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  مقدمه 

  در راستاي طرح تحول سالمت و به منظور ارتقاي و ساماندهي وضعيت بهداشت كشور دفاتر خدمات سالمت به منظور مميزي 

سالمت ايجاد و راه اندازه اي شده بهداشتي از كليه اماكن و صنوفي كه به نحوي با بهداشت مردم ارتباط دارند و خدمات مرتبط با 
  است .

  هدف

  قانون اساسي  44ايجاد اشتغال با استفاده از توان بخش خصوصي در راستاي اصل .1

  سياست هاي اقتصادمقاومتي 7ق بند افزايش سطح سالنت عمومي جامعه در راستاي تحق.2

  توسعه خدمات بهداشت بدون ايجاد بار مالي براي دولت و با تكيه بر توان بخش خصوصي .3

  مسئوليت 

  دانشگاه علوم پزشكي موافقت مي كند كه واگذاري دفتر خدمات سالمت را به ترتيب زير مي بياشد : 

  قانون مواد خوردني و  13جراي ماده آيين نامه ا 41و  25و  24معاونت بهداشت در راستاي اجراي مميزي بهداشتي براساس مواد 

  آشاميدني و آرايشي مبني بر خود اظهاري و خود كنترلي صاحبان صنوف ملزم به عقد قرارداد با دفتر خدمات سالمت مي باشند بهره 

  گيري از توان كارشناسي موجود در جامعه در حوزه رصد عوامل محيطي و كنترل عوامل بيماري زا ي محيطي .

  م بازرسي و دخالت در امور حاكميتي و دريافت وچه نقد يا غير نقدي از خدمت گيرنده .عدم انجا1

  .فعاليت در حوزه جغرافيايي تعيين شده 2

  .بازديد از واحد هاي صنفي تحت پوشش دفتر خدمات سالمت طبق قراردادي كه صورت مي گيرد 3

  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي 

  بازرسي و مداخله در امور حاكميتي انجام ندادن  .1

  افشا اسرار و اسناد محرمانه خدمت گيرنده .2

  كار كردن در حوزه  غير جغرافيايي تحت پوشش .3

  



  هزينه و پرداخت ها 

  توافق نامه مربوط به هزينه ها و پرداخت طبق دستوالعمل واحد بهداشت محيط صورت گرفت .

  دوره عملكرد 

اين توافق نامه سطح خدمت يكسال مي باشد بعد از اين مدت حق كار كردن ندارد فقط در صورت تمديد در ضمن در همين مدت 
  دارنده مجوز مي تواند استعفا هم بدهد . 

  خاتمه توافقنامه 

  د .در پايان اين بازده زماني يك توافق نامه سطح خدمت جديد در صورت حسن عملكرد ايجاد و امضا خواهد ش

   


