توافقنبمه سطح خدمت " تدوین و انتشبر کتب حقوقی "
مقدمه
خذمت تذيیه ي اوتطبر کتب حقًقی در راستبی فزيش الکتزيویکی کتب مىتطزٌ ريسوبمٍ رسمی کطًر ارائٍ میگزدد .متقبضیبن
استفبدٌ

اس خذمت مذکًر بب

مزاجؼٍ بٍ بخص اوتطبرات در

پزتبل ريسوبمٍ

رسمی کطًر بٍ آدرس

 ، https://www.rrk.ir/Shop/ProductList.aspxمیتًاوىذ کتب مىتطزٌ را مطبَذٌ ي سفبرش الکتزيویکی خًد را ثبت
ومبیىذ.
هدف


َذف اس ایه تًافقىبمٍ سطح خذمت ایه است کٍ بٍ مىظًر ارائٍ بب کیفیت خذمت ارائٍ ضذٌ تًسط ريسوبمٍ رسمی کطًر ،کیفیت
تذيیه ي اوتطبر کتب حقًقی مًرد تًافق قزار گیزد.

ایه بیبویٍ ،سطح تًافق دي جبوبٍ در خػًظ ایه خذمت ،ريشَبی وظبرت ي مسئًلیتَبی سبسمبوی را در غًرت لشيم مطخع میکىذ.
پیبدٌ سبسی ایه خذمت ،در راستبی سًُلت سفبرش کتب ،خزیذ الکتزيویکی ي حذف مزاجؼٍ حضًری میببضذ.
مسئولیت


ريسوبمٍ رسمی کطًر مًافقت میکىذ کٍ خذمت ي/یب پطتیببوی محػًل بٍ تزتیب سیز ارائٍ ضًد:
 يريد متقبضی بٍ بخص اوتطبرات ريسوبمٍ رسمی کطًر بٍ آدرس https://www.rrk.ir/Shop/ProductList.aspx ثبت سفبرش -بزرسی درخًاست در امًر مطتزکیه ي ارسبل پستی



بزاسبس مبدٌ  4اسبسىبمٍ (اغالحی  ،) 13۳1/11/12مًضًع ضزکت ادارٌ ي چبپ ي اوتطبر ريسوبمٍ رسمی کطًر ،اوجبم سفبرضبت
چبپی ي مطبًػبتی قًٌ قضبئیٍ ،يسارتخبوٍ َب ،مًسسبت ي ضزکتُبی ديلتی ي وُبدَبی ػمًمی غیزديلتی ،چبپ ،تًسیغ ي فزيش
کتب ي وزم افشارَبی الکتزيویک ي رایبوٍای میببضذ.

تعهدات متقببل خدمتگیرنده و دستگبه اجرایی


متقبضی میتًاوذ اس طزیق پزتبل ريسوبمٍ رسمی کطًر وسبت بٍ ثبت سفبرش اقذام ومبیذ.



کلیٍ مزاحل ثبت درخًاست بٍ غًرت الکتزيویکی بًدٌ ي حضًر فیشیکی السم ومیببضذ.



پس اس بزرسی درخًاست ،ببرکذ مزسًلٍ پستی تًلیذ ي بٍ متقبضی پیبمک میگزدد .متقبضی میتًاوذ يضؼیت مزسًلٍ خًد را اس
طزیق ببرکذ پیگیزی ومًدٌ ي ویبسی بٍ مزاجؼٍ حضًری وذارد.



در غًرتیکٍ پس اس درخًاست ایه خذمت تًسط خذمت گیزوذٌ ي تکمیل اطالػبت درخًاست ،متقبضی وتًاوذ در مًػذ مقزر،
وتیجٍ خذمت را دریبفت ومبیذ ،میتًاوذ بب امًر مطتزکیه بٍ ضمبرٌ  4-55602050داخلی  33۳تمبس حبغل ومًدٌ ي یب اس
طزیق بخص پیطىُبدات ي اوتقبدات در پزتبل ريسوبمٍ رسمی کطًر وسبت بٍ ثبت ضکبیت خًد اقذام ومبیذ.

هزینههب و پرداختهب
َشیىٍ ثبت سفبرش يابستٍ بٍ َشیىٍ کتب مًرد درخًاست میببضذ.
دوره عملکرد


ایه تًافقىبمٍ تب اطالع ثبوًی بذين تغییز است ي در غًرت تغییز ،وسخٍ بزيس ضذٌ در پزتبل قزار خًاَذ گزفت.

خبتمه توافقنبمه
در غًرت خبتمٍ ارائٍ خذمت ،بٍ متقبضیبن خذمت اطالع رسبوی خًاَذ ضذ.

