
 

 توافقنامه سطح خدمت

 استانداری خراسان جنوبیت اتوافقنامه سطح خدم

 مقدمه .1

دهنده  خدمتبین دو جانبه قرارداد تضمین کیفیت خدمات یک    Service Level Agreementبطور کلی توافق نامه سطح خدمات 

گیرنده است. با عنایت به توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی و اهمیت کیفیت و پایداری آن برای دستگاههای اجرایی  خدمتو 

به همین منظور توافق نامه سطح ارائه خدمات برای  ها ضروری خواهد بود. e-Serviceلزوم بهره گیری و تدوین استانداردهای کیفی برای 

 گردد. خدمات پیوست ارائه می

 هدف .2

  سطح  نیهدف از ا ست که  نیاخدمت توافقنامه  ست( و حق ا سان جنوبی )خدمات پیو ستانداری خرا سطوح کیفیت خدمات ا حداقل 

 خدمت گیرندگان )ارباب رجوع( برای اخذ اعتبار در صورت عدم دستیابی به سطوح خدمات را تعیین می نماید.

 تعاریف .3

  خدمت دهنده: استانداری خراسان جنوبی 

 خدمت گیرنده: ارباب رجوع/ شهروندان 

  سان جنوبی به ستانداری خرا ست که برای ارائه خدمات به خدمت گیرنده بر روی پرتال ا سایت: مجموعه فرم ها و خدمات الکترونیکی ا

 و زیرپرتال های آن قرار دارد. SKO.IRنشانی 

 روز است. 30مسی با فرض هر ماه ش سالدوره زمانی: یک 

  :ساعت کاری در یک شبانه روز. 24ساعات کار مؤثر 

 .قطعی خدمت: قطع خدمت توافق شده از سمت سایت سازمان 

 .رسید خرابی: اعالم وصول خرابی، گزارش خرابی و یا کاهش سطح کیفیت خدمات که از طرف خدمت گیرنده اعالم می شود 

 مسئولیت .4

سان جنوبی  به را که مقرراتی و  نیقوان ،بخش نیا ستانداری خرا شده در یاجازه ما سطح خدمتدهد خدمت ارائه  را ارائه کند،  توافقنامه 

  شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد. همچنین به صورت شفاف بیان می کند.یم مستند

ساس آیین نامه توسعه خدمات ال • شماره بر ا شورایعالی اداری به  مورخ  206 /93 /7740کترونیکی دستگاههای اجرایی مصوب 

، دفاتر تمامی دستتتگاههای اجرایی مونفند نستتبت به الکترونیکی نمودن خدمات دستتتگاه و ارائه آن از طریق درگاه 10/6/93

 .پیشخوان و یا سایر طرق اقدام نمایند



ساس بند پ ماده • سبت به الکترونیکی نمودن فرآیندها و برنامه  67بر ا ستگاههای اجرایی مونفند ن شور د شم ک ش ساله  پنج

 .خدمات با قابلیت الکترونیکی تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند

سان جنوبی • ستانداری خرا ستیس یو اجرا جادیمجوز ا یداراا سال یهاا ساس م یبرا 97خدمات الکترونیکی طی  کاتیه را بر ا

 . نموده استرئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمار وزارت کشور اخذ  9381شماره 

گیرنده و دستگاه اجرایی عهدات متقابل خدمتت.5

 پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید. /سایتمکلف است مدارک خود را تنها از طریق  خدمت گیرنده •

از طریق سایت اعالم خواهد شد.خدمات بصورت رسمی از سوی دستگاههای ذیصالح تعیین و  ارائههزینه های •

وب میزان پرداخت هزینه های ضرر و زیان خدمت گیرنده از سوی مراجع ذیصالح در صورت عدم ارائه خدمات با کیفیت و مطل•

تعیین و در سایت درج خواهد شد.

ست یمدیر• ستانداری مونف ا ، عدم ارائه خدماتو  اجرای قطعی های برنامه ریزی شدهساعت قبل این  72ت فناوری اطالعات ا

سانی نماید.موضوع را از طریق پرتال اطالع ر

از طریق منوی دولت دمت هر خستتتؤل تایید کننده مو  فرم های مرتبطخدمات،  اخذ و نحوه  فرآیندشتتتناستتتنامه خدمات، •

 الکترونیک در سایت اطالع رسانی شده است.

وره عملکردد.6

اعتبار سعه  استانداری  تومعاون ی امضا تحت  سطح خدمت نامهتوافق نیا•

  دارد.

 .ابدیادامه  ارائه خدماتو امضا خواهد شد تا  جادیا دیجد توافقنامه سطح خدمت کی دوره زمانی انیدر پا•

افقنامهتوخاتمه .7

  توافقنامه سطح خدمت گان در یچ تبعیضی را در مورد خدمات مشابه در شرایط مساوی بین سرویس گیرندهنباید  دهندهخدمت

 قائل شود.

  سطح خدمت شرایط مندرج در توافق نامه  ضافه بر  شرایط رقابتی و هرگونه توافق ا بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده با رعایت 

 قوقی بالمانع است.ح

 دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری مرجع داوری حل اختالف خواهد  ه،ندویس دهنده و سرویس گیردر شرایط اختالف بین سر

 بود.

 

 :وستپی



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


