توافقنامه سطح خدمت برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید
 .1مقدمه
به منظور فرهنگ سازی جامعه کار و تولید و در راستای اجرای بند امور فرهنگي سیاست های کلي برنامه پنجم توسعه و با عنايت
براجرای بهینه ماده  196قانون کار و برخي از مفاد قوانین برنامه های توسعه :از جمله بند الف ماده  104قانون برنامه چهارم:بسط و
گسترش فرهنگ ايراني – اسالمي کار در جامعه کار و تولید و تبیین فرهنگ کار در جامعه اين خدمت تعريف مي شود.
متقاضیان جهت ثبت نام به سايت  https://ghorani.mcls.gov.irمراجعه کرده و اطالعات الزم را پر مي کنند.
به متقاضیان پس از ثبت درخواست رسیدی حاوی کد رهگیری برای پیگیری خدمت داده مي شود.
زمان ارائه خدمت به متقاضیان همان روز پس از ثبت درخواست(درصورت عدم وجود مشکل و ابهام در اطالعات وارده توسط متقاضي)
مي باشد.
 .2هدف


هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي،
کیفیت برگزاری مسابقات جامعه کار و تولید مورد توافق قرار گیرد.



اين بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت ،روشهای نظارت و مسئولیتهای سازماني را در صورت لزوم مشخص مي-
کند.

 .3مسئولیت


وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي موافقت ميکند که خدمت و/يا پشتیباني محصول را به ترتیب زير ارائه دهد:

-

ورود متقاضیان در سايت سامانه جامع فعالین قرآني به آدرس https://ghorani.mcls.gov.ir

-

ثبت اطالعات متقاضي

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی


اين خدمت تا زماني که فرد زنده است به ايشان داده مي شود.



در صورت طوالني شدن فرايند تحويل خدمت به متقاضي ،و بروز هر کونه مشکل  ،ابهام و ياا ماوارد ديگار درخواسات کنناده
میتواند از طريق تماس تلفني که اطالعات آن در سامانه موجود مي باشد با کارشناسان ارتباط برقرار کند.



در صورتیکه پس از درخواست اين خدمت توسط خدمت گیرنده و تکمیل فرمها در ساامانه متقاضاي نتواناد در موعاد مقارر،
نتیجه خدمت خود را دريافت نمايد ،مي تواند از طريق دفتر بازرسي ،ارزياابي عملکارد و پاساخگويي باه شاکايات (باه آدرس
 )https://zrm.mcls.gov.irنسبت به ثبت شکايت جهت جبران خسارت اقدام نمايد.

 .5هزینهها و پرداختها
اين خدمت به صورت رايگان ارائه مي شود.
 .6دوره عملکرد


اين توافق نامه تا اطالع ثانوی بدون تغییر است و در صورت تغییر ،نسخه بروز شده ان در پورتال قرار میگیاردو اطاالع رسااني
الزم به خدمت گیرندگان صورت مي پذيرد.

 .7خاتمه توافقنامه

در راستای اجرای بند امور فرهنگي سیاست های کلي برنامه پنجم توسعه و با عنايت براجرای بهینه ماده  196قانون کار و برخي از مفاد
قوانین برنامه های توسعه :از جمله بند الف ماده  104قانون برنامه چهارم:بسط و گسترش فرهنگ ايراني – اسالمي کار در جامعه کار و
تولید و تبیین فرهنگ کار در جامعه اين خدمت تعريف مي شود.

