
 درباره خدمت

 عنوان خدمت

 نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

 شناسه خدمت

16041018000 

 گروه خدمت

 خدمات سالمت و درمان

 نمودار مراحل خدمت

 مشخصات خدمت

 شرح خدمت

تاسیسات  امیدنی/ تسهیالت وتکمیل چک لیست بازرسی/ بررسی مواد غذایی / آب آش • بازدید از محل •

فساد/نمونه برداری از  نمونه برداری روتین به صورت تصادفی/ نمونه برداری مواد غذایی مشکوک به • بهداشتی

اعالم گزارش نواقص  • غذایی به جهت بررسی طغیان آب و موادغذایی شکایت شده/نمونه برداری از آب و مواد

  بحرانی و غیر بحرانی به متصدی

مورد نیاز مدارک  

 نوع خدمت

 (G2G) خدمت به دیگر دستگاه های دولتی,(G2B) خدمت به کسب و کار,(G2C) خدمت به شهروندان,

 ماهیت خدمت

 حاکمیتی,

 سطح خدمت

 ملی,



 رویداد خدمت

 سالمت,

 نحوه شروع

 تقاضای گیرنده خدمت,فرارسیدن زمانی مشخص,رخداد رویدادی مشخص,تشخیص دستگاه,

 قوانین و مقررات

زئیات خدمتج  

 آمار تعداد خدمت گیرندگان

1500000 

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

60 

 تواتر

4 

 ساعات ارائه خدمت

 تعداد بار مراجعه حضوری

1 

 هزینه ارائه خدمت

 نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی مرحله اطالع رسانی خدمت  

 اینترنتی

 ورود به سایت

https://www.sibdapa.ir/


 برنامه موبایل

 دریافت برنامه

 توضیحات

نی و در هر زمان و ساعتی معموال بدون اطالع رسا در این خدمت که بر اساس نظارت و بازرسی انجام می شود

را انجام دهد بازرس می تواند نظارت خود .  

الکترونیکی مرحله درخواست خدمت  

 اینترنتی

 ورود به سایت

 تلفن تماس

190 

 توضیحات

مجوزها، متصدیان درخواست  فقط در خدمت ارائه در این خدمت درخواستی از سمت متصدی ارسال نمی شود و

قرار نمی گیرد ارائه می دهند که در این خدمت .  

 دفاتر پیشخوان

  الکترونیکی ( مرحله تولید خدمت )فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها

 اینترنتی

 ورود به سایت

ترونیکیالک مرحله ارائه خدمت  

 اینترنتی

 ورود به سایت

 زیر خدمات

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/NamayesheMardomi.html
https://www.sibdapa.ir/
https://www.sibdapa.ir/
https://sibdapa.ir/


  شامل هیچ زیرخدمتی نمی باشد

 توافق نامه سطح خدمت

محرمانگی، حفاظت و افشا نکردن اسناد مطالعاتی و اطالعات کاربر می باشد. در غیر  حفظ لزوم به متعهد مجری 

اینصورت هرگاه از این بابت به کاربر خسارتی وارد شود، مجری موظف به جبران خسارت وارده بنابر تشخیص 

 ناظر خواهد بود.

.ابالغی های العمل دستور اساس بر اطالعات به دسترسی       

ن کلیه داده های سامانه در مرکز داده ستاد وزارت بهداشت .گرفت قرار       

 وزارت ابالغی های کدینگ و ابالغی استانداردهای اساس بر اطالعات ثبت های پروتکل و مکانیزم رعایت     

پزشکی آموزش و درمان بهداشت،  

 


