
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 

  16062251000:شناسه خدمت (صدور گواهی تشخیص صالحیت مسئول فنی)داروخانه  فنی مسئولین صالحیت تأیید عنوان خدمت:

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

 . صدور گواهی تشخیص صالحیت مسئول فنی بعد از ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه  :شرح خدمت

مستندات مورد نیاز توسط ابتدا متقاضیان درخواست خودر را در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ثبت کرده و پس از ارسال درخواست متقاضی، مدارک و 
دانشگاه  20آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه درخوات می بایست در کمیسیون ماده  18کارشناسان امور داروخانه ها بررسی می گردد. که به استناد ماده 

عالم رای صادر و گواهی تشخیص صالحیت علوم پزشکی )که بصورت ماهانه برگزار می گردد ( مطرح شده و پس از موافقت و تایید اعضاء کمیسیون و ا
 متقاضی صادر و پس از تایید توسط مدیر محترم دارو و مخدر و تایید نهایی معاون محترم غذا و دارو گواهی فوق در سامانه صادر می گردد.

 سکن صفحه آخر. اسکن صفحه اول شناسنامه متقاضی و در صورت توضیحات ا2. درج یک قطعه عکس پرسنلی 1 مدارک مورد نیاز:

. پرداخت الکترونیکی به شماره حساب اعالم شده 5. گواهی گذراندن دوره اموزش قانون و مقررات مربوطه توسط دانشگاه 4. اسکن مدرک تحصیلی معتبر 3
 . اسکن کارت ملی و سایر مدارک درخواستی 6در سامانه 

ت
ت خدم

جزییا
 

 20در کمیسیون ماده روز به علت طرح  30 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعات اداری  ساعات ارائه خدمت:

 یک بار برای همیشه حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

  

  

. . .  

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:     

      (           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:
 

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

 در صفحه بعد
 
 
 
 

  



 

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

 

 


