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  گواهي امضاي ديجيتالدرخواست  اينترنتي	ثبت نام
  اخذ گواهي الكترونيكي در روش مراجعه حضوري با چالش هايي مواجه است از جمله: 

 و خوانا نبودن اطالعات تكميل فرم هاي كاغذي  
 ناقص بودن مدارك  
  سرويسقطع بودن  
 زمان بر بودن ثبت اطالعات در سامانه  

س به همين دليل امكان ثبت نام اينترنتي براي مراجعان گواهي الكترونيكي فراهم شده است. در اين روش، اشخاص مي توانند با مراجعه به آدر
نموده و فرم درخواست گواهي الكترونيكي خود را تكميل نمايند. از مزاياي اين روش  ثبت نام https://www.gica.ir/totalcaاينترنتي 

  ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

  .فرم هاي كاغذي حذف مي گردد  
 .اشتباه در ورود اطالعات كاهش مي يابد  
  .صحت سنجي مشخصات هويتي هنگام ثبت نام انجام مي گردد  
 اهش مي يابدزمان انتظار براي دريافت گواهي ك.  

  الزامات ثبت نام
  متقاضي بايد قبل از اقدام به ثبت نام موارد زير را فراهم نمايد:

  خود نام به همراه تلفن اپراتورهاي از يكي از كارتسيمداشتن  
 يكي به صورت حضوري اقدام نماييد.د براي درخواست گواهي الكترونيبه نام خود ندار سيم كارتيچنانچه  -

 رقمي مطابق با قبض تلفن ثابت) 10(كد پستي محل سكونت كد پستي  
 تلفن ثابت  
 آدرس ايميل  
 (كارت ملي) اسكن مدارك شامل  
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  و درخواست صدور گواهي مراحل ثبت نام
  را انتخاب  ثبت نام غير حضوري گواهي الكترونيكيشويد. از منوي سمت راست پورتال گزينه  پورتال مركز صدور گواهي مياني عاموارد

 نماييد.

  ه سازمان /شركت ثبت نام نمايند.نمايندبه نام اشخاص حقوقي  تكميل نماييد. فرآيند ثبت نامثبت نام را مطابق با بخش فرم  
  استفاده نموده كه هنگام ثبت نام  يو رمز عبور يكد مل پورتال مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني عامبعد از ثبت نام از سمت راست

 انتخاب كنيد.را  يكيالكترون يگواه انيمتقاض ورود دكمهايد را وارد نموده و 

 ثبت « پيغام خوشامدگويي نمايش داده ميشود. منوي اصلي زير پيغام خوش آمدگويي قرار داد. از منو گزينه بعد از ورود به سامانه
 . ديرا انتخاب كن »يكيالكترون يدرخواست گواه

  ، و فرم نمايش داده شده را تكميل كنيد. مدارك  انتخاب نماييد را با توجه به بخش انواع گواهي نوع گواهيدر پنجره درخواست جديد
 مورد نياز را بارگذاري نموده و مرحله بعد را انتخاب كنيد.

  نماييد. از طريق درگاه اينترنتي پرداختتعرفه گواهي را  
  صادر مي شود. يريكد رهگچنانچه پرداخت شما موفقيت آميز باشد براي درخواست ثبت شده 

  ،را انتخاب نماييد  ليست درخواست هاي صدور گواهي ،از منوبراي دسترسي به كد رهگيري.   
  ديينما يداريخر سامانه هاي فروش غيرحضورياز توكن را.   
  احراز هويت و جهت  به صورت حضوريبعد از خريد توكن و دريافت آن با به همراه داشتن كد رهگيري ، اصل مدارك آپلود شده

 مراجعه نماييد. دفتر ثبت نامگواهي خود روي توكن به نزديكترين  صدور

  نموده است بعد از صدور گواهي توسط دفتر ثبت نام، ميتوانيد از توكن خود در سامانه اي كه از شما گواهي الكترونيكي درخواست
  استفاده نماييد.

  گواهي انواع
 اشخاص حقوقي و حقيقي با توجه به نياز خود مي توانند از انواع گواهي هاي معرفي شده استفاده نمايند.

 (بخش دولتي)  شامل دو محصول متقاضي وابسته به دولت 

 گواهي شخص حقيقي وابسته به دولت 

 گواهي مهر سازماني وابسته به دولت  
  شامل دو محصول (بخش خصوصي) وابسته به غيردولتمتقاضي 

 گواهي شخص حقيقي وابسته به غير دولت 

 گواهي مهر سازماني وابسته به غير دولت  
 (افراد حقيقي) شامل يك محصولمتقاضي مستقل 

 گواهي شخص حقيقي مستقل 
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 24 از 5 صفحه
 

  محصول  نوع گواهي  گروه كاربران

  متقاضي وابسته به دولت  سازمان/موسسات دولتي
  دولتحقيقي وابسته به شخص گواهي 

  گواهي مهر سازماني وابسته به دولت
شركت هاي خصوصي و 

  غيردولتي
  متقاضي وابسته به غير دولت

  گواهي شخص حقيقي وابسته به غير دولت
  گواهي مهر سازماني وابسته به غير دولت

  گواهي شخص حقيقي مستقل  متقاضي مستقل  اشخاص حقيقي
  كه ميخواهيد از آن استفاده نماييد انتخاب كنيد. الزامات سامانه ايتذكر: نوع گواهي و محصول را با توجه به 

  :به عنوان مثال
 يمتقاض")، يردولتيغ اي يدولت -يحقوق اي يقيكاربران(حق يتمام ي، براسامانه جامع تجارتمورد استفاده در  ينوع گواه 

   باشد. "مستقل

  و محصول "(خصوصي) متقاضي وابسته به غيردولت" حمل و نقل يشركت هاصدور بارنامه جهت نوع گواهي براي 
 مي باشد. "گواهي شخص حقيقي وابسته به غيردولت"

 .براي اطالعات بيشتر به لينك هاي  اما در سامانه تداركات الكترونيكي دولت با توجه به نوع كاربر از انواع گواهي استفاده مي شود
  زير مراجعه نماييد:
دولت يكيقابل استفاده در سامانه تداركات الكترون يكاربران بخش دولت يكيالكترون يامضا ينواع گواها  

h ps://www.setadiran.ir/setad/file?id=12274 
دولت يكيقابل استفاده در سامانه تداركات الكترون يكاربران بخش خصوص يكيالكترون يامضا يگواه واعان  

h ps://www.setadiran.ir/setad/file?id=12284 

  تفاوت گواهي ها
وابسته به  گواهي مهرسازماني  مشخصات

  دولت/غيردولت
گواهي شخص حقيقي وابسته به 

  دولت/غيردولت
  گواهي شخص حقيقي مستقل

  حقيقي  حقيقي  حقوقي  مالكيت گواهي
مشخصات قابل 
  درج در گواهي

  نام سازمان -
  شناسه ملي سازمان -
  نوع سازمان دولتي/غيردولتي -

  نام و نام خانوادگي  -
  كد ملي -
  شناسه ملي سازمان -
  سمت سازماني -
  غيردولتينوع سازمان دولتي /  -

  نام و نام خانوادگي  -
  كد ملي -

  يكساله/دوساله  يكساله/دوساله  يكساله/دوساله  اعتبار گواهي
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 24 از 6 صفحه
 

  فرآيند ثبت نام
درخواست صدور «مراجعه نماييد و از صفحه نخست   https://www.gica.irبه آدرس مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني عام به نشاني  

 را انتخاب نماييد.» گواهي الكترونيكي و تهيه توكن

  

  در صفحه بعدي فرم ثبت نام نمايش داده مي شود.
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  .ثبت نام بايد به نام شخص مالك گواهي يا نماينده شركت حقوقي انجام شود  

  فرم ثبت نام را با اطالعات زير تكميل نماييد:

 :چنانچه شناسنامه ايراني داريد از مليت ايراني استفاده نماييد در غير اين صورت اتباع خارجي را انتخاب نماييد. مليت 

 :براي مليت ايراني، كد ملي و براي اتباع خارجي كد اختصاصي اتباع خارجي را وارد نماييد. كد ملي / كد اختصاصي 

 :د نماييد.رمز عبور را به صورت دلخواه وار رمز عبور  
 :(انگليسي) نام خود را به انگليسي وارد كنيد. (به عنوان مثال  نامAli(  
 :(انگليسي) نام خانوادگي را به انگليسي وارد كنيد. (به عنوان مثال  نام خانوادگيRahimi Azad(  
 :جنسيت را زن/مرد انتخاب نماييد. جنسيت  
 :تاريخ تولد را به صورت كامل  تاريخ تولدyyyy/mm/dd  01/01/1359و مطابق با كارت ملي وارد نماييد.(به عنوان مثال(  
 :رقمي خود را مطابق با قبض تلفن وارد نماييد. 10كد پستي  كد پستي 

  چنانچه اشتباهي در كد پستي درج شده وجود داشته باشد خطاي زير نمايش داده مي شود:
  خطا در دريافت اطالعات جغرافيايي 
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 24 از 8 صفحه
 

 :09351234567وارد نماييد.( به عنوان مثال  *********09شماره موبايل خود را به فرمت  تلفن همراه( 
  چنانچه مالكيت خط موبايل وارد شده به نام متقاضي نباشد پيغام خطاي زير نمايش داده مي شود: 

  .شماره تلفن همراه ثبت شده، مربوط به كدملي مشخص شده نمي باشد
 :تلفن ثابت منزل را وارد نماييد تلفن  
 :ايميل خود را وارد نماييد. ايميل  
  فايل مدارك: فايل اسكن شده كارت ملي خود را با فرمتjpg .آپلود نماييد  
 :كد امنيتي را مطابق با تصوير وارد نماييد. كد امنيتي  

  را انتخاب نماييد.» ثبت نام«در انتها گزينه 

  پيغام زير نمايش داده مي شود:چنانچه با خطايي مواجه نشويد 

  .ثبت نام با موفقيت انجام شد

  استفاده نمائيد.» ورود متقاضيان امضای الکترونيکی«لطفا در بخش ورود کاربران، پس از وارد نمودن اطالعات کاربری خود، از دکمه 

  چنانچه قبال ثبت نام را انجام داده باشيد خطاي زير نمايش داده مي شود:

  تكراري مي باشدنام كاربري 

 در صورت مواجه شدن با اين خطا بخش فراموشي رمز عبور را مالحظه فرماييد.
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 24 از 9 صفحه
 

  عبور رمز فراموشي
صورتي كه در ورود به سامانه با رمز عبوري كه هنگام ثبت نام وارد كرده ايد با خطا مواجه شديد در در 

 كليك نماييد.  ام كرده فراموش را خود عبور رمزبخش ورود كاربران بر روي لينك 

 

  

  

  پنجره زير باز مي شود.

  وارد نماييد. سپس دكمه تاييد و ادامه را انتخاب نماييد.نام كاربري (كد ملي) و شماره تلفن همراهي كه هنگام ثبت نام استفاده كرده ايد را 

 

  در پنجره بعدي از شما خواسته مي شود تا رمز يكبار مصرفي كه بر روي شماره تلفن همراه مرحله قبل ارسال شده است را وارد نماييد.

 

 دكمه ارسال را كليك نماييد.
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  اييد.در پنجره بعدي مي توانيد رمز دلخواه خود را وارد نم

  

 براي ذخيره شده تغييرات دكمه تغيير رمز عبور را انتخاب نماييد.
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 24 از 11 صفحه
 

  گواهي امضا الكترونيكيبه كارتابل متقاضيان ورود 
مراجعه  https://www.gica.ir/totalca گواهي الكترونيكي به آدرس بعد از ثبت نام در پورتال براي ورود به سامانه و ثبت درخواست 

  نماييد.

    كليك نماييد.» ورود متقاضيان امضاي الكترونيكي«و سپس بر روي گزينه  نمودهخود هنگام ثبت نام را وارد رمز عبور و كد ملي 
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 24 از 12 صفحه
 

	گواهي الكترونيكيثبت درخواست 

  را انتخاب نماييد.» گواهي الكترونيكيثبت درخواست «گزينه صفحه زير نمايش داده مي شود. بعد از ورود به سامانه 
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 24 از 13 صفحه
 

  در صفحه باز شده محصول مورد نظر را انتخاب نماييد:
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 24 از 14 صفحه
 

  شخص حقيقي وابسته به غيردولتگواهي  مثال: درخواست
 با اعتبار يك سال يا دو سال »دولت غير وابسته به شخص حقيقيگواهي «و محصول » دولتغير متقاضي وابسته به «نوع گواهي مثال در اين 

  را انتخاب نماييد.

  

  نمايش داده مي شود. با انتخاب محصول فرم مربوط به اين نوع گواهي

  
  اطالعات متقاضي 

  به عنوان متقاضي گواهي امضا در اين بخش نمايش داده مي شود.  ثبت نام كنندهمشخصات 

  بارگزاري مي شود. )هنگام ثبت نام كد ملي درج شده توجه به اطالعات  خانوادگي بافيلد هاي خاكستري رنگ شامل (نام، نام 

  



 الكترونيكي امضا درخواست گواهي اينترنتي نام ثبت راهنماي

  عاديبندي: طبقه  GICA-Reg-01شناسه سند  0,95شماره بازنگري :   09/09/1400تاريخ بازنگري : 
 

 24 از 15 صفحه
 

  پست سازماني متقاضي براي درج در گواهي را در اين قسمت وارد نماييد(پست سازماني مي تواند فارسي يا انگليسي وارد كنيد.)

به لينك زير مراجعه  دولت يكيقابل استفاده در سامانه تداركات الكترون يكاربران بخش دولت يكيالكترون يامضا يگواهبراي درج پست سازماني  استثنا:

  نماييد:

h ps://www.setadiran.ir/setad/file?id=12274  

  معرفي نامه پست سازماني را در مطابق با نمونه فرم بخش راهنما، تكميل و بارگذاري نماييد 

www.gica.ir/totalca 

  

  

تهيه هيئت مديره طبق روزنامه رسمي براي اسناد تعهدآور تذكر: براي مدير عامل و صاحبان امضا ، همين متن با امضاي **
  گردد.

  

  اطالعات وكيل قانوني 

  ردولتيوابسته به دولت/غ يقيشخص حق يگواه افتيجهت در ينامه پست سازمان يمعرف لينمونه فا

  ، منوي اصلي، بخش راهنماhttps://www.gica.ir/TotalCAبه آدرس 
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 24 از 16 صفحه
 

و به شخص ديگري در صورتيكه گزينه وكيل قانوني را انتخاب نماييد به اين معني مي باشد كه متقاضي گواهي امكان حضور در دفتر ثبت نام را نداشته 
  وكالتنامه محضري تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي بابت دريافت گواهي الكترونيكي مي دهد. 

 مليت را وارد نماييد  

 .كد ملي را وارد نماييد  

 .تاريخ تولد را مطابق با تاريخ مندرج در كارت ملي درج نماييد  

 خانوادگي وكيل به صورت خودكار پُر شود. دكمه تكميل اطالعات سمت چپ را انتخاب نماييد تا نام و نام  

 ) تصوير كارت ملي را در فرمت هاي رايج عكسjpg ،jpeg  وpng كيلوبايت بارگزاري نماييد 100) و با حجم حداكثر  

 ) تصوير وكالتنامه محضري وكيل را در فرمت هاي رايج عكسjpg ،jpeg  وpng كيلوبايت بارگزاري نماييد 100) و با حجم حداكثر  

 كالتنامه را در مطابق با نمونه فرم بخش راهنما، تكميل و بارگذاري نماييدو  

  

 

  يقي مستقل/وابسته به دولت/وابسته به غيردولتشخص حق يگواه افتيجهت در راهنماي وكالتنامه محضري

  بخش راهنما، منوي اصلي، https://www.gica.ir/TotalCAبه آدرس 
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 24 از 17 صفحه
 

 
 اطالعات سازمان 

  را انتخاب نماييد.» تكميل اطالعات«رقمي سازمان را وارد نماييد. سپس گزينه  11كد شناسه  

 .فيلدهاي نام ثبتي سازمان، نوع سازمان و آدرس به صورت خودكار بارگزاري مي شود  

  وارد نماييد.چنانچه سازمان شما، نام تجاري ندارد ، نام ثبتي را در اين گزينه  

 .نام ثبتي و نام تجاري به انگليسي را در فيلدهاي مربوط به خود وارد نماييد  

 .تكميل واحد سازماني اختياري بوده و مربوط به سلسله مراتب سازماني شما مي باشد  

  فايل اسكن شده آگهي تاسيس را با فرمتJPG .بارگزاري نماييد  

 مه رسمي را با فرمت فايل اسكن شده آگهي آخرين تغييرات روزناJPG .بارگزاري نماييد  
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 24 از 18 صفحه
 

  را در انتهاي فرم انتخاب نماييد.» پيش ثبت نام«بعد از تكميل فرم گزينه  

  در اين مرحله صفحه پرداخت تعرفه گواهي الكترونيكي نمايش داده مي شود.

  

  
    

ثبت نام)درصد تعرفه گواهي(سهم دفتر  25 درصد تعرفه گواهي(سهم مركز مياني و ريشه) 75   
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 24 از 19 صفحه
 

  بانكي شده و پرداخت خود را انجام دهيد. وارد صفحه» پرداخت«گزينه با انتخاب 

  صفحه زير نمايش داده مي شود:چنانچه پرداخت شما موفقيت آميز باشد 

 

 ثبت نام شما با موفقيت انجام شده است.

   معرفي شده در سامانه جهت صدور گواهي مراجعه فرماييد. دفاتر ثبت نامپس از اخذ كد رهگيري به يكي از  
  مدارك شامل: كارت ملي، شناسنامه، آگهي تاسيس، آخرين روزنامه رسمي، معرفي نامه
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 24 از 20 صفحه
 

  ليست درخواست هاي صدور گواهي

  عد از ثبت درخواست گواهي، ازطريق گزينه ليست درخواست هاي صدر گواهي قابل دسترس مي باشد.ب

  در صورت موفقيت آميز بودن /نبودن پرداخت ، درخواست گواهي در ليست نمايش داده مي شود.

و وضعيت  صادر نشده، كد رهگيري در ستون سوم و وضعيت گواهي موفقيت آميز باشدچنانچه پرداخت  -

  نمايش داده مي شود. و براي صدور گواهي بايد به دفاتر ثبت نام مراجعه نماييد. پرداخت شدهپرداخت 

كد رهگيري صادر نشده و وضعيت پرداخت در حالت  پرداخت انجام نشود و يا با خطا مواجه شوددر صورتيكه  -

  ن درخواست نمايش داده مي شود.پرداخت آنالين قرار مي گيرد كه به محض پرداخت كد رهگيري براي اي

 نوع گواهي قابل ويرايش نمي باشد. -

بدون " ديدرخواست جد كي ديتواني. مديرا اشتباه ثبت كرده و وجه آن را پرداخت نموده ا يچنانچه نوع گواه -

 "پرداخت تيوضع"، در ستون  "يگواه يدرخواست ها ستيل"با مراجعه به  سپس .دييثبت نما "نهيپرداختن هز

 .كرد ديدرخواست ها را مشاهده خواه ريو انتقال وجه از سا نيپرداخت آنال نهيدو گز ديمربوط به درخواست جد

 .دييدرخواست ها جابجا نما نيرا ب يوجه پرداخت ديتوانيم "درخواست ها ريانتقال وجه از سا" نهيانتخاب گز با

 و يا بيشتر امكان پذير مي باشد. اين وضعيت تنها براي درخواست هايي با مبلغ يكسان

مشخصات درخواست گواهي كه قابل ويرايش هستند   قبل از صدور گواهي مي توانيد از طريق آيكن  -

 همچنين تصاوير پيوست شده را تغيير دهيد.
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 24 از 21 صفحه
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 24 از 22 صفحه
 

  خريد غيرحضوري توكن

 انهيرا ستميس USBكوچك است كه به درگاه (پورت)  يسخت افزارتوكن 

گردد،  يتوكن صادر م يبر رو تاليجيد يامضا يشود. گواه يكاربر متصل م

 است. ينوع سخت افزار رمزنگار كيدر واقع توكن 

سامانه هاي فروش غيرحضوري از  ثبت نام ميتوانيد از مراجعه به دفاتر پيش

  .ديينما ديشده اند اقدام به خر يمعرفدر منوي حساب كاربري كه  توكن

  

  توكن ها بر اساس تاييد آزمايشگاه مركز ريشه معرفي شده اند و بر روي همه آنها امكان صدور گواهي وجود دارد. -

 اگرد بنابراين اييگواهي جديد را روي آن دريافت نم يدتوكن يكبار مصرف نبوده و بعد از انقضاي گواهي ميتوان -

  .باشد يمجدد آن نم ديبه خر يازيتوكن دارد ن يمتقاض

  .نمود افتيدر توانيم يگواه 6هر توكن حداقل  يرو بر -

  براي افراد مختلف، توكن مجزا بايد تهيه گردد. -

و  گواهي مهرسازماني وابسته به دولت/غيردولت را ميتوانيد روي توكن يكي از صاحبان  امضا مجاز دريافت نماييد -

 نيازي به تهيه توكن مجزا براي گواهي مهرسازماني نمي باشد.
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 24 از 23 صفحه
 

  مراجعه به دفاتر ثبت نام 

  ليست دفاتر ثبت نام در منوي حساب كاربري وجود دارد. -

  ميتوانيد با انتخاب اين گزينه به ليست دفاتر دسترسي پيدا كنيد -

وارد نموده ايد نمايش داده مي شود. به طور پيش فرض ليست استاني براساس كد پستي كه هنگام ثبت نام  -

بنابراين چنانچه تمايل به حضور در دفتر ثبت نامي غير از استان نمايش داده شده داريد مي توانيد گزينه استان 

  را تغيير داده و مشاهده گزارش را انتخاب نماييد.

هت احراز هويت و صدور گزينه سرويس حضور در محل ، دفاتر را نمايش مي دهد كه امكان ارسال كارشناس ج -

  گواهي در محل متقاضي را دارند.

خروجي اكسل اين امكان را فراهم مي كند تا در ليست هاي طوالني، دفتر مناسب را با توجه به آدرس خود پيدا  -

  نماييد.
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 24 از 24 صفحه
 

  : جدول تعرفه1پيوست

 مبلغ تعرفه نوع محصول نوع گواهي
سهم مركز ريشه و  مركز 

درصد) 75مياني عام(  
 25دفتر ثبت نام (سهم 

 درصد)

 اشخاص/سازمان دولتي
شخص حقيقي وابسته به دولت گواهي  

340،000ريال  000255،ريال   00085،ريال    

مهر سازماني وابسته به دولت گواهي  
0،00028ريال  0،00021ريال   0،0007ريال    

اشخاص/سازمان 
 خصوصي

شخص حقيقي وابسته به غير دولت گواهي  
0،00026ريال  000195،ريال   00065،ريال    

مهر سازماني وابسته به غير دولت گواهي  
0،00027ريال  050،202ريال   005،67ريال    

0،00025ريال  شخص حقيقي مستقل اشخاص حقيقي 005،187ريال   005،62ريال    

  

درصد هنگام  25هنگام ثبت نام پرداخت مي گردد  و مابقي مبلغ شامل  گواهي الكترونيكي، درصد مبلغ تعرفه 75 
  مراجعه به دفتر ثبت نام پرداخت مي گردد.

  


