
 وافقنامه سطح خدمتت

 پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقالم سالمت محورعنوان خدمت: 

 مقدمه

 ،و پاسخگویی سریع ، دقیق و قوی به شاکیجهت رسیدگی  راهنمایی ارباب رجوع کتبی و  شفاهی و یتهایریافت شکاد 

  ،بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایت ها و پیگیری تا اخذ نتیجه به منظور پاسخگویی به شاکی

 هدف

 کند.این بخش، دالیل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می

 پیگیری و رسیدگی به شکایات و موارد ارجاع شده 

 و پاسخگویی سریع ، دقیق و قوی به جهت رسیدگی  شفاهی و راهنمایی ارباب رجوع تهایریافت شکاید

 شاکی 

 ارسال شده  تهایکارکنان ، مدیران و همچنین شکایواحدها ،  مردم )مراجعین(،پرسنل ، ت  ازریافت شکاید

 از طرف نهادهای نظارتی به صورت کتبی یا پست الکترونیک )ضمن ارائه مستندات مربوطه(.

  بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایت ها و پیگیری تا اخذ نتیجه به منظور پاسخگویی

 به شاکی 

 واصله به منظور رسیدگی  تهایاحدهای تخصصی در ارتباط با شکایپیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای و

 و اعالم پاسخ به شاکیان

 است محترم دانشگاه و مشخص نمودن نتیجه از پیگیری گزارش های تهیه شده جهت مدیران ارشد و ری

 طرف مسئولین مربوطه به صورت مکتوب

 پیگیری های مستمر پاسخ ها و کارشناسی آنها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان 

 ارائه راهکار برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم 

 .بازنگری اثربخشی و کارآیی فرآنید رسیدگی به شکایات 

 مسئولیت

رسیدگی به شکایتها در حیطه وظایف مسئولیت اعالم شده از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی،  شرح وظایفبر اساس 

 باشدزات پزشکی معاونت غذا و دارو می تجهینظارت و ارزیابی اداره 

 



 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت

  کوتاهترین زمان ممکن تحویل نماید.شاکی مکلف است مدارک مورد نظر کارشناس حوزه را در 

      اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو تعهد می نماید پیگیرری هرای الزم جهرت بررسری و

 را به انجام رساند .همچنین برحفظ اطالعات شاکی تاکید می نماید.رسیدگی به شکایت متقاضی تا حصول نتیجه 

 خصوص آراء صادره از مراجع قضایی و زمان فرآیند رسیدگی در مراجرع قضرایی    این اداره هیچگونه مسئولیتی در

 ندارد.

 

 هاها و پرداختهزینه

 بابت این خدمت هیچگونه هزینه ای اخذ نمی گردد.

 

 دوره عملکرد

 این توافقنامه تا زمان رسیدن دستورالعمل جدید از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی معتبر می باشد.

 

 افقنامهتوخاتمه 

 شود.داده مینامه سطح خدمت شرح مقررات مربوط به خاتمه موافقت ،قسمت نیدر ا

 


