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 مقدمه       .1

بررسي و پيش بيني و اعلام نياز وسائل ، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني ، واكسن و مواد بيولوژيك و داروهاي ضدانگلي و ساير         ·

 .ها، ارزيابي و نظارت بر توزيع و مصرف آننهاده هاي دامي مورد نياز در سطح كشور

 هاي نو ظهور )بازپديد و نوپديد( بومي )آندميك( و غير بومي)اگزوتيك( داميتدوين برنامه پيشگيري ، كنترل و ريشه كني بيماري        ·

اي دولتي و غير دولتي دامپزشكي در مطالعه ، بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي مقطع دار، ضمن خدمت مورد نياز شاغل در بخش ه        ·
 هاي قابل انتقال بين انسان و دامهاي دامي و بيماريامر بررسي مبارزه و مراقبت با بيماري

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

كيفيت تحويل خدمت مذكور   ،"اداره کل دامپزشکی استان قزوین" توسط " عال بیماری های داممراقبت فعل و غیرف

 .مورد توافق قرار گيرد " سلامت جامعه" براي

 مسئولیت       .2

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

هاي قابل انتقال بين انسان و دام بمنظور انتخاب بهترين و هاي دامي و بيماريگردآوري ، پردازش، تجزيه و تحليل و تفسير داده هاي بيماري

 .هاموثرترين روش پيشگيري ، كنترل و ريشه كني اين بيماري

 : نين به شرح ذيل، اقدام نمايندارباب رجوع مرتبط با خدمت مذكور در استان جهت دريافت خدمت مي بايست طبق قوا

آئين تردد به  11وماده  1331قانون سازمان دامپزشكي مصوب  3بند د ماده    به استناد به قوانين و دستورالعملهاي سازمان دامپزشكي؛      ·
 مصوب هيئت دولت13/4/33مورخ  11141شماره 

 گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت      .0

 .خدمت جزو خدمات ذاتي دستگاه و بدون درخواست ارباب رجوع است-

 سامانه های درخواست / ارائه خدمت

 به صورت حضوری و آزمایشگاهی پایش می شود   

 ندارد : مدارک لازم برای دریافت خدمت

 به صورت دوره اي نظارت و پايش انجام مي شود : مدت زمان انجام خدمت

 ندارد : تعداد مرتبه مراجعه حضوری

 خدمات ذاتي دستگاه است جزو  : زمان دسترسی به خدمت

 ندارد : استعلام )فرآیندهای مشترک بین دستگاهی( 

  

 هاها و پرداختهزینه      .2

 .خدمت نظارتي است        ·

 دوره عملکرد      .1

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

 خاتمه توافقنامه       .6

امه اعلام نچنانچه به تشخيص رياست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطلاع قبلي موضوع خاتمه موافقت

 .مي گردد
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