توافقنامهسطحخدمت
خدمتصدورتاییدیهفنینرمافزار

سازمان فناوری اطالعات ایران

توافقنامه سطح خدمت صدور تاییدیه فنی نرمافزار

 .1مقدمه
اين توافقنامه سطح خدمات به منزله قراردادی فیمابین سازمان فناوری اطالعات ايران ،در نقش ارائهدهنده خدمات الکترونیکی از
يک سو (که از اين پس با عنوان سازمان خوانده میشود) و شرکتها و اشخاص حقیقی توسعهدهنده نرمافزار در نقش دريافتکننده
خدمات الکترونیکی از سوی ديگر (از اين پس با نام متقاضی خوانده میشود) ،ارائه میشود .اين توافقنامه بر تکالیف و مسئولیتهای
هر دو رکن ،عملکرد و کیفیت موردانتظار از خدمات ارائه شده و در نهايت ،جرايم درنظر گرفته شده در صورت تخطی از کیفیت
موردانتظار تمرکز دارد.

 .2هدف
هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين ا ست که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده تو سط سازمان فناوری اطالعات ايران،
کیفیت تحويل صدور تايیديه فنی نرم افزار برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.
اين بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خ صوص اين خدمت ،روشهای نظارت و م سئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم م شخص
میکند.

 .3مسئولیت
مطابق قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای ،حق نشر ،عرضه ،اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی از نرم
افزارها به مدت سی سال برای پديد آورنده نرم افزار است به شرطی که پديدآورده اثر خود را در وزارت ارشاد به ثبت برساند ،طبق
قانون قبل از صدور سند ثبت توسط وزارت ارشاد میبايست يک گواهی فنی جهت تائیديه فنی نرمافزار توسط وزارت ارتباطات صادر
شود ،اين امر در حال حاضرتوسط سازمان فناوری اطالعات ايران انجام می پذيرد.

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرايی
تعهدات سازمان فناوری اطالعات ايران در خصوص خدمت صدور تاییدیه فنی نرم افزار به شرح زير میباشد:


سااااازمااان مااتااعااهااد ماای شااااود بااه زمااان ارائااه شااااده در ماایااز خاادماات سااااازمااان بااه نشاااااناای
 https://ito.gov.ir/Home/ServiceDeskبرای ارائه خدمت صاادور تايیديه فنی نرمافزار ،در صااورت کامل بودن
مدارک متقاضی و عدم وجود مشکل در درخواست وارده ،پايبند باشد.



سازمان متعهد می شود جهت ارائه خدمت ،صرفا مدارک اعالم شده در میز خدمت سازمان را از خدمت گیرنده دريافت
نمايد.



سازمان متعهد میشود که به فرايندهای اعالم شده در میز خدمت سازمان ،جهت ارائه خدمت پايبند باشد.



سازمان متعهد می شود سامانه میز خدمت سازمان و نیز سامانه ارائه خدمت را به صورت  24*7جهت سرويسدهی به
متقا ضیان در د سترس با شد و در صورت بروز هر نوع م شکلی که منجر به از د سترس خارج شدن اين سامانه شود،
اطالعرسانی شفاف در اين خصوص انجام دهد.
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سازمان متعهد می شود در صورت دريافت شکايت از ارائه خدمت از سوی متقا ضی ،بدون جانبداری و با رعايت ان صاف و
عدالت ،رسیدگی به شکايت را دستور کار قرار دهد.



سااازمان متعهد میشااود هر نوع تیییری در فرآيندها ،سااامانهها ،مدارک و ضااوابط ارائه خدمت را از طريق میز خدمت
سازمان اطالعرسانی نمايد.



سازمان متعهد می شود ن سبت به پا سخگويی سواالت متقا ضیان با اولويت باال در کانالهای معرفی شده در میز خدمت
سازمان ،تمام تالش و اهتمام خود را به کار گیرد.



سازمان متعهد می شود تعداد دفعات مراجعه فیزيکی متقاضی از تعداد دفعات اعالمی در میز خدمت سازمان بیشتر نباشد.



سازمان متعهد می شود به محض صدور مجوز متقا ضی آن را در آدرس https://ito.gov.ir/page/certificates
جهت بهرهبرداری متقاضیان بارگذاری نمايد



سازمان متعهد می شود کار شنا سان اين سازمان ن سبت به رعايت ادب ،احترام ،متانت و صبوری در فرايند پا سخگويی به
متقاضیان خدمت ،نهايت تالش خود را انجام دهند.

تعهدات خدمتگیرنده ايران در خصوص خدمت صدور تاییدیه فنی نرم افزار به شرح زير میباشد:


متقا ضی دريافت اين مجوز مکلف ا ست مدارک خود را تنها از طريق سامانه اعالم شده در میز خدمت سازمان ،به اين
دستگاه ارائه نمايد.



متقا ضی متعهد می شود جهت ارائه شکايت خو صرفا از طريق کانالهای مجاز معرفی شده در میز خدمت سازمان اقدام
نمايد.



متقاضاای متعهد میشااود در هنگام تکمیل مدارک مورد نیاز نهايت دقت خود جهت تسااريد در انجام امور و جلوگیری از
دوبارهکاری را به خرج دهد.



متقاضی متعهد می شود نسبت به رعايت ادب ،و احترام و متانت و صبوری ،در هنگام مراجعه به کارشناسان اين سازمان
جهت دريافت خدمت ،نهايت تالش خود را انجام دهد.

 .5دادههای مرتبط با خدمت
در جدول زير ،بهازای هر نوع داده ارائه شده توسط طرفین ،محدوده و شرايط استفاده از آن داده توسط سازمان طرف ديگر مشخص
شده است.
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 .6هزينهها و پرداختها
هزينههايی که متقاضی جهت دريافت خدمت بايد متحمل شود شامل موارد زير میشود:
نوع هزینه (ارائه  /پ شایبانی  /سایر) –

خدمت

توضیحات

خدمت

ارائه (شامل پشتیبانی)

تاییدیه فنی نرم افزار

میزان هزینه دریافت شده توسط سازمان ارائهدهنده

 100هزار ريال

مکانیزم واريز به شرح زير میباشد:
مالک حساب

نوع واریز

مکانیزم واریز

واریز 100هزار ریال به حساب وزارت اقتصاد و امور وزارت اقتصاااااد و امور دارايی آنالين/دستی/
داراییییی(

شیییییشیییاره

شییییی یییا

کشور

) IR54010000400100090100108

 .7فرآيند حل اختالف
در صاااورت وجود اختالف بین دو ساااازمان ارائهدهنده و دريافتکننده خدمت در ارتباط با نحوه اجرای مفاد اين توافق نامه ،اين
اختالفات در وهله اول بايد بین طرفین اختالف از طريق مذاکره حل شااود .در صااورت عدم رفد اختالف از طريق مذاکره ،متقاضاای
می تواند از طريق مکانیزم معرفی شده در میز خدمت ،شکايت خود را ثبت نمايد .شکايت توسط کمیتهای در داخل سازمان بررسی و
نتیجه آن به متقاضی اعالم میگردد.

 .8دوره عملکرد


اين توافقنامه سطح خدمت تا پايان دولت يازدهم اعتبار دارد.
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در دولت بعدی در صورت صالحديد و نیاز به اعمال تیییر ،يک توافقنامه سطح خدمت جديد ايجاد و ام ضا خواهد شد تا ارائه
خدمات ادامه يابد.

 .9خاتمه توافقنامه
اين توافقنامه در نه بند تدوين شده است.

