
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آوری و اطالعاتتوسعه فن دفترکننده: تهیه

 

 

1.0.1

 1392پاییس 

 

 دفاتر اسناد رسمیدستور العمل امنیتی 

 خدمات الکترونیک ثبتیهای مربوط به برای استفاده از سامانه 
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دستَرالعول هستٌذ حاضز، اهٌیت اعالعات )بِ هعٌای عام( بسیار هْن بَدُ ٍ  ،در ارائِ خذهات الکتزًٍیک

ّای هزتبظ با خذهات الکتزًٍیک ثبتی ساهاًِبزای استفادُ اس  ،اسدٍاج ٍ عالق دفاتز اهٌیتی دفاتز اسٌاد رسوی ٍ

 هَارد هٌذرج در بخشاجزای ّا تقسین شذُ است. ایي دستَرالعول بِ دٍ بخش الشاهات ٍ تَطیِ .باشذهی

اًجام  باشذ. ّوچٌیيهی سزدفتزبز عْذُ  ،اًگاری در ایي خظَص، ضزٍری بَدُ ٍ عَاقب ًاشی اس سْلالشاهات

 خَاّذ شذ. الکتزًٍیک ثبتی، خذهاتدریافت هَجب افشایش اهٌیت  ،ّاهفاد تَطیِ

 امنیتی الزامات

 بایذ رٍسآهذ باشذ. ،ّای الکتزًٍیک ساسهاى ثبت اسٌاد ٍ اهالک کشَراستفادُ کٌٌذُ اس ساهاًِ رایاًِ -1

 ( 4GBٍ حافظِ هَقت  core i3)حذاقل دارای پزداسًذُ 

 (7)ٍیٌذٍس  بایذ بزٍس باشذ.هَرد استفادُ بز رٍی رایاًِ،  سیستن عاهل -2

  هعتبز ٍ بزٍس ًظب باشذ. Licenceبا ضذ ٍیزٍس  رایاًِبز رٍی  -3

ّای خارج اس هحیظ دفتزخاًِ بز تبعات ًاشی اس استفادُ اس رایاًِ در هحل دفتزخاًِ هستقز باشذ. رایاًِ -4

 عْذُ سزدفتز خَاّذ بَد.

ّای الکتزًٍیک ساسهاى، بزای استفادُ اس ساهاًِبزای ّز یک اس کاربزاى دفتزخاًِ، یک ًام کاربزی هجشا  -5

 تعزیف شَد.

شٌاسِ کاربزی ٍ رهش ٍرٍد بِ ساهاًِ تعزیف شذُ بزای سزدفتز، بِ ّیچ عٌَاى در اختیار کاربزاى ٍ سایز  -6

 افزاد قزار دادُ ًشَد.

 ایّساهاًِ، رهش دستزسی بِ (VPN)شبکِ اختظاطی ساسهاى ثبت بِ کلیِ رهشّا شاهل رهش دستزسی  -7

عَل رهش  ای تغییز کزدُ ٍ اس درج رهشّای سادُ خَدداری گزدد.طَرت دٍرُِ ب رایاًِرهش ساسهاى ثبت ٍ 

 کاراکتز بَدُ ٍ دارای حزٍف کَچک ٍ بشرگ ٍ عذد باشذ. 11تعزیف شذُ حذاقل 

 فقظ در اختیار فزد هجاس باشذ.حاٍی اهضای الکتزًٍیک ساسهاى ثبت اسٌاد ٍ اهالک کشَر، تَکي  -8

ّا بایذ حذاقل ّای الکتزًٍیک ساسهاى بزای ّز یک اس رایاًِارتباعی هَرد ًیاس بزای ارتباط با ساهاًِخظ  -9

 باشذ. Kbps 512دارای سزعت 

ّزیک اس کاهپیَتزّای هَجَد در دفتزخاًِ هی بایست  بِ طَرت هجشا اس هَدم هزبَعِ ایٌتزًت دریافت  -11

 تز دیگز استفادُ ًٌوایٌذ.(ًوایٌذ.)اس ایٌتزًت اشتزاک گذاری شذُ کاهپیَ

 ی امنیتیهاتوصیه
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ثبتی استفادُ  الکتزًٍیک بزای کارّای غیز اس خذهات ّای الکتزًٍیک ساسهاى،هتظل بِ ساهاًِ رایاًِاس  -1

 ًشَد.

تبعات ًاشی اس استفادُ افزاد  هشخض ٍ شٌاختِ شذُ فزاّن باشذ. یبزای افزاد رایاًِدستزسی بِ  -2

 بز عْذُ سزدفتز خَاّذ بَد. ّاغیزهجاس اس ایي رایاًِ

بِ  رایاًِبز رٍی شبکِ ایٌتزاًت هلی ارائِ هی شَد،  ّای الکتزًٍیک ساسهاى،ساهاًِبا تَجِ بِ ایٌکِ  -3

 ش هَارد بزٍس رساًی هتظل ًشَد.جِ ایٌتزًت ب

بزای  هجشا یکاربزشٌاسِ  ،بزای ّز فزد ،طَرت هشتزک بیي چٌذ ًفز استفادُ هی شَدِ ب رایاًِاگز  -4

 تعزیف گزدد. فادُ اس رایاًِاست


