
 

 "هبی قوانین و مقررات 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

 .ي مقزرات است هیاوتطبر قًاو یمزجغ رسم گبوٍیي مقزرات  هیقًاو هیي تذي حیقبوًن تىق ۶بزابز تبػزٌ مبدٌ 

تًاوىذ بب مزاجؼٍ بٍ  یم بنیگزدد. متقبض یم یببرگذار شیو یريسوبمٍ رسم تیدر سب یي مقزرات َمشمبن بب چبپ وسخٍ کبغذ هیقًاو ٍیکل

درس: تبکىًن بٍ آ ۱۳۳۱بب مزاجؼٍ بٍ بخص جستجًی قًاویه ي مقزرات اس سبل کطًر  یريسوبمٍ رسم تیسب

https://www.rrk.ir/Laws/ بٍ آدرس۴  ۱۳۳۱تب سبل  ۱۸۲۱َمچىیه سبیت دستًر اس سبل  وhttp://www.dastour.ir 

 .ىذیي مقزرات اقذام ومب هیوسبت بٍ استؼالم قًاو

 

 هدف

 کیفیهت سوبمهٍ رسهمی کطهًر   ط ريارائٍ ضذٌ تًس خذمت بٍ مىظًر ارائٍ بب کیفیتاست کٍ  هیاخذمت تًافقىبمٍ سطح  هیَذف اس ا ، 

 .زدیمًرد تًافق قزار گ َبی قًاویه ي مقزرات پبسخ بٍ استؼالم

 مطهخع را در غهًرت لهشيم    یسهبسمبو  یَهب تیوظبرت ي مسئًل یَب، ريشدر خػًظ ایه خذمتسطح تًافق دي جبوبٍ  بیبویٍ، هیا 

ي حهذف مزاجؼهٍ    آن  دریبفهت فبیه    ي مقهزرات  قهًاویه  ٍب َذٌ ي دستزسیمطب پیبدٌ سبسی ایه خذمت در راستبی سًُلت کىذ. یم

 ببضذ. حضًری می

 مسئولیت

  ۴ضًدارائٍ  زیس بیمحػًل بٍ تزت یببویپطت ب/یکىذ کٍ خذمت يیمًافقت م ريسوبمٍ رسمی کطًر 

 https://www.rrk.ir/Lawsيريد متقبضی بٍ بخص جستجًی قًاویه ي مقزرات بٍ آدرس ه 

 www.dastour.irhttp//:يريد متقبضی بٍ سبیت دستًر بٍ آدرس ه 

 ه جستجً ي مطبَذٌ قًاویه ي مقزرات مًرد وظز

  سیبهٍ رئه   یمزاحه  قهبوًو   یپس اس طه  یپزس َمٍ جٍیي وت یاسالم یمػًببت مجلس ضًرا ه ی( قبوًن مذو۱مبدٌ )بزاسبس 

ي دستًراوتطهبر آن را   ذیه ابهالؽ ومب  بنیه ظزف مذت پهى  ريس آوهزا امضهب  ي بهٍ مجز     ذیجمًُر بب سی. رئضًد یجمًُر ابالؽ م

 سی. تبػزٌ ه در غًرت اسهتىابف رئه   ذیمىتطز ومب بالؽاس ا سبػت پس ۱۸مًظف است ظزف مذت  یغبدرکىذ ي ريسوبمٍ رسم

مًظهف اسهت    یريسوبمهٍ رسهم   یاسالم یمجلس ضًرا سیمبدٌ بٍ دستًر رئ هیابالؽ در مذت مذکًر در ا بیجمًُر اس امضب  

 .ذیسبػت مػًبٍ را چبپ ي مىتطز ومب ۱۸ظزف مذت 

  ذیػم  آ بٍ یدر ريسوهبمٍ رسم ذیبهب ههیه اوتطهبر قًاو ی( قهبوهًن مهذو۳مبدٌ )بزاسبس. 

 

 ه و دستگبه اجرایی گیرندتعهدات متقببل خدمت

 تًاوذ اس طزیق پزتبل ريسوبمٍ رسمی کطًر ي َمیه طًر سبیت دستًر وسبت بٍ جستجًی قًاویه ي مقزرات اقذام ومبیذ. متقبضی می 

  دارداطالع رسبوی مبَیت خذمت غزفب ایه. 
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 هبهب و پرداختهزینه

 گزدد. غًرت رایگبن ارائٍ میبٍ 

 

 دوره عملکرد

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

 

 افقنبمهتوخبتمه 

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


