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  16062248000ت :شناسه خدم محور سالمت اقالم با مرتبط شکایات به رسیدگی و پاسخگویی عنوان خدمت:

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )       نوع خدمت: 

شکایات مرتبط با فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، از طریق مراجعه حضوری و یا تلفنی به اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و  :شرح خدمت

ای گیری همکمل انجام می گیرد؛ پس از مطرح نمودن شکایت، فرد بایستی با مراجعه حضوری به کارشناس مربوطه، شکایت کتبی خود را به منظور انجام پی
اداره و تصمیم الزم تنظیم نماید. بازرسی و جمع آوری مستندات الزم، متعاقب شکایت مطرح شده، انجام گرفته و نتایج به دست آمده پس از اعالم به رئیس 

 گیری، در صورت نیاز به منظور انجام رسیدگی و صدور حکم، به دادگاه فرستاده می شود.

 مدارک مورد نیاز:
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 روز کاری 3 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعات اداری در روزهای کاری هفته ساعات ارائه خدمت:

 بار 2 حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(
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   (        با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی اینترنتی    

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

   33663844-028   (           با کلیک روی نماد نمایش داده شود تماس یا تلفن گویا )در صورت وجود ارائه شماره مرکز: تلفن گویا یا مرکز تماس    

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

        (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: حضوری

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
  

 در صفحه بعد

 

 

 

 

 



 

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت / زیر خدمت 

 

 


