توافقنبمه سطح خدمت " فروش اشتراک محصوالت روزنبمه رسمی کشور"
مقدمه
خذهت فزٍش اضتزاک هحػَالت رٍسًبهِ رسوی کطَر در راستبی ارائِ ثجت الکتزًٍیکی درخَاست اضتزاک ًسخِ کبغذی ٍ خذهبت
الکتزًٍیکی (ایویل ٍ پیبهک) هحػَالت رٍسًبهِ رسوی کطَر هیثبضذ .هتقبضیبى استفبدُ اس خذهبت هذکَر هی تَاًٌذ پس اس ثجت ًبم (ثب
هزاجعِ ثِ ثخص ثجت ًبم اس هٌَی ٍرٍد اعضب ثِ آدرس  )https://www.rrk.ir/Users/Register.aspxثب ًبم کبرثزی (ایویل) ٍ رهش
عجَر خَد ٍارد سبیت ضذُ ٍ سپس ثب هزاجعِ ثِ ثخص "اضتزاک ًسخِ کبغذی" گشیٌِ" اضتزاک ًسخِ هحػَالت رٍسًبهِ رسوی" ٍ ثزای
خذهبت الکتزًٍیکی ثخص "خذهبت الکتزًٍیکی" در پزتبل رٍسًبهِ رسوی کطَر ثِ هٌظَر هطبّذُ ٍ اًتخبة خذهبت هَرد ًظز اقذام
ًوبیٌذ.
هدف


ّذف اس ایي تَافقٌبهِ سطح خذهت ایي است کِ ثِ هٌظَر ارائِ ثب کیفیت خذهبت ارائِ ضذُ تَسط رٍسًبهِ رسوی کطَر ،کیفیت
تحَیل الکتزًٍیکی اضتزاک هحػَالت رٍسًبهِ رسوی کطَر هَرد تَافق قزار گیزد.



ایي ثیبًیِ ،سطح تَافق دٍ جبًجِ در خػَظ ایي خذهت ،رٍشّبی ًظبرت ٍ هسئَلیتّبی سبسهبًی را در غَرت لشٍم هطخع
هیکٌذ .پیبدُ سبسی ایي خذهت ،در راستبی سَْلت دریبفت هحػَالت رٍسًبهِ رسوی کطَر ثػَرت الکتزًٍیکی ٍ حذف هزاجعِ
حضَری هیثبضذ.
مسئولیت

رٍسًبهِ رسوی کطَر هَافقت هیکٌذ کِ خذهت ٍ/یب پطتیجبًی هحػَل را ثِ تزتیت سیز ارائِ ضَد:


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



ٍرٍد ثب ًبم کبرثزی (ایویل) ٍ رهش عجَر



اًتخبة ًَع خذهت



اقذام ثِ پزداخت



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



هبدُ ( )3قـبًـَى هـذًی ـ اًتطـبر قَاًیـي ثـبیذ در رٍسًـبهِ رسوی ثِعول آیذ .اًتطبر آگْی دعَت ّیئت ثستبًکبراى هَضَع هبدُ
 25قبًَى ادارُ تػفیِ اهَر ٍرضکستگی هػَة 1328/4/24اًتطبر آگْی هَضَع ثجت اختزاع ٍفق هبدُ  32آئیيًبهِ اغالحی اجزای
قبًَى ثجت عالین تجبرتی ٍ اختزاعبت هػَة
تعهدات متقببل خدمتگیرنده و دستگبه اجرایی



هتقبضی هیتَاًذ غزفب اس طزیق پزتبل رٍسًبهِ رسوی کطَر ًسجت ثِ ثجت درخَاست اقذام ًوبیذ.



کلیِ هزاحل ثجت درخَاست ثِ غَرت الکتزًٍیکی ثَدُ ٍ حضَر فیشیکی السم ًویثبضذ.



پس اس ثجت ًبم ،هتقبضی ثب تَجِ ثِ ًَع خذهت درخَاستی ثبیذ ًسجت ثِ پزداخت ثز اسبس تعزفِ هطخع ضذُ در پزتبل اقذام
ًوبیذ.



پس اس پزداخت ،اضتزاک هتقبضی ثب تَجِ ًَع خذهت درخَاستی ثجت هیگزدد.



در غَرتیکِ پس اس درخَاست ایي خذهت تَسط خذهت گیزًذُ ٍ تکویل اطالعبت درخَاست ،هتقبضی ًتَاًذ در هَعذ هقزرً ،تیجِ
خذهت را دریبفت ًوبیذ ،هیتَاًذ ثب اهَر هطتزکیي (درخَاست اضتزاک ًسخِ کبغذی) ثِ ضوبرُ 4ـ 55602050داخلی  ٍ 338ثب
ٍاحذ فٌبٍری اطالعبت (درخَاست خذهبت الکتزًٍیکی) ثِ ضوبرُ 4ـ 55602050داخلی  270توبس حبغل ًوَدُ ٍ یب اس طزیق
ثخص پیطٌْبدات ٍ اًتقبدات در پزتبل رٍسًبهِ رسوی کطَر ًسجت ثِ ثجت ضکبیت خَد اقذام ًوبیذ.

هسینههب و پرداختهب
ّشیٌِ دریبفت اضتزاک ٍاثستِ ثِ ّشیٌِ خذهت درخَاستی هیثبضذ.
دوره عملکرد
ایي تَافقٌبهِ تب اطالع ثبًَی ثذٍى تغییز است ٍ در غَرت تغییزً ،سخِ ثزٍس ضذُ در پزتبل قزار خَاّذ گزفت.
خبتمه توافقنبمه
در غَرت خبتوِ ارائِ خذهت ،ثِ هتقبضیبى خذهت اطالع رسبًی خَاّذ ضذ.

