فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :صدور مجوز تاسيس و بهره برداري آزمايشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به کسب و کار ()G2B

شناسه خدمت00160016011 :

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت-1 :صدور گواهینامه( دریافت تقاضای متقاضی معتمد ،تکمیل فرمهای الزم ،بررسی اطالعات و تصمیم گیری ،ارائه پاسخ به معتمد ،رفع نقائص و تکمیل اطالعات (از جمله تست
مقایسه ای) ،تصمیم گیری نهایی ،اعالم تایید یا عدم تایید به متقاضی)تمدید و ارتقاء گواهینامه -تعیین پایه -کنترل -تخلف -تشویقات-انتخاب آزمایشگاه های معتمد برتر و برگزیده
 تعرفه خدمات ( اخذ مستندات الزم ،محاسبه پایه آزمایشگاه معتمد و امتیازات آزمایشگاهها ،اطالع رسانی عمومی نتیجه)مدارک مورد نیاز:ارائه گواهینامه آزمایشگاه معتمد :دریافت تقاضای متقاضی معتمد ،تکمیل فرمهای الزم ،بررسی اطالعات و تصمیم گیری ،ارائه پاسخ به معتمد ،رفع نقائص و تکمیل اطالعات
(از جمله تست مقایسه ای) ،تصمیم گیری نهایی ،اعالم تایید یا عدم تایید به متقاضی
تكميل فرمها (مشخصات آزمایشگاهها-مشخصات پرسنل و نيروی متخصص-پارامترهای مورد درخواست -مشخصات فضای آزمایشگاهی -مشخصات مدیریت (ارائه اساسنامه شرکت -و روزنامه رسمی ثبت
شرکت -معرفی نامه صاحبان امضاء مجاز) -مشخصات تجهيزات ،دستگاه ها و مواد مورد نياز(برای برخی از تجهيزات گواهی کاليبراسيون))وارسال تصویر مدارك مورد نيازو .......فرم های نظارتی-صورتجلسه ها

جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

حداکثر دو ماه بستگی به مدت تكميل مدارك توسط متقای دارد و در صورت تكميل مدارك حداکثر  2ماه
در ساعات اداری در ستاد و ادارت کل استانها
یكبار درسال
شماره حساب (های) بانكی
مبلغ(مبالغ)

...
نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكی با کليک روی نماد کاربر را هدایت کند)

پست الكترونيک:

(آدرس پست الكترونيک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)

تلفن گویا یا مرکز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کليک روی نماد نمایش داده شود)
تلفن همراه (پيوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)
پيام کوتاه (شماره سامانه پيامكی ارائه خدمت در صورت وجود با کليک روی نماد نمایش داده شود)

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

(ليست بازشونده یا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت)

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

