
 

صدور موافقت اولیه خط تولید کارخانجات تولید کننده دارو، مواد بیولوژیک، مکمل و افزودنی  " توافقنامه سطح خدمت

 "(13011203102)ها

 مقدمه       .1

 .هاسياستگذاري و مشاركت در برنامه ريزي توسعه بخش غيردولتي دامپزشكي و نظارت بر عملكرد آن         ·

 و باشد مي دامپزشكي مصرف مورد انحاء از نحوي به كه آن نظاير و درمانگاهي لوازم و تجهيزات انواع ثبت و بررسي مطالعه، نظارت،        ·
 مرتبط هايدستورالعمل و استانداردها تدوين و المللي بين و ملي استانداردهاي و ضوابط با آن تطابق

اظهار نظر،مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل، تعيين و اعالم استراتژي در خصوص بيمارستان، مطالعه،نظارت، سياستگذاري، ارزيابي،         ·
 .ها، مراكز درماني،مايه كوبي ومراكز مشابه بخش خصوصيها، كلينيكدرمانگاه

 هدف       .2

صدور  "          ر ارائه با كيفيت خدمتهدف از توافقنامه سطح خدمت اين است كه در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و به منظو       

اداره کل دامپزشکی " توسط " موافقت اولیه خط تولید کارخانجات تولید کننده دارو، مواد بیولوژیک، مکمل و افزودنی ها

 .مورد توافق قرار گيرد "دستگاههای اجرایی استان " كيفيت تحويل خدمت مذكور براي  ،"استان قزوین

 مسئولیت      .3

 : داره كل دامپزشكي استان قزوين موافقت مي كند كه خدمت مذكور را به ترتيب زير ارائه دهدا

 بررسي درخواست      ·

 بررسي مكان تاسيس      ·

 بررسي سطح ارائه خدمت در مراكز ارائه خدمت      ·

 : ام نمايندمسئوالن فني دامپزشكي استان جهت دريافت خدمت مي بايست طبق قوانين به شرح ذيل، اقد

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      .4

 اعالم درخواست        ·

 سامانه های درخواست / ارائه خدمت

 d.ivo.ir سامانه دارو درمان              

پاسخ  – كارت ملي – شناسنامه – مدرک تحصيلي – سند مالكيت /اجاره نامه – درخواست : ک الزم برای دریافت خدمتمدار

 عدم سوء پيشينه – عدم اعتياد –ابطال تمبرزدايي – استعالم

 روز 3 : مدت زمان انجام خدمت

   بار 1 : تعداد مرتبه مراجعه حضوری

 ز در سامانه قابل انجام استدر طي شبانه رو : زمان دسترسی به خدمت

 .عدم سوء پيشينه : استعالم )فرآیندهای مشترک بین دستگاهی( 

  

 هاها و پرداختهزینه      .5

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

  

 دوره عملکرد       .6

http://education.erqz-mporg.ir/


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

 خاتمه توافقنامه      .7

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

 


