
 "هبی مشزوح مذاکزات پبسخ به استعالم"توافقنبمه سطح خدمت 

 مقدمه

 هیآن قبوًن ي َمچى ۳مبدٌ حیي مخػًغب تػز یقبوًن مذو ۳تب  ۱ي بٍ استىبد مًاد  یتیوُبد حبکم کیکطًر بٍ ػىًان  یريسوبمٍ رسم
( قبوًن ۶۶. طبق اغل )ببضذ میي مقزرات  هیاوتطبر قًاو یمزجغ رسم گبوٍی ت،ي مقزرا هیقًاو هیي تذي حیقبوًن تىق ۶بزابز تبػزٌ مبدٌ 

 یبزا یي ريسوبمٍ رسم ًیراد قیببضذ ي گشارش کبمل آن اس طز یػلى ذیبب یاسالم یمذاکزات مجلس ضًرا» زانیا یاسالم یجمًُر یاسبس
 «. داطالع ػمًم مىتطز ضً

تًاوىذ بب مزاجؼٍ بٍ  یم بنیگزدد. متقبض یم یببرگذار شیو یسمريسوبمٍ ر تیدر سب یمطزيح مذاکزات َمشمبن بب چبپ وسخٍ کبغذ ٍیکل
  .ىذیکطًر وسبت بٍ استؼالم مطزيح مذاکزات اقذام ومب یريسوبمٍ رسم تیسب

 در پزتبل ريسوبمٍ رسمی کطًر بٍ آدرس اس خذمت مذکًر بب مزاجؼٍ بٍ بخص مطزيح مذاکزات مجلس متقبضیبن استفبدٌ 
https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64ومبیىذ. فبیل آن را دریبفتمطبَذٌ ي مطزيح مذاکزات مجلس را تًاوىذ  ، می 

 
 هدف

 ريسوبمٍ رسمی کطًر، کیفیت ارائٍ ضذٌ تًسط خذمت بٍ مىظًر ارائٍ بب کیفیتاست کٍ  هیاخذمت تًافقىبمٍ سطح  هیَذف اس ا
 .زدیمًرد تًافق قزار گ یَبی مطزيح مذاکزات مجلس ضًرای اسالم استؼالم

 کىذ.یم مطخعرا در غًرت لشيم  یسبسمبو یَبتیوظبرت ي مسئًل یَب، ريشدر خػًظ ایه خذمتسطح تًافق دي جبوبٍ  بیبویٍ، هیا
مطزيح مذاکزات مجلس ضًرای اسالمی ي َمیه طًر دریبفت فبیل آن  ي حذف  دستزسی بٍسبسی ایه خذمت، در راستبی سًُلت  پیبدٌ

 ببضذ.  مزاجؼٍ حضًری می
 

 مسئولیت
 :ضًدارائٍ  زیس بیمحػًل بٍ تزت یببویپطت ب/یکىذ کٍ خذمت يیمًافقت م ريسوبمٍ رسمی کطًر •

ــ  ــٍ آدرسـريسوبمـــٍ رســـمی کطـــی ـس ضـــًرای اسالمــــذاکزات مجلــــمطـــزيح مـــص ـيريد متقبضـــی بـــٍ بخـــــ : ًر بـ
https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64 

 ـ جستجً ي مطبَذٌ مطزيح مذاکزات مًرد وظز
ببضذ ي گشارش کبمل آن اس  یػلى ذیبب یاسالم یمذاکزات مجلس ضًرا» ـ زانیا یاسالم یجمًُر ی( قبوًن اسبس۶۶اغل )بزاسبس  •

 «.اطالع ػمًم مىتطز ضًد یبزا یي ريسوبمٍ رسم ًیراد قیطز

 

 گیزنده و دستگبه اجزایی متقببل خدمتتعهدات 

بـــٍ آدرس  تًاوـــذ اس طزیـــق پزتـــبل ريسوبمـــٍ رســـمی کطـــًر ي َمـــیه طـــًر ســـبیت دســـتًر          متقبضـــی مـــی  •
https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64  اقذام ومبیذ. مطزيح مذاکزات مجلس ضًرای اسالمیوسبت بٍ جستجًی 

  .ایه خذمت مبَیت اطالع رسبوی دارد •
 

 هبهب و پزداختهزینه

 .گزدد غًرت رایگبن ارائٍ میبٍ 
 

 دوره عملکزد

 .ىبمٍ تب اطالع ثبوًی بذين تغییز است ي در غًرت تغییز، وسخٍ بزيس ضذٌ در پزتبل قزار خًاَذ گزفتتًافق هیا •
 

 افقنبمهتوخبتمه 

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