بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی :اداره کل دامپزشکی استان
نام دستگاه مادر :سازمان دامپزشکی کشور
صدور مجوز تأسيس واحدها و اشتغال اشخاص حقيقی و حقوقی بخش غيردولتی در حوزه تشخيص و درمان دامپزشکی

شرح خدمت
نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گيرندگان

 -3جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور مجوز تأسيس واحدها و اشتغال اشخاص حقيقی و حقوقی بخش
غيردولتی در حوزه تشخيص و درمان دامپزشکی

 -2شناسه خدمت
( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکميل می شود).

شاغلين در بخش غير دولتی دامپزشکی

تصدی گری
استانی

حاکميتی
روستایی
شهری
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعی
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
ها
گواهينامه
و
مدارک
سایر
وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تقاضای گيرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
درخواست ،مدارک احراز مالکيت ،احراز اشخاص و...
قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب  1331و آیين نامه های اجرایی مرتبط
ماه

فصل

سال

 23111خدمت گيرندگان در:
یک هفته
ماه
یک بار در:
یکبار برای هميشه
دو مرتبه
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
نامه مصوبه دولت درخصوص تعرفه ها به شماره /11911ت47791ن
مورخ ( 1391 1391/1/21به حساب شماره  2173139112111بانک ملی شعبه خجسته

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيک

کدد  799بنام تمرکز وجوه درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی سازمان دامپزشکی کشور

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيک
پيام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

Cert.ivo.ir
www.ivo.ir

در مرحله درخواست خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونيکی
غير
الکترونيکی

سامانه ردیابی و شناسایی دام (  )trace.ivo.irمشخصات شناسایی و ردیابی دام
سامانه پایش و مراقبت بيماریهای دام،
مشخصات شناسایی بيماریها و مخاطرات حوزه
طيور ،آبزیان ()gis.ivo.ir

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فيلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونيکی اگر استعالم غيرالکترونيکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
برخط
online
دستهای
()Batch

-1ارتباط خدمت با سایر دستگاههای
دیگر

نام سامانه های دیگر

غيرالکترونيکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پيام کوتاه

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای
اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غيرالکترونيکی

بازدید محل فعاليت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غيرالکترونيکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونيک

دستهای
()Batch

الکترونيکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پيام کوتاه

سازمان نظام دامپزشکی

استعالم سوابق
تخصصی

دستگاه
مراجعه کننده

وزارت بهداشت و درمان

استعالم سالمت فرد

دستگاه
مراجعه کننده

 -9عناوین
فرایندهای خدمت

ناجا

عدم سو پيشينه

 - 1درخواست متقاضی
 - 2استعالم از ناجا ،وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام دامپزشکی

 - 3بررسی سوابق کاری
 - 4صدور مجوز
 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

دستگاه
مراجعه کننده

نام و نام خانوادگی تکميل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونيک:

واحد مربوط:

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مجوز
حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

صدور
تمدید
اصالح

*

*

*

3

قانون سازمان دامپزشکی
کشورمصوب  1331و آیين
نامه های اجرایی مرتبط

 ،مدارک احراز محل تولید

مشترک *

2

قانون سازمان دامپزشکی
کشورمصوب  1331و آیين
نامه های اجرایی مرتبط

کننده

الکترونیکی

1

قانون سازمان دامپزشکی
کشورمصوب  1331و آیين نامه
های اجرایی مرتبط

 -1مدارک شرکت تولید

نامه مصوبه دولت درخصوص تعرفه ها به
شماره /11911ت47791ن مورخ
1391/1/21

(روز /ساعت)

یک هفته

*

 -2مدارک موافقت اصولی ،

*

*

 -3مدارک موافقت اصولی

*

تولید

یک هفته

*

 ،مدارک  ،SMFمدارک

*

درخواست نقشه جامع تولید

*

موافقت اولیه تولید ،

نامه مصوبه دولت درخصوص تعرفه ها
به شماره /11911ت47791ن مورخ
1391/1/21

*

مجوز تأسیس

مدارک  SMFسایت محل

نامه مصوبه دولت درخصوص تعرفه ها
به شماره /11911ت47791ن مورخ
1391/1/21

یک هفته

*

 -4مدارک موافقت اصولی
 ،مدارک  ، SMFمدارک
موافقت اولیه تولید ،
درخواست نقشه جامع تولید
 ،تایید نقشه جامع تولید و

لغو

هر قلم و مواد بسته بندی ،
موافقت خط تولید هر قلم
تولیدی

*

تاییدیه مواد موثره و جانبی

*

کارخانه تولید کننده ،

*

4

قانون سازمان دامپزشکی
کشورمصوب  1331و آیين
نامه های اجرایی مرتبط

مکاتبات آن
 -5برنامه بهره برداری

نامه مصوبه دولت درخصوص تعرفه ها
به شماره /11911ت47791ن مورخ
1391/1/21

یک هفته

*

غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

(ریال)

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

هزینه

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتکميل شود

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مجوز
حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

صدور

*

*

تمدید

*

*

اصالح
لغو

*

*

*

*

*
*

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتکميل شود

*

8

قانون سازمان دامپزشکی
کشورمصوب  1331و آیين
نامه های اجرایی مرتبط

*

7

 -مجوز مسولین فنی و دستیار بهداشتی

قانون سازمان دامپزشکی
کشورمصوب  1331و آیين
نامه های اجرایی مرتبط

*

 ،کلینیک)

قانون سازمان دامپزشکی
کشورمصوب  1331و آیين
نامه های اجرایی مرتبط

*

6

درمان دامپزشکی (آزمایشگاه  ،داروخانه

*
*

 -مجوز تاسیس مراکز تشخیص و

های اجرایی مرتبط

مشترک *

5
 -مجوز اشتغال به کار دامپزشکی

کشورمصوب  1331و آیين نامه

الکترونیکی

قانون سازمان دامپزشکی

(روز /ساعت)
غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

(ریال)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

هزینه

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد

سایر

استعالم

***

مدارک مورد
نیاز

با ذکر
نام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** نام استعالم در توضيحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضيحات درج شود

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

