
  توافقنامه سطح خدمت 

 " مجوز تاسیس تعاونیهاي روستائی ، کشاورزي وزنان "توافقنامه سطح خدمت

  : مقدمه-1

 و تخصیص تولید، عوامل وري بهره ارتقاي کشاورزي، برداري بهره نظام ساختار اصالح منظور به که است مجوزي

 تکمیلی، و تبدیلی صنایع و کشاورزي محصوالت فراوري و تولید کیفی و کمی افزایش منابع، از بهینه برداري بهره

 توسعه و بازاریابی و اقتصادي توان ارتقاي و معیشتی وضعیت بهبود زیست، محیط حفظ پایدار، کشاورزي تحقق

  .شود می داده متقاضی روستایی تولید تعاونی هاي شرکت به کشاورزي تجارت

  :ف هد-2.

توافقنامه سطح خدمت این است که در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و به منظور ارائه با   هدف از

تعاون سازمان "توسط " مجوز تاسیس تعاونیهاي روستائی ، کشاورزي وزنان  "کیفیت خدمت 

شرکتها وتشکلهاي تحت پوشش  کلیه  "، کیفیت تحویل خدمت مذکور براي "استان قزوین روستایی

   .مورد توافق قرار گیرد "سازمان

  : مسئولیت-3 

  : ارائه دهد دین منظورافقت می کند که خدمت مذکور را باستان قزوین مو تعاون روستاییسازمان  

  وظایف تشکلها :

 باال بردن سطح زندگی اعضاء •
 محصوالت زراعی ودامیتولید  •
 توسعه کشاورزي وموازین تعاونی •
 اشاعه بهره برداري جمعی ومشترك •

  
  گیرنده و دستگاه اجرایی  تعهدات متقابل خدمت-4

 مدارك و اطالعات ارسال انضمام به تعاونی هاي شرکت مدیره هیات عضویت کتبی درخواست: شهرستانی اتحادیه
 مدیریت نامه معرفی مذکور، تعاونی هاي شرکت عملیات حوزه شعاع و عملیات و سرمایه میزان اعضا، تعداد: 

   حقوقی هویت احراز استان روستایی تعاون
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 و اطالعات ارسال انضمام به شهرستانی هاي اتحادیه مدیره هیات عضویت کتبی درخواست: استانی اتحادیه
 مدیریت نامه معرفی شهرستانی، تحادیه ا عملیات حوزه شعاع و عملیات و سرمایه میزان اعضا، تعداد:  مدارك
   حقوقی هویت احراز و استان روستایی تعاون

: استانی هاي اتحادیه انحالل و تشکیل   ،  روز 30: شهرستانی هاي اتحادیه انحالل و تشکیل زمان انجام خدمت :
  روز 30

  )بار 2(مجوز دریافت///درخواست و مدارك ارائه تعداد مرتبه مراجعه حضوري : 

  :ها و پرداختها ارائه خدمت  هزینه-5

  ارائه این خدمت هزینه اي ندارد.

  :دوره عملکرد- 6

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

  .اعتبار دارد

  :خاتمه توافقنامه -7 

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

 .می گردداعالم قبلی موضوع خاتمه موافقتنامه  اطالع
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