
 توافقنامه سطح خدمت 

   صدور گواهی تشخیص صالحیت مسئول فنی داروخانه : عنوان خدمت

 مقدمه : 

دانشگاه و در صورت  20مجوز گواهی تشخیص صالحیت مسئول فنی داروخانه بعد از طرح و بررسی در کمیسیون ماده 

 .صادر می گردد 20تایید اعضاء کمیسیون ماده 

 هدف : 

 .بررسی صالحیت داروساز جهت اشتغال به عنوان مسئول فنی در داروخانه می باشد،سطح خدمت هدف از این توافقنامه

 اهداف فرایند:

 اخذ گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه از داروساز  -

  بررسی صالحیت داروساز جهت اشتغال به عنوان مسئول فنی در داروخانه  -

 مسئولیت :

از اخذ گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و بررسی و صدور گواهی تشخیص صالحیت مسئول فنی بعد 

 امکان پذیر است. 20موافقت اعضاء کمیسیون ماده 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

خدمت گیرنده مکلف است مدارک مورد نیاز خود را جهت دریافت خدمات از طریق سامانه امور داروخانه ها  -1

 ثبت نماید.

د مربوط به نحوه دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت را بطور کامل در رتواند موا خدمت گیرنده می -2

 راهنمای سامانه امور داروخانه ها مشاهده نماید.

دانشگاه  20خدمت دهنده مکلف است مدارک ثبت شده در سامانه را بررسی و جهت ارسال به کمیسیون ماده  -3

 تنظیم نماید.

در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی  20عالم رای کمیسیون ماده بعد از اخدمت دهنده مکلف است  -4

 تشخیص صالحیت مسئول فنی اقدام نماید.

 

 

 



 رایط: ش

  دارد.دانشگاه  20برگ تشخیص صالحیت مسئول فنی نیاز به بررسی در کمیسیون ماده 

  در فهرست موارد مربوط به زمان انجام خدمت، نحوه دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات به طور کامل

 خدمات ذکر شده است.

 

 هزینه ها و پرداخت ها

توافقات مربوط به هزینه ها و پرداخت ها منطبق با اطالعات ثبت شده در شناسنامه خدمات دریافت خواهد 

 شد.

 دوره عملکرد

 این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که لیست خدمات توسط سازمان غذا و دارو ارائه و تایید می شود اعتبار

 خواهد داشت. 

 

  

 

 


