
 
 توافق نامه سطح ارائه خدمات مرکز میانی فناوران اعتماد راهبر

 

کِ دس ثشگیشًذُ هشکض غذٍس گَاّی فٌبٍساى ٍ دفبتش ثجت ًبم ٍاثستِ (تَافك ًبهِ سغح اسائِ خذهبت، ثیي هشکض هیبًی فٌبٍساى 

 هیجبضذ( ٍ هتمبضی گَاّی الکتشًٍیکی، عجك هفبد صیش هٌؼمذ هی گشدد.

 

 

 تًافق وامٍ:مًضًع  –مادٌ یک 
هَضَع تَافك ًبهِ ػجبست است اص تؼْذات ٍ هسئَلیت ّبیی کِ هتمبضی ثبیذ لجل اص اسائِ دسخَاست گَاّی، پزیشش گَاّی، یب 

 استفبدُ اص گَاّی اًجبم آًْب سا ثپزیشد ٍ ّوچٌیي تؼْذات ٍ هسئَلیت ّبیی کِ هشکض دس لجبل هتمبضی داسد.

 

 

 تعُدات متقاضی: –مادٌ دي 
َاّی کِ دس خَاست گَاّی الکتشًٍیکی سا ثِ یکی اص دفبتش ثجت ًبم هتؼلك ثِ هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش اسائِ هتمبضی گ

 هیذّذ، هَاسد صیش سا تضویي هیٌوبیذ:

 دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض فٌبٍساى اػتوبد ساّجش)) آگبّی کبهل اص هفبد ٍ هٌذسجبت ایي تَافك ًبهِ ٍ سٌذ -2-1

دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ))پبیجٌذی ثِ توبم ضشایظ ٍ هفبد ایي تَافك ًبهِ ٍ سٌذ  -2-2

 ساّجش

اجبصُ غیش اًحػبسی اًتطبس ٍ اثغبل گَاّی ثِ هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش هغبثك ثب ایي تَافك ًبهِ ٍ سٌذ  -2-3

 یکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش.))دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍ

ٍ  ((دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش))تَلیذ صٍج کلیذ ثِ سٍش اهي هغبثك ثب سٌذ  -2-4

 هتٌبظش آى ثِ دفتش ثجت ًبم ثِ سٍضی کِ دس سٌذ هزکَس ثیبى ضذُ است. CSRتحَیل تحَیل 

( ٍ اػالم تغییش CSRاسائِ کلیِ اعالػبت هشتجظ ثب دسخَاست ثِ غَست غحیح ٍ دلیك ٌّگبم ایجبد دسخَاست )اص جولِ  -2-5

 ایي اعالػبت دس عَل دٍسُ اػتجبس گَاّی

 اهضبی دسخَاست غذٍس گَاّی تَسظ هتمبضی ثِ هٌضلِ پزیشش گَاّی تَسظ هبلک گَاّی -2-6

دستَسالؼول اجشایی ))لبًًَی هغبثك ثب کبسثشدّبی هٌذسج دس گَاّی ٍ سٌذ استفبدُ اص گَاّی فمظ دس کبسثشدّبی هجبص ٍ  -2-7

 گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش

دستَسالؼول اجشایی گَاّی ))ذُ دس سٌذ ضثِ کبسگیشی گَاّی دس سغح اعویٌبى هتٌبست ثب سغَح اعویٌبى تؼشیف  -2-8

 الکتشًٍیکی هشکض فٌبٍساى اػتوبد ساّجش

سسبًی سشیغ ثِ دفتش ثجت ًبم دس غَست تغییش اعالػبت هَجَد دس گَاّی ٍ یب دس خغش افطبء لشاس گشفتي کلیذ  اعالع -2-9

 خػَغی

 ػذم استفبدُ اص گَاّی دس غَست تغییش ّش یک اص هطخػبت دسج ضذُ دس گَاّی )ثِ ػٌَاى ًوًَِ سوت سبصهبًی( -2-11



 
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتمبضی گَاّی:

.................................................................. 

 تبسیخ:

 اهضبء ٍ اثش اًگطت هتمبضی گَاّی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتػذی دفتش ثجت ًبم:

.................................................................. 

 تبسیخ:

 اهضبء هتػذی:

 

 
 

 اثغبل گَاّی دس غَست تغییش ّش یک اص هطخػبت دسج ضذُ دس گَاّیدسخَاست  -2-11

 اسائِ دسخَاست اثغبل گَاّی هغبثك ثب سٌذ ))دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش -2-12

 ػذم استفبدُ اص گَاّی ثِ هحض ثبعل ضذى گَاّی یب پبیبى اػتجبس آى -2-13

کبسثشدّبی غیش هجبص ٍ ثِ لػذ ضشس سسبًذى ثِ دیگشاى هثل فؼبلیت ّبی غیش لبًًَی، اهضبی ػذم استفبدُ اص گَاّی دس  -2-14

 کذّب ٍ ثشًبهِ ّبی هخشة، ٍ غیشُ.

ػذم استفبدُ اص گَاّی دس سیستن ّبیی کِ اص کبس افتبدى آًْب هٌجش ثِ جشاحت یب هشگ اًسبًی، یب آسیت ّبی هحیغی  -2-15

 یالت، ٍ غیشُ.ْک َّایی، سیستن کٌتش تسهیطَد. ثشای هثبل سیستن ّبی کٌتشل تشافی

 
 

 تعُدات مرکس صدير گًاَی فىايران اعتماد راَبر: –مادٌ سٍ 
 هشکض غذٍس گَاّی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش هَاسد صیش سا تضویي هیٌوبیذ:

ثب ایي اجبصُ غیش اًحػبسی اًتطبس گَاّی ّبی غبدسُ تَسظ ایي هشکض ثِ هتمبضیبى ٍ عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ، هغبثك  -3-1

 دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش.))تَافك ًبهِ ٍ سٌذ 

اسائِ خذهبت هذیشیت گَاّی ضبهل غذٍس، توذیذ، ٍ اًتطبس گَاّی ٍ لیست گَاّی ّبی ثبعل ضذُ هغبثك ثب سٌذ  -3-2

 ساّجشدستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ))

غذٍس هجذد گَاّی دس غَستی کِ گَاّی غبدس ضذُ ثب اسائِ دالیل هٌغمی کِ ًطبى دٌّذُ لػَس هشکض هیبًی فٌبٍساى  -3-3

  .ذ، هَسد لجَل هتمبضی گَاّی ًجبضذاػتوبد ساّجش ثبض

کی دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍی))اًتطبس لیست گَاّی ّبی ثبعل ضذُ دس دٍسُ ّبی تٌبٍة رکش ضذُ دس سٌذ  -3-4

 هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش.

 .دستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش))لبثل دستشس ثَدى هخضى عجك سٌذ  -3-5

ػذم اًتطبس اعالػبت خػَغی هبلکبى گَاّی ثذٍى اجبصُ سسوی آًْب ، هگش ثب حکن هشاجغ لضبیی ری غالح. الصم ثِ  -3-6

دستشسی لبثل دس گَاّی الکتشًٍیکی دسج هیگشدًذ ٍ ّوچٌیي اعالػبتی کِ ثشای ػوَم رکش است اعالػبتی کِ 

 ّستٌذ، جضء اعالػبت خػَغی هبلک گَاّی هحسَة ًویطًَذ.

 

 
 



 
 تعُدات دفتر ثبت وام بٍ مالک گًاَی: –مادٌ چُار 

 
سخت افضاسی هتمبضی )دس ( ٍ صٍج کلیذ فمظ ثب استفبدُ اص تَکي CSRاًجبم ػولیبت تَلیذ دسخَاست اهضبی گَاّی ) -4-1

ٍ صٍج کلیذ ثِ ًوبیٌذگی اص هتمبضی(. الصم ثِ رکش است تَکي هتمبضی ثبیذ هَسد تبییذ هشکض  (CSRغَست تَلیذ )

 دٍلتی غذٍس گَاّی الکتشًٍیکی سیطِ ثبضذ.

 ػذم اًتطبس اعالػبت خػَغی هبلکبى گَاّی ثذٍى اجبصُ سسوی آًْب، هگش ثب حکن هشاجغ لضبیی ری غالح. -4-2

 
 بم ٍ ًبم خبًَادگی هتمبضی گَاّی:ً

.................................................................. 

 تبسیخ:

 اهضبء ٍ اثش اًگطت هتمبضی گَاّی

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتػذی دفتش ثجت ًبم: 

.................................................................. 

 تبسیخ:

 هتػذی: اهضبء

 

 

 :در قبال آن َا تعُدی وداردمًاردی کٍ مرکس میاوی فىايران اعتماد راَبر –مادٌ پىج 

 حل اختالف هیبى هبلکبى ٍ هتمبضیبى گَاّی دس هَسد ًبم ّب. -5-1

حل هطکالت پیص آهذُ ثشای کلیذ خػَغی هبلکبى گَاّی )هثال افطبی کلیذ خػَغی، ػذم دستشسی ثِ کلیذ پس اص  -5-2

 کبست َّضوٌذ حبٍی کلیذ، ٍ غیشُ(تحَیل تَکي یب 

 حل هطکالت ًبضی اص ػذم تَجِ هبلکبى گَاّی ٍ عشف ّبی اػتوبد کٌٌذُ ثِ هَاسدی کِ دس هخضى اػالم ضذُ است. -5-3

 اسائِ سشٍیس ّبی تؼلیك، تجذیذ، ٍ ثِ سٍصسسبًی گَاّی ٍ اًتطبس اعالػبتی دس هَسد ایي سشٍیس ّب. -5-4

 .گَاّی ٍ پطتیجبًی اص آىاسائِ ساٌّوبیی جْت ًػت ٍ ثِ کبسگیشی  -5-5

 .جْت ثِ کبسگیشی گَاّی ،ات، ًشم افضاسّب ٍ هستٌذات ساٌّوب ثشای هتمبضیفشاّن کشدى تجْیض -5-6

 .اسائِ دلیل ثشای سد دسخَاست هتمبضی گَاّی -5-7
 

 

 مالکیت معىًی –مادٌ شش 
 :دس هَاسد صیش هبلکیت اًحػبسی داسد هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش

 غبدس ضذُ تَسظ هشکض غذٍس گَاّی فٌبٍساى اػتوبد ساّجشکلیِ گَاّی ّبی  -6-1

 کلیِ اسٌبد تٌظین ضذُ دس هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش -6-2

 کلیِ اعالػبت هٌتطش ضذُ دس هخضى هشکض فٌبٍساى اػتوبد ساّجش -6-3

 
 س هَاسد صیش هبلکیت اًحػبسی داسد:هبلک گَاّی د

 دسخَاست گَاّیػالهت تجبسی، ًبم سشٍیس، یب ًبم تجبسی دس ّش  -6-4

 صٍج کلیذ هتٌبظش ثب گَاّی -6-5
 

 



 
 خسارت –مادٌ َفت 

 هشکض فٌبٍساى اػتوبد ساّجش دس هَسد خسبست ّبیی کِ دس ضشایظ ریل ایجبد ضذُ ثبضٌذ، ّیچ گًَِ تؼْذی ًذاسد.

هغبثك ثب خسبست هستمین غیش هستمین، تػبدفی، استٌتبجی، خبظ یب کیفشی دس هَسد گَاّی ّبیی کِ تَسظ ایي هشکض ٍ  -7-1

 سیبستْبی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض دٍلتی غذٍس گَاّی سیطِ ٍ دستَسالؼول اجشایی هشکض غبدس ضذُ است.

 خسبست ًبضی اص اثغبل گَاّی هشکض فٌبٍساى اػتوبد ساّجش ثِ هبلکبى گَاّی کِ اص ایي گَاّی دسیبفت ًوَدُ اًذ. -7-2

 .گَاّیاسائِ اعالػبت اضتجبُ تَسظ هتمبضی ٌّگبم تٌظین دسخَاست  -7-3

( تَسظ هتمبضی ٍ ػذم تظبثك آى ثب سیبستْبی صیش سبخت کلیذ CSRتکویل اضتجبُ دسخَاست گَاّی الکتشًٍیکی ) -7-4

 .ػوَهی کطَس

 
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتمبضی گَاّی:

.................................................................. 

 تبسیخ:

 اهضبء ٍ اثش اًگطت هتمبضی گَاّی

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتػذی دفتش ثجت ًبم: 

.................................................................. 

 تبسیخ:

 اهضبء هتػذی:

 

 
 

 .استفبدُ اص گَاّی ّبی ثبعل ضذُ یب گَاّی ّبی هٌمضی ضذُ تَسظ هبلک گَاّی -7-5

 .گَاّی استفبدُ اص گَاّی دس کبسثشدّبی هوٌَع ٍ غیش هجبص تَسظ هبلک -7-6

ػذم پزیشش گَاّی تَسظ هتمبضی دس هَاسدی کِ دلیل آى اسائِ اعالػبت اضتجبُ ٌّگبم دسخَاست گَاّی اص سَی  -7-7

)دس غَستی کِ ػذم پزیشش گَاّی اص سَی هتمبضی   .ثبضذ ٍ یب دلیل هٌغمی ثشای آى ًجبضذهتمبضی ٍ هَاسدی اص ایي لجیل 

بًی هشکض فٌبٍساى اػتوبد ساّجش ثبضذ، هشکض ثشای غذٍس هجذد گَاّی ثشای ثِ دلیل لػَس دس اًجبم هسئَلیت ّب دس هشکض هی

 هتمبضی ّضیٌِ ای سا دسیبفت ًویکٌذ.

 

 شرایط استرداد –مادٌ َشت 
اص هبدُ دٍ، اهضبی فشم دسخَاست گَاّی ثِ هٌضلِ پزیشش گَاّی اص سَی هبلک گَاّی است. ثٌبثشایي، پس اص  7-2عجك ثٌذ 

فشم دسخَاست گَاّی، اهکبى استشداد  ى استشداد ٍجَد ًخَاّذ داضت، ثِ ػجبست دیگش، تٌْب لجل اص اهضبیاهضبی فشم هزکَس، اهکب

 ٍجَد داسد.

 

 ديرٌ اعتبار ایه تًافق وامٍ –مادٌ وٍ 
ایي تَافك ًبهِ اص صهبى پزیشش آى تَسظ هتمبضی گَاّی تب صهبى اًمضبی گَاّی ٍی هؼتجش است هگش صهبًی کِ تَسظ یک هشجغ 

هجبص کِ هیتَاًذ هشکض دٍلتی غذٍس گَاّی الکتشًٍیکی سیطِ یب هشاجغ لضبیی ری غالح ثبضذ، فسخ ضَد. ثِ هحض فسخ      

 هیتَاًذ گَاّی ّبیی کِ ثب پزیشش ایي تَافك ًبهِ غبدس ضذُ اًذ سا ثبعل کٌذ. هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش ،تَافك ًبهِ

 

 



 
 تعرفٍ َا –مادٌ دٌ 

یش سبخت کلیذ ػوَهی کطَس ، هغبثك ثب صّب ثشای غذٍس ٍ یب توذیذ اًَاع گَاّی اػالم ضذُ دس سٌذ سیبستْبی  هجٌبی تؼشفِ

 تؼشفِ ّبی اػالم ضذُ تَسظ هشکض دٍلتی غذٍس گَاّی الکتشًٍیکی سیطِ هیجبضذ.

 

 سایر مًارد –مادٌ یازدٌ 
 هیتَاًذ ثذٍى اعالع سسبًی، ثِ دالیل صیش، گَاّی هبلک گَاّی سا ثبعل کٌذ: فٌبٍساى اػتوبد ساّجشهشکض  -11-1

 سیطِ یب کلیذ خػَغی هشکض غذٍس گَاّی فٌبٍساى اػتوبد  دس خغش افطبء لشاس گشفتي کلیذ خػَغی هشکض غذٍسگَاّی

 .ساّجش

  (( یب ایي تَافك ساى اػتوبد ساّجشدستَسالؼول اجشایی گَاّی الکتشًٍیکی هشکض هیبًی فٌبٍ))ًمض لَاًیي رکش ضذُ دس سٌذ

 ًبهِ غبدس ًطذُ است.

 استفبدُ اص گَاّی دس کبسثشدّبی هتفبٍت ثب کبسثشدّبی دس ًظش گشفتِ ضذُ ثشای آى گَاّی. 

 اهٌیت، ٍ اػتوبد ثِ گَاّی هبلکبى گَاّی یب گَاّی هشکض غذٍس گَاّی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش، خذضِ داس ضذى توبهیت. 

  گَاّی تَسظ سبصهبى ًبظش ثش هبلک گَاّی یبهشاجغ لبًًَی ری غالح. لاثغبدسیبفت دسخَاست 

 پبیبى یبفتي فؼبلیت هشکض دٍلتی غذٍس گَاّی سیطِ یب هشکض غذٍس گَاّی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش. 

 

 ًیبص ثِ اثغبل گَاّی ثشای حفظ حمَق، اعالػبت هحشهبًِ، ػولیبت، یب ضْشت هشکض هیبًی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش. 

 کسبًی کِ هیتَاًٌذ تمبضبی اثغبل گَاّی ًوبیٌذ ػجبستٌذ اص: -11-2

 ِهشکضسیط 

 هشاجغ لبًًَی ری غالح 

 هبلک گَاّی یب ًوبیٌذُ لبًًَی ٍی 

 .ّش ریٌفغ کِ اص ػولکشد گَاّی هتضشس ضذُ ٍ ایي ادػب سا دس هحبکن لضبیی ثِ اثجبت سسبًذُ است 

 سخَاست اثغبل ثِ هٌظَس استفبدُ دس آى سبصهبى ضذُ سبصهبى ًبظش ثش هبلک گَاّی دس غَستی کِ گَاّی هَسد د

 ثبضذ.

هبلکبى گَاّی کِ دسخَاست گَاّی جذیذ هی کٌٌذ ثبیذ پس اص اثغبل گَاّی فؼلی، ػولیبت هشثَط ثِ ثجت ًبم سا هجذدا  -11-3

 ثِ ضکل کبهل اًجبم دٌّذ.

سبصهبى یب ضخع دیگشی دسخَاست پزیشش ضشایظ ٍ هفبد ایي تَافك ًبهِ اص سَی هتمبضی کِ ثِ ًوبیٌذگی اص یک  -11-4

 گَاّی الکتشًٍیکی هیذّذ، ثِ هٌضلِ پزیشش ایي ضشایظ اص سَی هبلک اغلی گَاّی هیجبضذ.

اختالف ثیي هشکض غذٍس گَاّی فٌبٍساى اػتوبد ساّجش ٍ هبلکبى اص عشیك ّیئت حل اختالف دس هشکض هیبًی ّش گًَِ  -11-5

اص ایي عشیك حل ًطَد ٍ ثِ تطخیع هشکض دٍلتی غذٍس گَاّی سیطِ  فٌبٍساى اػتوبد ساّجش ثش عشف هی ضَد. اختالفی کِ

 لبثلیت حل ٍ فػل دس ایي هشکض ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ، اص عشیك هشاجغ لضبیی پیگیشی خَاّذ ضذ.

 



 
)یب  گَاّیهتمبضی )چْل ٍ ّفت( ثٌذ تٌظین گشدیذُ است ٍ کلیِ هَاد آى تَسظ  47)یبصدُ( هبدُ ٍ  11ایي تَافمٌبهِ دس 

 هطخػبت صیش هَسد هَافمت لشاس هی گیشد. ثبٍ هتػذی دفتش ثجت ًبم  ًوبیٌذُ ٍی(

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتمبضی گَاّی:

.................................................................. 

 

 تبسیخ:

 
 اهضبء ٍ اثش اًگطت هتمبضی گَاّی:

 

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتػذی دفتش ثجت ًبم:

.................................................................. 

 

 تبسیخ:

 
 :هتػذیاهضبء 

 

 


