توافقنامه سطح خدمت
« بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی »
 -1مقدمه
بازرسین مرکز میانی عملكرد نماينده را در ارايه خدمات ثبت نام و پردازش الكترونیكی اطالعات با مفاد شیوهنامه ،دستورالعملاجرايی
مرکز میانی عام و ساير مستندات مرتبط اين حوزه ،تطبیق داده و ممیزی می نمايد .کلیه مستندات و قوانین در هنگام صدور مجوز
و پس از آن توسط مرکز میانی عام به نمايندگان دفاتر ثبت نام ارائه خواهد شد.
 -2هدف
بررسی تطابق عملكرد نمايندگی های دفتر ثبت نام با مستندات و دستورالعملهای مرکز صدورگواهی میانی عام.
 -3مسئولیت
.1

ابتدا اطالع رسانی و ابالغ حكم بازرسی به بازرس و دفتر ثبت نام صورت میگیرد .

.2

سپس سوابق دفتر ثبت نام از نظر صحت عملكرد در فرايند های صدور و ابطال گواهی ،مدارک احراز هويت و پذيرش

گواهی ،به کارگیری کلیه ماژول های سخت افزاری مورد تايید مرکز ريشه ،گزارش های مالی ،خدمات مشتری مداری و  ...مورد
بررسی قرار می گیرد.
.3

فرمهای ارزشیابی و چك لیستهای بازرسی توسط بازرس تكمیل میگردد .

.4

گزارش خالصه بازرسی به همراه اسناد و مدارک تكمیل شده در فرايند بازرسی تهیه شده و به رئیس مرکز میانی عام

ارائه میگردد.
.5

بر اساس گزارش بازرسی ،رفع نواقص ،تعلیق و يا لغو ارائه خدمات به نمايندگی دفتر ثبت نام اعالم می گردد.

.6

بايگانی مدارک صورت میگیرد.؛

 -4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
تعهدات دفتر ثبت نام
نماينده دفتر ثبت نام ،الزم است هماهنگیهای الزم را جهت همكاری کلیه متصديان با بازرس به عمل آورد .درصورت تشخیص
نقص در عملكرد دفتر ،نماينده پس از دريافت فهرست نواقص بايد نسبت به رفع آنها اقدام نمايد.

تعهدات مرکز صدور گواهی الكترونیكی میانی عام

عملكرد شرکت را با مفاد اسناد و دستورالعمل ها در ارايه خدمات ثبت نام و پردازش الكترونیكی اطالعات تطبیق داده و ممیزی
کند.
بهصورت ادواری يا اتفاقی عملكرد شرکت را در موارد زير بازرسی کند:
عملكرد شرکت بهعنوان دفتر ثبت نام :مرکز بايد از مطابقت عملكرد شرکت با اسناد و دستورالعمل ها در شناسايی و احراز هويت
متقاضیان اطمینان حاصل کند؛
عملكرد شرکت بهطور کلی :جهت حصول اطمینان از مطابقت با مفاد اسناد و دستورالعمل ها و اخطار به شرکت در صورت احراز
عدم تطبیق عملكرد ايشان از اسناد مذکور و يا اطالعرسانی به شرکت در صورت احتمال خطا.
پس از بازرسی و در صورت احراز عدم امكان اصالح عملكرد توسط بازرس مرکز ،مرکز مجاز خواهد بود ،ضمن اعالم و اخطار به دفتر
ثبت نام ،حداکثر ظرف يك هفته دستور توقف فعالیت دفتر ثبت نام را صادر نموده و يا تمام يا قسمتی از دسترسیهايی را که برای
شرکت صادر شده است لغو نمايد
 -5هزینه ها و پرداخت
هزينه ندارد.
 -6دوره عملکرد
طی مدت قرارداد با دفتر ثبت نام بازرسی و نظارت بر عملكرد دفاتر ثبت نام صدور گواهی الكترونیكی به صورت ادواری يا اتفاقی
انجام می گردد.

