
 توافقنامه سطح خدمت

 « یکیالکترون یو نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت نام صدور گواه یبازرس » 

 مقدمه  -1

اجرايی لعملانامه، دستوراطالعات با مفاد شیوه یكیخدمات ثبت نام و پردازش الكترون هيعملكرد نماينده را در ارا یانیمرکز م نیبازرس

نمايد. کلیه مستندات و قوانین در هنگام صدور مجوز  یم یزیداده و مم قیمرکز میانی عام و ساير مستندات مرتبط اين حوزه، تطب

  .و پس از آن توسط مرکز میانی عام به نمايندگان دفاتر ثبت نام ارائه خواهد شد

 هدف  -2

 .های دفتر ثبت نام با مستندات و دستورالعملهای مرکز صدورگواهی میانی عام ملكرد نمايندگیبررسی تطابق ع

 مسئولیت  -3

  .گیردابتدا اطالع رسانی و ابالغ حكم بازرسی به بازرس و دفتر ثبت نام صورت می . 1

 رشيو پذ تياحراز هومدارک  ،یصدور و ابطال گواه یها نديسپس سوابق دفتر ثبت نام از نظر صحت عملكرد در فرا .2

و ... مورد  یمدار یخدمات مشتر ،یمال یگزارش ها شه،يمرکز ر ديیمورد تا یسخت افزار یماژول ها هیکل یریبه کارگ ،یگواه

 .ردیگ یقرار م یبررس

  .گرددفرمهای ارزشیابی و چك لیستهای بازرسی توسط بازرس تكمیل می .3

مرکز میانی عام  سیشده و به رئ هیته یبازرس نديشده در فرا لیبه همراه اسناد و مدارک تكم یگزارش خالصه بازرس .4

 .گرددارائه می

 .گردد یدفتر ثبت نام اعالم م یندگيلغو ارائه خدمات به نما ايو  قیرفع نواقص، تعل ،یبر اساس گزارش بازرس .5

 ؛گیرد.بايگانی مدارک صورت می .6

 ییو دستگاه اجرا رندهیعهدات متقابل خدمت گت -4

 دفتر ثبت نامتعهدات 

 صیتشخ درصورتبا بازرس به عمل آورد.   انيمتصد هیکل یالزم را جهت همكار یهایدفتر ثبت نام، الزم است هماهنگ ندهينما

 .دينسبت به رفع آنها اقدام نما ديفهرست نواقص با افتيپس از در ندهينقص در عملكرد دفتر، نما

 

 صدور گواهی الكترونیكی میانی عام تعهدات مرکز



 یزیداده و مم قیاطالعات تطب یكیخدمات ثبت نام و پردازش الكترون هيدر ارا و دستورالعمل هاعملكرد شرکت را با مفاد اسناد  

 .کند

 :عملكرد شرکت را در موارد زير بازرسی کند یصورت ادواری يا اتفاقبه 

 تيدر شناسايی و احراز هو و دستورالعمل هااز مطابقت عملكرد شرکت با اسناد  ديمرکز باعنوان دفتر ثبت نام: عملكرد شرکت به 

 حاصل کند؛ نانیاطم انیمتقاض

و اخطار به شرکت در صورت احراز  اسناد و دستورالعمل ها: جهت حصول اطمینان از مطابقت با مفاد یطور کلعملكرد شرکت به 

 .به شرکت  در صورت احتمال خطا یرسانر و يا اطالععملكرد ايشان از اسناد مذکو قیعدم تطب

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

 یا که براهايی راز دسترسی یقسمت ايو يا تمام  نمودههفته دستور توقف فعالیت دفتر ثبت نام را صادر  ثبت نام، حداکثر ظرف يك

  ديشرکت  صادر شده است لغو نما

 زینه ها و پرداخت ه -5

 .هزينه ندارد

 دوره عملکرد -6

اقی به صورت ادواری يا اتف یكیالكترون یو نظارت بر عملكرد دفاتر ثبت نام صدور گواه یبازرسطی مدت قرارداد با دفتر ثبت نام 

 .انجام می گردد

 

 


