مركز صدور گواهي الكترونيكي

فرم درخواست ابطال گواهي اشخاص حقيقي وابسته
صفحه  1از2

پارسساين

 )1مشخصات گواهی (اين قسمت توسط مسئول مربوطه تكميل گردد)

تاريخ صدور گواهی:

سطح گواهی الکترونيکيSilver Bronze :

سريال گواهی:

 )2مشخصات گواهي

كليه اطالعات خواستهشده در اين بخش ،در گواهي قيد گرديده است.
Common Name (CN):

ادامه در سطر دوم

توجه :تكميل حداقل يكي از دو مورد زير الزامي است.
شماره سريال (:)Serial Number
 )3دليل ابطال گواهي
 مفقود شدن ،افشا ،يا عدم دسترسي به کليد خصوصی

 تغيير اطالعات موجود در گواهي

 درخواست گواهي جديد به جاي گواهي فعلي

 عدم نياز به گواهي

 درج اطالعات نادرست در گواهی

 تغيير سمت مالک گواهي در سازمان/شرکت /مؤسسه

 ابطال موقت گواهي

 ساير......................................... :

 )4مشخصات متقاضي ابطال گواهي
نام:
نام پدر:

شمممماره ملمممي:
تلفن همراه:
آدرس منزل:
تلفن ثابت(كد شهرستان درج گردد):

نام خانوادگي:

تاريخ تولد:
جنسيت:

 زن

 مرد

فرم درخواست ابطال گواهي اشخاص حقيقي وابسته

مركز صدور گواهي الكترونيكي

صفحه  2از2

پارسساين

 )5تأييد صحت مندرجات بندهاي  2تا ( 4اين قسمت توسط متقاضي تكميل گردد)

اينجانب  ..................................................با آگاهي كامل از مندرجات سند «توافقنامه سطح ارائه خدمات مركز مياني پارسساين»
و پذيرش آن ،اسناد «سياستهاي گواهي الكترونيكي زيرساخت كليد عمومي كشور» و «دستورالعمل اجرايي گواهي الكترونيكي
مركز مياني پارسساين» قابل دسترس در آدرس  ،http://www.parssignca.ir/اطالعات فوق را با دقت تكميل نمودهام.
تاريخ تكميل:

اثر انگشت:

محل امضا:

 )6مشخصات سازمان /شركت /مؤسسه

نام ثبتي سازمان/شركت/مؤسسه:
شناسه ملي سازمان/شركت/مؤسسه:
)7تأييد نماينده متقاضي گواهي(درصورتيكه ارائه درخواست به مركز ثبتنام توسط نماينده صورت گيرد ،اين بخش بايد تكميل شود)

اينجانب  ..........................................با شماره ملي ........................................بهعنوان نماينده متقاضي ابطال گواهي تعهممد مينممماي
كه فرم درخواست ابطال گواهي و مدارك الزم را بدون هيچگونه تغيير ،افزايش و يا كاهش محتواي آنها ،به مركز ثبتنممام وابسممته
به مركز صدور گواهي پارسساين تحويل دادهام.
تاريخ:

شماره تلفن:

اثر انگشت:

محل امضا:

 )8تأييد اپراتور احراز هويت (اين قسمت توسط مسئول مربوطه در مركز ثبتنام تكميل ميشود)

بدينوسيله صحت مدارك موردنياز ارائه شده به شرح زير توسط آقاي/خان  ........................................جهت ابطال گممواهي تيييممد
ميگردد.
□ فرم درخواست ابطال گواهی تكميل شده
□ اصل و كپي دو مدرك شناسايي عكسدار معتبر زير براي متقاضي:

□

كارت شناسايي ملي

□ شناسنامه

□

گواهينامه

□ گذرنامه

□ اصل و كپي دو مدرك شناسايي عكسدار معتبر زير براي نماينده متقاضي (در صورت ارائه درخواست توسط نماينده):

□

كارت شناسايي ملي

□

شناسنامه

□ گواهينامه

□ کپی آگهی رسمی تاسيس مهمور به مهر سازمان/شرکت /مؤسسه

□ گذرنامه
نام و نامخانوادگي اپراتور احراز هويت:

تاريخ و امضا:

