نمونه توافقنامه سطح خدمت
توافقنامه سطح خدمت " برگزاری دورههای آموزش زبانهای خارجی"
.1مقدمه
کانون زبان ایران به عنوان ارائه دهنده آموزش زبان های خارجی با محتوای منطبق بر فرهنگ ایرانی – اسالمی آموزش های خوود
را به صورت حضوری و مجازی برگزار می نماید.
هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط کوانون رورورش فیوری کودکوان
ونوجوانان؛ کیفیت تحویل خدمت؛ برگزاری دورههای آموزش زبانهای خارجی برای متقاضیان گروه سنی  8سال به بوا موورد توافوق
قرار گیرد.
این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسئولیت
این بخش ،قوانین و مقرراتی را که به دستگاه کانون ررورش فیری کودکان ونوجوانان ؛ اجازه میدهد خدمت ارائه شده در توافقنامه
سطح خدمت را ارائه کند ،مستند میکند .همچنین به صورت شفاف بیان میشود که دستگاه چه مسوئولیت قوانونی در قبوال شودروند
متقاضی خدمت دارد.

 کانون ررورش فیری کودکان ونوجوانان موافقت میکند آموزش زبان های خارجی به ترتیب زیر ارائه شود:کانون ررورش فیری کودکان ونوجوانان دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای حوزه ارائه خدمت برگزاری دورههای آموزش زبانهوای
خارجی برای بخش دولت است که مستندات آن به شرح ذیل میباشد:
 ماده  7اساسنامه کانون ررورش فیری کودکان و نوجوانان -بند الف ماده ( 8وظایف)

 - 3تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
 -متقاضی دریافت این مجوز میلف است مدارک خود را تندا از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

 ررداخت شدریه و ثبت نام در کالس برروی سامانه  REGISTER.ILI.IRبه منزله قطعیت خرید خودمت بووده و تندوا درصورت حضور در کالس و موفقیت در آزمون رایانی صالحیت حضور در سطح بعدی احراز موی شوود و در صوورت عودم
حضور یا عدم موفقیت استرداد شدریه امیان رذیر نیست.
 موارد مربوط به فرم اطالعات خدمت؛" ارائه خدمات آموزشوی زبوان هوای خوارجی"  /زیرخودمت؛" برگوزاری دورههوایآموزش زبان های خارجی" جدت ارائه روی رایگاه اطالعرسوانی دسوتگاه "kpf.irدر بخوش راهنموایی دریافوت خودمت
سامانه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت ،تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی ،نحوه دسترسوی و زموان-
های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعددانه از سوی دستگاه ذکر میشود.
 .1هزینهها و پرداختها


جدول شدریه  99ضمیمه می باشد.

 .2دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ2999/29/99و تحت امضای [مقام مسئول] ،اعتبار دارد.
این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا یک سال یعنی زمانی که اصالح ،جایگزین شده اعتبار دارد.
در رایان بازه زمانی ،یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

