
 

 

 توافقنامه سطح خدمت  

 " خارجی هایزبان آموزشی محصوالت انتشار و تولید "

 

مرکز کانون ؛ ارائه شده توسط خدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

 .ردیمورد توافق قرار گ  "گیرندگانخدمت  یبرا"  خارجی  هایزبان  آموزشی محصوالت انتشار  و  تولید " زبان ایران

را در صورت  یسازمان یهاتینظارت و مسئول یها، روشدر خصوص این خدمتسطح توافق دو جانبه  بیانیه، نیا

  .کندیم مشخصلزوم 

 

 :مسئولیت

" اجازه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان،  مرکز کانون زبان ایران  "به  را که  مقرراتی  و    نیقوان  ،بخش  نیا

شود همچنین به صورت شفاف بیان می کند.یم مستندرا ارائه کند،  توافقنامه سطح خدمتدهد خدمت ارائه شده در یم

 که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد. 

 

 یبراکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   یهااستیس  یو اجرا  جادیمجوز ا  یدارا  ؛مرکز کانون زبان ایران

 مستندات آن به شرح ذیل است: که  آموززبان کلیه عالقمندان

 محصوالت  کانون  آموزشی  محصوالت  به  آموزان  زبان  دسترسی  در  تسهیل  منظور  به  این خدمت آمده است؛  در شرح

 کند.میمنتشر و تولید را خارجه هایزبان آموزشی

 عربی، انگلیسی، زبان یادگیری شرایط کشور نقاط اقصا در شعبه ۳۰۰ از برخورداری با ایران زبان کانون 

 .است آورده  وجود به مردم  عموم  برای اسالمی ایران هایارزش بر مبتنی را اسپانیایی آلمانی، فرانسوی

 

 گیرنده :تعهدات خدمت

 

الکترونیکی و از طریق درگاه پرتال مجوز مکلف است مدارک خود را تنها به صورت  نیا افتیدر یمتقاض -

  .دیارائه نما www.ilireg.ir سازمانی

 شرح داده شده است را رعایت کنند.در سایت مقررات و شرایط عمومی که خدمت گیرندگان موظف هستند از  -

 سطح بر مبتنی را خود نیاز مورد محصوالت ،شده   پنل وارد سایت طریق از کتاب دریافت برای آموززبان -

 خود  نیاز  مورد  محصوالت  و  نهایی  را  محصوالت  انتخاببعد از    مجدد  و  واریزمبلغ را    سپسو    انتخاب  آموزشی

 کند.می دریافت کرده  نام ثبت آموزشی مرکز از را

 

 : ییعهدات دستگاه اجرات

 

 از پس تغییر به نیاز صورت در و بررسیرا  ها کتاب ایدوره  صورت به پژوهش بخش در؛ کانون زبان ایران

 آموزشی  مراکز  اختیار  در  چاپ  از  پس  و  ارسال  پرورش  کانون  بازرگانی  بخشی  به  چاپ  جهت  مربوطه  کارهای  انجام 



 

 

 چاپ تجدید مقدمات کتاب انبار موجودی به توجه با و روال طبق تغییر به نیاز عدم  صورت در شودمی داده  قرار

 .پذیرد می صورت آموزان زبان و مراکز به ارسال
 

 سطح بر مبتنی رازبان آموزا نیاز مورد محصوالتامکان انتخاب و خرید  سایت طریق از؛ کانون زبان ایران

 مرکز از را خود نیاز مورد محصوالتتواند میوز زبان آمسپس در اختیار او قرار داده و خدمت گیرنده  آموزشی

 کند.می دریافت کرده  نام ثبت آموزشی

 

دستگاه" در پیوست ج به   رسانیاطالع پایگاه   روی  ارائه جهت  زیرخدمت/خدمت  "اطالعات موارد مربوط به فرم *

های خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زماندر رابطه با زمان انجام   صورت دقیق 

 شود. دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می
 

 

 هاها و پرداختهزینه

 ارائه جهت زیرخدمت/خدمت "اطالعات ها در فرم ها مطبق با جدول هزینهها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

 دستگاه" در پیوست ج مشخص شده است. رسانیاطالع پایگاه  روی
 

 :دوره عملکرد

  ، اعتبار دارد.کانون زبان ایرانی مدیر امضا تحت و (1/1/1400) تاریخ از نامه سطح خدمتتوافق نیا

 

با موافقت دو جانبه   ایشده    نیگزیکه اصالح، جا  یزمان  یعنی(  28/12/1400حداکثر تا )  توافقنامه سطح خدمت  نیا

 .، اعتبار داردبه امضاء برسدمتعهدین 
 

 

 

  

 

 

 


