
 توافقنامه سطح خدمت

 « یکیالکترون یدفتر ثبت نام گواه تیصدور مجوز فعال » 

 مقدمه  -1

 یو بررس ییوظيفه شناسا یالكترونيك قانون تجارت 93ماده  یینامه اجرا ينیآ 39است که به موجب ماده  یتیثبت نام موجوددفتر 

 تیهو یرا بر عهده دارد. در واقع دفتر ثبت نام با بررس یالكترونيك یکنندگان گواه شده از سوي درخواست افتیصحت اطالعات در

  .کليد را بر عهده دارد دینين درخواست تجدچو هم یگواه تمدیدصدور، ابطال و  درخواست درخواست کننده، وظيفه تنظيم

 هدف  -2

 فیاباطل شده و اجراي وظ هاي یليست گواه ای یالكترونيك یبراي صدور گوه یاطالعات مورد نياز مرکز صدور گواه ییو شناسا ثبت

 .یگواه تیریمد

 مسئولیت  -3

 ذیل مورد نياز می باشد:جهت اخذ مجوز دفتر ثبت نام مدارک 

 درخواست دفتر ثبت نام يفرم ها ليتكم

 مالز یرسم يها یو معرف یاساسنامه، روزنامه رسم

 تيسابقه فعال

 ؛ شده یافراد معرف یتیمدارک احراز هو

 ییو دستگاه اجرا رندهیعهدات متقابل خدمت گت -4

 دفتر ثبت نامتعهدات 

 .کند تيتبع یاجرائ يهاالزامات و دستورالعمل ها،استيس ها،وهيها، شروال هياز کل  -1

(، انجام CPSعام ) یانيالكترونيكی مرکز مالعمل اجرایی گواهیو شناسایی حضوري افراد را مطابق با سند دستور تیاحراز هو -3

  .دهد

ی عام معرف یانيمرکز مبه سيستم، به  یدسترس ينمایندگان رسمی خود را جهت تصدي امور ثبت نام و دریافت رمز عبور برا -9

  .عام برسد یانيباید بالفاصله به اطالع مرکز م شانیسمت ا رييتغ ایافراد مزبور با شرکت  ينماید. قطع همكار

 .مرکز پاسخگو باشد يدرخواست هرگونه اطالعات از سو يدر مدت زمان معقول برا -4

 :کند یرسانعام اطالع یانيبالفاصله به مرکز م ریدر موارد ز -5

 در صورت بروز هرگونه مشكل عمده در اداره دفتر ثبت نام -5-1



 معمول ريدر صورت وقوع هرگونه حادثه غ -5-3

دار شده باشد، در مدت زمان قرارداد خدشه نیتعهدات مقرر در ا يدر اجرا دفتر ثبت نام ییو توانا یستگیکه شا يدر همه موارد -6

 .کند یرسانمعقول به مرکز اطالع

و با درصد  ،  16/11/83ک مورخ 46096/ت358837ز اقدام به صدور گواهی، هزینه آن را مطابق با تعرفه نرخ ریالی مصوب قبل ا -7

 به حساب اعالم شده از سوي مرکز واریز نماید. تسهيم تعرفه گواهی ،

مطابق با  یاز متقاض یمدارک مربوط به درخواست صدور و ابطال گواه هيماهه نسبت به ارسال کل 6 یزمان يحداکثر در بازه ها -8

  .دیعام؛ به مرکز اقدام نما یانياجرایی دفاتر ثبت نام و راهنماهاي آموزشی مصوب مرکز منامهسند شيوه درشده  نييتع يهاهیرو

 .شده را به اشخاص ثالث واگذار نكند حیانجام وظایف تصر -3

 .نكند افتیدر اني( از متقاضیاز تعرفه گواه ري)غ یوجه گونهچيقرارداد ه نیقبال انجام خدمات موضوع ا در -10

شود، هرگونه عيب صادر می دفتر ثبت ناماز سوي  یعام بر اساس اطالعات ارسال یانياز آنجا که گواهی صادره توسط مرکز م  -11

عام  یانيگواهی الكترونيكی نامعتبر و یا ابطال یک گواهی معتبر توسط مرکز م تواند منجر به صدور یکو نقص اطالعات ارسالی می

هرگونه کوتاهی یا اشتباه در انجام امور محوله را به عهده گرفته و مسؤول جبران  املمسؤوليت ک دفتر ثبت نامنظر،  نیشود، از ا

 .باشددیدگان و مرکز میکليه خسارات وارده ناشی از ضعف عملكرد خود به زیان

ونه گ چيمالی و جانی وارده به کارکنان و مجریان نمایندگی دفتر ثبت نام نداشته و  ه مرکز مسؤليتی نسبت به خسارات -13

 .مرکز به وجود نخواهد آورد يقرارداد برا ياز اجرا یدر قبال جبران خسارات ناش يتعهد

 يانحصار ایو  تیگونه محدود چيرا انجام دهد و ه یصدور گواه اتيمرکز، عمل دیيمورد تا یرمزنگاشت يپودمانها هيکل يبر رو -19

 .نكند جادیبرند خاص ا کیدر استفاده از 

 صدور گواهی الکترونیکی میانی عام تعهدات مرکز

خود  صيرا از تشخ دفتر ثبت نامبالفاصله  کند،ینم تياز تعهدات و شرایط مقرر تبع دفتر ثبت نامدهد  صيهر زمان که تشخ -1

تا با رفع مشكل،  کندیم نييتع  دفتر ثبت نام يآگاه کرده و در صورت عدم رفع مشكالت شناسایی شده، مرکز مهلتی را برا

 .آنها بازتوليد نماید یاصل نانيسطح اطم ارا ب هایگواه

 .پاسخگو باشد در رابطه با اطالعات مربوط به گواهی دفتر ثبت نام يهادر مدت زمان معقول نسبت به درخواست -3

در انجام عمليات اجرایی که ناشی از برداشت و درک  دفتر ثبت نام ییعدم توانا ایدر صورت بروز هرگونه مشكل عمده  -9

 .مشورت دهد دفتر ثبت نامباشد، به می مرتبطغيرصحيح از اسناد 

زمان ممكن از موضوع آگاه نماید. در  نیترعیسررا در  دفتر ثبت نامعام،  یانيمرکز م یخصوص ديدر صورت به مخاطره افتادن کل -4

به عنوان دفتر ثبت نام موقتاً تا زمان رفع مشكل و اعالم مجدد مرکز متوقف  دفتر ثبت نامفعاليت  يرخداد نيصورت بروز چن

 .نخواهد بود دفتر ثبت نام همتوج يگونه قصور چيه ثيح نیگردد و از امی



 یگواه يامضا يدهايو کل دهیصدمه د یكیزيطور فبه یعموم ديکل رساختیز ساتيه تأسک یحوادث ایدر صورت بروز حادثه  -5

را  یدر تعامالت چند جانبه گواه ريدرگ يو همه نهادها دفتر ثبت نامزمان  نیترعیدر سر دیرفته باشد، با نيعام از ب یانيمرکز م

 .دیآگاه نما

داده و  قياطالعات تطب یكيخدمات ثبت نام و پردازش الكترون هیدر ارا دستورالعمل هاو را با مفاد اسناد  دفتر ثبت نامعملكرد  -6

 .کند يزيمم

 :را در موارد زیر بازرسی کند دفتر ثبت نامعملكرد  یصورت ادواري یا اتفاقبه -7

 تیدر شناسایی و احراز هو و دستورالعمل هابا اسناد  دفتر ثبت ناماز مطابقت عملكرد  دیعملكرد دفتر ثبت نام: مرکز با -7-1

 حاصل کند؛ نانياطم انيمتقاض

 نام دفتر ثبتو اخطار به  اسناد و دستورالعمل ها: جهت حصول اطمينان از مطابقت با مفاد یطور کلبه دفتر ثبت نامعملكرد  -7-3

 .ر صورت احتمال خطاد دفتر ثبت نامبه  یرسانعملكرد ایشان از اسناد مذکور و یا اطالع قيدر صورت احراز عدم تطب

و در صورت احراز عدم امكان اصالح عملكرد توسط بازرس مرکز، مرکز مجاز خواهد بود، ضمن اعالم و اخطار به  یپس از بازرس -8

هایی را که از دسترسی یقسمت ایو یا تمام  نمودههفته دستور توقف فعاليت دفتر ثبت نام را صادر  دفتر ثبت نام، حداکثر ظرف یک

 دیصادر شده است لغو نما دفتر ثبت نام يبرا

  

 زینه ها و پرداخت ه -5

 .صدور مجوز فعاليت دفتر ثبت نام هزینه اي ندارد

 وره عملکردد -6

تا اطالع ثانوي بدون تغيير می باشد و در صورت تغيير کليه مستندات مرتبط و اطالع رسانی ها در پورتال صدور گواهی به آدرس 

www.gica.ir ارائه می گردد. 
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