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تاریخ انتشار

خالصه تغييرات

امضاء

نام فرآیند

ثبت و بررسی درخواست صدور گواهی تاییدیه فنی نرمافزار

هدف فرآیند

هدف از انجام این فرایند ثبت و بررسی درخواست گواهی تاییدیه فنی نرم افزار میباشد.

مالك فرایند

سازمان فناوری اطالعات ایران

واحدهای درگير

کد فرآیند

دفتر ارتباطات و فناوری اطالعات -دفتر حقوقی سازمان

در فرایند
محرك فرایند

درخواست متقاضی

شرح فرآیند

مراحل اصلي اجرای فرآیند
 .1انجام ثبت نام در سامانه خدمات الکترونيکي سازمان فناوری اطالعات ایران به نشاني https://eservices.ito.gov.ir/به عنوان متقاضي گواهي تایيدیه فني
 .2ورود به سامانه و تکميل فرم های درخواستي  .موارد زیر باید در هنگام تکميل فرم ها مورد توجه قرار بگيرد:
 .2.1د ر قسمت اطالعات هیات مدیره باید حداقل یک مدیر عامل ،یک رییس هیات مدیره و یک عضو هیات مدیره وارد شود.این اطالعات باید با تصویر روزنامه رسمی شرکت همخوانی داشته باشد
 .2.2برای اشخاص حقیقی باید تصویر کارت ملی جدید بارگذاری شود .در غیر این صورت باید رسید مربوط به دریافت کارت ملی جدید نیز بارگذاری شود.
 .2.3در قسمت مالکین و پدیدآورندگان باید مجموع سهم مالکین  100و مجموع سهم پدید آورندگان  100باشد.
 .2.4در قسمت مشخصات فنی نرم افزارها باید سه زیرسیستمی که کد منبع آن در لوح فشرده در اختیار این سازمان قرار میگیرد وارد شوند.
 .2.5جهت اثبات این موضوع که متقاضی نماینده توسعه دهنده سامانه می باشد ،در قسمت مستندات فنی  ،ارائه مستندات زیر الزامی می باشد:
 .2.5.1مستند نیازمندی ها(یا چند نمونه از مستند مدل سازی فرآیندها و یا مورد کاربرد و یا )SRS
 .2.5.2مستند تست (یک نمونه تست کیس انجام شده)
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نام فرآیند

کد فرآیند
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 .2.5.3معماری نرم افزار(مستندی از نمایش مولفههای اصلی سیستم و تکنولوژیهای مورد استفاده در سامانه)
 .2.5.4مستند راهنمای کاربری
 .2.5.5مستند راهنمای نصب
 .2.6در نهایت در صورتی که نواقضی در هنگام تکمیل فرمهای مورد نیاز وجود داشته باشد ،در قسمت نواقص سامانه این موارد اشاره شده است.
 .3واریز  100هزار ریال به حساب وزارت اقتصاد و امور دارایی (شماره شبا  ) IR54010000400100090100108 2و  1میلیون ریال در سامانه سرآمد وزارت ارشاد
 .4دریافت فرم تعهد نامه/اقرارنامه از ( قالب فرم از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد  ) . https://ito.gov.ir/fa/eghrarspoو تکمیل آن (همراه با سربرگ و مهر و امضای شخص حقوقی
یا امضاء و اثر انگشت شخص حقیقی در تمامی صفحات آنها .قابل ذکر است از این پس برای تکمیل پرونده درخواست تاییدیه فنی ،مراجعه به محضر و اخذ سند رسمی برای تهیه تعهدنامه نیاز نیست
و تنها کافی ست تعهدنامه به تایید متقاضی برسد)
 .5بارگذاری تصویر فیش بانکی و اقرارنامه (تعهدنامه) تاییدشده توسط متقاضی در سامانه
 .6ارسال نامه و لوح های فشرده مطابق با موارد زیر به دبیرخانه سازمان فناوری اطالعات ایران
 .6.1نامه باید در سربرگ شرکت و مهر و امضای مدیرعامل متقاضی حقوقی یا با امضای این فرم توسط متقاضی حقیقی باشد و الزامی ست کد رهگیری ،عنوان و نسخه ی محصول نرم افزاری در
متن نامه درخواست قید شود .نامه از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشدhttps://ito.gov.ir/fa/officiallettertemp
 .6.2قابل ذکر است برای تکمیل مدارک الکترونیکی پرونده متقاضی جهت درخواست تایید فنی نرم افزار ،باید در مجموع دو سری لوح فشرده بهمراه سایر مدارک به سازمان ارسال شود.
ورودی /خروجي فرایند
مشخصات ورودی ها به فرایند
تامين کننده

مشخصات خروجي ها از فرایند
ورودی ها

خروجي ها

مشتری/مخاطب

فرم های دستگاه /مدارک حقیقی و حقوقی
مردم /شرکتهای متقاضی
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متقاضی /مستندات فنی نرم افزار /اقرارنامه

اطالعات حقوقی ثبت شده در سامانه

واحد حقوقی سازمان
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کد فرآیند
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اطالعات و مستندات فنی ثبت شده در سامانه

دفتر ارتباطات و فناوری اطالعات سازمان

برآورد تعداد اجرای فرایند (تواتر)
تعداد در روز
5

تعداد در هفته
-

سيستمهای اطالعاتي مرتبط فرایند
 -1سامانه صدور مجوزهای سازمان /https://eservices.ito.gov.ir

مشکالت فرایند

نمودار فرایندی BPMN
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تعداد در ماه
-

تعداد در سال
-
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