توافقنامه سطح خدمت معرفی برترین های حوزه کار و تعاون
 .1مقدمه
هدف از برگزاری جشنوارۀ کارآفرینان برتر ،شناسایی و انتخاب افرادی است که تالشهای آنها توانسته است (یا م یتوان د) تح و قاب
توجهی بر صنعت پیرامون آنها ایجاد کند .بهعبارت دیگر ،تالشهای آنها توانسته است (یا میتواند):


منجر به معرفی نس جدیدی از محصو (خدمت) در آن صنعت ،و در سطح منطقه ای  /ملی شود؛ یا



فعالیتهای سنتی در آن صنعت را به فعالیتهای مدرن در سطح منطقه ای  /ملی تبدی کند؛ یا



نوع سازماندهی فعالیتها در آن صنعت و نوع تعام بین بازیگران صنعت و در سطح منطقه ای  /ملی را تغییر دهد؛ یا



بازارهای کامال جدیدی برای صنعت در سطح منطقه ای  /ملی خلق کند؛

 .2هدف


هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،
کیفیت خدمت معرفی برترین های حوزه کار و تعاون مورد توافق قرار گیرد.



این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص می-
کند.

 .3مسئولیت


وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موافقت میکند که خدمت و /یا پشتیبانی محصو را به ترتیب زیر ارائه دهد:

-

ورود متقاضیان در سامانه به آدرس /https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir

-

ثبت نام اولیه در سامانه مربوط به جشنواره

-

تکمی ثبت نام و مستندات مربوطه و تایید نهایی توسط کاربر

-

داوری ثبت نام های کام توسط داوران استانی

-

انتخاب نهایی استانی و ارسا منتخبین به ستاد

-

بررسی و انتخاب نهایی در سطح ملی توسط داوران ملی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارای مجوز های الزم برای این خدمت است که مستندات آن به شرح ذی میباشد:


قانون کار

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی


کارآفرینان میتوانند درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.



متقاضی مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه ( بدون هزینه ) به این دستگاه ارائه نماید.



کلیه مراح ثبت نام و بررسی درخواست و داوری بصورت الکترونیکی بوده و حضور فیزیکی الزم نمی باشد.



در کلیه مراح متقاضیان میتوانند از طریق سامانه وضعیت درخواست خود را پیگیری نم وده و نی ازی ب ه مراجع ه حض وری
نیست.



این خدمت تا زمانی که فرد زنده است به ایشان داده می شود.



در صورت طوالنی شدن فرایند تحوی خدمت به متقاضی ،و بروز هر کونه مشک  ،ابهام و ی ا م وارد دیگ ر درخواس ت کنن ده
میتواند از طریق امکان "پرسش و پاسخ" در سامانه  /https://karafarinanebartar.mcls.gov.irدرخواس ت خ ود را
ثبت کند و نیز میتواند از طریق تماس تلفنی که اطالعات آن در سامانه موجود می باشد با کارشناسان ارتباط برقرار کند.



در صورتیکه پس از درخواست این خدمت توسط خدمت گیرنده و تکمی فرمها در س امانه متقاض ی نتوان د در موع د مق رر،
نتیجه خدمت خود را دریافت نماید ،می تواند از طریق دفتر بازرسی ،ارزی ابی عملک رد و پاس خگویی ب ه ش کایات (ب ه آدرس
 )https://zrm.mcls.gov.irنسبت به ثبت شکایت جهت جبران خسارت اقدام نماید.

 .5هزینهها و پرداختها
این خدمت به صورت رایگان ارائه می شود.
 .6دوره عملکرد


این توافق نامه تا اطالع ثانوی بدون تغییر است و در صورت تغییر ،نسخه بروز شده ان در پورتا قرار میگیرد و اط الع رس انی
الزم به خدمت گیرندگان صورت می پذیرد.

 .7خاتمه توافقنامه


تا ابالغ قانون جدید مبنی بر خاتمه ارائه خدمت ،به شهروندان خدمت رسانی می گردد.

