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 نمونه توافقنامه سطح خدمت

 "عنوان خدمت"توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

 این بخش حاوی اطالعات کلی در خصوص خدمت است. 

 دهی و بازبینی مشخص شود.گیرنده، نحوه گزارشانجام تعامالت با خدمتاهداف توافقنامه، تعریف خدمت و نحوه 

 هدف .2

 کند.این بخش، دالیل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می

 متن نمونه:

 کیفیلت]دسلتگاه اجرایلی نلام[ارائه شده توسلط خدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا ، 

 .ردی[ مورد توافق قرار گگیرندگانخدمت] یبرا ]خدمت عنوان[ لیتحو

 یم مشخصرا در صورت لزوم  یسازمان یهاتینظارت و مسئول یها، روشدر خصوص این خدمتسطح توافق دو جانبه  بیانیه، نیا-

 کند.

 مسئولیت .3

 مستندرا ارائه کند،  توافقنامه سطح خدمتدهد خدمت ارائه شده در یاجازه م  ]دستگاه اجرایینام [به را که مقرراتی و  نیقوان ،بخش نیا

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

 متن نمونه:

 [موافقت مسازمان اداری و استخدامی ]شودارائه  ریز بیمحصول را به ترت یبانیپشت ای/کند که خدمت وی: 

 [دارانام دستگاه اجرایی ]مستندات آن به [ است که بخش دولت] ی[ براحوزه ارائه خدمت] یهااستیس یو اجرا جادیمجوز ا ی

هلای محل درج قوانین و مقرراتی که طبق آن، این دستگاه اجرایی دارای مجوز ایجاد و اجلرای سیاسلت] باشد: شرح ذیل می

 [حوزه مورد اشاره است.

 [بنویسد جاها را اینسئولیتم] 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعیین شوند.خدمت تعهدات متقابل 

 .شرایط و استثناها، مشخص شوند 

 تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. حل و فصل  فرآیند روشن و کارآمدی برای 

 متن نمونه:

 دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه  متقاضی

 نماید.

  ها به این سلازمان، متقاضلی نتوانلد در موعلد ها و تحویل آنهای این خدمت و تکمیل فرمپس از پرداخت هزینهدر صورتیکه

ریال بله  ....خود را دریافت نماید، سازمان به ازاء هر روز دیرکرد غیر موجه غرامتی معادل باشد مجوز روز کاری می ... مقرر که 

 متقاضی پرداخت نماید.
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  به صورت دقیلق  الفدر پیوست  "دستگاه رسانیاطالع پایگاه روی ارائه جهت زیرخدمت/خدمت اطالعات" فرمموارد مربوط به

های دسترسی به خدمت و کلیله راجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زماندر رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه م

 شود. جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می

 

 هاها و پرداختهزینه .5

  پایگلاه روی ارائله جهلت زیرخلدمت/خدمت اطالعلات" فلرمهلا در مطبلق بلا جلدول هزینله هلاهلا و پرداخلتتوافقات مربوط به هزینه

 مشخص شوند. الفدر پیوست  "دستگاه رسانیاطالع

 دوره عملکرد .6

 کند.یفعال هستند را مشخص م خدمت،توافق سطح  نیتحت ا طیشرا ،را که در آن یدوره زمان ،بخش نیا

 متن نمونه:

 اعتبار دارد.[مقام مسئول]ی امضا تحت [ و/  /       ] تا تاریخ سطح خدمت نامهتوافق نیا ،  

 با موافقت دو جانبه هر دو سازمان  ایشده  نیگزیکه اصالح، جا یزمان یعنیحداکثر تا ]مدت زمان[  سطح خدمت توافقنامه نیا

 (G2G)برای خدمات  .، اعتبار داردبه امضاء برسد

 ابدیادامه  ارائه خدماتو امضا خواهد شد تا  جادیا دیجد توافقنامه سطح خدمت کی[ بازه زمانی] انیدر پا. 

 افقنامهتوخاتمه  .7

 شود.داده مینامه سطح خدمت شرح مقررات مربوط به خاتمه موافقت ،قسمت نیدر ا


