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 16062247000 :شناسه خدمت نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقالم سالمت محور: عنوان خدمت

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

ر موعد به منظور بازدید از واحدهای تولیدی یا مراکز عرضه محصوالت سالمت محور برنامه ریزی قبلی جهت بازدید از واحدهی تولیدی صورت گرفته ود : شرح خدمت

گرددو نتیجه بازدید صورتجلسه و در صورت لزوم نمونه برداری از محصوالت تولیدی خط تولید مقرر بصورت سرزده از واحدهای مورد نظر بازدید فنی و بهداشتی انجام می 
آزمایشگاه انجام می گیرد و  یا محصوالت موجود درانبار انجام می شود و پس از مراجعه به اداره و تصمیم نهایی بر اقدامات مقتضی با نظر مدیریت ، و ارسال نمونه به

 پیگیری ، ثبت نتایج صورت می گیرد. سپس پس از وصول جوابیه
 جوابیه آزمایشگاه و صورتجلسه بازدید های قبلی: مدارک مورد نیاز

ت
ت خدم

جزییا
 

 روز متغیر میباشد. 15ساعت تا  2مدت زمان خدمت از  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 بصورت روزانه و در ساعات اداری و غیراداری ساعات ارائه خدمت:

 مراجعه ای ندارد. حضوری مراجعه بار تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

  ندارد

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

   (        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:     

 028-33663835     :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:
 

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

 در صفحه بعد
 
 

 



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

 


