
 

 توافقنامه سطح خدمت

 مقدمه .1

پروانه های تاسیس و بهره برداری  ارائهمي توانند درخواست ، مخاطبان و ذينفعان سازمان دامپزشكي كشور متقاضیان

بازبیني در اين توافقنامه  غیرحضوری ارايه دهند.را به شكل و زيرخدمات وابسته آن کارخانجات و کارگاه های دامپزشکی 

 براساس نظرات جمع آوری شده از مراجعین انجام خواهد پذيرفت.

 هدف. 2

، كیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان دامپزشكي كشور افزايشهدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است كه به منظور 

در  مخاطبان و ذينفعان ،برای تمامي متقاضیان "پروانه های تاسیس و بهره برداری کارخانجات و کارگاه های دامپزشکی  ارائه "

 .زير محقق گرددرد اموبا توجه به هر دو دسته حقیقي و حقوقي 

 .الكترونیكي خدمات و رساني اطالع -1

 .شهروندان مندی رضايت ارتقاء -2

 . مديران یپذير لیتومسؤ و مردم امور در تسريع و تسهیل یبرا سازمان در تحول ايجاد -3

 .یادار نظام سالمت ءارتقا -4

 .  كار انجام یشهاور و سیستمها اصالح -5

  .شهرها در ندانوشهر تردد كاهش -6

 مسئولیت. 3

و قانون سازمان دامپزشكي  الكترونیك دولت توسعه راه نقشه توسعه، ششم برنامهبه استناد  با سازمان دامپزشكي كشور

 موافقت سازمان اين ،مي باشددامپزشكي در حوزه نظارت بهداشتي و امنیت غذايي اجرای سیاست های  تنها متولي كشور

ارائه  مراحلنمايد،  ارائه كشور دامپزشكي سازمان ذينفعان و مخاطبان متقاضیان، به را نظر مورد خدمت كه كند مي

 خدمت به شرح زير مي باشد:

 سامانه  در( حقوقي/  حقیقي) متقاضي اشخاص نام ثبت .1

 سامانه در درخواست ثبت .2

 در سامانه راز هويتاح .3

 اطالعات  تايید  .4

 رهگیریدريافت كد  .5



 
 تعرفه خدمات برای خدمات هزينه داراعالم  .6

  تعرفهواريز  .7

 اداره مالييزی توسط رتايید فیش وا .8

 /مجوز/گواهي/استعالم و ...صدورپروانه .9

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت. 4 

 سازمان دامپزشكي كشوربه  غیرحضوری بصورت و مكلف است مدارک خود را تنها از طريق سامانهپروانه متقاضي دريافت اين 

ها به اين سازمان، متقاضي نتواند ها و تحويل آنت و تكمیل فرماهای اين خدمدر صورتیكه پس از پرداخت هزينه ارائه نمايد.

موارد مربوط به فرم  از طريق مدير واحد سازماني مربوطه پیگیری نمايد.مي تواند مايد، در موعد مقرر مجوز خود را دريافت ن

به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت،  "رساني دستگاهزيرخدمت جهت ارائه روی پايگاه اطالع / اطالعات خدمت"

های دسترسي به خدمت و دسترسي و زمان مدارک مورد نیاز، مراحل اجرايي، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضي، نحوه

  در دسترس عموم مي باشد.سازمان دامپزشكي كشور  كلیه جزئیات خدمت از طريق میزخدمت الكترونیكي

 هاها و پرداختهزینه .5

 محاسبه مي گردد.سازمان دامپزشكي كشور هزينه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه های مصوب 

 دوره عملکرد .6

 اعتبار دارد.  ريیس سازمان دامپزشكي كشور ءامضاتحت اين توافقنامه سطح خدمت 

 خاتمه توافقنامه .7

خاتمه  و زيرخدمات آنپروانه های تاسیس و بهره برداری کارخانجات و کارگاه های دامپزشکی  صدوردريافت اين خدمت با 

 مي يابد.

 

 

                

 

 

 


