توافقنامه سطح خدمت " اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی"
• مقدمه
اظهار نظر کارشناسی در حوره معاینات بالینی با شناسه 16061553000و شناسه زیر
خدمت  12031553101به صورت  G-G ، G2Cمی باشد .این خدمت اظهار نظر کارشناسی در حوزه
معاینات بالینی نوع  Bبا ماهیت حاکمیتی و رویداد بازنشستگی ,کسب و کار ,سالمت ,سایر ,بیمه ,ازدواج ,ثبت
مالکیت است .روند خدمت به صورت زیر می باشد:
مراجعه به مرکز معاینه پزشکی قانونی با نامه مرجع قضایی
بررسی مدارك و تشکیل پرونده
معاینه و بررسی توسط پزشکی
اعالم نظر کارشناسی به مرجع درخواست کننده
• هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت ارائه با کیفیت اظهار نظر معاینات به درخواست کننده توسط سازمان
پزشکی قانونی کشور است.
• مسئولیت
قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مبناي اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در امور معاینات بالینی
است و این قانون اجازه اظهار نظرکارشناسی را به سازمان می دهد.

• تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
ارائه این خدمت به صورت حضوري است و متقاضی دریافت آن مکلف است مدارك خود را حضوري به این
دستگاه ارائه نماید( .مرجع درخواست کننده کارشناسی (مراجع قضایی و انتظامی) می توانند از طریق سامانه
اعالم درخواست کنند اما ارائه خدمت به گیرنده (متقاضی) تنها از طریق حضوري است).

متقاضی دریافت این خدمت با مراجعه به ادارات پزشکی قانونی ،مدارك الزم را ارائه و پس از بررسی و تشکیل
پرونده ،معاینه می شود و در نهایت پاسخ الزم به وي ارائه خواهد شد.
موارد مربوط به "اطالعات این خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روي پایگاه اطالع رسانی دستگاه ،بخش
شناسنامه خدمت ،قرار دارد .همچنین اطالعاتی همچون تعرفه مورد نیاز ،مدارك الزم براي دریافت این خدمت،
فراین د و روند ارائه خدمت ،نشانی مراکز ارائه دهنده و کلیه جزئیات مورد نیاز از طریق پایگاه اطالع رسانی
سازمان پزشکی قانونی کشور در دسترس بوده و توسط این دستگاه ذکر شده است.

• هزینهها و پرداختها
هزینه خدمت با توجه به آیین نامه تعرفه خدمات که هر سال به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه می رسد،
دریافت می شود.
• دوره عملکرد
این بخش ،دوره زمانی را که در آن ،شرایط تحت این توافق سطح خدمت ،فعال هستند را مشخص میکند.
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [  ]2011 /29/ 92اعتبار دارد.
این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا یك سال اعتبار دارد.
بعد از پایان دوره ،یك توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
• خاتمه توافقنامه
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [  ]2011 /29/ 92اعتبار دارد.
بعد از پایان دوره ،یك توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

