
 

 فنی ثبت نرم افزار فرآیند صدور تائیدیهگام های اجرایی 

 

 توسط متقاضی iranspo.irمطالعه مستندات مندرج در سایت  -1

ورود به سامانه تایید فنی ثبت نرم افزار و ثبت درخواست توسط متقاضی )تکمیل اطالعات مالک، پدیدآورنده،  -2
 (تعیین قدرالسهم و مشخصات نرم افزار

 اطالعات فرم و عنوان نرم افزار توسط سازمان فناوری اطالعات ایران و تایید رکورد کامل بودن بررسی و تایید -3

 بارگذاری تصویر فیش بانکی و اقرارنامه در سامانه -4

 ارسال پیام به متقاضی درصورت وجود نقص در مدارک بارگذاری شده -5

 فوق توسط متقاضی درصورت وجود نقص 4تکمیل مدارک بند  -6

 سازمانکامل بودن رونوشت الکترونیکی در سامانه توسط تایید  -7

)مطابق فرمت نامه درخواست تاییدیه فنی مندرج در همراه نامه پوششی به سازمان ه ارسال فیزیکی مدارک ب -8
 (فرم توسط متقاضی حقیقیاین امضای )یا  (متقاضی حقوقیمدیرعامل با سربرگ شرکت و مهر و امضای سایت 

 فیزیکی توسط سازمان فناوری اطالعات ایران و اعالم به متقاضی درصورت وجود نقصبررسی نواقص مدارک  -9

 تکمیل نواقص توسط متقاضی و ارسال به سازمان -10

 تایید کامل بودن مدارک پرونده توسط سازمان -11

 مکاتبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت استعالم محتوای محصول -12

 ارشادانتشار آگهی محصول توسط سازمان یا  -13

  به سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتوسط  ی محصول نرم افزاریبال مانع بودن محتوا ارسال نامه -14

ال مدارک فیزیکی به ارسپس از و  iranspo.ir ثبت درخواست در سامانه پس ازقابل ذکر است متقاضی  -الف
به سامانه  ارشاد، افزار رایانه ایجهت تکمیل فرآیند و اخذ دفترچه گواهینامه ثبت نرم سازمان، باید 
samandehi.ir  تحویل دهد.و مدارک موردنظر را به آن وزارت مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت  

شماره تلفن  از طریق تماس با محتوای محصول نرم افزاری می تواند بالمانع بودن  متقاضی جهت پیگیری  -ب
  مذاکره نماید. آن وزارت نشر دیجیتال انکارشناسبا  88846964یا شماره تلفن:  2داخلی  88846964

ری جهت پیگی دفتر رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیشماره تماس  -ج
 02188846960: پاسخ استعالم محتوای محصول

 فنی ثبت نرم افزار توسط سازمان  گواهی تاییدصدور  -15

 و تاریخ گواهی  و شماره نامه بالمانع بودن و تاریخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سایت درج شماره -16

ارسال تصویر رونوشت گواهی صادره به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت تکمیل فرآیند و صدور دفترچه  -17
 ثبت ارشاد

 درج شماره شناسایی گواهی در سامانه -18

 آدرس مندرج در فرم برچسب لوح و آدرس اسارسال گواهی برای متقاضی براس -19

 

 :سازمان اطالعات تماس

 88113469آقای افشار: 
  88115819خانم خادمیان: 

 88115904خانم ذبیحی: 


