
 "10321232131مایه کوبی دام ها  " توافقنامه سطح خدمت

 مقدمه       

ه با ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسن ها، موادبيولوژيك، سموم و داروهاي مورد استفاده در طرح ها وپروژه هاي مربوط به بررسي و مبارز        ·

 .هاي داميبيماري

شناسایی و ردیابی  "          هدف از توافقنامه سطح خدمت اين است كه در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و به منظور ارائه با كيفيت خدمت

اداره کل دامپزشکی استان " توسط " دام زنده و فرآورده های دامی، خوراک نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام

 .مورد توافق قرار گيرد "سرمایه گذاران مرتبط با دامپزشکی " كيفيت تحويل خدمت مذكور براي  ،"قزوین

 مسئولیت       

 : مپزشکي استان قزوين موافقت مي كند كه خدمت مذكور را به ترتيب زير ارائه دهداداره كل دا

 بررسي واكسيناسيون دوره اي در كليه مناطق      ·

 بررسي كانون هاي بيماري جهت واكسيناسيون      ·

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

 01141آئين تردد به شماره  01وماده  0331قانون سازمان دامپزشکي مصوب  3بند د ماده    به استناد به قوانين و دستورالعملهاي سازمان دامپزشکي؛      ·
 مصوب هيئت دولت03/4/33مورخ 

 گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت

  

 سامانه های درخواست / ارائه خدمت

                   حضوری ارائه می شود   به صورت خدمت     

 .نياز ندارد بازديد و واكسيناسيون حضوري انجام مي شود : مدارک لازم برای دریافت خدمت

 به صورت دوره اي بر اساس تشخيص واحدهاي فني دامپزشکي : مدت زمان انجام خدمت

 ارباب رجوع مراجعه اي ندارد : تعداد مرتبه مراجعه حضوری

 به محض مراجعه واكسيناتورها خدمت انجام مي شود : زمان دسترسی به خدمت

 ندارد : استعلام )فرآیندهای مشترک بین دستگاهی( 

 ارائه خدمت با دريافت هزينه نمي باشد:هاها و پرداختهزینه     

 دوره عملکرد      

 .، اعتبار دارد"مدیرکل"  ديده، تحت امضاياين توافقنامه سطح خدمت تا زماني كه اصلاحيه آن صادر نگر

 خاتمه توافقنامه       

 .رددنامه اعلام مي گچنانچه به تشخيص رياست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطلاع قبلي موضوع خاتمه موافقت
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