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 مقدمه

ماده تنظیم شده است. اين طرح با  16در  «)نمافا( تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوري اطالعات»طرح 

فناوري اطالعات و  ه)نمافا( قصد دارد فعاالن حوز تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوري اطالعات

دهی كند. در اين طرح كوشش شده تا اقدام حقوقی را سامان ارتباطات و فضاي مجازي اعم از اشخاص حقیقی و

يند حقوقی فعالیت اقانونی اولیه براي تبیین حدودوثغور فعالیت سازمان نمافا انجام شود. همچنین براي تکمیل فر

آنها به بینی شده است كه تصويب نامه اجرايی و دو اساسنامه پیشها، يك آيینسازمان نمافا در كل كشور و در استان

تواند . تشکیل يك سازمان نظام صنفی براي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات میواگذار شده استهیئت وزيران 

تشکیل سازمان نظام مهندسی »شود. اما طرح ترين آنها اشاره میمزاياي زيادي داشته باشد كه در اين گزارش به مهم

 كه نیازمند بازنگري كلی است.  داردتعددي هاي مضعف «)نمافا( ارتباطات و فناوري اطالعات
 

 نقاط قوت

 :استير ززاياي متشکیل يك سازمان مستقل نظام صنفی براي همه فعاالن حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات داراي 

 ههمات در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطن شاغالچه بیشتر بین هرايجاد انسجام، هماهنگی و همکاري  .1

 ،ی و غیردولتیهاي دولتبخش

بندي اشخاص از طريق شناسايی و رتبه حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نشاغالسازي فعالیت شفاف .2

 ،حقوقی و تعیین صالحیت اشخاص حقیقی

  ،نپیما واردان به بازار از طريق تسهیل در شرايطسازي مناسب براي حضور تازهزايی و زمینهاشتغال .3

 ،طاتاشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتبا ون امهندسدهی فعالیت سامان .4

 ،هاي مطلوب ارجاع كاروكار از طريق فراهم ساختن فرصتايجاد تحرک در كسب .5

 .دماتبندي كیفیت خكیفیت محصوالت و خدمات فناوري اطالعات از طريق گسترش استانداردها و سطح يارتقا .6
 

 نقاط ضعف

سازمان نظام مهندسی ارتباطات و »به « ايسازمان نظام صنفی رايانه»شده است كه اشاره  طرح (1در ماده ) .1

اي طبق قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان يابد. سازمان نظام صنفی رايانهارتقا می «فناوري اطالعات )نمافا(

بخشی و ن قانون، نظممنظور حمايت عملی از حقوق يادشده در آو به 4/10/1379اي مصوب افزارهاي رايانهنرم

 سازمان اي مجاز، تشکیل شد. در طرح نمافا عالوه بر تغییر نام، حوزه شمول آنهاي تجاري رايانهدهی فعالیتسامان

اي مجاز، هاي تجاري رايانهزمینه همهاز: تمام افراد و واحدهاي صنفی كه در  تندكند كه عبارنیز گسترش پیدا می

 كنند.فضاي مجازي فعالیت می برمبتنیوكار فاوا و كسب
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روع شقبل از  فندوظم( تأكید شده است كه افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 7از طرفی، در ماده )

 . دكننم به فعالیت صنفی يا اشتغال به كسب و حرفه در اين زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدا

مجوز  زمان جديد نمافاهاي مختلف فاوا بايد از ساوكارهاي مرتبط با بخش( همه افراد حقیقی و كسب7( و )1طبق مواد ) بنابراين

 ولید داخلیاصلی ت وكارها يکی از موانعآنکه لزوم دريافت مجوزهاي غیرضروري براي شروع فعالیت كسب فعالیت دريافت كنند. حال

 هاي اخیر شتاب بیشتري گرفته است. براي رفع اين موانع در سال ارذنگهاي قانوشود و تالشمحسوب می

 فناوري هوزوقی در حهاي افراد حقیقی و حقدهی فعالیتعنوان تنها راهکار سامانبه «اعطاي مجوز فعالیت»در اين طرح، راهکار 

زه فاوا صوصاً در حودر كشورمان خ «وز فعالیتاعطاي مج»متعدد نظام  هاياشکالشده است. با توجه به  اطالعات و ارتباطات معرفی

ت استفاده شود. اين ( و مدل ثبت فعالیCertificationاي )هاي حرفهشود از راهکارهاي جايگزين مانند مدل صدور گواهیپیشنهاد می

كند اما ري نمییرضروزهاي غساالري اخذ مجوهاي جديد و نوين حوزه فاوا را درگیر ديوانوكارها و فعالیتكسب ،دو راهکار پیشنهادي

 كند.اي و ثبت فعالیت آنان را فراهم میهاي حرفهزمینه مشاركت افراد حقیقی و حقوقی براي دريافت گواهی

افزارهاي ندگان نرم( قانون حمايت از حقوق پديدآور12) موضوع ماده« ايسازمان نظام صنفی رايانه»( اشاره شده كه 1در ماده ) .2

 ور از عبارتيابد. در اين طرح منظارتقا می «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوري اطالعات )نمافا(»به  4/10/1379اي مصوب رايانه

ا ياي بايد نسخ شود نهافزارهاي رايا( قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم12) مشخص نشده است و معلوم نیست كه ماده «ارتقا»

اي شناسايی و ايانهافزارهاي رد موارد مرتبط با طرح نمافا از قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمشواصالح شود. لذا پیشنهاد می

 نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوين و به طرح نمافا الحاق شوند.

هاي مرتبط در رشته ع فعالیتها و مؤسسات داراي موضوها، تعاونی(، اعضاي حقوقی سازمان نمافا را شامل شركت2ماده ) «الف»بند  .3

هاي داراي بان فروشگاه(، اعضاي حقیقی سازمان نمافا را شامل صاح2ماده ) «ب»داند. بند يا زمینه ارتباطات و فناوري اطالعات می

حدهاي فراد و وا(، ا5ماده ) «1»داند. همچنین بند التحصیالن دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط میپروانه كسب، فارغ

ضويت در كنند را مشمول عبر فضاي مجازي فعالیت میمبتنیوكار اي مجاز، فاوا و كسبهاي تجاري رايانهصنفی كه در همه زمینه

ع ست كه موضوانگر آن شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضاي مجازي نشا كند. تنوع موارد ذكرسازمان نمافا قلمداد می

و در مقام اجرا  دقت روشن نشده( به2امنه شمول اختیارات و وظايف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده )فعالیت سازمان، د

« 13»غاير بند و از اين حیث م بوده داراي ابهام «مرتبط»مضاف بر آنکه عبارت متعددي مواجه شود.  هاياشکالممکن است با 

شود، اعضاي سازمان اعم پیشنهاد میهمچنین هاي كلی نظام قانونگذاري است. سیاست« 9»اداري صحیح و بند هاي كلی نظام سیاست

 طور دقیق تعريف و معین شوند. از حقیقی و حقوقی كه نقش كلیدي در اين طرح دارند به

هاي تهلیت در رشداراي موضوع فعا هايمؤسسهها و ها، تعاونی(، اعضاي حقوقی سازمان نمافا را شامل شركت2ماده ) «الف»بند  .4

دولتی نیز  هايمؤسسهها و اي است كه شامل شركتگونهداند. نگارش اين حکم بهمرتبط يا زمینه ارتباطات و فناوري اطالعات می

 افه شود.اض« غیردولتی»عبارت « حقوقی»( بعد از كلمه 2ماده ) «الف»شود در بند شود. براي رفع ابهام پیشنهاد میمی

ين عبارت اده شده است. ااستف« تنظیم و تنسیق امور»مافا از عبارت: ن( براي تشريح وظايف و اختیارات سازمان 5ماده ) «1»در بند  .5

شود شنهاد می. لذا پیمتعددي مواجه شود هاياشکالداراي ابهام است و شفافیت حقوقی الزم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با 

 صورت شفاف و دقیق تبیین شود. به« تنظیم و تنسیق امور»ا در مقوله مافنوظايف و اختیارات سازمان 

پردازد. یجازي ممدهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و فضاي به سامان نمافا طرح .6

 و رار ندارندقندسی مه هیاري از آنها در حوزكه بسطوريهبوكارهاي مرتبط با اين حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند مشاغل و كسب

اد محل اير «تري اطالعاندسی ارتباطات و فناونظام مه»كار برد. بنابراين عنوان سازمان هرا براي آنها ب «مهندسی»توان عبارت نمی

 . استفاده شود« نظام صنفی فناوري اطالعات و ارتباطات»جاي آن عنوان سازمان هشود باست و پیشنهاد می

و  ا مشخص نکردهرشوراي مركزي ها و اعضاي استاننمافاي مديره سازمان هیئت( از اين حیث كه شرايط و كیفیت انتخاب 3ماده ) .7

 رسد. نظر میبهپنجم قانون اساسی است مغاير اصل هشتادوكرده نامه اجرايی موكول آن را به آيین



 

 

 

اي و محتواي هاي رايانهافزارها و برنامهبندي و ثبت حقوق مادي و معنوي نرمده( طرح نمافا دريافت تقاضاي ثبت، ر5ماده ) «3»بند  .8

حمايت از حقوق »( قانون 8كند. اين در حالی است كه طبق ماده )مافا محول میشنیداري و نوشتاري را به سازمان نديداري، 

( آن قانون پس از صدور تأيیديه فنی شوراي عالی 2و ) (1افزارهاي موضوع مواد )، ثبت نرم«ايافزارهاي رايانهپديدآورندگان نرم

( 5ماده ) «3»پذيرد. بنابراين، بند ها انجام میانفورماتیك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و يا مرجع ثبت شركت

 .تاساي در تعارض افزارهاي رايانه( قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم8طرح نمافا با ماده )

دارد و تفکیکی بین يك رويه يکسان را مقرر میاي هاي رايانهافزارها و برنامهنرمبراي صدور مجوز همه طرح نمافا  «5»ماده  «3»بند   .9

قائل اي هاي رايانهافزارها و برنامهبا ساير نرم كه پديدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن استفزارهايی اثبت حقوق مادي و معنوي نرم

حمايت از حقوق پديدآورندگان »( قانون 10)طبق ماده  كهدرحالی، كندمافا محول میافزارها را به سازمان نت همه نرمثباين بند،  .یستن

افزارهايی كه پديدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن ( آن قانون در مورد نرم8، براي صدور تأيیديه فنی موضوع ماده )«ايافزارهاي رايانهنرم

( طرح نمافا با ماده 5ماده ) «3»شود. بنابراين، بند زير نظر شوراي عالی انفورماتیك تشکیل می «كمیته حق اختراع»اي به نام ت، كمیتهاس

 اي نیز در تعارض است.افزارهاي رايانه( قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم10)

 در»بر آنکه عبارت الوه. عگانه و... جايگاه حقوقی نداردانونی قواي سهسازمان نمافا در وظايف ق« مشاركت( »5ماده ) «4»دربند  .10

واجد ابهام  «ازمانهاي موضوع اين سالیتن و مقررات موضوعه در حدود فعو اجرايی قوانی مزبورها و مراجع نونی دستگاهزمینه وظايف قا

بنابراين  .استاري هاي كلی نظام قانونگذسیاست« 9»بند  هاي كلی نظام اداري صحیح وسیاست« 13»بوده و از اين حیث مغاير بند 

 . شودشود اين بند حذف پیشنهاد می

دور مجوز فعالیت براي پردازد. اما چگونگی صفعالیت افراد مشمول می مجوز صدور ( طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه7ماده ) .11

اين حیث  ست و ازااشتغال دارند مغفول واقع شده هاي موضوع آن لیتاشخاص حقیقی و حقوقی كه در زمان تصويب اين قانون به فعا

 .شودشود حکم مناسبی براي اين ضعف حقوقی تبیین لذا پیشنهاد می .استمغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسی 

موضوع ي استانی )مافاهانوي نامه اجرايی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگاجراي بسیاري از احکام اين طرح موكول به تصويب آيین .12

 طرح آمده به (16)نامه اجرايی كه در ماده بینی آيینپیش بینی نشده است.گونه راهکاري پیشكه در اين خصوص هیچاست  ((16)ماده 

 بیین شود. ت (16)ده تري براي شفاف شدن ماشود احکام مبسوطپیشنهاد میرو ازاينتواند خألهاي قانونی آن را برطرف كند. تنهايی نمی

 

 گيرينتيجه

هاي م براي بخشزه و هتواند مزاياي زيادي هم براي اين حوتشکیل يك سازمان نظام صنفی براي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات می

اما  ددار ي متعددينیز مزايا «)نمافا( تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوري اطالعات»مرتبط با آن داشته باشد. طرح 

كند. در صورت رنگ میهاي طرح نمافا به حدي است كه مزاياي آن را كمو ضعف هااشکالمتعددي نیز بر آن وارد است.  هاياشکال

وزافزون یازهاي راست تا بتواند با ن اصالحات اساسیاين طرح نیازمند  در نظر داشت كهپذيرش هدف و كلیات طرح نمافا، بايد 

ر ه اخاللی دذيرد كنفعان آن تطابق داشته باشد. اصالح طرح بايد به نحوي صورت پالعات و ارتباطات و ذيوكارهاي فناوري اطكسب

 وجود نیايد. هگونه مانع و انحصاري براي اشتغال در اين حوزه بوكار افراد حقیقی و حقوقی ايجاد نشود و هیچكسب

و با رعايت تشريفات كلیات طرح تصويب شود  شودپیشنهاد می ،رححقوقی موجود در طهاي اشکالو ها ايرادفارغ از درنهايت 

هاي مجلس و ، كارشناسان مركز پژوهشطرحطراحان  نامه داخلی مجلس به كمیسیون مربوطه ارجاع و با حضورمندرج در آيین

 قرار گیرد.  و اصالح طرح مذكور مورد بازنگريجزئیات  ،نفعان اصلی اين حوزهذي

 

 


