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بسمه تعالي 

 مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

 29/2/1392 مورخ 163 جلسه  شماره 1مصوبه شماره 

آيين نامه اجرايي حمايت از " پيشنهاد موضوع29/2/1392 مورخ 163 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
 را بررسي و مفاد آن را به شرح زيرتصويب "صاحبان صنايع و منابع و مهارت هاي داخل كشور در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات

 كرد. 
 

 آيين نامه اجرايي حمايت از صاحبان صنايع و منابع و مهارت هاي داخل كشور در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات

 مقدمه
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در راستاي اجراي سياست هاي كلي توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابالغ شده 

توسط مقام معظم رهبري بمنظور ارزيابي و نظارت بر عملكرد اپراتورها در رعايت استفاده حداكثري از منابع و مهارت هاي ايراني در 
بخش ارتباطات و فناوري اطالعات كشور، آئين نامه اجرايي حمايت از صاحبان صنايع و منابع و مهارتهاي داخلي كشور در بخش 

ارتباطات و فناوري كشور به شرح ذيل كه توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تنظيم و تدوين شده است را به تصويب 
 مي رساند . تفكر حاكم براين آيين نامه به شرح زير است:

 توجه ويژه به توليد ملي و استفاده از كار و سرمايه ايراني. •
معطوف نمودن تقاضاي بخش فاوا در ارجاع پروژه ها بسوي ظرفيت هاي اجرايي، طراحي و مهندسي، تداركي و مديريت   •

 داخل كشور.
ايجاد فرصت يادگيري و انتقال دانش فني و سازماني الزم براي ظرفيت هاي پيمانكاري داخلي و يا حضور طرف هاي  •

 خارجي با مشاركت شركت هاي ايراني با قيد غلبه طرف ايراني.
 شفاف سازي و بهبود جريان اطالعات مربوط به پروژ ه هاي بخش فاوا در كشور. •
  در داخل كشور.سازماندهي روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت •
 افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري. •
 كاهش آمار مهاجرت متخصصين از كشور. •
 رونق بازار كار تخصصي و افزايش سطح رضايتمندي افراد ماهر و متخصص. •
 ارتقاي شاخص درآمد ناخالص ملي. •
 افزايش اقتدار ملي. •
 كاهش نسبي شكاف دانش فناوري با كشورهاي پيشرفته. •
 رشد شاخص هاي اقتصادي برپايه ارايه خدمات فني و مهندسي ، صنعتي و مبتني بر فناوري. •
 مقابله با خريد خدمات فني و مهندسي تحميل شده ناشي از خريد تجهيزات از شركت هاي خارجي. •
 رفع نگراني هاي احتمالي در تامين نيروي خدماتي، بويژه در حوزه هاي راهبردي و رفع وابستگي از سايركشورها. •
ها وايجاد زمينه براي فعاليت التحصيالن دانشگاهايجاد مراكز تحقيقات ، توسعه و تجاري سازي براي جذب فارغ •

 متخصصين بخش و شركت هاي دانش بنيان.

  : تعاريف1ماده 
  اصطالحات و عباراتي كه در اين متن به كار برده شده، هريك داراي معاني تعريف شده در اين ماده مي باشد:
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 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  :وزارت -1-1
  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات :كميسيون -1-2
  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :سازمان -1-3
  سنديكاي صنعت مخابرات ايران :سنديكا  -1-4
 شركت هايي كه با دريافت مجوز و يا پروانه از سازمان در چارچوب پروانه صادره فعاليت و نسبت به ارايه :دارندگان پروانه  -1-5

 خدمات موضوع پروانه اقدام مي كنند.
 . سهام آن متعلق به اشخاص ايراني است%100شركت ثبت شده در داخل كشوركه    :شركت داخلي -1-6
 % سهام آن متعلق به اشخاص غير ايراني است.49 شركتي است كه بيشتر از  :يخارج شركت -1-7
 برند» «نشان و يفناور افزار، نرم افزار، سخت از اعم يمحصوالت اي خدمات زات،يتجه كاال، ديتول ازاست  عبارت  :توليد داخل -1-8

 .شود يم انجام يفناور و يفن دانش انتقال اي معكوس يمهندس قيطر به اي يرانيا نيمتخصص يطراح با آن %100 كه
است كه براي ايجاد شبكه و ارايه  داراي ويژگي هاي فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار ي كهلوازم و ماشين آالت : تجهيزات -1-9

 خدمات توسط دارندگان پروانه يا نماينده وي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 هايي فعاليت شامل پروژه  . مي گيرد انجام خاصي هدف يا منظور به دستيابي براي كه ست اها فعاليت از مجموعه اي :  پروژه -1-10
 .رسند انجام به تعيين شده اي كيفيت و معين هزينه هايي با معين، هاي تاريخ در بايد كهاست 

 هرگونه فعاليت از قبيل طراحي، تدارك، اجرا، ساخت، نگهداري و يا تعميرات است كه با بكارگيري  :خدمات فني و مهندسي  -1-11
 دانش، فنون، علوم پايه، تجربه مهندسي و اجرايي و يا مشاوره انجام مي شود.

 مهندسي فرايند، تهيه و تأمين تجهيزات، عمليات ، مهندسي وخدمات طراحيانجام كل يا بخشي از مجموعه  :پيمانكاري  -1-12
آن به يك شخص(پيمانكار) مسئوليت كه به موجب يك قرارداد در يك پروژه ، نگهداري و تعميرات  نصب و راهاندازي،اجرايي

  واگذار مي شود.
 اشخاص حقيقي كه داراي دانش، تخصص و يا تجربه در زمينه فاوا مي باشند و ميتوانند در انجام وظايف  :نيروي متخصص -1-13

 تخصصي فعاليت داشته باشند.
مسئوليت تشخيص وجود  ربطي مراجع ذري شده توسط خودش و ساي استفاده از اطالعات جمع آوربا كميته اي كه  :كميته -1-14

امكانات، توان تامين تجهيزات و يا اجراي فعاليتها در داخل كشور و ارزيابي عملكرد دارندگان پروانه در چارچوب اين مقررات را 
  اين آيين نامه آورده شده است.5به عهده دارد و تركيب و نحوه فعاليت آن در ماده 

0F تاييد نمونه -1-15

 گواهي صادر شده توسط سازمان بمنظور تطبيق عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش با استانداردهاي بين :�
  گفته مي شود.1TAالمللي و ملي كه باختصار 

  : برخي از مصاديق استفاده از منابع و مهارت هاي ايراني 2ماده 
  بكار گيري تجهيزات بخش كه در داخل كشور توليد مي شود. :استفاده ازتجهيزات- 2-1
 همكاري فكري و ارايه راهكارها و طرح هاي مناسب براساس مطالعات تطبيقي، تحليل وضعيت  :استفاده ازخدمات مشاوره اي- 2-2

 موجود و طراحي و مهندسي بمنظور تاسيس، توسعه و بهينه سازي شبكه ها و بكارگيري فناوري هاي نوين .
   استفاده از نيروي انساني ايراني در بخش :استفاده از نيروي انساني-  2-3
  آموزش علوم، فناوري ها، مهارت هاي اجرايي و طراحي به نيروي انساني فعال در بخش. :آموزش- 2-4
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 انجام فعاليت هاي پژوهشي، تحقيقاتي و مطالعاتي در زمينه نوآوري، فناوري هاي  :فعاليتهاي تحقيقات و توسعه و تجاري سازي- 2-5
در مراكز و مؤسسات مطالعاتي و تحقيقات داخل كشوركه باعث توسعه و افزايش مهارت هاي توليد  نوين و بومي سازي آن ها

 تجهيزات و يا ارايه خدمات و بازاريابي مي شود.

 كه مشخص  نتايج ايجاد  سوي به مشخص كيفيت و هزينه ، زمان چارچوب در پروژه هدايت و برنامه ريزي  :مديريت پروژه -2-6
 با انتظار مورد و مشخص نتايجبراي  منابع از درست استفاده و اجرا هدايت و اجرا بر نظارت سازماندهي، برنامه ريزي، فعاليت هاي شامل
.  و تحويل در موعد مشخص  قبلي توافق شده  هزينه 

تهيه وتامين كاال و مهندسي يا راحي طانجام خدمات  پيمانكار به شركت يا موسسه اي اطالق مي شود كه مسووليت  :پيمانكاري- 2-7
 . دارد اين فعاليتها در يك پروژه را بر عهدهپروژه و يا همه  مديريت  يا عمليات اجرايي، نصب و راه اندازي و و ياو تجهيزات

 مواردي كه توسط دارنده پروانه و يا سازمان پيشنهاد و به تاييد كميته قرار مي گيرد. ساير موارد :- 2-8

  : وظايف و مسئوليت هاي دارندگان پروانه3ماده 
- دارندگان پروانه مكلفند بمنظور ايجاد شفافيت و اطالع رساني مناسب و ايجاد فرصت به صاحبان مهارت هاي داخلي در خريد 3-1

 ماه قبل از دريافت پيشنهادها براي عقد قرارداد مراتب را از طريق پايگاه 4تجهيزات، خدمات فني مهندسي و مشاوره اي، حداقل 
 اطالع رساني رسمي خود منتشر كنند.

- دارندگان پروانه مكلفند در صورت درخواست سازمان، اسناد مورد نياز مربوط به پيشنهاد هاي موضوع بند قبلي را همراه با ذكر 3-2
 داليل اخذ چنين تصميمي را جهت بررسي به سازمان ارايه كنند.

- دارندگان پروانه مكلفند با توجه به تجربيات قبلي و شناسايي مهارت هاي داخلي، با رعايت موارديكه در ادامه آمده است نياز 3-3
خود را از طريق منابع داخلي تامين كنند . بديهي است عملكرد دارنده پروانه در اين خصوص براساس مفاد اين آيين نامه مورد ارزيابي 

 قرار گرفته و حسب مفاد پروانه صادره و اين آيين نامه با وي رفتار خواهد شد.
1F- دارندگان پروانه مكلفند تمام تجهيزات غير فعال3-4

 خود را از توليدكنندگان داخلي تهيه كنند. در موارد خاص كه نمونه تاييد شده �
داخلي وجود نداشته باشد، صرفا با اخذ مجوز از سازمان، تامين اين تجهيزات ازشركت هاي داخلي به نمايندگي از توليدكنندگان خارجي 

 هفته از تاريخ دريافت درخواست دارنده پروانه بمنزله تاييد عدم وجود توليد داخل در 4مجاز خواهد بود. عدم پاسخ سازمان حداكثر تا 
 مورد استعالمي خواهد بود.

 همواره توسط سازمان بروز شده و به دارندگان پروانه اعالم مي شود.     فهرست اين تجهيزات كه به تاييد كميته رسيده است ،تبصره :
2F- درصورت وجود سابقه توليد تجهيزات فعال3-5

 در داخل كشور كه نمونه آن نيز به تاييد سازمان رسيده است و يا بنابر تشخيص �
كميته، توان توليد آنها در داخل وجود داشته باشد، دارنده پروانه بايد نيازهاي اين دسته از تجهيزات خود را از توليدكنندگان داخلي 

 مربوطه تامين كند.

% كل تجهيزات 51براي اجراي تعهدات اين بند ميزان تجهيزات فعال كه از توليد كنندگان داخلي تامين مي شود نبايد از : 1تبصره 
 فعال مورد نياز كمتر باشد.

 در صورتيكه دارنده پروانه بدليل قيمت باالي اين تجهيزات و يا عدم كفايت ظرفيت توليد در داخل كشور قادر به انجام كامل :2تبصره 
 تعهدات اين بند نباشد مي تواند موضوع را براي بررسي به كميته ارجاع كند و در نهايت حسب تشخيص كميته اقدام خواهد شد.

% كل تجهيزات استفاده شده، موظف است، به 30- دارندگان پروانه در صورت استفاده از تجهيزات خارجي به ميزان حداقل 3-6
% از دانش فني فناوري هاي خريداري شده و عمليات 30موازات خريد، انتقال و نصب اين تجهيزات، اقدامات الزم براي اينكه حداقل 

 مربوط به توليد آن به داخل كشور منتقل شود را بعمل آورد و انجام اين انتقال را به نحو مناسب تضمين كند . 
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)ميليارد ريال، مكلف به ايجاد مركز 1000- دارندگان پروانه با حجم سرمايه گذاري انجام شده در شبكه خود بيش از هزار(3-7
تحقيقات، توسعه و تجاري سازي با تشكيالت مجزاي قابل احصاء و يا انعقاد قرارداد بايكي از موسسات و يا مراكز تحقيقاتي مورد تاييد 

)درصد از درآمد ناخالص 5/1وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند، در اين راستا دارنده پروانه متعهد است حداقل يك و نيم(
 ساليانه خود را براي فعاليت هاي موضوع اين بند اختصاص دهد.

 )ميليارد ريال مشخص شده در اين بند در دوره هاي زماني مناسب ممكن است توسط كميسيون بازنگري شود.1000 مبلغ هزار(تبصره :

- دارندگان پروانه براي افزايش توانمندي هاي نيروي انساني خود مكلفند با ايجاد امكانات آموزشي و آزمايشگاهي و يا انعقاد 3-8
  ساعت آموزش تخصصي را ارايه كنند. 30قرارداد با مراكز معتبر آموزشي، به ازاي هريك از پرسنل متخصص ايراني خود ساالنه 

- دارندگان پروانه مكلفند در استفاده از خدمات مشاوره اي، در صورت وجود توان الزم در داخل كه توسط سازمان اعالم ميگردد، 3-9
%) نياز خود را بوسيله اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني واجد شرايط داخل كشور مرتفع كنند. در شرايطي كه 70حداقل هفتاد درصد (

 تجربه خدمات مورد نياز به اندازه كافي در داخل قابل دسترس نباشد، دارنده پروانه در استفاده از مشاورين خارجي، بايد بصورت همكار
 از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني واجد شرايط داخل كشور نيز استفاده كند.

- دارندگان پروانه در جهت استفاده ازهرگونه خدمات فني مهندسي، الزاماً بايد از توان شركتهاي داخلي بهره گيرند. چنانچه در 3-10
مواردي تجربه كافي در داخل وجود نداشته باشد، در جهت انتقال تجربه به داخل مي توانند از تركيب شركت هاي خارجي و داخلي و يا 
شركت هاي داخلي داراي نمايندگي معتبر از شركت هاي مورد نظر خارجي استفاده كنند. همچنين دارندگان پروانه موظف خواهند بود 

 اين بخش از تعهدات خود را در قرارداد هاي منعقده به تمامي پيمانكاران زير دستي خود نيز منتقل كنند.
- در صورت نياز به استفاده از خدمات بصورت مديريت پيمان، دارندگان پروانه متعهد به عقد قرارداد با شركت هاي داخلي     3-11

مي باشند. همچنين طرف قرارداد نيز در انجام تعهدات قراردادي خود ملزم به استفاده از توان و منابع و مهارت هاي ايراني بوده و در 
انجام وظايف خود نيز متعهد به تعهدات دارنده پروانه (طرف قرارداد خود) در اين آيين نامه مي باشد. همچنين دارندگان پروانه موظف 

خواهند بود اين بخش از تعهدات خود را در قرارداد هاي منعقده به تمامي پيمانكاران زير دستي خود نيز منتقل و ملزم به درج اين 
 تعهدات در متن قرارداد با پيمانكار طرف قرارداد هستند. 

- دارندگان پروانه ملزم به استفاده از مهارت ها و نيروهاي متخصص ايراني مي باشند و چنانچه نياز به نيروي متخصص خارجي 3-12
) نفر پرسنل متخصص غير ايراني را مشروط به اينكه از پنج درصد كل پرسنل شاغل 100داشته باشند، مي توانند حداكثر تعداد صد(

 مستقيم در آن مؤسسه تجاوز نكند، بكار گيرند.
  بكارگيري نيروي كار خارجي در هر شرايطي ممنوع بوده و بايد در اجراي فعاليت ها از نيروي كار داخلي استفاده شود. تبصره :

- دارندگان پروانه مكلفند برآورد نيازهاي تجهيزاتي و خدمات فني و مهندسي خود را بصورت كالن در قالب برنامه هاي كوتاه 3-13
  ساله ) را به سازمان اعالم كنند. 5 ساله ) و ميان مدت( 2مدت ( 
 سازمان موظف به حفظ محرمانگي اين اطالعات است و از آن صرفا براي هدايت و راهبري فعاالن داراي توان و مهارت ايراني تبصره:

 از آنها استفاده خواهد كرد. 
- دارندگان پروانه مكلفند ، گزارشات مورد درخواست سازمان براي چگونگي انجام تعهدات خود را در چارچوب اين آيين نامه 3-14

 براساس قالب بندي كه توسط سازمان تعيين مي شود بصورت دوره اي در اختيار سازمان قرار دهند.

  : وظايف و مسئوليت هاي سازمان 4ماده 
سازمان موظف است در صورت نياز به توليدات غير داخلي، فهرست كاالها، تجهيزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمي به  -4-1

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كند تا براي تحقيق 
 .و توليد اين تجهيزات برنامه ريزي شود
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- سازمان مكلف است با نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه در چارچوب تعهدات تعيين شده در اين آئين نامه و روشي كه به تاييد 4-2
  ماهه به كميته ارايه كند. 6كميته خواهد رسيد گزارشات مربوط را در دوره هاي 

- سازمان مكلف است درقالب گزارش هاي  ساالنه خود عملكرد دارندگان پروانه را از نظر ميزان و چگونگي رعايت اين ضوابط، 4-3
تصميمات اتخاذ شده توسط كميته و اقدامات انجام شده براساس اين تصميمات را در چارچوب مفاد اين  آيين نامه به كميسيون ارايه 

 كند.
 كميسيون و يا اصالحيه هاي احتمالي آن را راسا و يا از 10/9/87 مورخه 53- سازمان مكلف است در چارچوب مصوبه شماره 4-4

 طريق آزمايشگاه هاي مورد تاييد همكار، نمونه تجهيزات توليد شده توسط توليد كنندگان داخلي را با اولويت و حداكثر ظرف مدت يك
) و يا مشخص نمودن ايرادات و انعكاس به متقاضي  TA صورت تاييد نمونه نسبت به صدور گواهي تاييد نمونه ( ماه بررسي و در

 اقدام كند.
 سازمان موظف است در صدور گواهي تاييد نمونه الزامات ايمني و امنيتي كه توسط مراجع ذيصالح اعالم مي شود را رعايت :1تبصره 

 كند.
 در صورت عدم پاسخ سازمان ظرف مهلت مقرر شده در اين بند به منزله تاييد تجهيزات نمونه بوده و سازمان بايد نسبت به :2تبصره 

 صدور گواهي تاييد نمونه براي تجهيزات مورد نظر اقدام كند.
- سازمان براساس كليات درج شده در اين  آيين نامه و تعريف مولفه هاي رعايت استفاده از مهارت هاي ايراني مي تواند با 4-5

همكاري دارندگان پروانه نسبت به تعريف فعاليت هاي ريز و فرعي نيز اقدام كند كه در اين صورت بشرطي مورد استفاده خواهد بود 
 كه اين تعاريف به تاييد كميته برسد.

- ابالغ كليه آئين نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و معيارهاي فني مرتبط از سوي دستگاه هاي اجرايي به دارندگان پروانه بعهده 4-6
سازمان بوده و سازمان با تطبيق موارد با اين  آيين نامه، در صورت لزوم ، موارد را جهت انجام اصالحات و يا درج موارد تكميلي براي 

 تصويب به كميسيون ارسال خواهد كرد.
- سازمان در صورت درخواست توليدكنندگان و يا دارندگان پروانه بمنظور اجرايي شدن هرچه بهتر اين آيين نامه، با رعايت قوانين 4-7

 و مقررات جاري كشور در چارچوب وظايف و اختيارات خود حمايت هاي الزم را از آنها بعمل خواهد آورد.
كليات مرتبط با تهيه طرح سامانه جامع توانمندسازي صنعت فاواي كشور و راهكارهاي   ماه6- سازمان موظف است ظرف مدت 4-8

 دريافت و جمع آوري مستمر اطالعات با هدف دستيابي به بخشهاي زير را تهيه و به كميسيون ارائه كند:

 سامانه شناسايي و رتبه بندي تامين كنندگان تجهيزات وخدمات در بخش  -
 سامانه شناسايي نيازمندي ها ( تجهيزات و خدمات ) در بخش فاوا  -
 در سطح بين الملل  سامانه شناسايي نيازها، فرصت ها و توانمنديهاي بروز صنعت فاوا -
 سامانه اطالعاتي برگزاري مناقصات و يا فراخوان تامين و خريد تجهيزات بخش فاوا  -
 سامانه اطالعاتي دسترسي به قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مرتبط با صنعت دربخش فاوا  -
 و ساير سامانه هايي كه بنا به ضرورت بايد ايجاد شود -

- سازمان موظف است احكام و نتايج ارزيابي دارندگان پروانه را كه بصورت دوره اي توسط كميته صادر ميشود را به كميسيون 4-9
 رفتار كند. اعالم و مطابق با مفاد آيين نامه با دارندگان پروانه

- سازمان موظف است بر اساس دستورالعملي معين براي دريافت اطالعات مستمر و مستند ازظرفيت هاي بالفعل كليه توليد 4-10
 كنندگان داخلي تجهيزات و ارائه دهندگان خدمات در بخش فاوا اقدامات الزم را بعمل آورد.
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- سازمان مكلف است بمنظور ترغيب و ملزم نمودن كليه توليد كنندگان داخي تجهيزات و ارائه دهندگان خدمات فني مهندسي 4-11
به ايجاد مراكز تحقيق و توسعه و تجاري سازي (بصورت انفرادي، اشتراكي و يا برون سپاري) دستورالعمل و ضوابط الزم را تدوين و از 

 طريق سنديكا به آنها ابالغ كند .
براي ، - سازمان مكلف است درعمليات ثبت سفارش و صدور مجوز ترخيص هرگونه تجهيزات مشمول اين آئين نامه از گمرك4-12

 آن دسته از تجهيزاتي كه توان توليد آنها درداخل وجود دارد، از كليه ابزارهاي قانواني استفاده نموده و محدوديتهاي الزم را بعمل آورد.
- سازمان مكلف است در ايجاد و صدور هرگونه مجوز و يا معرفي متقاضيان براي استفاده از تسهيالت ريالي و يا ارزي، با رعايت 4-13

 مفاد اين آئين نامه نسبت به حمايت و يا ايجاد محدوديت اقدامات و مكاتبات الزم را بعمل آورد.
- سازمان موظف است در خصوص اعمال محدوديت و ممنوعيت براي خريد تجهيزاتي كه امكان توليد آن در داخل كشور وجود 4-14

دارد توسط دستگاه ها و نهادها و دواير دولتي و عمومي با مراجع مربوط مكاتبات و پيگيري الزم را انجام و نتايج را به كميسيون 
 گزارش كند.

- سازمان موظف است با همكاري سنديكا نسبت به شاسايي و احصاء تجهيزاتي كه در داخل توليد مي شوند و يا امكان توليد در 4-15
داخل را دارند اقدام و پس از تاييد آن توسط كميته، مكاتبه و پيگيري هاي الزم در خصوص اصالح تعرفه واردات تجهيزات مذكور را 

 با مراجع ذيربط بعمل آورده و نتيجه را به كميسيون گزارش كند. 
- سازمان موظف است براساس اعالم مراجع ذيصالح، تجهيزاتي كه كاربرد امنيتي دارند را مشخص و پيشنهادها الزم براي 4-16

 ايجاد شرايط توليد و تامين اين تجهيزات در داخل كشور را با كميسيون ارايه كند.

  كميته تشخيص و ارزيابي: 5ماده  
- به منظور تشخيص امكان تامين نيازهاي داخلي از طريق توليدات و مهارت هاي ايراني و ارزيابي عملكرد دارندگان پروانه در 5-1

چارچوب مفاد اين آيين نامه ،كميته تشخيص و ارزيابي متشكل از نمايندگان زير تشكيل و اعضاي آن با حكم رئيس سازمان بمدت 
 چهار سال منصوب مي شوند:

 بعنوان عضو و رئيس كميته نماينده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي -
 نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بعنوان عضو  -
 نماينده سنديكاي صنعت مخابرات بعنوان عضو كميته -
 نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان عضو  -
 نماينده وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بعنوان عضو كميته -
 نماينده وزارت اطالعات بعنوان عضو كميته -
 نماينده سازمان گمرك ايران بعنوان عضو كميته -
 نماينده سازمان فناوري اطالعات بعنوان عضو كميته -
 نماينده شركت ارتباطات زيرساخت بعنوان عضو  -
 نماينده پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بعنوان عضو -
 يك نفر خبره  و آشنا به مسائل در بخش فاوا به تشخيص كميسيون -
  نمايندگان معرفي شده از سوي دستگاه هاي فوق بايد در سطح مديركل و يا باالتر باشند.تبصره :

 - جلسات كميته با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل شش راي به تصويب خواهد رسيد.5-2
- عملكرد دارندگان پروانه مشمول اين آيين نامه توسط كميته مورد بررسي قرار گرفته و براساس شاخص هاي تعريف شده در 5-3

 يك دوره دو ساله امتيازدهي و ارزيابي انجام شده و نتايج جهت ابالغ و اجراء به سازمان اعالم خواهد شد .
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  : ارزيابي عملكرد دارندگان پروانه6ماده 
- كميته عملكرد دارندگان پروانه را براساس اطالعات و گزارشات دريافتي از سازمان ، مورد بررسي قرار داده و در نهايت براساس 6-1

 موارد مندرج  در جدول يك زير نسبت به امتيازدهي وارزيابي عملكرد دوره اي آنها اقدام خواهدكرد.
  امتيازهاي مندرج در جدول در دوره هاي ارزيابي براساس تشخيص كميسيون قابل بازنگري خواهد بود.تبصره :

) امتياز از كل امتيازات مندرج در جدول را كسب كند صرفا در موارديكه حداقل امتياز 70- در صورتيكه دارنده پروانه حداقل هفتاد(6-2
 را دريافت نكرده باشد اخطار دريافت خواهند كرد.

 ازكل امتيازات مندرج در جدول شاخصهاي ارزيابي، صرفا مشمول پرداخت 69 تا 53- دارندگان پروانه در صورت كسب امتياز از 6-3
 مجموع جرايم جزيي در موارديكه حداقل را كسب نكرده اند خواهند بود.

 ازكل امتيازات مندرج در جدول شاخص هاي ارزيابي عالوه بر جرايم تعيين 52 تا 40- دارندگان پروانه در صورت كسب امتياز از 6-4
 ) در صد از كل 70، مشمول پرداخت جريمه به ميزان هفتاد منهاي امتياز كسب شده( تفاوت امتياز كسب شده از 3-6شده در بند 

  جريمه خواهند بود.
  بايد كل جريمه تعيين شده را بابت عدم رعايت اين آيين نامه به سازمان 40- دارندگان پروانه در صورت كسب امتياز پايين تر از 6-5

 بپردازند.
 را كسب كنند با تشخيص سازمان مي توانند بعنوان دارنده پروانه برتر در 85- در صورتيكه دارندگان پروانه امتياز باالتر از 6-6

 خصوص رعايت موضوع انتخاب و تاييديه الزم را دريافت كنند. مشمولين اين بند در معرفي براي تسهيالت در اولويت خواهند بود.
  

 جدول يك

  شاخص ها و نحوه ارزيابي عملكرد دارندگان پروانه

 شاخص هاي ارزيابي رديف

 حداكثر

 امتياز

 حداقل

 امتياز

 ميزان جريمه

 درصد از جريمه تعيين شده 

  آيين نامه7-6در بند 

 %5 3 5 اطالع رساني مناسب وايجاد فرصت براي شركت هاي داخلي 1

 %15 8 15 استفاده از تجهيزات غيرفعال توليد داخل 2

 %13 7 13 استفاده از تجهيزات فعال توليد داخل 3

 %15 10 15 انتقال فناوري به داخل كشور 4

 %9 5 9 فعاليت توسعه ، تحقيقات  و تجاري سازي 5

 %8 4 8 آموزش نيروي انساني 6

 %10 5 10 استفاده از خدمات مشاوره داخلي 7

 %10 5 10 استفاده از توان اجرايي داخلي 8

 %5 2 5 استفاده از پيمانكاران داخلي 9

 %5 2 5 استفاده از نيروي انساني متخصص داخلي 10

 %5 2 5 اعالم برنامه هاي توسعه 11

%)مبلغ سرمايه گذاري خارجي انجام توسط دارنده پروانه در دوره ارزيابي است كه توسط كميته 5- ميزان كل جريمه پنج درصد(6-7
 مشخص مي شود و براساس نرخ روز ارز قابل تامين به ريال محاسبه خواهد شد.
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- پس از ارزيابي عملكرد توسط كميته و اعالم نتيجه به دارندگان پروانه توسط سازمان، آنها مي تواند در صورتيكه به نتيجه 6-8
 روز كاري نسبت به ارسال داليل كافي و مستندات دال بر اين داليل درخواست 20ارزيابي اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف مدت 

بررسي مجدد ارزيابي را به سازمان ارسال كنند. سازمان موضوع را جهت بررسي مجدد به كميته ارجاع و نتيجه را به دارنده پروانه ابالغ 
 خواهد نمود.

  : شموليت سازمان ها و شركتهاي تابعه وزارت7ماده 
 براي سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري 6- كليه مفاد اين آيين نامه به استثناء جرايم مندرج در ماده 7-1

 اطالعات نيز الزامي است.
% از كل 30- كليه سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت مكلفند در برگزاري مناقصات خريد تجهيزات و خدمات ، حداقل 7-2

امتيازات فني و بازرگاني را به شركت هايي اختصاص دهند كه توليد داخلي داشته و يا از توان فني و مهندسي داخل براي انجام كار در 
 خصوص موضوع مناقصه استفاده مي كنند.

- كميته براساس مفاد اين ماده نسبت به عملكرد سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت اقدام و نتيجه را به كميسيون و مقام عالي 7-3
 وزارت گزارش خواهد كرد.بديهي است اين سازمان ها و شركت ها بر اين اساس به مراجع نظارتي قانوني پاسخگو خواهند بود.

  : ساير مقررات8ماده 
 - مرجع رسيدگي به اختالفات حادث شده بين دارنده پروانه و سازمان و يا كميته ، كميسيون است.8-1
 - هرگونه تفسير در خصوص مفاد آئين نامه صرفا در صالحيت كميسيون است.8-2
 به تصويب كميسيون رسيده است و از تاريخ ابالغ الزم 29/2/1392 تبصره در تاريخ 10 بند و 76 ماده و 8- اين آئين نامه در 8-3

 االجراست.
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