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 مقدمه

خذهبت ًسخِ کبغذی ٍ ثجت الکتزًٍیکی درخَاست اضتزاک ارائِ  فزٍش اضتزاک هحػَالت رٍسًبهِ رسوی کطَر در راستبی خذهت 

ثب هی تَاًٌذ پس اس ثجت ًبم )ت هذکَر باس خذهثبضذ. هتقبضیبى استفبدُ  )ایویل ٍ پیبهک( هحػَالت رٍسًبهِ رسوی کطَر هی الکتزًٍیکی

ٍ رهش  ثب ًبم کبرثزی )ایویل( (https://www.rrk.ir/Users/Register.aspxٍرٍد اعضب ثِ آدرس  هزاجعِ ثِ ثخص ثجت ًبم اس هٌَی

 ثزایٍ  "رٍسًبهِ رسویهحػَالت اضتزاک ًسخِ  "گشیٌِ "کبغذی اضتزاک ًسخِ"ثب هزاجعِ ثِ ثخص عجَر خَد ٍارد سبیت ضذُ ٍ سپس 

خذهبت هَرد ًظز اقذام ثِ هٌظَر هطبّذُ ٍ اًتخبة  در پزتبل رٍسًبهِ رسوی کطَر  "خذهبت الکتزًٍیکی"ثخص  یکیخذهبت الکتزًٍ

 ًوبیٌذ.

 هدف

 تیفیکطَر، ک یت ارائِ ضذُ تَسط رٍسًبهِ رسوبخذه تیفیاست کِ ثِ هٌظَر ارائِ ثب ک يیتَافقٌبهِ سطح خذهت ا يیّذف اس ا 

 .زدیهَرد تَافق قزار گاضتزاک هحػَالت رٍسًبهِ رسوی کطَر  یالکتزًٍیک لیتحَ

 هطخعرا در غَرت لشٍم  یسبسهبً یّبتیًظبرت ٍ هسئَل یّب، رٍشدر خػَظ ایي خذهتسطح تَافق دٍ جبًجِ  ثیبًیِ، يیا   

سبسی ایي خذهت، در راستبی سَْلت دریبفت هحػَالت رٍسًبهِ رسوی کطَر ثػَرت الکتزًٍیکی  ٍ حذف هزاجعِ  پیبدُ کٌذ.یه

 ثبضذ. حضَری هی

 

 مسئولیت

 :ضَدارائِ  زیس تیهحػَل را ثِ تزت یجبًیپطت ب/یکٌذ کِ خذهت ٍیهَافقت ه رٍسًبهِ رسوی کطَر

 رسوی کطَر ثِ آدرس  ثجت ًبم ٍ تکویل فزم  هطخػبت در پزتبل رٍسًبه ِ(https://www.rrk.ir/Users/Register.aspx)  

  ٍرٍد ثب ًبم کبرثزی )ایویل( ٍ رهش عجَر 

 اًتخبة ًَع خذهت 

 اقذام ثِ پزداخت 

  ًسخِ کبغذی ٍ دریبفت ایویل ٍ پیبهک در درخَاست اضتزاک )دریبفت اس طزیق پست در خػَظ دریبفت هحػَالت هَرد تقبضب

 خذهبت الکتزًٍیکی(درخَاست  خػَظ 

 ( ُقـبًـَى هـذ3ًهبد )ثستبًکبراى هَضَع هبدُ  ئتیدعَت ّ یاًتطبر آگْ .ذیعول آ ثِ یدر رٍسًـبهِ رسو ذیثـب ـيیـ اًتطـبر قَاً ی

 یاجزا یاغالح ًبهِ يیآئ 32هَضَع ثجت اختزاع ٍفق هبدُ  یاًتطبر آگ24/4/1328ْهػَة  یاهَر ٍرضکستگ ِیقبًَى ادارُ تػف 25

 ٍ اختزاعبت هػَة یتجبرت نیثجت عال قبًَى

 

 گیرنده و دستگبه اجرایی تعهدات متقببل خدمت

 ذیاقذام ًوب ثجت درخَاستکطَر ًسجت ثِ  یپزتبل رٍسًبهِ رسو قیطزغزفب اس  تَاًذ یه هتقبضی. 

 ثبضذ یالسم ًو یکیشیثَدُ ٍ حضَر ف یکیهزاحل ثجت درخَاست ثِ غَرت الکتزًٍ ِیکل. 

  ًسجت ثِ پزداخت ثز اسبس تعزفِ هطخع ضذُ در پزتبل اقذام  ذیثب درخَاستی ثب تَجِ ثِ ًَع خذهت یهتقبضثجت ًبم، پس اس

 .ذیًوب

 ،گزدد یثجت ه یثب تَجِ ًَع خذهت درخَاست یاضتزاک هتقبض پس اس پزداخت. 



 جِیًتَاًذ در هَعذ هقزر، ًت یاطالعبت درخَاست، هتقبض لیٍ تکو زًذُیخذهت تَسط خذهت گ يیپس اس درخَاست ا کِیدر غَرت 

ٍ ثب  338 یداخل 55602050ـ4ثِ ضوبرُ  ًسخِ کبغذی(درخَاست اضتزاک ) يیثب اهَر هطتزک تَاًذ یه ذ،یًوب بفتیخذهت را در

 قیاس طز بیتوبس حبغل ًوَدُ ٍ  270 یداخل 55602050ـ4ثِ ضوبرُ  الکتزًٍیکی(درخَاست خذهبت ٍاحذ فٌبٍری اطالعبت )

 .ذیخَد اقذام ًوب تیکطَر ًسجت ثِ ثجت ضکب یرسو بهٍِ اًتقبدات در پزتبل رٍسً طٌْبداتیثخص پ

 

 هبهب و پرداختهسینه

 ثبضذ. ّشیٌِ دریبفت اضتزاک ٍاثستِ ثِ ّشیٌِ خذهت درخَاستی هی

 

 دوره عملکرد 

 است ٍ در غَرت تغییز، ًسخِ ثزٍس ضذُ در پزتبل قزار خَاّذ گزفت.ٌبهِ تب اطالع ثبًَی ثذٍى تغییز تَافق يیا

 

 افقنبمهتوخبتمه 

 غَرت خبتوِ ارائِ خذهت، ثِ هتقبضیبى خذهت اطالع رسبًی خَاّذ ضذ.در        


