
 توافقنامه سطح خدمت 

 "تامین و توزیع نهاده های کشاورزی "توافقنامه سطح خدمت

 : مقدمه-1

وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در قبال شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی 

  :می گردد به چهار حوزه تقسیم

  الف( وظایف سیاستگذاری

 :ب( وظایف هدایتی 

 :ج( وظایف حمایتی - 

 :د( وظایف نظارتی 

تهیه و توزیع نهاده ها ) کود ، بذر ، سم ، نهال   :وظایف تصدی گری سازمان واگذار شده به شبکهیکی از  

 میباشد و...( و ماشین آالت کشاورزی

 : فهد-2.

توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با   ف ازهد

استان  تعاون روستاییسازمان "توسط "تامین و توزیع نهاده های کشاورزی " کیفیت خدمت

  .یردمورد توافق قرار گ "کلیه کشاورزان و شهروندان "مذکور برای  ، کیفیت تحویل خدمت"قزوین

 : مسئولیت-3 

 : استان قزوین موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد تعاون روستاییسازمان  

 تأمین و توزیع کود شیمیایی 

 های زیستیتأمین و توزیع کود 

 تأمین و توزیع کودهای ریز مغذی 

 تأمین و توزیع سموم نباتی 

 تأمین و توزیع نهاده های دامی 

 تأمین و توزیع ماشین آالت 

 تولید و توزیع بذور اصالح شده 

  



  گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت-4

 روستایی تعاون فنی بازدید گزارش ها، تعاونی اتحادیه /شرکت مصوبهمدارک الزم برای دریافت خدمت : 

 اسناد استان، کشاورزی جهاد سازمان فنی کمیته از فنی صالحیت تاییدیه مرکز، و شهرستان،استان

 هویت احراز و فنی مسئول مدارک خاک، آزمون و آب آزمون معتبر، مدت بلند اجاره یا زمین مالکیت

  حقوقی و حقیقی

 روز 270:  بذور توزیع و تولید //روز 30 الی 15 زمان انجام خدمت :

 ارائه مدارک و تقاضا تعداد مرتبه مراجعه حضوری :

 رائه میگردد.ا//:np.corc.irhttp  این خدمت از طریق سامانه تحت وب  

 :ارائه خدمت  ها و پرداختها هزینه-5 

 ارائه این خدمت هزینه ای ندارد.

 :دوره عملکرد-6

، "رئیس سازمان"آن صادر نگردیده، و تحت امضای  صالحیهاین توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که ا 

 .اعتبار دارد

 :خاتمه توافقنامه -7 

 ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، باچنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول،  

 .می گردداعالم موافقتنامه  قبلی موضوع خاتمه اطالع
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