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 اقرارنامه و تعهدنامه

 



 

 یتعالسمهاب

 و تعهدنامه اقرارنامه

 :شرکت/حاضر شد آقا/خانم

       یبه نشان ....... شماره یارت ملکو        صادره از       شناسنامه شماره یدارا      فرزند        -1

       یبه نشان ....... شماره یمل ارتکو        صادره از       شناسنامه شماره یدارا       دفرزن       -2

       یبه نشان ....... شماره یارت ملکو        صادره از       شناسنامه شماره یدارا       فرزند       -3

  تیریمدبه        ینشران به       شررر  یت صرنت  یو مالک هاثبت شررکت اداره        ثبت شرده به شرماره           شررکت  -4

ن دف رخانه و یدر ا      شررماره  یو کارت مل       صررادره از      شررماره  شررناسررنامه یدارا       فرزند       آقا/خانم

را  افزارنرممندرج در فرم ثبت مشخصات   مشخصات    با ................................. :تحت عنوان افزارنرم یه فنیدییصدور تأ  کند(یکنم )میعالم ما

 :(کندیم) کنمیمتترد  و اقرارام )کرده است( و کرده تقاضاوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)سازمان فناوری اطالعات ایران(از 

 نسررربت به آن درخواسرررت شرررده م تل  به  یه فنیدییأکه صررردور ت فوق با مشرررخصرررات مرکور در فوق افزارنرم یحقوق ماد یتمام -1

  زبورم افزارنرمنشده است و    یم تل  به اشخاص ثالث کپ  افزارنرمتتل  ندارد و از  یگریو به شخص د  ( است      ) شرکت /نجانبیا

ه یا اولیواسط   یهاافزارنرمدارندگان حقوق  یو متنو ی، حقوق مادن بودهیکه چن یو در صورت ست  ینه یا اولیواسط   یهاافزارنرمم ضمن  

ست   یرعا شده ا ضا اظرارات و اعالمات ن یخالف ا چنانچه و ت  سد،     ییدر مراجع ق لحاظ ه ب(      ) شرکت /نجانبیاصالح باثبات بر

 .(بود )خواهد م بودول خواهئ( در قبال اشخاص ثالث مسیفریو ک ی)اعم از مدن یقانون

ساس آرا  یدر صورت  -2 ضا  یو الزم االجرا یقطت یکه برا اطات و وزارت ارتبتوسط  ره صاد  یه فنیدیأیت ، حکم بر ابطالصالح یذ ییمراجع ق

سازمان فناوری اطالعات ایران(  شود ن ا   فناوری اطالعات) ش یصادر  (      ) شرکت /نجانبیا بر عرده از ابطال تماماً یج و عواقب نا

سئ یه و خواهد بود سازمان فناوری اطالعات ایران( عرده  ث برین حیاز ا ی یولچگونه م  و نخواهد بودوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)

 عودت خواهم )خواهد( داد.وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)سازمان فناوری اطالعات ایران(را به  ید فنییتأ یاصل گواه

 4ل مرکور در بند ین روند بدلیا ای (دم )شو منصرف شو   یه فنیدییاز ادامه روند اخر تأ(      ) شرکت /نجانبیال یکه برر دل یدر صورت  -3

 نخواهد شد.چ عنوان مس رد یتحت ه ،ن منظوریبد یزیز وجوه واریه شده و نئمدارک و مس ندات ارال م وقف شود یذ



 

 یا متنوی یت حقوق مادیمالک یمدع یگریا اشخاص د یشخص   و تا قبل از صدور آن،  یه فنیدییتأ ان روند صدور یکه در جر یدر صورت  -4

شوند   افزارنرم سازمان فناوری اطالعات ایران( فوق  صدور تأ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) صدور   یدییمح  خواهد بود روند  ه را تا 

 م وقف کند.ا انصراف مت رض یت یا اعالم رضایو  صالحیذ ییو الزم االجرا از مراجع قضا یقطت یأر

س یلکدر (      ) شرکت /نجانبیا -5 سازمان فناوری   وزارت ارتباطات والزم را با  یرایارک، همیفن یرایه مراحل برر فناوری اطالعات)

صب، پ یدر زماطالعات ایران( ست    افزاری نرماجرا و یساز ادهینه ن د منبع کن یاطالعات الزم و همچن سازمان بتمل آورده و حسب درخوا

ه سرواب  )حسرب مورد( توسرط    یلکن خصروص باعث توقف و اعاده  یدر ا یارکقرار خواهم داد. عدم هم سرازمان ار آن یرا در اخ  افزارنرم

 .خواهد شد سازمان

 ع شده است.ید و توزیران تولین بار در ایاول یبا مشخصات فوق برا فوق افزارنرم -6

  ت کودکان و نوجوانان است ی، اخالق حسنه و سالمت شخص    یعفت عمومر با یمغا یبا مشخصات فوق فاقد هرگونه مح وا   فوق افزارنرم -7

 .کند(یکنم )میمن یمخرب آن را تضمریرد غکارک(      ) شرکت/نجانبیا و

ضا  یهافرم -8 صات فوق     فوق افزارنرم یبرا یه فنیدییصدور تأ  یتقا شخ صداقت و نرا با م و به  لیت دقت و مطاب  با واقع تکمیبا کمال 

سازمان فناوری اطالعات ایران(  صاً   (      ) شرکت /نجانبیااند و شده ه ئاراوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) س  شخ هرگونه  ولئم

شخاص ثالث  یر قبال ادعاهاد وبوده اعالم و اظرار خالف واقع  سخگو   ا ضرر  (خواهد بود) خواهم بودپا شده به   یان اح مالیو ز و  وارد 

وزارت ارتباطات و فناوری ث بر عرده ین حیاز ا ی یولچگونه مسررئیو برر صررورت ه (خواهد شررد) خواهم شررداشررخاص ثالث را م حمل 

 نخواهد بود.اطالعات)سازمان فناوری اطالعات ایران(

وزارت د مطرح گرد یحقوق یا یردکارکاز نظر  افزارنرمتوسررط شررخص ثالث نسرربت به  ییه ادعایکدر صررورت یه فنیدییأتصرردور پس از  -9

سازمان فناوری اطالعات ایران(  سارترا   ارتباطات و فناوری اطالعات) ست تا پرداخت خ ضوع بند   یمجاز ا سارت و   8وارده )مو و جبران خ

ساس اعالم نظر   ان بریضرر و ز  ش یدادگس ر  یارشناس رسم  کا صادره اقدام   ینه فیدییا ابطال تأی  و ینسبت به تتل  یفن االتک( و رفع ا

 د.ینما

سنامه   یدارا       فرزند      آقا/خانم  -10 شماره کارت مل        صادره از        شماره  شنا ده  نیرا بتنوان نما       یو 

ضا  یهال فرمیتکم یار خود برایاالخ تام صات فوق و پ    رکالرفوق افزارنرم یه فنیدییصدور تأ  یتقا شخ صورت     یریگیبا م ضوع و در  مو

صل گواه  افتیدر ی، برایه فنیدییأصدور ت   یترفمسازمان فناوری اطالعات ایران( وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)به  ید فنییتأ یا



 

و زله اقدام افت آن بمنیدر ،فنی هیدییتأ و در صورت صدور یه فنیدییأان روند صدور تیشان از آغاز تا پایا یکند و هرگونه اقدام و امضایم

 شرررکت/نجانبیا یاهتیولوجه از مسررئچ یهه ن بند بینده بشرررح اینما یمترف خواهد شررد و یتلق(      ) شرررکت/نجانبیا یامضررا

 نخواهد کاست. ام )کرده است(کرده 9تا  1 ید و بشرح بندهان سنیکه بموجب ا یاقرارها و تتردات ر قبالد(      )


