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 فرزاد اسماعیل زاده

 مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات

 "این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است"

 

ه بواحد با توجه به فراهم نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و دستیابي آن 

تولید، این پروانه جهت فرآیندهایانجام   

فناوری اطالعات )تولید نرم افزار(تولید   

 و استفاده از مزایای قانوني آن اعطاء مي گردد.

:شناسه کسب و کار  

 شماره پروانه بهره برداری:

 تاریخ صدور:

بهره برداری: شروعتاریخ   
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. ...................

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

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



 

ضیحات ندارد.تو  

دارنده این پروانه متعهد می باشد جهت ارسال هرگونه درخواست و ارائه گزارش از  .1

 اقدام نماید.  amarsanat.mimt.gov.ir/softwareطریق سامانه 

واحد تولید کننده موظف است ضمن اعالم مشخصات فنی محصوالت خود بهه مصهر     .2

س مهندسی نرم افزار را لحاظ نموده کننده، کلیه استانداردها و فرآیندهای تولید بر اسا

 اطالعات، رضایت مصر  کننده را تامین نماید.  امنیت و ضمن رعایت

این پروانه جزء الینفک واحد به منظور تولید مندرج در پروانهه بهوده و انتلهال آه بهه      .3

 تنهایی ممنوع است.

ط به قوانین کار دارنده این پروانه موظف است کلیه قوانین و ملررات آیین نامه های مربو .4

و بیمه های تامین اجتماعی،  حفاظت فنی و سازماه حمایت از مصر  کنندگاه و تولید 

 کنندگاه را دقیلا رعایت نماید.

مشهابه   جلوگیری از صدور پروانهدرخواست این پروانه حلی را برای دارنده آه در مورد  .5

 .برای سایر شرکتها، ایجاد نمی نماید

تغییرنام، تغییر محل واحد در قالب دستورالعمل های مصهو  وزارت صهنعت، معهده و     .6

 تجارت امکاه پذیر است.

دارنده این پروانه متعهد است در امور صنعتی مرتبط، با وزارت صنعت، معده و تجارت،  .7

 همکاری نماید.

م فعالیت این پروانه برای بخش تولید نرم افزار واحد صنعتی صادر گردیده و برای انجا .8

 در حوزه سخت افزار )از جمله مونتاژ( کاربرد ندارد.

 

 توضیحات تعهدات دارنده پروانه

 قابل پیگیری است. amarsanat.mimt.gov.ir/software اعتبارسنجی این پروانه از طریق سامانه

"دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات  "                                   

 


