
 

"توافقنامه سطح خدمت  " 

صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های دامی، دارو، مواد بیولوژیک و تجهیزات  

13021202101دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی ، مکمل و افزودنی های خوراک دام   

 مقدمه       .1
مطالعه، سياستگذاري وتدوين دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي براي ورود وخروج و نقل وانتقال دام         ·

 .وفرآوردهاي دامي ) ملي وبين المللي(
وج و نقل وانتقال دام و برنامه ريزي، نظارت، پيگيري واقدام براي اعمال ضوابط بهداشتي قرنطينه اي وامنيت زيستي براي ورود وخر        ·

دامي  هايفرآورده . 

دامي با استفاده از   هايمطالعه، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري واقدام براي استقرار شبكه ملي نظارت وكنترل برتردد دام و فرآورده        ·
 .آخرين يافته هاي علمي و فن آوري

لعمل ها وضوابط بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي براي واردات، صادرات ونقل مطالعه ومشاركت در سياستگذاري وتدوين دستورا        ·
هاوانتقال دارو، واكسن، سرم، ضد عفوني كننده ها سموم ومواد بيولوژيك ومواد اوليه آن . 

وامنيت زيستي براي واردات،  برنامه ريزي، نظارت، پيگيري واقدام براي اجراي دستورالعمل ها واعمال ضوابط بهداشتي وقرنطينه اي        ·
هاصادرات ونقل وانتقال دارو، واكسن، ضد عفوني كننده ها سموم ومواد بيولوژيك ومواد اوليه آن  . 

مطالعه و مشاركت در سياستگذاري وتدوين دستورالعمل ها وضوابط بهداشتي ، قرنطينه اي و امنيت زيستي براي واردات، صادرات و         ·
هاهاي مربوط به آنوراك دام وطيور وآبزيان مواد اوليه وافزودنينقل و انتقال خ  

برنامه ريزي، نظارت و پيگيري الزم براي اجراي دستورالعمل ها واعمال ضوابط بهداشتي، قرنطينه اي وامنيت زيستي براي واردات،         ·
هامربوط به آن هايصادرات ونقل وانتقال خوراك دام وطيور وآبزيان ومواد اوليه وافزودني . 

 .مطالعه ومشاركت در شناسايي وتعيين هويت دام كشور و صدور شناسنامه هاي بهداشتي        ·
هدف از توافقنامه سطح خدمت اين است كه در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و به منظور ارائه با كيفيت        

ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های دامی، دارو، مواد  صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، "          خدمت

اداره کل " توسط " بیولوژیک و تجهیزات دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی ، مکمل و افزودنی های خوراک دام

"دامپزشکی استان قزوین ردمورد توافق قرار گي "سرمایه گذاران مرتبط با دامپزشکی " كيفيت تحويل خدمت مذكور براي  ، . 

 مسئولیت       .2
 : اداره كل دامپزشكي استان قزوين موافقت مي كند كه خدمت مذكور را به ترتيب زير ارائه دهد

 بررسي درخواست      ·
 بررسي محموله صادرات و واردات و كنترل آن      ·

  

شرح ذيل، اقدام نمايند ارباب رجوع مرتبط با خدمت مذكور در استان جهت دريافت خدمت مي بايست طبق قوانين به  : 

آئين تردد به  12وماده  1350قانون سازمان دامپزشكي مصوب  3بند د ماده    به استناد به قوانين و دستورالعملهاي سازمان دامپزشكي؛      ·
مصوب هيئت دولت13/9/73مورخ  14494شماره   

گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت      .3  

ي مبني برصدور خوراك دام و طيور به كشورهاي ديگر همراه با ضوابط بهداشتي مورد نيازدرخواست متقاض  

- ارائه -ارائه گواهي سالمت توسط دكتردامپزشك مسئول فني بهداشتي كارخانه خوراك دام و طيور براساس ضوابط جاري سازمان دامپزشكي.
 نتايج آزمايشات الزم

 سامانه های درخواست / ارائه خدمت

http://education.erqz-mporg.ir/
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             www.epl.irica.ir (پنجره تجارا الکترونیک)  ارتباط با سامانه گمرک کشور

درخواست متقاضي مبني برصدور خوراك دام و طيور به كشورهاي ديگر همراه با ضوابط بهداشتي  : مدارک الزم برای دریافت خدمت

بط جاري سازمان انه خوراك دام و طيور براساس ضواارائه گواهي سالمت توسط دكتردامپزشك مسئول فني بهداشتي كارخ -مورد نياز ، 
ارائه شرايط و ضوابط كشور مقصد و يا تعهد محضري يادر سربرگ شركت مبني بر عدم مرجوع نمودن -ارائه نتايج آزمايشات الزم-دامپزشكي.

 محموله صادراتي به كشور

 دقيقه 10 : مدت زمان انجام خدمت

  بار 1 : تعداد مرتبه مراجعه حضوری

 در طي شبانه روز در سامانه قابل انجام است : زمان دسترسی به خدمت

 ندارد : استعالم )فرآیندهای مشترک بین دستگاهی( 

  

هاها و پرداختهزینه      .4  

ريال در سامانه امكان پذير است240000ارائه خدمت با دريافت هزينه مي باشد. پرداخت هزينه         · . 

 دوره عملکرد      .5

 .، اعتبار دارد"مدیرکل"  اين توافقنامه سطح خدمت تا زماني كه اصالحيه آن صادر نگرديده، تحت امضاي

 خاتمه توافقنامه       .6

نامه اعالم چنانچه به تشخيص رياست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطالع قبلي موضوع خاتمه موافقت
 .مي گردد

 
 


