
 

 

 

 

 

 

 توافقنامه سطح خدمت                                                          

 مجوزورود دارو و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی                               

 مقدمه -1

 مجوز ورود دارو و تجهزات و مواد مصرفي دامپزشكي مخاطبان و ذينفعان سازمان دامپزشكي كشور مي توانند درخواست  ان،یمتقاض

،مواد بیولوژیک ،سموم و مواد ضد عفونی کننده )مواد اولیه و فراورده هایی این اقالم (،تجهیزات و لوازم و مواد 

مصرفی در امور )درمانگاههای و آزمایشگاهی (دامپزشکی ) به جز مواد اولیه ای که به عنوان نمونه یا جهت 

انجام  یرحضوریخدمات آن را به شكل غ آزمایشات الزم برای اخذ گواهی ثبت یا مجوز ساخت وارد می شوند(انجام 

   است .شامل موارد ذير  مي شود .

 .هدف   2

خدمت ارائه شده توسط سازمان دامپزشكي كشور مخاطبان  تیفیهدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است كه به منظور افزايش ك

با توجه به موارد زير حقوقي و  قيیحق انیتمامي متقاض یبرا " مجوز ورود دارو و تجهیزات و مواد مصرفي دامپزشكي  "و ذينفعان  

 گردد. میمحقق 

دامپزشكي توسط ادارات كل د مصرفي ورود دارو و تجهیزات و مواجهت صدور مجوز  كيیاطالع رساني و خدمات الكترون - 1

 دامپزشكي استانها و سازمان دامپزشكي .

 شهروندان یارتقاء رضايت مند -2

 مديران  یپذيرسئولیت و تسريع در امور مردم و م لیتسه یدر سازمان برا لايجاد تحو -3

  یارتقاء سالمت نظام ادار -4

 )غیر حضوری (به صورت انالين  انجام كار یهاشو رو هامستیس حالصا -5

 كاهش تردد شهروندان در شهرها - 6

 بهبود و اثر بخشي نظام صدور پروانه بهداشتي تاسیس صنايع وابسته به دامپزشكي -7

 

 



 

 

 

 

  تی.مسئول3

و قانون سازمان دامپزشكي   اين سازمان  كیدولت الكترونط توسعه، نقشه راه توسشم زشكي كشور با استناد به برنامه شسازمان دامپ 

كه خدمت مورد نظر را  ،مي باشد دامپزشكيغذايي در حوزه  تینظارت بهداشتي و امن یها استیس یموافقت ، كشور تنها متولي اجرا

 :  . زير مي باشد حنمايد، مراحل ارائه خدمت به شرمي مخاطبان و ذينفعان سازمان دامپزشكي كشور ارائه  ان،یبه متقاض

 /حقوقي (در سامانه   قيیثبت نام اشخاص متقاضي )حق-1

 . ثبت درخواست در سامانه 2

    ورود دارو و تجهیزات و مواد مصرفي دامپزشكي شرايط احراز  -3

 د اطالعاتیتاي  -4

  یری. دريافت كد رهگ5

 تايید فیش واريزی توسط اداره مالي -6

  مجوز ورود دارو و تجهیزات و مواد مصرفي دامپزشكي صدور  -7

  مجوز .شرایط الزم جهت صدور 4

 مجوز  یفرم تقاضا لیتكم-1

()برای هر شخص حقوقي متقاضي صرفا در يك نوبت واز طريق ثبت نام در  يحقوق الزاما ) يمتقاض تيدارا بودن مدارك احراز هو -2

 سامانه اخذ مي شود(

فرمای مورد نظر )صادره در سربرگ شركت تولید كننده يا شركت دارای مجوز فروش كه در گواهي ثبت درج شده و دارا بودن پرو-3

دارای حداقل اطاعات الزم از جمله نام فروشنده ،خريدار نام و مشخصات محصول نام كشور سازنده نام كارخانه سازنده شرايط 

دفعات حمل شماره و تاريخ اعتبار ()در شرايط خاص با تشخیص سازمان ،شركت  تعدادنگهداری بسته بندی نحوه و وسیله حمل و نقل 

   certificate of analysisو  certificate of originوارد كننده مي تواند از شركت های واسطه مشروط به دارا بودن 

 معتبر ، اقدام به ارائه پیش فاكتور نمايد.(

 دارا بودن لیبل ،بروشور و برگه آنالیز محصول و يا كاتالوگ تجهیزات مورد نظر برابردستوالعمل جامع ثبت -4

مبدا )مطابق چك لیست احراز رعايت ضوابط و مقررات دامپزشكي در تولید كاالی مورد نظر در كارخانه تولیدكننده در كشور  – 5

در بازديد سازمان از كارخانه تولید كننده در كشور مجاز )بازديد در صورت نیاز به ارزيابي سايت )كارخانه (تولید محصول مورد نظر 

 تشخیص ريئس سازمان انجام مي شود(

 



 

 

 

 

 

 دارا بودن پروانه ساخت برای شركت های تولید كننده داخلي متقاضي ورود مواد اولیه -7

 دارا بودن پروانه معتبر دكتر دامپزشك مسئول فني شركت  -8

 متقابل خدمات گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات  -5

به سازمان دامپزشكي كشور ارائه  یرحضوریغ تمكلف است مدارك خود را تنها از طريق سامانه و بصورمجوز اين  دريافتمتقاضي 

در موعد مقرر فرمها و تحويل آنها به اين سازمان، متقاضي نتواند  لیاين خدمات و تكم یها پس از پرداخت هزينه كهیورتصنمايد. در 

اطالعات خدمت / "نمايد. موارد مربوط به فرم  یریگیمجوز خود را دريافت نمايد، مي تواند از طريق مدير واحد سازماني مربوطه پ

مراحل  از،یدر رابطه با زمان انجام خدمت، مدارك مورد ن قیدق ورتصبه  "سازمان  رساني پايگاه اطالع یزيرخدمت جهت ارائه رو

 زخدمتیخدمت از طريق م اتیجزئ هیدسترسي به خدمت و كل یمتقاضي، نحوه دسترسي و زمانها یاجرايي، تعداد مرتبه مراجعه حضور

    است .سازمان دامپزشكي كشور در دسترس عموم  كيیالكترون

 مدارک الزم برای صدور مجوز:-6

 تكمیل شده تقاضای صدور مجوز فرم -1

تصوير اساسنامه و تايیديه شركت )با حوزه فعالیت واردات دام زنده و مواد ژنتیكي ،مواد اولیه )نهاده ها ( و خوراك دام فراورده های -2

 آخرين آگهي آخرين تغییرات شركت در روزنامه رسمي  –مدارك موسسین شركت  –دامي ( 

 تصوير شناسنامه ملي شركت  -3

 رد نظر تصوير پروفرمای محصول مو -4

()در مورد اقالمي كه قبال در فهرست داروهای مجاز IVCتصوير گواهي معتبر ثبت فارماكوپه داروهای دامپزشكي ايران )دارای كد  -5

دامپزشكي ثبت نشده اند ،متقاضي مي تواند با احراز شرايط و ارائه مدارك مربوط به ثبت ، به طور همزمان درخواست دريافت گواهي 

 رود كاال را داشته باشد. (ثبت و مجوز و

 نمونه لیبل بروشور و برگه انالیز و يا كاتولوگ تجهیزات مورد نظر برابر ضوابط سازمان دامپزشكي كشور  -6

 چك لیست تكمیل شده ارزيابي سايت )كارخانه (تولید محصول مورد نظر توسط كارشناس سازمان دامپزشكي كشور -7

 ای تولید كننده داخلي متقاضي ورود اولیه تصوير پروانه ساخت برای شركت ه -8

 تصوير پروانه معتبر دكتر  دامپزشك مسئول فني شركت  -9

 



 

 

 

 

 

 استعالمات و مجوزهای پیش نیاز :-7

 ()معتبر ()در صورت نیاز حسب نوع كاال (IVCگواهي ثبت) معتبر ( محصول مورد نظر )دارای كد -1

 ي متقاضي ورود مواد اولیه پروانه ساخت برای شركت های تولید كننده داخل-2

 پروانه معتبر دكتر دامپزشك مسئول فني شركت -3

 ثبت شركت ها )شخص حقوقي (استعالم شناسه ملي شركت از اداره كل  -4

و  یریگیو ...( و ، پ يعیمنابع طب ست،يز طی)آب، برق، گاز، محيدستگاه نیاستعالمات ب يارسال تمامتوجه بر اساس احكام قانوني ،  *

 نيصادركننده ا ي، مرجع اصلس اسا نيصادركننده مجوز است. برا يهر مجوز كسب و كار، به عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتيدر

و شفاف اعالم و  قیخود بطور دق ياستعالم را در درگاه تخصص نيپاسخ ا افتيدر یالزم برا يمجوز، موظف است مدارك احتمال

 .**دياخذ نما زیاستعالم را ن نيمجوز، پاسخ ا نيصدور ا یشده برا نییزمان تع يو ط افتيدر ياز متقاض يكیبصورت الكترون

 هزینه ها و پرداخت ها -8

 مصوب سازمان دامپزشكي كشور محاسبه مي گردد.  یو تعرفه ها نیمطابق قوان رندگانیهزينه ارائه خدمت به خدمت گ

 هزینه صدور مجوز :

 4001038301006103به شماره حساب 

 590100004001038301006103 " حساب شبا 

 درآمد-سازمان دامپزشکی کشور نزد بانک مرکزی 

 ريال99000هزينه صدور مجوز :

 . دوره عملکرد 9

 نامه سطح خدمت تحت امضاء رئیس سازمان دامپزشكي كشور اعتبار دارد.اين توافق

 "صادر كننده مجوز اداره كل دامپزشكي استان مربوطه "

 

 



 

 

 

 

 

 "ماه24اعتبارمجوز مدت زمان "

 . خاتمه توافقنامه 10

 دريافت اين خدمت با صدور پروانه های تاسیس و پروانه  اشتغال دامپزشكي و زير خدمات آن خاتمه مي يابد.

                                                                      

 

 دكتر  سید محمد آقامیری

 رئیس سازمان دامپزشكي كشور

 

                              

   


