توافقنبمه سطح خدمت "پبسخ به استعالمهبی مشزوح مذاکزات"
مقدمه
ريسوبمٍ رسمی کطًر بٍ ػىًان یک وُبد حبکمیتی ي بٍ استىبد مًاد  ۱تب  ۳قبوًن مذوی ي مخػًغب تػزیح مبدٌ ۳آن قبوًن ي َمچىیه
بزابز تبػزٌ مبدٌ  ۶قبوًن تىقیح ي تذيیه قًاویه ي مقزرات ،یگبوٍ مزجغ رسمی اوتطبر قًاویه ي مقزرات میببضذ .طبق اغل ( )۶۶قبوًن
اسبسی جمًُری اسالمی ایزان «مذاکزات مجلس ضًرای اسالمی ببیذ ػلىی ببضذ ي گشارش کبمل آن اس طزیق رادیً ي ريسوبمٍ رسمی بزای
اطالع ػمًم مىتطز ضًد».
کلیٍ مطزيح مذاکزات َمشمبن بب چبپ وسخٍ کبغذی در سبیت ريسوبمٍ رسمی ویش ببرگذاری می گزدد .متقبضیبن می تًاوىذ بب مزاجؼٍ بٍ
سبیت ريسوبمٍ رسمی کطًر وسبت بٍ استؼالم مطزيح مذاکزات اقذام ومبیىذ.
متقبضیبن استفبدٌ اس خذمت مذکًر بب مزاجؼٍ بٍ بخص مطزيح مذاکزات مجلس در پزتبل ريسوبمٍ رسمی کطًر بٍ آدرس
 ،https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64میتًاوىذ مطزيح مذاکزات مجلس را مطبَذٌ ي فبیل آن را دریبفت ومبیىذ.
هدف
َذف اس ایه تًافقىبمٍ سطح خذمت ایه است کٍ بٍ مىظًر ارائٍ بب کیفیت خذمت ارائٍ ضذٌ تًسط ريسوبمٍ رسمی کطًر ،کیفیت
استؼالمَبی مطزيح مذاکزات مجلس ضًرای اسالمی 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.
پیبدٌسبسی ایه خذمت ،در راستبی سًُلت دستزسی بٍ مطزيح مذاکزات مجلس ضًرای اسالمی ي َمیه طًر دریبفت فبیل آن ي حذف
مزاجؼٍ حضًری میببضذ.
مسئولیت
• ريسوبمٍ رسمی کطًر مًافقت میکىذ کٍ خذمت ي/یب پطتیببوی محػًل بٍ تزتیب سیز ارائٍ ضًد:
ــ ـ يريد متقبضـــی بـــٍ بخـ ــص مطـــزيح مـ ــذاکزات مجلـ ــس ضـــًرای اسالمـ ــی ريسوبمـــٍ رســـمی کطـ ــًر بـــٍ آدرس:
https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64
ـ جستجً ي مطبَذٌ مطزيح مذاکزات مًرد وظز
• بزاسبس اغل ( )۶۶قبوًن اسبسی جمًُری اسالمی ایزان ـ «مذاکزات مجلس ضًرای اسالمی ببیذ ػلىی ببضذ ي گشارش کبمل آن اس
طزیق رادیً ي ريسوبمٍ رسمی بزای اطالع ػمًم مىتطز ضًد».
تعهدات متقببل خدمتگیزنده و دستگبه اجزایی
• متقبضـــی مـــی تًاوـــذ اس طزیـــق پزتـــبل ريسوبمـــٍ رســـمی کطـــًر ي َمـــیه طـــًر ســـبیت دســـتًر بـــٍ آدرس
 https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64وسبت بٍ جستجًی مطزيح مذاکزات مجلس ضًرای اسالمی اقذام ومبیذ.
• ایه خذمت مبَیت اطالع رسبوی دارد.
هزینههب و پزداختهب
بٍ غًرت رایگبن ارائٍ میگزدد.
دوره عملکزد
• ایه تًافق ىبمٍ 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.

