دستورالعمل تمدید مجوز دسترسی خاص از راهدور

دفتر مدیریت آمار فناوری اطالعات

به منابع تخصیص یافته مرکزداده وزارت بهداشت
کد فایلMoH_IT_RDPProt_Renewal :

معاونت فنی
واحد زیرساخت
نسخه 1.1

این مستند به منظور تشریح فرآیند تمدید مجوزهای دسترسی خاص از راه دور به دریافتکنندگان منابع از مرکزداده وزارت
بهداشت تهیه شده است.
مقدمه:
پیرو ابالغ دستورالعمل اعطای مجوزهای دسترسﻲ ﺧاص از راهدور بﻪ مﻨابﻊ ﺗﺨﺼیﺺ ﻳاﻓتﻪ مرﻛﺰ داده وزارت بﻬﺪاﺷﺖ بﻪ ﺷماره /110/1057د مورخ
 1395/6/29و با ﺗوجﻪ بﻪ اعتبار یک ساله گواهﻲ امضا الکترونیک صادره ،دستورالعمل حاضر ﻓرآﻳﻨﺪ ﺗمﺪﻳﺪ اعتبار گواهﻲ مذﻛور را ﺗشرﻳح مﻲنماﻳﺪ.
تعاریف:
منابع تخصیص یافته :هرگونﻪ ﺗجﻬیﺰ نﺼب ﺷﺪه در مرﻛﺰداده وزارت بﻬﺪاﺷﺖ .با ﺗوجﻪ بﻪ اﻳﻨکﻪ بیشترﻳن مﻨبﻊ ﺗﺨﺼیﺺ ﻳاﻓتﻪ ،سرورهای میﺰبان سامانﻪهای
درﺧواستﻲ واحﺪهای مﺨتلف اسﺖ ،در اﻳن دستورالعمل بﻪ اﺧتﺼار از ﻛلمﻪ سرور استفاده مﻲﺷود.
دسترسی معمول :پورتها و پروﺗکلهای استانﺪارد برای ﺗعامل عموم با سرور ﺷامل پورت  80و پروﺗکل  HTTPو پورت  443و پروﺗکل  HTTPSبر روی
وب سرورها.
دسترسیهای خاص :هر دسترسﻲ دﻳگری ﺧارج از دسترسﻲ معمول .بعﻨوان مثال پورت  3389و پروﺗکل  RDPبرای ارﺗباط از راه دور پیمانکاران بﻪ
سرورهای وﻳﻨﺪوزی و ﻳا پورت  8080برای دسترسﻲ مﺪﻳرﻳتﻲ بﻪ سامانﻪ.

فرآیند:
در صورت نیاز بﻪ ﺗمﺪﻳﺪ دسترسﻲهای ﺧاص از سوی واحﺪهای درﺧواسﺖ ﻛﻨﻨﺪه سرور ،اقﺪامات ذﻳل انجام مﻲگردد:
-

ارسال نامﻪ اداری با امضای باالﺗرﻳن مقام واحﺪ مربوطﻪ  ،با موضوع «درخواست تمدید دسترسی خاص برای سرور» بﻪ دﻓتر آمار و
ﻓﻨاوری اطالعات و با معرﻓﻲ دارنﺪه ﺗوﻛن(ﻳا نماﻳﻨﺪه وی).

-

هماهﻨگﻲ زمان مراجعﻪ ﺗوسط دارنﺪه ﺗوﻛن با ﺷماره ﺗلفن 81453650

-

مراجعﻪ دارنﺪه ﺗوﻛن(ﻳا نماﻳﻨﺪه معرﻓﻲ ﺷﺪه وی در نامﻪ) با همراه داشتن توکن گواهی امضاء الکترونیک و اصل مدرک شناسایی
بﻪ دﻓتر آمار و ﻓﻨاوری اطالعات

-

امضای صورﺗجلسﻪ ﺗمﺪﻳﺪ ﺗوسط دارنﺪه ﺗوﻛن و ﻳا نماﻳﻨﺪه وی(نماﻳﻨﺪهای ﻛﻪ در نامﻪ درﺧواسﺖ معرﻓﻲ ﺷﺪه)

شرایط تمدید:
-

ﺗمﺪﻳﺪ گواهﻲ حﺪاﻛثر ﻳک ماه پس از وصول نامﻪ درﺧواسﺖ ﺗمﺪﻳﺪ ،امکانپذﻳر اسﺖ.

-

ﺗمﺪﻳﺪ دسترسﻲهای ﺧاص باﻳﺪ با مبانﻲ امﻨیتﻲ ﺗﺪوﻳن ﺷﺪه ﺗوسط مرﻛﺰ حراسﺖ و دﻓتر آمار و ﻓﻨاوری اطالعات و ﻳا ابالغﻲ از سوی
مراجﻊ باالدستﻲ همﺨوانﻲ داﺷتﻪ باﺷﺪ

-

مسئولیﺖ هرگونﻪ استفاده و ﻛاربری از دسترسﻲهای ﺧاص بر عﻬﺪهی ﺗحوﻳل گیرنﺪه ﺗوﻛن مربوطﻪ ﺧواهﺪ بود.

-

دسترسﻲ ﺧاص ﺗﻨﻬا جﻬﺖ استفاده ﻳک ﻛاربر قابل استفاده بوده و هرگونﻪ استفاده چﻨﺪ ﻛاربری از آن غیر مجاز اسﺖ.

-

در صورﺗیکﻪ ﺗوﻛن دارای اﺷکال سﺨﺖاﻓﺰاری بوده و ﺗمﺪﻳﺪ گواهﻲ بر روی آن امکانپذﻳر نباﺷﺪ  ،مالک موظف اسﺖ ﺷﺨﺼ ًا نسبﺖ بﻪ
ﺗامین ﺗوﻛن جﺪﻳﺪ و ارائﻪ آن جﻬﺖ درج گواهﻲ اقﺪام نماﻳﺪ.
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