
 توافقنامه سطح خدمت

 « کشور یعموم دیکل رساختیز ینرم افزارها هیدییاصدور گواهی ت » 

 مقدمه  -1

قرار  بیوزارت اقتصاد مورد تصو ییزدامقررات ئتیدر ه 5931که در سال  یکیاز خدمات چهارگانه مرکز توسعه تجارت الکترون یکی

 یارافزو سخت یافزاراساس محصوالت مختلف نرم نیاست که بر ا یعموم دیکل رساختیز زاتیتجه هیدییتأ یگرفت، صدور گواه

کز از مر هیدییتأ یگواه نیمربوطه موفق به اخذ ا یضوابط و استانداردها تیدر صورت رعا ،یمعمو دیکل رساختیمورد استفاده در ز

 خواهند شد. یکیتوسه تجارت الکترون

 از آن به شیشده و تا پ لیتشک یکیدر مرکز توسعه تجارت الکترون 5931)افتات( در سال  یتبادل اطالعات تجار یفضا تیامن دفتر

دفتر  نیعه او توس قیبر تحق یمبتن یهاتیکرده است. فعالیم تیفعال شهیر یکیالکترون یصدور گواه یاز مرکز دولت یعنوان بخش

محصوالت از  یضمن بررساین دفتر  شروع شده است. یعموم دیکل رساختیدر حوزه ز یمل ینداردهااستا نیبا تدو 5931از سال 

 تالذا  .دباشمی یعموم دیکل رساختیها با زآن یکپارچگی جادیو ا یریپذتعامل کنندهنیجهت تطابق با استانداردها و ضوابط، تضم

کشور  یعموم دیکل رساختینشده باشند، مجوز استفاده در ز یابیارز دفتر افتات یهاشگاهیافزارها در آزماافزارها و سختنرم کهیزمان

 را نخواهند داشت. 

 هدف  -2

هدف از این توافقنامه سطح خدمات حصول اطمینان از ارائه با کیفیت خدمات به متقاضیان دریافت خدمت و آشنایی کامل متقاضیان 

 باشد.ها و تعهدات هریک از طرفین میبا مسئولیت

 مسئولیت  -3

 ده دارد:های زیر را بر عهمسئولیت دفتر افتاتبه متقاضیان،  کشور یعموم دیکل رساختیز ینرم افزارها هیدییتاارائه مجوز در راستای 

 ؛ارزیابی محصوالت زیر ساخت کلید عمومی ارائه مشاوره به متقاضیان 

 ؛متقاضیان های ارزیابیدرخواست یبررس 

 ان؛یبه متقاضو ارائه زمان نصب  یارسال و مستندات مدارک یبررس 

 ان؛یبه متقاض بررسی محصول نصب شده و اطالع رسانی وضعیت نصب 

 ؛انتشار تاییده محصول در وب سایت بخش نتایج ارزیابی 

 را بر عهده دارد: ریز هایتیمسئول ی، متقاضکشور یعموم دیکل رساختیز ینرم افزارهامجوز  افتیدر یراستا در

 مالکیت محصولمدارک احراز  ارائه 

 مستندات مورد نیاز بر حسب نوع محصول و منتشر شده در بخش راهنمای ارزیابی در وب سایت مرکز دولتی و ارائه  نیتدو

 ؛ /https://www.rca.gov.irصدور گواهی الکترونیکی ریشه به نشانی 

 ؛نصب محصول در زمان اعالم شده در محل آزمایشگاه 



 ؛سمت آزمایشگاه پرداخت صورت حساب اعالم شده از 

 ییو دستگاه اجرا رندهیتعهدات متقابل خدمت گ -4

 مطابق با مصوبات شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور خواهد بود. دفتر افتاتارائه مجوز به متقاضیان از سوی 

 ارزیابی تجهیزات راهنمای »مدارک و مستندات مربوطه براساس سند  درخواست خود را همراه با بایستمتقاضیان می

 ارائه نمایند. -سایت مرکز ریشه منتشر شده استکه در وب-« زیرساخت کلید عمومی

  پس از بررسی و تأیید درخواست متقاضی توسط دفتر افتات، دفتر افتات پرونده ارزیابی را تشکیل داده و  به همراه راهنمای

 نماید.فرآیند ارزیابی برای متقاضی ارسال می

  ست در بایمیمتقاضی  و گرددتوسط آزمایشگاه، زمان نصب به متقاضی اطالع سانی می متقاضی مستنداتپس از تأیید

 طیشدن مح یاتیاز عمل نانیو اطم شگاهیمحصول مورد آزمون در محل آزما یو راه انداززمان اعالم شده نسبت به نصب 

 اقدام نماید.

  بایست هزینه و زمان ارزیابی محصول را برآورد نموده و برای آزمایشگاه میآزمایشگاه موظف است در صورت تایید نصب

 متقاضی و دفتر افتات ارسال نماید.

 .متقاضی در صورت پرداخت موظف است آن را به آزمایشگاه اطالع رسانی نماید 

  ونت زیرساخت کلید عمومی معاعملیات آزمون و ارزیابی محصول، مطابق با استانداردهای مورد تأیید آزمایشگاه موظف است

 انجام داده و پس از اتمام ارزیابی، خالصه گزارش و گزارش کامل ارزیابی را برای دفتر افتات ارسال نماید.

  از صحت انجام  در محل آزمایشگاهو در صورت لزوم  را مورد بررسی قرار داده گزارش عملیات آزمون و ارزیابیدفتر افتات

 دهد.انجام می یآزمون بازرس

 دفتر افتات خالصه گزارش ارزیابی محصول را برای متقاضی ارسال می نماید. 

 تواند از طریق دیگر، متقاضی می در طول مدت ارائه خدمت به متقاضی، در صورت وجود هرگونه مشکل، ابهام و یا موارد

ناسان باشد با کارشموجود می دفتر افتات توسعه تجارت الکترونیکی بخشسایت مرکز تماس تلفنی که اطالعات آن در وب

 ارتباط برقرار نمایند.

 هزینه ها و پرداخت  -5

هزینه محصول با توجه به نوع محصول متفاوت بوده و پس از نصب محصول توسط آزمایشگاه برآورد شده و برای متقاضی 

 گردد. ارسال می

 دوره عملکرد -6

 .باشدمی معتبرتوافقنامه  این است، نشده منتشر توافقنامه این جدید نسخه که مادامی


