعیین می

 تفسیر و كاربرد

تواند جهت تصنندیق امضننای  این فیلد جهت بررسننی اینکه کلید عمومی موجود در گواهی می

بکار رود یا خیر و همچنین جهت اعتبارسننننجی طول زنجیره گواهی،       CRLیک گواهی و یا   

 گیرد.مورد استفاده قرار می

                                                 
1 Certification path 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 عددی، 1بولی نوع

 حیاتی حیاتي/ غیر حیاتي

 مقدار اجباري

       برای یک مرکز صننندور گواهی این الحاقیه در فیلدCA ر بایسنننت با مقدا   میTRUE 

 مقداردهی گردد.

 های نهایی نباید این الحاقیه وجود داشته باشد.در گواهی متعلق به موجودیت 

  در گواهی مرکز ریشه نباید فیلدPathLenghConstraint .مقداردهی گردد 

 بایستبرای یک مرکز میانی خصوصی می :PathLenghConstraint = 0 

 بایستبرای یک مرکز میانی بیرونی می :PathLenghConstraint = 0 

 بایست: برای یک مرکز میانی دولتی میPathLenghConstraint = 1 

 بایست: برای یک مرکز میانی تابعه میPathLenghConstraint = 0 

 Name Constraintsالحاقیه  2-15-15

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
گذاری گواهی )فیلدهای     بایسنننت در نام  هایی اسنننت که می  این فیلد تعیین کننده محدودیت    

Subject  وSubject Alternative.اعمال گردد ) 

 باشد.استفاده از این فیلد مجاز نمی تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 Domain name / IP address /directoryName نوع

 حیاتی حیاتي/ غیر حیاتي

 .ردیگینماین فیلد مورد استفاده قرار  مقدار اجباري

 Policy Constraintsالحاقیه  2-15-11

 رزرو شده براي استفاده آینده شدهممنوع  بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

                                                 
1 Boolean 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 شرح فیلد
نگاشننت سننیاسننت را محدود کرده یا یک سننیاسننت قابل قبول در زنجیره گواهی را اجباری    

 .  دینمایم

 باشد.   استفاده از این فیلد مجاز نمی تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 OIDs نوع

 حیاتی   حیاتي/ غیر حیاتي

 .ردیگینماین فیلد مورد استفاده قرار  مقدار اجباري

 Extended Key Usageالحاقیه  2-15-12

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 .  ندکیماستفاده از یک گواهی را بر اساس یک کاربرد رمزنگاری محدود  شرح فیلد

 .  شودیمدارای هدف خاص استفاده  یهایگواهاین فیلد فق  برای  تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 OID نوع

 مقادیر پیشنهادی زیرحیاتی/ غیر حیاتی با توجه به  حیاتي/ غیر حیاتي

 موردی نیست مقدار اجباري

  مقدار پیشنهادي1

 

صدور  یک  سعه یافته کلید منطبق با نوع     گواهی الکترونیکیمرکز  ست از کاربردهای تو مجاز ا

 زیر استفاده نماید: به شکلگواهی و 

 id-kp-serverAuth {1 3 6 1 5 5 7 3 1} ( هاسروربرای احراز هویت  ) : Non Critical 

 id-kp-clientAuth {1 3 6 1 5 5 7 3 2} ( گیرندگانسرویس برای احرازهویت  ) : Non 

Critical 

 id-kp-codeSigning {1 3 6 1 5 5 7 3 3} (برای امضای کد) : Critical 

 id-kp-emailProtection {1 3 6 1 5 5 7 3 4} ( ست الکترونیک امن  : (برای گواهی پ

Non Critical 

 id-kp-OCSPSigning {1 3 6 1 5 5 7 3 9} (OCSP گواهی پاسخگوی) : Critical 

 id-kp-timestamping {1 3 6 1 5 5 7 3 8} (TSA گواهی) : Critical 

                                                 
تنها در صورت تایید مرکز دولتی صدور گواهی  Extended Key Usageبسته به کاربرد گواهی الکترونیکی، استفاده از مقادیر دیگر در الحاقیه  1

 باشد.الکترونیکی ریشه، بالمانع می
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 anyExtendedKeyUsage {2 5 29 37 0} ( افزاربرای هر نوع کاربرد و هر نوع نرم ) : 

Non Critical 

 CRL Distribution Point1الحاقیه 2-15-13

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
باطل شننده و همچنین مکان و روشننی که اطالعات مربوط به  یهایگواهنقطه انتشننار لیسننت 

 .ندکیمبه دست آورد، مشخ   توانیمباطل شده را  یهایگواه

 تفسیر و كاربرد
ست گواهی    شخ  نمودن محل توزیع لی شده از طریق یک  این فیلد جهت م شانی های باطل    ن

URI1گیرد.مورد استفاده قرار می 

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 URI, IA5String نوع

 غیر حیاتی حیاتي/ غیر حیاتي

 مقدار اجباري

جهت دسترسی به    URI نشانی ها وجود داشته باشد و با   بایست در کلیه گواهی این الحاقیه می

CRL در این الحاقیه فیلدهای . مقداردهی گرددReasons  وCRLIssuer  نباید وجود داشننته

 باشد.  

 Inibit Any Policyالحاقیه  2-15-14

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
سه ویژه       شنا ست که   { 0 32 29 5 2 }با مقدار  anyPolicyاین الحاقیه تعیین کننده این ا

 رود.های دیجیتال، بکار نمیدیگر گواهی هایجهت مطابقت صریح با سیاست

 باشد.استفاده از این فیلد مجاز نمی تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 OID نوع

                                                 

CDP 1 

2 Uniform Resource Identifier 
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 حیاتی حیاتي/ غیر حیاتي

 .ردیگینماین فیلد مورد استفاده قرار  مقدار اجباري

 Freshest CRLالحاقیه  2-15-15

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده كاربردبنا به  هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 .  شودیمفراهم  CRL deltaچگونه اطالعات  دینمایماین الحاقیه مشخ   شرح فیلد

 باشد.   استفاده از این فیلد مجاز نمی تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 URI نوع

 غیر حیاتی   حیاتي/ غیر حیاتي

 .ردیگینماین فیلد مورد استفاده قرار  اجباريمقدار 

 Authority Information Accessالحاقیه  2-15-16

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 باشد. نماید، اجباری میپشتیبانی می OCSPاین الحاقیه برای یک مرکز صدور گواهی که از پروتکل  توجه:

 شرح فیلد
فراهم  ا این الحاقیه چگونگی دسننترسننی به اطالعات و خدمات قابل ارائه صننادر کننده گواهی ر

 .دینمایم

 تفسیر و كاربرد
صادر کننده گواه     سترسی به اطالعات مربوط به  سرویس   یاین فیلد برای د ستفاده   OCSPو  ا

 .شودیم

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 URI نوع

 غیر حیاتی غیر حیاتيحیاتي/ 

 مقدار اجباري

ئه دهنده خدمات اعتبارسننننجی                برخ در این الحاقیه چنانچه یک مرکز صننندور گواهی ارا

(OCSP  شد، فیلد سه     می AccessMethod( با شنا ست با  شده   id-ad-ocspبای و مقداردهی 

 قرار داده شود.  OCSP Responder سرور نشانی AccessLocationفیلد  در
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 Subject Information Accessالحاقیه  2-15-17

 رزرو شده براي استفاده آینده ممنوع شده بنا به كاربرد هدف مشخص اختیاري اجباري

      

 

 شرح فیلد
سی به اطالعات و     ستر مربوط به گواهی را فراهم   یهاسیسرو این الحاقیه اطالعات الزم برای د

 .  دینمایم

 منع شده است. گواهی الکترونیکیمرکز صدور استفاده از این فیلد توس   تفسیر و كاربرد

 RFC5280 پذیرش استانداردهاي

 URI نوع

 غیر حیاتی   حیاتي/ غیر حیاتي

 این فیلد نباید مورد استفاده قرار گیرد.   مقدار اجباري
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 گواهي الكترونیكيكاربردها/انواع  3

های دیجیتال مورد اسنننتفاده در زیرسننناخت کلید عمومی انواع گواهیدر این بخش به معرفی کاربردها و یا    

 دهیم. پردازیم و هر یک را به طور مختصر شرح میکشور می

 هاي نهایيهاي موجودیتگواهي 0-1

هایی،   های دیجیتال موجودیت   در حال حاضنننر در زیر سننناخت کلید عمومی کشنننور، برای گواهی       های ن

 پردازیم.ها میکه در ادامه به آن است در نظر گرفته شدهی کاربردها/انواع

 1گواهي امضا 3-1-1

باشد که جهت امضای اسناد و    های نهایی میهای متعلق به موجودیتاین گواهی یکی از پرکاربردترین گواهی

 گیرد. مورد استفاده قرار می 1های الکترونیکی و همچنین احراز هویت کاربرانتراکنش

 3گواهي پست الكترونیكي امن 3-1-2

ست الکترونیکی امن، از طریق پروتکل   سطه امکان محرمانگی و امن کردن ایمیل را  S/MIMEگواهی پ  به وا

 سازد. رمزگذاری محتوای پیام و همچنین امضا نمودن آن فراهم می

 تیهو احرازگواهي  3-1-3

صرفا   ستفاده   تیاحراز هوهای در پروتکل تیاحراز هوجهت کاربرد  این گواهی  مبتنی بر کلید عمومی مورد ا

توان جهت ورود به سنننیسنننتم از طریق احراز هویت دو عامله   مثال از این گواهی می  به عنوان گیرد. قرار می

های متعلق به مایکروسافت استفاده نمود و در واقع با استفاده از یک در سیستم عامل، مبتنی بر کلید عمومی

 انجام داد. ا ( رLogonیستم )کارت هوشمند عملیات ورود به س

 

                                                 
1 CertificateDigital Signature  

2 Client Authentication 

3 Secure Email Certificate 
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 سرور يگواه 3-1-4

خاص  سرور معمول جهت انجام عملیات احراز هویت و همچنین تبادل کلید برای یک  به طور سرور  یگواه  

فاده قرار می   کاربرد مشنننخ  برای این نوع گواهی  مورد اسنننت و گواهی  SSL/TSLها گواهی  گیرد. دو 

DomainController باشد. می 

شانی مخت  یک  SSLگواهی  صالت یک     ( صادر می URLاینترنتی ) ن و  وب سرور شود و به منظور تضمین ا

ضمین ارتباط بین   شانی به عبارتی ت ست و همچنین ایجاد یک ارتباط     و وب ن شده ا سایتی که به آن مراجعه 

 رود.سایت به کار میاری شده بین برنامه مرورگر و وبذامن و رمزگ

 Domain) سننرورو در سننمت  Domainنیز جهت ورود به سننیسننتم در یک   DomainControllerگواهی 

Controller) گیرد و متناظر با گواهی مورد اسننتفاده قرار میMS SmartCard Logon در سننمت کاربر می

 باشد. 

 CodeSigningگواهي  3-1-5

 افزارهایینرم به ویژهی مختلف افزارهاجهت اطمینان از اصننالت و حفج جامعیت نرم Code Signingگواهی 

رود. بنابراین زمانی که    به کار می   Java Appletو  ActiveXشنننوند نظیر  که از طریق اینترنت منتشنننر می  

توانند نمایند، میرا دانلود می Code Signingافزار امضا شده با کلید خصوصی متناظر با گواهی      نرم ،کاربران

 ند. و نیز جامعیت آن مطمئن باش Sourceنسبت به محتوای 

 1گواهي مهر سازماني 3-1-6

 به عنوان تواندمیگواهی امضننای یک شننرکت یا سننازمان مورد اسننتفاده قرار گرفته و    به عنواناین گواهی 

برداری قرار گیرد و تفاوت آن با گواهی مهرسازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال مورد بهره    

ها صادر  ها و یا سازمان صادر شده ولی این گواهی برای شرکت   امضا این باشد که گواهی امضا برای اشخاص      

 گردد. شود و در واقع یک گواهی سازمانی محسوب میمی

                                                 
1 Organization Stamp 
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 گواهي مراكز صدور گواهي 0-1

 های متعلق به مراکز صدور گواهی عبارتند از:انواع گواهی

 :ریشه گواهی الکترونیکیگواهی متعلق به مرکز دولتی صدور  گواهي مركز ریشه 

 :گواهی متعلق به مراکز صدور گواهی میانی موجود در ساختار سلسله مراتبی       گواهي مراكز میاني

 1زیرساخت کلید عمومی کشور

 هاي وابسته به مراكز صدور گواهيگواهي 0-0

صدور    های متعلق به موجودیتانواع گواهی سته به یک مرکز  شرح داده   گواهی الکترونیکی های واب در ادامه 

 خواهد شد.

 (RA) ثبت ناماهي دفاتر گو 3-3-1

ست        ثبت نامگواهی متعلق به دفاتر  ضای درخوا صدور گواهی که جهت ام سته به یک مرکز  سمت  واب ها در 

RA گیرد. مورد استفاده قرار می 

 OCSP پاسخگوي گواهي 3-3-2

سخگوی  سرور گواهی متعلق به یک  سخ    OCSP پا ضای پا س  این     OCSPهای که جهت ام شده تو تنظیم 

 گیرد. مورد استفاده قرار می سرور

 2گواهي مراكز مهر زماني 3-3-3

اصننوال  مهر زمانی جهت دقیق نمودن ثبت زمان هنگام بایگانی مسننتندات و امضننای اسننناد تجاری از جمله  

توان به راحتی و به طور گیرد. با اسننتفاده از مهر زمانی، میها، مورد اسننتفاده قرار مینامهقراردادها و یا توافق

شده   اثبات نمود که دادهشفاف   شاره در مهر زمانی، تغییر داده ن های متناظر با یک مهر زمانی، از زمان مورد ا

                                                 

د از معرفی شده است. این سن "های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشورسیاست"انواع مراکز میانی صدورگواهی الکترونیکی در سند 1 

 باشد. سایت مرکز دولتی ریشه قابل دسترسی میطریق وب

2 Time Stamping Authority  
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است. گواهی مهر زمانی جهت انجام عملیات امضا در فرآیند مهر زمانی توس  مرکز مهر زمانی مورد استفاده     

 گیرد. قرار می
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   گواهي الكترونیكيگذاري نام 4

شد. به        گواهی الکترونیکیهر  صر به فرد با ساخت کلید عمومی منح ست که باید در یک زیر  دارای یک نام ا

شخ  برای نام    ست که یک روش م موجودیت را  هر نوع یگذارنامگذاری تعریف گردد که همین دلیل الزم ا

شد. این نام      شته با ستگاه را در بردا صادرکنندگان ی   اعم از حقیقی، حقوقی و د س  تمامی  ک گذاری باید تو

 زیرساخت کلید عمومی رعایت شود.

ملزم به ارائه آن    گواهی الکترونیکیصننندور زیرسننناخت کلید عمومی که مراکز     یها مؤلفه همچنین یکی از 

های صادر شده   سازی و بازیابی گواهی محلی برای ذخیره LDAP. ( است LDAP) یتورکریدا سرور  باشند یم

 ریگذانامکلید عمومی کشور تناظری آشکار بین مکانیزم   در زیرساخت  های باطل شده است.   و لیست گواهی 

ساختار درختواره   ست.       1-1وجود دارد که در بخش  LDAPگواهی الکترونیکی و  شده ا صیف  شکل زیر  تو

گواهی الکترونیکی صننادر شننده برای اشننخاص را در زیرسنناخت کلید عمومی کشننور  گذارینامسنناختار کلی 

 دهد.نمایش می
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 بر گواهی هر ،رصدو  زمان در که شود  تهیه قالب یک مطابق باید ابتدا از LDAP درختواره 1شمای  و یگذارنام

 کلید زیرسنناخت LDAP درختوارهشننمای  ابتدا بخش این در .گیرد قرار خود مربوط به دایرکتوری روی

شور  عمومی  پایه بر نهایی هایموجودیت و گواهی صادرکنندگان  یگذارنام نحوه آن متعاقب و شده  ارائه ک

 .شد خواهد تعریف مذکور درختواره

شمای   رعایت به ملزم الکترونیکی موجود در زیرساخت کلید عمومی کشور   مراکز صدور گواهی  تمامی :توجه

 کلی قالب که مصوب  گذارینام روش رعایت؛ همچنین باشند یم توصیف شده در این سند    LDAP درختواره

ستند  این در آن ست  شده  ارائه م  گواهی و صادرکنندگان  از گواهی اعم مختلف هایگواهی انواع صدور  در ا

 باشد.کشور الزم و ضروری می عمومی کلید زیرساخت در نهایی هایموجودیت

                                                 
1 Schema 
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 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 LDAP درختوارهشماي  1-1

 در زیرساخت کلید عمومی کشور نمایش داده شده است. LDAPدر شکل زیر ساختار کامل درختواره 

IR

G2

Trusted 
RootCA

Intermedi
ate CA

Level1 Level2 Level3 Level4

End 
Entitiy

Level1

Governmental

OU1

OU2 
[Optional

]

OU3 
[Optional

]

OU4 
[Optional

]

non-Governmental

OU1

OU2 
[Optional

]

OU3 
[Optional

]

OU4 
[Optiona

l]

unaffiliated

Level2

Governmental

OU1

OU2 
[Optional

]

OU3 
[Optional

]

OU4 
[Optional

]

non-Governmental

OU1

OU2 
[Optional

]

OU3 
[Optional

]

OU4 
[Optional

]

unaffiliated

Level3

Governmental

OU1

OU2 
[Optional

]

OU3 
[Optional

]

OU4 
[Optional

]

non-Governmental

OU1

OU2 
[Optional

]

OU3 
[Optional

]

OU4 
[Optional

]

unaffiliated

Level4

Governmental

OU1

OU2 
[Optional

]

OU3 
[Optional

]

OU4 
[Optional

]

non-Governmental

OU1

OU2 
[Optional

]

OU3 
[Optional

]

OU4 
[Optional

]

unaffiliated

G3
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 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 LDAPدرختواره هاي اصلي گره 4-1-1

، شننکل گرفته اسننتمختلف  الکترونیکی هایگواهی گذارینام بر اسنناس نحوه که LDAP درختواره سنناختار

 .است شده داده توضیح ی موجود در این ساختارهااز گره یک هر ادامه در. شودمی تعریف فوق شکل مطابق

 (C 1نام كشور:گره اول ) 4-1-1-1

سمت  این شور ایران می    متناظر با ق ساخت کلید عمومی ک شد و معادل با فیلد  زیر گذاری گواهی در نام Cبا

 در نظر گرفته شده است "ISO3166 ،"IRالکترونیکی است. مقدار این فیلد بر اساس استاندارد 

 (2DC: )نوع سلسله مراتب گره دوم 4-1-1-2

الزم به ذکر اسننت که شننود. در نظر گرفته می متناظر با نوع سنناختار سننلسننله مراتبی درختواره دوم سننطح

سازگار   G2. ساختار  است تشکیل شده    G3و  G2زیرساخت کلید عمومی کشور از دو ساختار سلسله مراتبی      

ست و   SHA1 0ساز درهمبا تابع  شتیبانی   ساز درهمکه از این تابع  افزارهایینرمو  افزارهاسخت در  تواندمیا پ

ساختار    نمایندمی ستفاده قرار گیرد.  سازگار با تابع   G3مورد ا سطح   SHA2 ساز درهمنیز  بوده و جهت ارائه 

 شده است.  بینیپیشامنیت باالتر 

ی گواهی الکترونیکی مراکز صدور گواهی میانی منطبق با  گذارالزم به ذکر است که نوع سلسله مراتب در نام   

 گردد. لحاظ می 1-0-1بخش 

 (DC:  نوع گواهيگره سوم ) 4-1-1-3

گواهی مرکز دولتی صننندور گواهی الکترونیکی ریشنننه   تواند مینوع گواهی اسنننت که  متناظر با   این بخش 

(Trusted RootCA( گواهی مراکز میانی ،)Intermediate CA و گواهی )هایموجودیت ( نهاییEnd Entity )

شد.   شه در دایرکتوری    با صدور گواهی الکترونیکی ری  Trusted RootCAبه عبارت دیگر گواهی مرکز دولتی 

صدور گواهی میانی و گواهی  شده برای    های قرار گرفته و گواهی)های( مرتب  با مرکز  های موجودیتصادر 

 قرار خواهند گرفت.  End Entityو  Intermediate CAترتیب در ذیل دایرکتوری هنهایی ب

                                                 
1 Country Attribute of LDAP Schema 

2 Domain Component Atrribute  of LDAP Schema 

3 Hash Function 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 (DC:  چهارم )سطح اطمینانگره  4-1-1-4

شور       ساخت کلید عمومی ک سطوح اطمینان چهارگانه زیر شد میاین گره متناظر با  ست که   .با الزم به ذکر ا

در نظر  1-0-1گذاری گواهی الکترونیکی مراکز صنندور گواهی میانی منطبق با بخش سننطح اطمینان در نام

 شود.گرفته می

 (O 1سازمان:گره پنجم ) 4-1-1-5

سازمانی که  بخش این ست،     متناظر با نوع  سته ا شد میمالک گواهی به آن واب  یهاسازمان حالت  0و در  با

 خاص وابستگی عدم صورت در و 2(Non Governmental) غیردولتی یهاسازمان  ،Governmental)( یدولت

  .شودمینظر گرفته  در  Unaffiliatedت صور به موجودیت

 (OU1 3سطح اول واحد سازماني:) ششم گره 4-1-1-6

 .باشدمی سازمانی ساختار اول سطح متناظر با واحد سازمانی دراین بخش 

 (OU2دوم واحد سازماني:  سطح) هفتمگره  4-1-1-7

 .باشدمی سازمانی دوم ساختار این بخش متناظر با واحد سازمانی در سطح

 (OU3سطح سوم واحد سازماني: ) گره هشتم 4-1-1-8

 .باشدمی سازمانی سوم ساختار این بخش متناظر با واحد سازمانی در سطح

 ( OU4سطح چهارم واحد سازماني: ) گره نهم 4-1-1-9

 .باشدمی سازمانی چهارم ساختار این بخش متناظر با واحد سازمانی در سطح

                                                 
1 Organization Attribute of LDAP Schema 

 یگواه صدور مراکز یدهمانسا"به دستورالعمل اجرایی دولتی و غیر دولتی های سازمان بندیدستهجهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه  1

 منتشر شده در وب سایت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مراجعه نمایید.   "یانیم یکیالکترون

3 Organization Unit of LDAP Schema 
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 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 گواهيمالك صفات  4-1-2

 (CNنام گواهي )  4-1-2-1

 تعریف 1-1و منطبق با بخش  گواهی نوع به توجه باشد که با گواهی به التین مینام و مشخصات رایج مالک   

 خواهد شد.

 (Tعنوان و سمت موجودیت ) 4-1-2-2

سازمان    حقیقی افراد گواهی برای سته به  سمت  دولتی/غیر دولتی این یهاواب شامل     تکمیل ق شد و  خواهد 

های همچنین جهت تمییز گواهی شخ  حقیقی و حقوقی در گواهیباشد. عنوان یا سمت فرد در سازمان می

گیرد. بعنوان مثال برای ، این فیلد مورد استفاده قرار می CodeSigningو  پست الکترونیکی امن  ،احراز هویت

 گردد. می Non Individualترونیکی امن متعلق به شخ  حقوقی مقدار فیلد مزبور، یک گواهی پست الک

 (GIVENNAMEنام موجودیت ) 4-1-2-3

شود )این صفت فق  برای گواهی متعلق به اشخاص    می آورده قسمت  این در فارسی  به گواهی دارنده فرد نام

  (.شودمقداردهی می

 (SURNAMEنام خانوادگي موجودیت ) 4-1-2-4

شود )این صفت فق  برای گواهی متعلق به آورده می قسمت این در فارسی به گواهی دارنده فرد خانوادگی نام

 شود(.اشخاص مقداردهی می

 (SERIALNUMBERشناسه ملي ) 4-1-2-5

شخاص، این در گواهی سه   با مطابق صفت  های متعلق به ا متعلق  یهایدر گواهگواهی و  دارنده فرد ملی شنا

.شودها( تکمیل میها این صفت مطابق با شناسه ملی اشخاص حقوقی )شناسه ملی شرکتبه سازمان
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 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 

 هاي نهایيگذاري گواهي موجودیتنام 1-1

 گذاري گواهي امضا نام 4-2-1

 گذاری گواهی امضای متعلق به اشخاص حقیقی آورده شده است.در جدول زیر نحوه نام

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

Governmental 

 برای متقاضی بخش دولتی :Governmental 

  :برای متقاضی بخش غیر دولتیNon-Governmental 

  :برای متقاضی مستقلUnaffiliated 
Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and 

Trade 
Organization Unit 1  

Organizational Unit 

(OU) 
3 

ICeCD Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit 

(OU) 
4 

Deputy Of PKI Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit 

(OU) 
5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit 

(OU) 
6 

 organizationIdentifier  7 )اختیاری( شناسه ملی سازمان 27109

Expert نقش یا سمت متقاضی در سازمان Title (T) 8 
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 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

Ali Hasani [Sign] 
Name Family [Sign] 

 Common Name (CN) 9 

 GIVENNAME (G) 10 نام متقاضی علی

 SURNAME (SN) 11 نام خانوادگی متقاضی حسنی

 SERIALNUMBER 12 کد )شناسه( ملی متقاضی 2721664109

AliHasani@domain.com 

 
 Email (E) 13 پست الکترونیکی متقاضی )اختیاری(

Tehran )نام استان )اختیاری State Name (S) 14 

 LocalityName (L) 15 نام شهرستان )اختیاری( -

 

 توصیف شده است.  2-1-1 گذاری آن در بخشباشد که نحوه نامهمان گواهی مهرسازمانی میالزم به ذکر است که گواهی امضای اشخاص حقوقی در واقع 

نیز فقط براي اشخاص وابسته مقداردهي شده و  Titleمقداردهي شود. فیلد  تواندميو بسته به چارت سازماني تا چهار سطح  گرددميدهي فقط براي اشخاص وابسته مقدار OU لدیف توجه:

ط براي اشخاص وابسته مقداردهي فقنیز  organizationIdentifierفیلد آنرا حداكثر تا سه سطح مقداردهي نمود.  توانيمچنانچه یك كاربر داراي چند نقش یا سمت در یك سازمان باشد، 

 شود.مي

 

 

 

 

mailto:AliHasani@domain.com
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 گذاري گواهي احراز هویتنام 4-2-2

 گذاری گواهی احراز هویت متعلق به اشخاص حقیقی آورده شده است.نحوه نام در جدول زیر

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

Governmental 

 برای متقاضی بخش دولتی :Governmental 

  :برای متقاضی بخش غیر دولتیNon-Governmental 

  :برای متقاضی مستقلUnaffiliated 
Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and 

Trade 
Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

Iran Center for e-commerce 

Development 
Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

Deputy Of PKI Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

 organizationIdentifier 7 )اختیاری( شناسه ملی سازمان 27109

Expert نقش یا سمت متقاضی در سازمان Title (T) 8 

Ali Hasani [Sign] Name Family [Auth] Common Name (CN) 9 

 GIVENNAME (G) 10 نام متقاضی علی

 SURNAME (SN) 11 نام خانوادگی متقاضی حسنی

 SERIALNUMBER 12 کد )شناسه( ملی متقاضی 2721664109
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 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

AliHasani@domain.com 

 
 Email (E) 13 )اختیاری(  پست الکترونیکی متقاضی

Tehran )نام استان )اختیاری State Name (S) 14 

 LocalityName (L) 15 نام شهرستان )اختیاری( -

 

نیز فقط براي اشخاص وابسته مقداردهي شده و  Titleمقداردهي شود. فیلد  تواندميو بسته به چارت سازماني تا چهار سطح  گرددميدهي فقط براي اشخاص وابسته مقدار OU لدیف توجه:

ط براي اشخاص وابسته مقداردهي فقنیز  organizationIdentifierفیلد آنرا حداكثر تا سه سطح مقداردهي نمود.  توانيمچنانچه یك كاربر داراي چند نقش یا سمت در یك سازمان باشد، 

 شود.مي

 

 هویت متعلق به اشخاص حقوقی آورده شده است.گذاری گواهی احراز در جدول زیر نحوه نام

 

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

Governmental 

 برای متقاضی بخش دولتی :Governmental 

  :برای متقاضی بخش غیر دولتیNon-Governmental Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and 

Trade 
Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

ICeCD Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

-- Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

mailto:AliHasani@domain.com
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 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

Non Individual Non Individual Title (T) 7 

ICeCD [Auth] Organization Unit1  [Auth]  Common Name (CN) 8 

 SERIALNUMBER 9 (سه ملی شخ  حقوقی )شناسه ملی سازمانشنا 27109

- 

 
 Email (E) 10 سازمان )اختیاری(پست الکترونیکی 

Tehran )نام استان )اختیاری State Name (S) 11 

 LocalityName (L) 12 )اختیاری(نام شهرستان  -

 

 گذاري گواهي پست الكترونیكي امننام 4-2-3

 گذاری گواهی پست الکترونیکی متعلق به اشخاص حقیقی آورده شده است.در جدول زیر نحوه نام

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

Governmental 
 برای متقاضی بخش دولتی :Governmental 

  :برای متقاضی بخش غیر دولتیNon-Governmental 
Organization (O) 2 

                                                 
 باشد. یکی از سطوح واحد سازمانی مندرج در گواهی می، CNدر فیلد  Organization Unitهای متعلق به اشخاص حقوقی مراد از برای گواهی 1
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 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

  :برای متقاضی مستقلUnaffiliated 

Ministry of Industry Mine and Trade Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

ICeCD Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

Deputy Of PKI Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

 organizationIdentifier  7 )اختیاری( شناسه ملی سازمان 27109

Expert نقش یا سمت متقاضی در سازمان Title (T) 8 

Ali Hasani [Email] Name Family [Email] Common Name (CN) 9 

 GIVENNAME (G) 10 نام متقاضی علی

 SURNAME (SN) 11 نام خانوادگی متقاضی حسنی

 SERIALNUMBER 12 کد )شناسه( ملی متقاضی 2721664109

AliHasani@domain.com 

 
 Email (E) 13 پست الکترونیکی متقاضی

Tehran )نام استان )اختیاری State Name (S) 14 

 LocalityName (L) 15 نام شهرستان )اختیاری( -

 

mailto:AliHasani@domain.com
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 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

نیز فقط براي اشخاص وابسته مقداردهي شده و  Titleمقداردهي شود. فیلد  تواندميو بسته به چارت سازماني تا چهار سطح  گرددميدهي فقط براي اشخاص وابسته مقدار OU لدیف توجه:

ط براي اشخاص وابسته مقداردهي فقنیز  organizationIdentifierفیلد آنرا حداكثر تا سه سطح مقداردهي نمود.  توانيمچنانچه یك كاربر داراي چند نقش یا سمت در یك سازمان باشد، 

 شود.مي

 متعلق به اشخاص حقوقی آورده شده است.پست الکترونیکی گذاری گواهی در جدول زیر نحوه نام

 

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

Governmental 

 برای متقاضی بخش دولتی :Governmental 

  :برای متقاضی بخش غیر دولتیNon-Governmental 

 

Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and 

Trade 
Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

ICeCD Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

-- Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

Non Individual Non Individual Title (T) 7 

ICeCD [Email] Organization Unit  [Email]  Common Name (CN) 8 

 SERIALNUMBER 9 (حقوقی )شناسه ملی سازمانشناسه ملی شخ   27109

ICeCD@Domain.com 

 
 Email (E) 10 پست الکترونیکی سازمان 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

Tehran )نام استان )اختیاری State Name (S) 11 

 LocalityName (L) 12 شهرستان )اختیاری(نام  -

 

 CodeSigningگذاري گواهي نام 4-2-4

 متعلق به اشخاص حقیقی آورده شده است. CodeSigningگذاری گواهی در جدول زیر نحوه نام

 

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

Governmental 

  :برای متقاضی بخش دولتیGovernmental  

  :برای متقاضی بخش غیر دولتیNon-Governmental 

  :برای متقاضی مستقلUnaffiliated 

Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and 

Trade 
Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

ICeCD Organization Unit 2 (اختیاری)  Organizational Unit (OU) 4 

Deputy Of PKI Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

 organizationIdentifier  7 )اختیاری( شناسه ملی سازمان 27109

Expert نقش یا سمت متقاضی در سازمان Title (T) 8 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

AlisHasani [CS] <Code Signer Name><Optional Number> [CS] Common Name (CN) 9 

 GIVENNAME (G) 10 نام متقاضی علی

 SURNAME (SN) 11 نام خانوادگی متقاضی حسنی

 SERIALNUMBER شناسه ملی شخ  حقیقی  2721664109
12 

 

-- 

 
 Email (E) 13 پست الکترونیکی شخ  )اختیاری(

 State Name (S) نام استان )اختیاری( --

 
14 

 LocalityName (L) 15 نام شهرستان )اختیاری( --

 

نیز فقط براي اشخاص وابسته مقداردهي شده و  Titleمقداردهي شود. فیلد  تواندميو بسته به چارت سازماني تا چهار سطح  گرددميدهي فقط براي اشخاص وابسته مقدار OU لدیف توجه:

ط براي اشخاص وابسته مقداردهي فقنیز  organizationIdentifierفیلد آنرا حداكثر تا سه سطح مقداردهي نمود.  توانيمچنانچه یك كاربر داراي چند نقش یا سمت در یك سازمان باشد، 

 شود.مي
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 متعلق به اشخاص حقوقی آورده شده است. CodeSigningگذاری گواهی در جدول زیر نحوه نام

 

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

Governmental 
  :برای متقاضی بخش دولتیGovernmental  

  :برای متقاضی بخش غیر دولتیNon-Governmental Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and 

Trade 
Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

ICeCD Organization Unit 2 (اختیاری)  Organizational Unit (OU) 4 

-- Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

Non Individual Non Individual Title (T) 7 

ICeCD [CS] <Organization Unit><Optional Number> [CS] Common Name (CN) 8 

 SERIALNUMBER  (سازمان شناسه)حقوقی شناسه ملی شخ   27109
9 

 

-- 

 
 Email (E) 10 )اختیاری( حقوقی پست الکترونیکی شخ 

 State Name (S) نام استان )اختیاری( --

 
11 

 LocalityName (L) 12 نام شهرستان )اختیاری( --
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 گذاري گواهي سرورنام 4-2-5

 مشخصه مقدار مثال
Sr. 

No. 

IR IR Country (C) 1 

Governmental  

 برای متقاضی بخش دولتی :Governmental  

  :برای متقاضی بخش غیر دولتیNon-Governmental 

  :برای متقاضی مستقلUnaffiliated 

Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and 

Trade 
Organization Unit 1 1 Organizational Unit (OU) 3 

ICeCD Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

Deputy Of PKI Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

www.Sample.com 

  برای گواهیSSL/TLS:  نشانیURL سرور 

  برای گواهیDomain Controller : 

     Domain Controller Machine Name: DNS 

 

 

Common Name (CN) 7 

 SERIALNUMBER حقیقی مالک سرور )اختیاری(حقوقی/شناسه ملی شخ   2721664109
8 

 

                                                 
 .اشخاص حقیقی اختیاری است سرور متعلق به  برای OUدرج  1
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 مشخصه مقدار مثال
Sr. 

No. 

-- 

 
 Email (E) 9 پست الکترونیکی شخ  حقوقی/حقیقی مالک سرور )اختیاری( 

 State Name (S) نام استان )اختیاری( --

 
10 

 LocalityName (L) 11 نام شهرستان )اختیاری( --

 

 گواهي مهر سازمانيگذاري نام 4-2-6

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

Governmental 

  بخش دولتیبرای متقاضی :Governmental  

  :برای متقاضی بخش غیر دولتیNon-Governmental Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and Trade Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

ICeCD Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

-- Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

ICeCD [Stamp] Organization Unit [Stamp]  Common Name (CN) 7 

27109 

 
 SERIALNUMBER 8 (سه ملی شخ  حقوقی )شناسه ملی سازمانشنا
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

-- 

 
 Email (E) 9 پست الکترونیکی شخ  حقوقی )اختیاری( 

 State Name (S) نام استان )اختیاری( --

 
10 

 LocalityName (L) 11 نام شهرستان )اختیاری( --
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 گذاري گواهي مراكز صدور گواهينام 1-0

 گواهي مركز ریشهگذاري نام 4-3-1

 .Sr. No مشخصه G2در ساختار  مقدار G3مقدار در ساختار 

IR IR Country (C) 1 

I.R.Government I.R.Government Organization (O) 2 

Root CA Root CA Organization Unit (OU) 3 

Islamic Republic of Iran Root CA-G3 Islamic Republic of Iran Root CA Common Name (CN) 4 

 میانيگواهي مراكز گذاري نام 4-3-2

 مشخصه مقدار مثال
Sr. 

No. 

IR IR Country (C) 1 

Governmental 

 برای سازمان دولتی :Governmental  

  :برای سازمان غیر دولتیNon-Governmental Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and Trade Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

Iran Center for e-Commerce Developing Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

General CA Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری)  Organizational Unit (OU) 6 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 مشخصه مقدار مثال
Sr. 

No. 

General Govermental Intermediate Silver CA - G2 

[CA Name] [Govermental, External, Private, Dependent] 

Intermediate [Assurance Level]1 CA [Optional Number] - G 

[2|3]2 
Common Name (CN) 7 

-- 

 
 Email (E) 8 پست الکترونیکی مرکز صدور گواهی )اختیاری( 

 StateName 9 نام استان )اختیاری( --

 هاي وابسته به مراكز صدور گواهيگذاري گواهينام 1-1

 ثبت نامگذاري گواهي دفاتر نام 4-4-1

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

I.R.Government 

 برای سازمان دولتی :Governmental  

  :برای سازمان غیر دولتیNon-Governmental Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and Trade Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

                                                 
1 Assurance Level : Bronze | Silver | Gold | Platinum 

2 G2: Hierarchy Generation 2 : SHA1 Compatibile or  G3: Hierarchy Generation 3 : SHA2 Compatible 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

Iran Center for e-Commerce Developing Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

General RA Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- 

 
Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

-- 
 )اختیاری( RAنام متصدی 

 
GIVENNAME (G) 7 

-- 
 )اختیاری( RAنام خانوادگی متصدی 

 
SURNAME(SN) 8 

General. RA 1 [RA Name]. RA [Optional Number] Common Name (CN) 9 

27109 

 
 RA ID SERIALNUMBER 10تواند شناسه ملی شخ  حقوقی متعلق به دفتر ثبت نام باشد: می

 StateName 11 نام استان )اختیاری( --

 LocalityName 12 نام شهرستان )اختیاری( --

 

 OCSPپاسخگوي  گذاري گواهينام 4-4-2

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

I.R.Government 

 برای سازمان دولتی :Governmental  

  :برای سازمان غیر دولتیNon-Governmental Organization (O) 2 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

Ministry of Industry Mine and Trade Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

Iran Center for e-Commerce Developing Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

General CA Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

General CA OCSP Responder 2 [CA Name] OCSP Responder [Optional Number] Common Name (CN) 7 

 1گذاري گواهي مركز مهر زمانينام 4-4-3

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

IR IR Country (C) 1 

I.R.Government 

 برای سازمان دولتی :Governmental  

  :برای سازمان غیر دولتیNon-Governmental Organization (O) 2 

Ministry of Industry Mine and Trade Organization Unit 1  Organizational Unit (OU) 3 

Iran Center for e-Commerce Developing Organization Unit 2 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 4 

General CA Organization Unit 3 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 5 

-- Organization Unit 4 (اختیاری) Organizational Unit (OU) 6 

General TSA [Time Stamping Authority Name] TSA  Common Name (CN) 7 

-- 

 
 Email (E) 8 پست الکترونیکی مرکز مهرزمانی )اختیاری( 

                                                 
1 Time Stamping Authority 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 .Sr. No مشخصه مقدار مثال

27109 

 
 SERIALNUMBER 9 شناسه ملی شخ  حقوقی )اختیاری(

- 

 
 StateName 10 نام استان )اختیاری(

 LocalityName 11 نام شهرستان )اختیاری( -
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 هاي دیجیتالپروفایل انواع گواهي 5

 هاي نهایيگواهي موجودیتپروفایل  5-1

 پروفایل گواهي امضا 5-1-1

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد.   به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption  
or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name مقداردهی گردد.  1-1-1منطبق با بخش 

1024 or 2048 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryption 
or 

 sha256WithRSAEncryption 

Issuer Signature 

Extensions 

c=no* ; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
Authority key identifier 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
subject key identifier 

c=yes* ; digitalSignature, nonRepudiation key usage 
Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2)  Extended key usage 
Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID }  

 Certificate policies . گردد مقداردهی 1-13-1منطبق با بخش 

Not Present Policy Mapping 
Not Present subject Alternative Name 
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

Not Present Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 

 پشتیبانی نماید: OCSPمرکز میانی از پروتکل  چنانچه

c=no; pointer to OCSP Responder       
 Authority Information Access 

c = no;  
 مقداردهی گردد. مثال: 10-13-1منطبق با بخش  ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL=http://server1.name.com/Repository/caname.crl 

CRL Distribution Points 

* C=yes: Critical Extension 

* C=no: Non Critical Extension 

 پروفایل گواهي پست الكترونیكي امن 5-1-2

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 
or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name مقداردهی گردد.  1-1-1منطبق با بخش 

1024 or 2048 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 

Extensions 
c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
 .دمقداردهی گرد 1-13-1منطبق با بخش 

Authority key identifier 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
 .دمقداردهی گرد 1-13-1منطبق با بخش 

subject key identifier 

c=yes; digitalSignature, Key encipherment, nonRepudiation 

 key usage 

c=yes; emailProtection Extended key usage 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

SMIME   1Netscape Cert Type 

Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID }  

 Certificate policies . مقداردهی گردد 1-13-1منطبق با بخش 

Not Present Policy Mapping 
Subscriber's email addresses: rfc822Name format subject Alternative Name 
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
Not Present Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 

 پشتیبانی نماید: OCSPمرکز میانی از پروتکل  چنانچه

c=no; pointer to OCSP Responder       
Authority Information Access 

c = no;  
 مقداردهی گردد. مثال: 10-13-1منطبق با بخش ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL=http://server1.name.com/Repository/caname.crl 

CRL Distribution Points 

 تیهو احرازپروفایل گواهي  5-1-3

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name مقداردهی گردد. 1-1-1منطبق با بخش 

1024 or 2048 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryption 

or  

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 

Extensions 

                                                 

افزارهایی که از تعریف نشده است. وجود این الحاقیه برای نرم RFC5280باشد و در میNetscapeهای معرفی شده توس  این الحاقیه از جمله الحاقیه1 

 باشد. کنند الزم میآن پشتیبانی می
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
 .دمقداردهی گرد 1-13-1منطبق با بخش 

Authority key identifier 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
 .دمقداردهی گرد 1-13-1منطبق با بخش 

subject key identifier 

c=yes; digitalSignature, nonRepudiation key usage 
c=yes; 

Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2) 

Smart Card Logon (1.3.6.1.4.1.311.20.2.2) 
Extended key usage 

Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID }  

 Certificate policies . مقداردهی گردد 1-13-1منطبق با بخش 

Not Present Policy Mapping 
 :  SmartCard Logonبرای گواهی 

 

Other Name: Principal Name= (UPN).  

For example: UPN = user1@name.com 

The UPN OtherName OID is : "1.3.6.1.4.1.311.20.2.3" 

The UPN OtherName value: Must be ASN1-encoded UTF8 

string  

subject Alternative Name 

Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
Not Present Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 

 پشتیبانی نماید: OCSPمرکز میانی از پروتکل  چنانچه

c=no; pointer to OCSP Responder       
Authority Information Access 

c = no;  
 مثال: مقداردهی گردد. 10-13-1منطبق با بخش  ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL=http://server1.name.com/Repository/caname.crl 

CRL Distribution Points 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 پروفایل گواهي مهر سازماني 5-1-4

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name .گردد مقداردهی  2-1-31با بخش  منطبق

1024 or 2048 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 

Extensions 
c=no ; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
Authority key identifier 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
subject key identifier 

c=yes ; digitalSignature, nonRepudiation key usage 
Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID } 

 Certificate policies .مقداردهی گردد 1-13-1منطبق با بخش 

Not Present Policy Mapping 
Not Present subject Alternative Name 
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
Not Present Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 

 پشتیبانی نماید: OCSPمرکز میانی از پروتکل  چنانچه

c=no; pointer to OCSP Responder 
Authority Information Access 

c = no; 
 : مقداردهی گردد. مثال 10-13-1منطبق با بخش  ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL=http://server1.name.com/Repository/caname.crl 

CRL Distribution Points 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 سرورپروفایل گواهي  5-1-5

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name قداردهی گردد. م 5-1-1منطبق با بخش 

1024 or 2048 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 

Extensions 
c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
 د(مقداردهی گرد 1-13-1)منطبق با بخش 

Authority key identifier 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
 د(مقداردهی گرد 1-13-1)منطبق با بخش 

subject key identifier 

c=yes; Digital Signature, Key Encipherment  key usage 
c=no; 

Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2)  

Server Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.1) 
Extended key usage 

Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID }  

 Certificate policies . مقداردهی گردد 1-13-1منطبق با بخش 

Not Present Policy Mapping 
c=no;  

 یبرای گواه SSL  نشانی :سرورسمت URL قالبدر  سرور IA5 String 

  سرور برای گواهی Domain Controller:       صر سه منح ر سرو  به فردشنا

r Domain Controlle(GUID1) :دامنهم نا (DNS متعلق به )سرور 

subject Alternative Name 

                                                 
1 globally unique identifier 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

 : Domain Controllerمثال: برای گواهی 

Other Name: 1.3.6.1.4.1.311.25.1 = ac 4b 29 06 aa d6 5d 4f a9 9c 

4c bc b0 6a 65 d9  

DNS Name=server1.Domain.com  
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
Not Present Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 

 پشتیبانی نماید: OCSPمرکز میانی از پروتکل  چنانچه

c=no; pointer to OCSP Responder      
Authority Information Access 

c = no;  
 مقداردهی گردد. مثال: 10-13-1منطبق با بخش  ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL=http://server1.name.com/Repository/caname.crl 

CRL Distribution Points 

DomainController Certificate Template Name 

 CodeSigningپروفایل گواهي  5-1-6

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name مقداردهی گردد.  1-1-1منطبق با بخش 

1024 or 2048 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryptionl 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 

Extensions 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
 د(مقداردهی گرد 1-13-1)منطبق با بخش 

Authority key identifier 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
subject key identifier 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

 د(مقداردهی گرد 1-13-1)منطبق با بخش 

c=yes; Digital Signature, nonRepudiation key usage 
c=yes; id-kp-codeSigning {1 3 6 1 5 5 7 3 3} Extended key usage 
Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID }  

 Certificate policies . مقداردهی گردد 1-13-1ش منطبق با بخ

Not Present Policy Mapping 
Not Present subject Alternative Name 
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
Not Present Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 

 پشتیبانی نماید: OCSPمرکز میانی از پروتکل  چنانچه

c=no; pointer to OCSP Responder      
Authority Information Access 

c = no;  
 مقداردهی گردد. مثال: 10-13-1منطبق با بخش  ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL=http://server1.name.com/Repository/caname.crl 

CRL Distribution Points 

 پروفایل گواهي مراكز صدور گواهي 5-1

 ریشه پروفایل گواهي مركز 5-2-1

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Same as the Subject Distinguished Name. Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name گردد. مقداردهی می 1-0-1منطبق با بخش 

 2048 or 4096 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

Extensions 

Not Present Authority key identifier 
c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
 د(گردمقداردهی می 1-13-1)منطبق با بخش 

subject key identifier 

c=yes; digitalSignature, keyCertSign, cRLSign  key usage 
Not Present Extended key usage 
Not Present Private key usage period 
 Not Present Certificate policies 
Not Present Policy Mapping 
Not Present subject Alternative Name 
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
c=yes; cA=True; no path length constraint Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 
Not Present Authority Information Access 
Not Present CRL Distribution Points 

 پروفایل گواهي مراكز میاني 5-2-2

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name گردد. مقداردهی می 1-0-1منطبق با بخش 

2048 or 4096 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 

Extensions 
 c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
 د(گردمقداردهی می 1-13-1)منطبق با بخش 

Authority key identifier 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
 د(گردمقداردهی می 1-13-1)منطبق با بخش 

subject key identifier 

c=yes; digitalSignature, keyCertSign, cRLSign  key usage 
Not Present Extended key usage 
Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID }  

 Certificate policies . مقداردهی گردد 1-13-1منطبق با بخش 

Not Present Policy Mapping 
Not Present subject Alternative Name 
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
c=yes; CA = True, pathLenConstraints 0 or 1 depending on sub-

CA 

 گردد.مقداردهی می 1-13-1منطبق با بخش 
Basic Constraints 

Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 
Not Present Authority Information Access 
c = no;  

 مقداردهی گردد. مثال: 10-13-1منطبق با بخش  ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL= http://crl.rca.gov.ir/irica.crl 

CRL Distribution Points 

 گواهيهاي وابسته به مراكز صدور پروفایل گواهي 5-0

 ثبت نامپروفایل گواهي دفاتر  5-3-1

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name مقداردهی گردد.  1-1-1منطبق با بخش 

1024 or 2048 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 

Extensions 
 c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
 د(گرد مقداردهی 1-13-1)منطبق با بخش 

Authority key identifier 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
 (گرددمقداردهی  1-13-1)منطبق با بخش 

subject key identifier 

c=yes; digitalSignature, nonRepudiation  key usage 
Not Present Extended key usage 
Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID }  

 Certificate policies . مقداردهی گردد 1-13-1منطبق با بخش 

Not Present Policy Mapping 
Not Present subject Alternative Name 
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
Not Present Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 
Not Present Authority Information Access 
c = no;  

 مقداردهی گردد. مثال: 10-13-1منطبق با بخش  ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL=http://server1.name.com/Repository/caname.crl 

CRL Distribution Points 

 OCSP پاسخگوي پروفایل گواهي 5-3-2

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name مقداردهی گردد.   1-1-31منطبق با بخش 

1024 or 2048 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 

Extensions 

 c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
 د(گرد مقداردهی 1-13-1)منطبق با بخش 

Authority key identifier 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
 (گرددمقداردهی  1-13-1)منطبق با بخش 

subject key identifier 

c=yes; digitalSignature, nonRepudiation  key usage 
c=yes; id-kp-OCSPSigning {1 3 6 1 5 5 7 3 9} Extended key usage 
Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID }  

 Certificate policies . مقداردهی گردد 1-13-1منطبق با بخش 

Not Present Policy Mapping 
Not Present subject Alternative Name 
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
Not Present Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 
Not Present Authority Information Access 
c = no;  

 مقداردهی گردد. مثال: 10-13-1منطبق با بخش  ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL=http://server1.name.com/Repository/caname.crl 

CRL Distribution Points 

 پروفایل گواهي مراكز مهر زماني 5-3-3

Value Field 

V3 Version 
 Serial Number باشد. به فردبایست منحصر برای هر گواهی می

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 

Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer Issuer Distinguished Name 
 UTC Validity Period قالبدوره اعتبار گواهی در 

 Subject Distinguished Name مقداردهی گردد.  0-1-1منطبق با بخش 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

 1024 or 2048 bit RSA key modulus, rsaEncryption 
Subject Public Key 

Information 
Not Present Issuer Unique Identifier 
Not Present Subject Unique Identifier 

sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature 

Extensions 
 c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Organization CA’s public key information) 
 د(گرد مقداردهی 1-13-1)منطبق با بخش 

Authority key identifier 

c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
 (گرددمقداردهی  1-13-1)منطبق با بخش 

subject key identifier 

c=yes; digitalSignature, nonRepudiation  key usage 
 c=yes; id-kp-timestamping {1 3 6 1 5 5 7 3 8} Extended key usage 
Not Present Private key usage period 
c=no; { Certificate Policy OID }  

 Certificate policies . مقداردهی گردد 1-13-1ش منطبق با بخ

Not Present Policy Mapping 
Not Present subject Alternative Name 
Not Present Issuer Alternative Name 
Not Present Subject Directory Attributes 
Not Present Basic Constraints 
Not Present Name Constraints 
Not Present Policy Constraints 

 پشتیبانی نماید: OCSPمرکز میانی از پروتکل  چنانچه     

c=no; pointer to OCSP Responder       
Authority Information Access 

c = no;  
 مقداردهی گردد. مثال: 10-13-1منطبق با بخش  ؛CRLدسترسی به  نشانی

URL=http://server1.name.com/Repository/caname.crl 

CRL Distribution Points 
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 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 (CRLهاي باطل شده )پروفایل لیست گواهي 6

 Root CA CRLپروفایل  2-1

Value Field 

V2(1) Version 
sha-1WithRSAEncryption or sha256WithRSAEncryption Issuer Signature Algorithm 
Subject Distinguished Name of Issuer 

 Issuer Distinguished Name 1-0-1 مراجعه شود به بخش

  UTC This Update قالبدر  CRLدوره اعتبار 

UTC; thisUpdate + 185 days ≥ nextUpdate ≥ thisUpdate + CRL 

Issuance Frequency + 1 day 
Next Update  

 0 or more 2-tuple of certificate serial number and revocation 

date (in UTC) 
Revoked certificates list 

sha-1WithRSAEncryption or sha256WithRSAEncryption Issuer Signature 
CRL Extensions 

 Integer (Never repeated) CRL Number 
c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application root CA’s public key information) 
Authority Key Identifier  

CRL Entry Extensions 
Optional Invalidity Date  
Must be present if one of the following: key compromise; CA 

compromise; affiliation changed; superseded; and cessation of 

operations. Absent otherwise. 
Reason Code 

 Sub CA CRLپروفایل  2-1

Value Field 

V2(1) Version 
sha-1WithRSAEncryption 

or 

sha256WithRSAEncryption 
Issuer Signature Algorithm 

Subject Distinguished Name of Issuer 

 Issuer Distinguished Name 1-0-1مراجعه شود به بخش 

  UTC This Update قالبدر  CRLدوره اعتبار 

UTC; thisUpdate + 7 days ≥ nextUpdate ≥ thisUpdate + CRL 

Issuance Frequency + 4 hours 
Next Update  

 0 or more 2-tuple of certificate serial number and revocation 

date (in UTC) 
Revoked certificates list 

sha-1WithRSAEncryption Issuer Signature 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

or 

sha256WithRSAEncryption 
CRL Extensions 

 Integer (Never repeated) CRL Number 
c=no; Octet String (20 byte SHA-1 hash of the binary DER 

encoding of the Application CA’s public key information) 
Authority Key Identifier  

CRL Entry Extensions 
Optional Invalidity Date  
Must be present if one of the following: key compromise; CA 

compromise; affiliation changed; superseded; and cessation of 

operations. Absent otherwise. 
Reason Code 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

 OCSPپروفایل درخواست و پاسخ  7

 OCSPپروفایل درخواست  7-1

  جهیدر نتگردد و ، فیلد امضا مقداردهی نمی OCSPدر پروفایل درخواست  فعلی از این سند،  بر اساس نسخه   

 OCSPرا بررسی نخواهد نمود. تشریح ساختار درخواست  OCSP، امضای درخواست OCSPپاسخگوی  سرور

در زیرسنناخت کلید عمومی کشننور را  OCSPدرخواسننت  قالبآورده شننده اسننت. جدول زیر  RFC2560در 

 دهد.نمایش می

Value Field 

V1(0) Version 
 Requester Name باشد.مورد نیاز نمی

 Request List ها درخواست شده است. ابطال یا عدم ابطال آنهایی که وضعیت لیست گواهی

Extensions 
 Random Number Nonce 

 OCSPپروفایل پاسخ  7-1

سخ      ساختار پا شریح  ست. جدول زیر    RFC2560در  OCSPت شده ا سخ   قالبآورده  ساخت   OCSPپا در زیر

 دهد.کلید عمومی کشور را نمایش می

Value Field 

Successful | Malformed Request| internalError| Try Later Response Status 

id-pkix-ocsp-basic {1 3 6 1 5 5 7 48 1 1} Response Type 

V1(0) Version  

Hash of Responder Public key Responder ID 

Generalized Time Produced At 

 باشد: زیربایست شامل موارد هر پاسخ می

 Certificate ID 

 Certificate Status1 

 thisUpdate 

 nextUpdate 

List of Responses  

                                                 
 CRL Entryمربوط به  یهاهیل ابطال را نیز منطبق با الحاقیست زمان ابطال و دلیبایم OCSP ی، سرور پاسخگوباشد revoked یت گواهیاگر وضع 1

 ارائه نماید.  OCSPدر پاسخ 
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 های زیرساخت کلید عمومی کشورسند جامع پروفایل

 

 1019باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران می کلیه

Value Field 

Sha-1WithRSAEncryption {1 2 840 113549 1 1 5} 

Or 

sha256WithRSAEncryption 

Signature Algorithm 

Present Signature 

Applicable certificates issued to OCSP Responder Certificates 

Extensions 
Will be present if nonce extension is present in the request Nonce 

 


