
 «هبی قبنونی هبی آگهی پبسخ به استعالم»توافقنبمه سطح خدمت 

 مقدمه

 صیتشو  غ هجوو زٍشًبهِ زسوی کشَز هَظف ثِ چبح ٍ اًتشبز کلیِ قَاًیي، هصَثبت هجلس شَزای اسالهی، هصوَثبت هجووغ   
 ی، چوبح ٍ ًشوس ثس و   یػودالت اداز  َاىیو کشوَز ٍ د  یػوبل  َاىیو د ِیزٍ ، آزاء ٍحدتدٍلت ئتیّب ٍ هصَثبت ّ ًبهِ يییآ ًظبم، هصلحت

 یزٍشًبهِ زسو فیٍظب گسیٍ ... اش د یّب ٍ ػالئن تجبز ٍ ثجت شسکت سیهسثَط ثِ تبس یّب یآگْ ّوچَى ،ییقضب و یقبًًَ یّب یآگْ
 ثبشد. یکشَز ه

کبغر ّب، کبستي تسددّبی دزٍى ٍ ثسٍى شْسی، حرف  زٍشًبهِ زسوی کشَز دز زاستبی تضویي صحت هحتَای اطالػبت آگْی
 اًداشی ًوَد. ّبی قبًًَی زا زاُ دز چس ِ ادازی، جلَگیسی اش جؼل آگْی ٍ .... اهضبی دیجیتبل آگْی

 هدف

 اًداشیکشَز، دز زاستبی ثسزسی ٍ اػتجبزسٌجی تغییسات قبًًَی اطالػبت افساد حقَقی، ثب زاُ  زسوی زٍشًبهِ هحَزیت ثِ تَجِ ثب

 ّدف ثب زاستب ّویي دز .است شدُ لحبظ اطالػبت ًبپریسی  لل ٍ اًکبز ػدم اصل ػبیتز ،اسٌبد ایي اهضبی ٍ ػوَهی کلید شیسسب ت

  دهت ایي ،حقَقی افساد اطالػبت قبًًَی تغییسات آ سیي ثِ کٌٌدگبىتقبضب دستسسی قبثلیت سَْلت ٍ دّی سسٍیس ظسفیت افصایش

  .است شدُ تؼسیف

 مسئولیت

 :شَدازائِ  سیش تیثِ تست سبیتاستؼالم الکتسًٍیکی آگْی اش طسیق ٍة  کٌد کِ  دهتیهَافقت ه زٍشًبهِ زسوی کشَز

، ًس ِ الکتسًٍیکی اهضبء شدُ قبثل استٌبد زا کِ هؼبدل ًس ِ ّبی قبًًَی تَاًٌد ثب هساجؼِ ثِ ث ش آگْی هتقبضیبى هی ■

ًیبشی ثِ دزیبفت ًس ِ کبغری آى اش طسیق آگْی اهضبء شدُ  PDFثب دزیبفت فبیل  دزیبفت ًوبیٌد.ثبشد،  هی کبغری ثساثس ثب اصل

 ثبشد: ًوی یب هساجؼِ حضَزی ثِ زٍشًبهِ زسوی کشَز پست ٍ

 دز هٌَی اصلی "ّبی قبًًَی آگْی"کلیك ًوَدى ثس زٍی گصیٌِو 

ٍازد کسدى حداقل یکی اش فیلدّبی اطالػبتی جْت جستجَی آگْی ) ّب تکویل فیلدّبی اطالػبتی ث ش جستجَی آگْیو 

 (ثبشد هی کبفی

 ّب ٍ کلیك ًوَدى ثس زٍی ػٌَاى آگْی هَزدًظس یب آیکَى هشبّدُ آگْی هشبّدُ فْسست آگْیو 

 ٍازد کسدى کد اهٌیتی و 

 هشبّدُ هتي آگْی ٍ دستسسی ثِ ث ش هسثَط ثِ دزیبفت فبیل اهضبء شدُ آگْی )ًس ِ قبثل استٌبد(و 

 ٍ ًصت آى ثس زٍی سیستن "داًلَد اثصازّبی جبًجی الشم"کلیك ًوَدى ثس زٍی گصیٌِ و 

 ٍ ذ یسُ آى ثس زٍی سیستن "داًلَد فبیل اهضبء شدُ آگْی"کلیك ًوَدى ثس زٍی گصیٌِ و 

 ثسای داًلَد فبیل اهضبء شدُ آگْی زػبیت هَازد ذیل الصاهی است:و 

 ػضَیت دز سبیت ٍ ٍزٍد ثب هش صبت کبزثسی . 1

 پسدا ت ّصیٌِ داًلَد فبیل اهضبء شدُ آگْی.2

 .ی( قبًَى هد1023ًهفقَداالثس ثساثس هبدُ ) تیدز هَزد غب یاػالى الشم جْت صدٍز حکن هَت فسض اًتشبز • 

 174هبدُ  اثالؽ هوکي ًشَد هستٌداً ثِ ییدز اهس جصا یثِ ٍاسطِ هؼلَم ًجَدى هحل اقبهت ٍ کِ یاحضبز هتْن دز صَزت •

 .1392 یفسیک یدادزس يیقبًَى آئ



اثس است دزصَزت هؼلَم ًجَدى تَافق ٍ ا تالف ٍزثِ ًسجت ثِ آى  تیکِ ثِ هَجت قبًَى ،قبثل تست یا تٌبهِیاًتشبز هفبد ٍص •

 .یٍشازت دادگستس 1322هصَة سبل  ی( قبًَى اهَز حسج299هبدُ ) ًبهِ يی( آئ8ٍفق ثٌد )

 قبًَى تجبزت. 327ٍ  324ثساثس هَاد  یًتشبز اػالى الشم ثِ دازًدُ هجَْل سٌد تجبزا •

 24/4/1328هصَة  یاهَز ٍزشکستگ ِیقبًَى ادازُ تصف 25ثستبًکبزاى هَضَع هبدُ  ئتیدػَت ّ یآگْاًتشبز  •

 .یٍشازت دادگستس 1311ًظبهٌبهِ قبًَى تجبزت هصَة سبل  6اًتشبز  الصِ ًبهِ شسکت ٍفق هبدُ  •

 2/3/1310شسکتْب هصَة  ًظبهٌبهِ اجساء قبًَى ثجت 20هبدُ شؼجِ آى پس اشثجت ٍفق بی یاًتشبز الصِ ًبهِ شسکت  بزج •

 کنیقبًَى ثجت ػالئن ٍ ا تساػبت هصَة  19زاجغ ثِ اػتساض ثِ ػالهت ثجت شدُ ٍفق تجصسُ هبدُ  یاًتشبز هفبد حکن قطؼ •

 1310هبُ  سیت

 7/6/1310ٍ ... هصَة  تْبیاحصاة ٍجوؼ تیفؼبل قبًَى 11 اشصدٍز پسٍاًِ ٍفق هبدُ اًتشبزاسبسٌبهِ ٍهساهٌبهِ گسٍّْب پس •

ٍ ا تساػبت هصَة  یتجبزت نیقبًَى ثجت ػال یاجسا یاصالح ًبهِ يیآئ 32هَضَع ثجت ا تساع ٍفق هبدُ  یاًتشبز آگْ •

1/4/1310 

 

 گیرنده و دستگبه اجرایی تعهدات متقببل خدمت

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

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

 

 هبهب و پرداختهزینه

 گیسد. ثِ طَز زایگبى دز ا تیبز ػوَم قساز هی (سبهبًِ استؼالم الکتسًٍیکی)سسٍیس 

 

 دوره عملکرد

 ٌبهِ تب اطالع ثبًَی ثدٍى تغییس است ٍ دز صَزت تغییس، ًس ِ ثسٍش شدُ دز پستبل قساز  َاّد گسفت.تَافق يیا

 

 افقنبمهتوخبتمه 

 صَزت  بتوِ ازائِ  دهت، ثِ هتقبضیبى  دهت اطالع زسبًی  َاّد شد.دز 


