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 )بیانیه سطح توافق خدمت( توافقنامه سطح خدمت

 سالمت پاسخگویی مراکز سازيعنوان خدمت: فعال

 14161114111 کد خدمت: 

 مقدمه:   
 و یبهداشت  مشکالت  به رسیدگی  در تسريع  جهت بهداشت  وزارت کار و محیط سالمت  مرکز8811 سال  شهريورماه  از

ست ک  نموده 891 روزیشبانه  تلفنی سامانه  اندازیراه به اقدام ، مردمی هایشکايت  دريافت   هر در عزيز هموطنان ها
شت  رغی قبیل از مواردی توانندمی روزشبانه  از وقت شتی   رغی عدف و ودنب یبهدا ضال بهدا شت  اب مرتبط موارد ،بفا  بهدا

شت  و کشاورزی  س  غذايی مواد فروش و عرضه  ها،دامداری بهدا  و صدا  از ناشی  مشکالت  ه،گذشت  مصرف  تاريخ و دفا
ست  مهر وجود عدم کار، محیط جوی شرايط  سرع  در تا دهند اطالع مرکز ناي هب را... و صوالت مح روی بر انداردا  وقت ا

 .يدآ بعمل زمال رسیدگی
 

  هدف:

  891ترين زمان و ثبت اقدامات انجام شده در سامانه دريافت شکايات مردمی، بررسی شکايت در کوتاه
 

 اهداف فرآیند:. 1           

 زمان کمترين در آنها نیازهای گويیپاسخ و مشتريان به خدمات بهتر ارائه 
 تسهیل خدمات  و تسريع 
 مردم رضايت افزايش 
 هاهزينه کاهش 
 

 مسئولیت: . 2

        شت ستقر در وزارت بهدا سامانه به عهده اپراتور م شکايت در  سئولیت دريافت و ثبت  ، درمان و آموزش م
 باشد.پزشکی می

  د.باششکايت در بخش بهداشت بر عهده بازرس بهداشت محیط میمسئولیت بررسی و رسیدگی به 
 باشد. مسئولیت اطالع از وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص شکايت بر عهده خود شاکی می 

 

 :اجرایی دستگاه و گیرنده خدمت متقابل تعهدات .3

 به شکايت رسیدگی برای اجرايی هایدستگاه به مردم مراجعه کاهش ای بر الزم زمینه ايجاد 

 رسیدگی به شکايت زمان کاهش 

          های مردمی و ارائه گزارش تلفنی صاااحیس نسااابت به    تماس مردم با ساااامانه رسااایدگی به شاااکايت 
 موضوعات بهداشتی

 

 :هاها و پرداخت. هزینه4

 برای شاکی فقط هزينه تماس تلفنی خواهد بود.
 

 :. دوره عملکرد5

 باشد.ساعت می 41متوسط زمان ارائه خدمت 


