توافقنبمه سطح خدمت «پبسخ به استعالمهبی آگهیهبی قبنونی»
مقدمه
زٍشًبهِ زسوی کشَز هَظف ثِ چبح ٍ اًتشبز کلیِ قَاًیي ،هصَثبت هجلس شَزای اسالهی ،هصوَثبت هجووغ هجووغ تشو یص
هصلحتًظبم ،آییيًبهِّب ٍ هصَثبت ّیئتدٍلت ،آزاء ٍحدتزٍیِ دیوَاىػوبلی کشوَز ٍ دیوَاى ػودالت ادازی ،چوبح ٍ ًشوس ثس وی
آگْیّبی قبًًَی و قضبییّ ،وچَى آگْیّبی هسثَط ثِ تبسیس ٍ ثجت شسکتّب ٍ ػالئن تجبزی ٍ  ...اش دیگس ٍظبیف زٍشًبهِ زسوی
کشَز هی ثبشد.
زٍشًبهِ زسوی کشَز دز زاستبی تضویي صحت هحتَای اطالػبت آگْیّب ،کبستي تسددّبی دزٍى ٍ ثسٍى شْسی ،حرف کبغر
دز چس ِ ادازی ،جلَگیسی اش جؼل آگْی ٍ  ....اهضبی دیجیتبل آگْیّبی قبًًَی زا زاُاًداشی ًوَد.
هدف
ثب تَجِ ثِ هحَزیت زٍشًبهِ زسوی کشَز ،دز زاستبی ثسزسی ٍ اػتجبزسٌجی تغییسات قبًًَی اطالػبت افساد حقَقی ،ثب زاُ اًداشی
شیسسب ت کلید ػوَهی ٍ اهضبی ایي اسٌبد ،زػبیت اصل ػدم اًکبز ٍ لل ًبپریسی اطالػبت لحبظ شدُ است .دز ّویي زاستب ثب ّدف
افصایش ظسفیت سسٍیسدّی ٍ سَْلت قبثلیت دستسسی تقبضبکٌٌدگبى ثِ آ سیي تغییسات قبًًَی اطالػبت افساد حقَقی ،ایي دهت
تؼسیف شدُ است.
مسئولیت
زٍشًبهِ زسوی کشَز هَافقت هیکٌد کِ دهت استؼالم الکتسًٍیکی آگْی اش طسیق ٍة سبیت ثِ تستیت شیس ازائِ شَد:
■ هتقبضیبى هیتَاًٌد ثب هساجؼِ ثِ ث ش آگْیّبی قبًًَی ً ،س ِ الکتسًٍیکی اهضبء شدُ قبثل استٌبد زا کِ هؼبدل ًس ِ
کبغری ثساثس ثب اصل هیثبشد ،دزیبفت ًوبیٌد .ثب دزیبفت فبیل  PDFآگْی اهضبء شدُ ًیبشی ثِ دزیبفت ًس ِ کبغری آى اش طسیق
پست ٍ یب هساجؼِ حضَزی ثِ زٍشًبهِ زسوی کشَز ًویثبشد:
و کلیك ًوَدى ثس زٍی گصیٌِ"آگْیّبی قبًًَی" دز هٌَی اصلی
و تکویل فیلدّبی اطالػبتی ث ش جستجَی آگْیّب (ٍازد کسدى حداقل یکی اش فیلدّبی اطالػبتی جْت جستجَی آگْی
کبفی هیثبشد)
و هشبّدُ فْسست آگْیّب ٍ کلیك ًوَدى ثس زٍی ػٌَاى آگْی هَزدًظس یب آیکَى هشبّدُ آگْی
و ٍازد کسدى کد اهٌیتی
و هشبّدُ هتي آگْی ٍ دستسسی ثِ ث ش هسثَط ثِ دزیبفت فبیل اهضبء شدُ آگْی (ًس ِ قبثل استٌبد)
و کلیك ًوَدى ثس زٍی گصیٌِ "داًلَد اثصازّبی جبًجی الشم" ٍ ًصت آى ثس زٍی سیستن
و کلیك ًوَدى ثس زٍی گصیٌِ "داًلَد فبیل اهضبء شدُ آگْی" ٍ ذ یسُ آى ثس زٍی سیستن
و ثسای داًلَد فبیل اهضبء شدُ آگْی زػبیت هَازد ذیل الصاهی است:
 .1ػضَیت دز سبیت ٍ ٍزٍد ثب هش صبت کبزثسی
.2پسدا ت ّصیٌِ داًلَد فبیل اهضبء شدُ آگْی
• اًتشبز اػالى الشم جْت صدٍز حکن هَت فسضی دز هَزد غبیت هفقَداالثس ثساثس هبدُ ( )1023قبًَى هدًی.
• احضبز هتْن دز صَزتی کِ ثِ ٍاسطِ هؼلَم ًجَدى هحل اقبهت ٍی دز اهس جصایی اثالؽ هوکي ًشَد هستٌداً ثِهبدُ 174
قبًَى آئیيدادزسی کیفسی .1392

• اًتشبز هفبد ٍصیتٌبهِای کِ ثِ هَجت قبًَى ،قبثل تستیت اثس است دزصَزت هؼلَم ًجَدى تَافق ٍ ا تالف ٍزثِ ًسجت ثِ آى
ٍفق ثٌد ( )8آئیيًبهِ هبدُ ( )299قبًَى اهَز حسجی هصَة سبل ٍ 1322شازت دادگستسی.
• اًتشبز اػالى الشم ثِ دازًدُ هجَْل سٌد تجبزی ثساثس هَاد  327 ٍ 324قبًَى تجبزت.
• اًتشبز آگْی دػَت ّیئت ثستبًکبزاى هَضَع هبدُ  25قبًَى ادازُ تصفیِ اهَز ٍزشکستگی هصَة 1328/4/24
• اًتشبز الصِ ًبهِ شسکت ٍفق هبدُ ً 6ظبهٌبهِ قبًَى تجبزت هصَة سبل ٍ 1311شازت دادگستسی.
• اًتشبز الصِ ًبهِ شسکت بزجی یب شؼجِ آى پس اشثجت ٍفقهبدًُ 20ظبهٌبهِ اجساء قبًَى ثجتشسکتْب هصَة 1310/3/2
• اًتشبز هفبد حکن قطؼی زاجغ ثِ اػتساض ثِ ػالهت ثجت شدُ ٍفق تجصسُ هبدُ  19قبًَى ثجت ػالئن ٍ ا تساػبت هصَة یکن
تیس هبُ 1310
• اًتشبزاسبسٌبهِ ٍهساهٌبهِ گسٍّْب پساشصدٍز پسٍاًِ ٍفق هبدُ  11قبًَىفؼبلیت احصاة ٍجوؼیتْب ٍ  ...هصَة 1310/6/7
• اًتشبز آگْی هَضَع ثجت ا تساع ٍفق هبدُ  32آئیيًبهِ اصالحی اجسای قبًَى ثجت ػالین تجبزتی ٍ ا تساػبت هصَة
1310/4/1
تعهدات متقببل خدمتگیرنده و دستگبه اجرایی


زٍشًبهِ زسوی کشَز هسئَلیتی دزقجبل ّسگًَِ د ل ٍ تصسف ٍ سَء استفبدُ احتوبلی پس اش ازسبل فبیل  PDFزا ًدازد.



کلیِ هساحل دز َاست ثِ صَزت الکتسًٍیکی ثَدُ ٍ حضَز فیصیکی الشم ًویثبشد.

هزینههب و پرداختهب
سسٍیس (سبهبًِ استؼالم الکتسًٍیکی) ثِ طَز زایگبى دز ا تیبز ػوَم قساز هیگیسد.
دوره عملکرد
ایي تَافق ٌبهِ تب اطالع ثبًَی ثدٍى تغییس است ٍ دز صَزت تغییسً ،س ِ ثسٍش شدُ دز پستبل قساز َاّد گسفت.
خبتمه توافقنبمه
دز صَزت بتوِ ازائِ دهت ،ثِ هتقبضیبى دهت اطالع زسبًی َاّد شد.

